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हनवेदन 
 

मराठी भाषेला व साहहत्याला आध हनक ज्ञानहवज्ञानाच्या व आध हनक सासं्कृहिक मूलयाचं्या 
आहवष्ट्काराचे सामर्थयग प्राप्ि व्हावे, आध हनक शासे्त्र, ज्ञानहवज्ञाने, िंत्र आहि अहभयाहंत्रकी त्याचप्रमािे 
भारिीय प्राचीन संस्कृिी, इहिहास, कला इत्यादी हवषयािं मराठी भाषेला हवद्यापीठाच्या स्िरावर ज्ञानदान 
करण्याचे सामर्थयग प्राप्ि व्हाव,े हवहवध हवद्या व कलाबंाबि उत्कृष्ट गं्रथाचंी हनर्ममिी करून मराठी भाषेला 
जागहिक उच्च स्थान हमळवनू द्याव े या उद देशाने महाराष्ट्र राज्य साहहत्य-संस्कृहि मंडळाने बह हवध 
वाङ मयीन कायगक्रम आखला असून िो व्यवस्स्थिपिे कायगवाहीि आिण्याकहरिा हवश्वकोश सहमिी, 
इहिहास सहमिी, भाषािंर सहमिी, मराठी वाङ मयकोश सहमिी, लहलि कला सहमिी, प्रकाशन सहमिी 
आदी सहमत्या स्थापन केलया आहेि. 

 
२. इहिहास सहमिीच्या कायगक्रमामध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या हनर्ममिीनंिर उपलब्ध झालेलया अद्यावि 

साधनसामग्रीचा उपयोग करून व गेलया काही वषाि महाराष्ट्रहेिहास हवषयक नवी उजेडाि आलेली 
अव्वल साधने लक्षाि घेऊन, आध हनक इहिहासरचनेच्या ित्तवानं सार महाराष्ट्राचा एक प्रमािभिू व सलग 
सासं्कृहिक-राजकीय इहिहास मराठी भाषेि नव्याने सपंादून िो प्राचीन कालखंड, मध्यय गीन कालखंड, 
मराठा कालखंड, पेशवा कालखंड व आध हनक कालखंड याप्रमािे पाच खंडािं प्रकाहशि करण्याचे कायग 
मंडळाने हािी घेिले आहे. याखेरीज, इहिहास सहमिीच्या कायगक्रमामध्ये महाराष्ट्रहेिहासहवषयक 
पोि गगीज, फ्रें च, उदूग, पर्मशयन आहि राजस्थानी भाषािं उपलब्ध असलेलया कागदपत्राचें संशोधन, भाषािंर 
व प्रकाशन आहि महत्तवाच्या गं्रथाचें भाषािंर वा सारान वाद प्रकाहशि करिे ही योजनाही अिंभूगि आहे. या 
योजनेखाली संकस्लपि संशोधन–प्रकाशनकायासाठी मडंळ एकिर स योग्य संस्थानंा अन दान देिे अथवा 
सदर संशोधन–प्रकाशनाचे कायग स्विः हािी घेिे. 
 

३. महाराष्ट्राच्या इहिहासाशी संबंहधि गोव्याच्या पोि गगीज दप्िरािील पोि गगीज–मराठे संबधं 
दशगहविाऱ्या ए. बी. द. ब्रागासं परेरा संपाहदि कागदपत्राचें भाषािंर व प्रकाशनाचे कायग मंडळाने स्विः 
हािी घेिले आहे. िसेच, डॉ. वा. हव. हमराशी सपंाहदि सातवाहन नृपती आणि पणिमेचे क्षत्रप याांचा 
इणतहास व कोरीव लेख या गं्रथाचे प्रकाशन मंडळाने स्विःच्या विीने स्वीकारले असून िो लौकरच 
प्रकाहशि होईल. फ्रें च दप्िरािील फ्रें च–मराठे संबधं दशगहविाऱ्या कागदपत्राचें संशोधन, संपादन व 
भाषािंर करण्यासाठी मंडळाने म ंबई हवद्यापीठास अन दान हदले होिे. त्याचप्रमािे, राजस्थानी 
राज्यदप्िराि राजस्थानी व डडगली भाषामंध्ये उपलब्ध असलेलया महाराष्ट्रहेिहासहवषयक कागदपत्राचें 
संशोधन, संपादन व प्रकाशन करण्यास मंडळाने भारि इहिहास संशोधन मंडळ, प िे या संस्थेस अन दान 
हदले आहे. याहशवाय, काणिराजाची बखर, पाणनपतची लढाई, बहामनी राज्याचा इणतहास, अहमदनगरची 
णनजामिाही, गुजरातेतील मराठी राजवट, ससखेडचे राजे जाधवराव याांची बखर, करवीर णरयासत, 
महाराष्ट्र पुरातत्त्वीय समालोचन, पेिव ेव मराठे सरदार याांच्या स्वाऱयाांचे मुक्काम, णिवपुत्र सांभाजी, भषूि 
साणहत्य एवां ऐणतहाणसक अनुिीलन, णिलाहार राजवांिाचा इणतहास व कोरीव लेख, मोहेंजोदरो : णलपी, 
समाज आणि सांस्कृणत, महाराष्ट्र सांस्कृतीचे ताणत्त्वक अणधष्ठान नागपूर प्ाांताचा इणतहास, आयांच्या सिाांचा 
प्ाचीन व अवाचीन इणतहास इत्यादी मौहलक संदभगगं्रथाचं्या प्रकाशनाथग मंडळाने संबंहधि व्य्िीसंस्थानंा 
अन दान हदले आहे. इहिहास हवषयक संशोधनाच्या कायास वाहहलेलया इहिहास सशंोधन मंडळ, म ंबई या 
संस्थेच्या भारिीय इहिहास आहि ससं्कृिी आहि भारि इहिहास संशोधन मंडळ, प िे या संस्थाचं्या भारिीय 
इहिहास या तै्रमाहसकानंा मंडळ दरवषी अन दान देिे. 
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४. या योजनेखाली आिापयंि मंडळाने कै. न्या. म. गो. रानडे हलहखि Rise of Maratha Power 
या प स्िकाचा प्रा. न. र. फाटक कृि अन वाद, कै. श.ं हव. आवळसकर हलहखि रायगडची जीवनकथा, 
श्री. स. श.ं देसाई संपाहदि मराठ्ाचं्या इहिहासाची साधने, पोि गगीज दप्िर खंड २ व ३, श्री. हव. गो. 
खोबरेकर हलहखि महाराष्ट्रातील दप्तरखाने, कै. ना. ह. गदे्र हलहखि महाराष्ट्रािील महोदयाचा पूवगरंग या 
प स्िकाची संस्काहरि आवृत्ती आहि डॉ. भा. कृ. आपटे हलहखि A History of Maratha Navy and 
Merchantships, डॉ. पा.ं स. हपस लेकर संपाहदि Portuguese and Marathas (पोि गगीज आहि मराठे) 
आहि श्री. हनकोलाय मन ची हलहखि Storia–Do–Mogor (असे होिे मोगल) ही दोन भाषािंरे, असे 
महाराष्ट्राच्या इहिहासावर प्रकाश टाकिारे नऊ मौहलक संदभगगं्रथ प्रकाहशि केले आहेि व स रि येथील 
फ्रें च वसाहिीिील सन १७७४ िे १७८० या काळािील फ्रें च दूि M. Anquetil De Briancourt व इ.स. 
१७७६ िे १७८० या काळािील प िे येथील पेशव्याचं्या दरबारािील फ्रें च दूि M. De. St. Lubin याचं्यािंील 
मराठ्ाचं्या इहिहासावर प्रकाश टाकिारा फ्रें च भाषेिील पत्रव्यवहार इंग्रजी भाषेि French Records 
relating to the History of Marathas या नावाने प्रहसद्ध केला आहे. िसेच, फहरशिाचें गुल्िने इब्राणहमी, 
सर जद नाथ सरकार याचें History of Aurangzeb या प स्िकाचंी भाषािंरे प्रकाहशि होि आहेि. 
याहशवाय, महाराष्ट्र व गोवा याचं्या इहिहासाशी संबधं असलेलया हशलालेखाचंी व िाम्रपटाचंी विगनात्मक 
संदभगसूची प्रकाहशि करण्याचे मंडळाने ठरहवले आहे. 
 

५. मंडळाच्या महाराष्ट्रेहिहास योजनािंगगि महाराष्ट्राचा इहिहास मंडळाने एकूि ५ खंडािं 
(प्रत्येकी ५०० पृष्ाचंा) प्रकाहशि करायवयाचे ठरहवले आहे. या इहिहासास पूरक असे महाराष्ट्र व मराठे 
याचं्या इहिहासावर प्रकाश टाकिारे नॅशनल लायब्ररी, कलकत्ता या संस्थेि असलेले कै. डॉ. जद नाथ 
सरकार याचं्या संग्रहािील फारशी भाषेिील अखबाराि–इ–दरबार–ई–म अल्ला या बािमीपत्राचें भाषािंर 
करण्याचे काम मंडळाने हािी घेिले आहे. औरंगजेबाच्या दरबारािील ही बािमीपते्र आहेि. ही बािमीपते्र 
मूळ अनेक खंडािं असून मडंळाने िी एकूि चार खंडािं प्रहसद्ध करण्याचे ठरहवले आहे. त्यापैकी प्रस्ि ि 
खंड १ इ. स. १६८५ िे १६९६ या कालावधीिील उपलब्ध त्रोटक बािमीपते्र व इ. स. १६९९ िे १७०० या 
दोन वषांिील सपूंिग बािमीपत्राचंा आहे. त्यापंैकी मूळ फारसी भाषेिील हनवडक बािमीपत्राचंा मराठी 
अन वाद या खंडाि देण्याि आला आहे. या बािमीपत्रािं मराठ्ाचं्या हालचाली, मोगल संघषाचे पहरिाम 
वगैरे व औरंगजेबाची राहिी, हवचारसरिी यावंरही प्रकाश पडिो. कै. डॉ. जद नाथ सरकार याचं्या 
संग्रहािील या फारसी भाषेिील बािमीपत्राचं्या प्रिीचे मराठी भाषािंर फारसी भाषेचे पंहडि व प्रहसद्ध 
इहिहासिज्ञ, श्री. सेि माधवराव पगडी यानंी मंडळाच्या विीने अत्यंि सोप्या भाषेि केला असून 
इहिहाससंशोधक व अभ्यासक यानंा त्याचा फारच उपयोग होिार आहे. मंडळाच्या इहिहास योजनेखाली 
सदर बािमीपते्र मोगल दरबारची बातमीपते्र-खंड १ या शीषगकाने प्रहसद्ध करण्यास मंडळास आनंद होि 
आहे. 
 
 लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
मंत्रालय, म ंबई अध्यक्ष 
हदनाकं १ ऑगस्ट १९७८ म. रा. सा. सं. मंडळ 
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अनुवादकाचे हनवेदन 
 

औरंगजेबाच्या दरबारची बािमीपते्र म्हिजे मराठ्ाचं्या इहिहासाच्या अभ्यासकासंाठी एक 
महत्तवाचे साधन होय. प्रस्ि ि अन वादाि १६८५ िे १६९६ व १६९९ िे १७०० या कालखंडािील नोंदी घेिलया 
आहेि. १६९७ व १६९८ या काळािील नोंदी उपलब्ध झालया नाहीि. 

 
प्रस्ि ि गं्रथाचे प्रकाशन महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृहि मंडळ याजकडून होि आहे. गं्रथाचे महत्तव 

पाहून मंडळाने बािमीपत्राचं्या अन वादाच्या एकंदर योजनेस संमहि हदली याबद्दल मी मंडळाचे मनःपूवगक 
आभार मानिो. 

 
थोड्याच अवधीि गं्रथाची छपाई उत्कृष्टपिे करून हदलयाबद्दल अक्षर प्रहिरूप प्रा. हल. चे 

संचालक श्री. अरुि नाईक व त्याचें सहकारी याचेंही आभार मानिे आवशयक आहे. छपाई चालू असिाना 
मूळ मजकूर, म हद्रिे याचें बारकाईने वाचन करून वळेोवळेी दूरुस्त्या करण्याि म द्रिालयािील क . स धा 
हशरहट्टी यानंी फार श्रम घेिले. याबद्दल मी त्याचंा आभारी आहे. 
 

सेतुमाधवराव पगडी 

वस धा, देवीदयाळ रोड, १० मे १९७८ 
म ल ं ड (पहिम), अक्षय्य िृिीया, शके १९०० 
म ंबई ४०० ०८०.  
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अनुक्रमणिका 

प्रस्तावना 
 
महाराष्ट्र राज्य सहहत्य ससं्कृहि मंडळाि औरंगजेबाच्या दरबारच्या बािमीपत्राचं्या फोटोप्रिी 

आहेि. मोगल काळाि दरबारािील रोजच्या घटनाचंा साराशं हलहून काढण्याची पद्धि असे. यानंाच 
अखबार म्हिि. या अखबारानंा बादशहाची मान्यिा हमळालयावर, राजे रजवाडे, सरकारी अहधकारी व 
इिर प्रहिहष्ि मािसे अखबाराचं्या प्रिी करून घेि असि. मूळ अखबार काळाच्या ओघाि नष्ट झाले. पि 
जयपूर येथे काही वषाच्या अखबाराचं्या प्रिी उपलब्ध झालया. 

 
काही म्हिण्याचे कारि असे की, जयपूर येथील अखबारापंैकी हकत्येक हदवसाचें अखबार 

काळाच्या ओघाि नष्ट झाले. काही अखबार कनगल टॉड याने हवलायिेि नेले. िे िेथे स रहक्षि राहहले. पि 
औरंगजेबाच्या राजवटीची पन्नास वष े पाहिा अठरा हजार दोनश े पन्नास हदवसाचं्या नोंदी हव्याि. पि 
प्रत्यक्षाि नोंदी स मारे सहा हजार हदवसाचं्या आढळिाि. या अखबाराचें म द्रि अद्याप झालेले नाही. 
 

या खंडाि १६८५ िे १६९६ या काळािील त्रोटक नोंदी व १६९९ िे १७०० या दोन वषािील हनवडक 
पि सलग नोंदींचा मराठी अन वाद करण्याि आला आहे. १६९५ पासून १६९९ च्या ऑ्टोबर महहन्यापयंि 
औरंगजेबाचा म क्काम सोलापूरच्या दहक्षिेस चोवीस मलैावर भीमेच्या दहक्षििीरी ब्रह्मप री (ओरंगजेबाने 
त्याला इस्लामप री हे नाव हदले होिे) येथे होिा. पहहलया भागािील नोंदी त्रोटक असलयाम ळे १६८५ िे 
१६९९ या काळाचे धाविे समालोचन प ढे केले आहे. 

 
१६८९ मध्ये संभाजी राजाच्या मृत्यनंूिर राजाराम हा िमीळनाडमध्ये डजजीला हनघून गेला. 

संभाजीच्या मतृ्यनंूिर १६८९ मध्ये मोगलानंी मराठ्ाचं्या स्वराज्यािील हकल्ले अलपप्रयासाने घेिले. 
बागलाि (नाहशक हजलहा) हा १६८९ च्या माचग पयंि मराठ्ाचं्या िाब्यािून गेला होिा. प ढील दहा 
महहन्याि मोगलानंी प रंदर, डसहगड, लोहगड, माह ली, प न्हाळगड, प्रिापगड, राजगड, िोरिा, रोहहडा, 
रायगड इत्याहद हकल्ले घेिले. मराठ्ाचं्या िाब्याि सािारा, परळी, हवशाळगड, राजमाची, रागंिा, 
डसध द गग, स विगद गग, हवजयद गग, पद्मद गग, असे काही महत्तवाचे हकल्ले राहहले. 
 
१६९० 
 

१६९० पासून पहरस्स्थहि हळ हळ  बदलू लागली. डजजी डजकून घ्यावी व राजारामाला कैद कराव े
या उदे्दशाने औरंगजेबाने आपला मावसभाऊ व प्रहसद्ध सेनापिी ज स्लफकारखान याला डजजीकडे रवाना 
केले. त्याच्या मागोमाग ज स्लफकारखानाचा बाप व म ख्यप्रधान असदखान व औरंगजेबाचा म लगा कामबक्ष 
हेहह डजजीला पोहोचले. औरंगजेबानेहह कोरेगावजवळची छाविी हलवनू हवजापूर हजलयाि गलगली येथे 
नेली. िमीळनाड हे प्रम ख रिके्षत्र बनले. 

 
महाराष्ट्रावरील मोगलाचें दडपि थोडेसे कमी झाले. याचा लाभ घेऊन मराठ्ानंी मोगलाकंडून 

बरेचसे हकल्ले परि घेिले. पन्हाळगड, राजगड, िोरिा, रोहहडा, प्रिापगड, डसहगड, हे हकल्ले त्याचं्या 
हािी आले. िरी काही महत्तवाचे हकल्ले मोगलाकंडे १६८९ पासून राहहले हे अखबारावरून हदसून येिे. 
कोििे हकल्ले मोगलाकंडे होिे व कोििे मराठ्ाकंडे हे समजून घेण्यास अखबारासारखे साधन नाही. 
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महत्त्वाचे हकल्ले (१६९९) 
 

मराठ्ाचं्या स्वराज्यािील आहि िेहह सध्याच्या महाराष्ट्राि असलेलया स्वराज्य भागािील 
हकललयासबंंधीचे हचत्र १६९९ मध्ये हदसिे िे असे :— 

 
मोगलाकंडे–माह ली, कोथळज, लोहगड, हवसापूर, चाकि, प रंदर, रायगड, मछेंद्रगड, 

भषूिगड, हसद्धगड, कनाळा. 
 
मराठ्ाकंडे–सािारा, पन्हाळगड, परळी, प्रिापगड, राजगड, िोरिा, रोहहडा, डसहगड, 

राजमाची, पद्मद गग, हवशाळगड, रागंिा, प्रचीिगड, मंडिगड, सामानगड, वारुगड, भदूरगड, वसंिगड, 
चंदनवदंन, नादंहगरी, वासोटा, दाभोळच्या दहक्षिेस गोव्यापयंिचे जलद गग. 

 
रामचंद्रपिं अमात्य, संिाजी घोरपडे, धनाजी जाधव, इत्यादींनी िमीळनाड मधील डजजीला प न्हा 

प न्हा मदि करून िेथील लढा १६९८ पयंि चालू ठेवला. १६८९ िे १६९६ पयंि संिाजीने जो पराक्रम 
गाजहवला िो असामान्यच म्हिावा लागेल. मोगल सेनापिी काही कमी पराक्रमी व अन भवी नव्हिे. पि 
संिाजीच्या पराक्रमाने िेहह स्स्िहमि झाले. रुस्िमखान, जानहनसारखान, िहव्व रखान, अलीमदानखान, 
काहसमखान, खानाजादखान, डहमिखान इत्याहद मोगल सरदाराचं्या संिाजीने पार हनकाल लावला. 

 
पि संिाजीच्या मृत्यूबरोबरच मोगलानंी नेट लावनू हजजी डजकून घेिली. (जानेवारी १६९८) 

आहि राजाराम फेब्र वारी महहन्याि हवशाळगडला परि आला. िमीळनाड मधून मराठ्ाचंी सत्ता नाहीशी 
झाली. मराठ्ाचंी सैन्ये िमीळनाड व दहक्षि कनाटक सोडून उत्तरेकडे सरकू लागली. औरंगाबाद, 
नादेंड, वऱ्हाड, खानदेश व हैद्राबाद या स भ्यािून मराठ्ाचंी सैन्ये संचार करू लागली. नागपूर कडील 
गोंड राजा बख्िबलंद (मोगल त्याचा उल्लखे हनगूनबख्ि– ‘भाग्यहीन’ असा करीि.) हा मोगलाहंवरुद्ध 
उठला होिा. त्याच्याशी मराठ्ानंी सधंान बाधंले होिे. माळव्यािं अफगािानंी डोके वर काढले होिे. 
ब देंलखंडाि छत्रसाल हा मोगलाहंवरुद्ध लढि होिा. मराठे हे उत्तरेकडे सरकिील अशी औरंगजेबाला 
रास्ि भीहि वाटू लागली. मराठ्ानंी सैन्ये म्हिजे लहान सहान पथके नव्हि. त्याचें सरदार चागंले 
फौजबंद असि. प्रस्ि ि खंडाि अनेक मराठे सरदार व त्याचंी सैन्ये याचं्याबद्दल ज्या नोंदी आलया आहेि. 
त्यापैकी काही प ढे देि आहे. अशा नोंदी मराठी साधनािूंन सहसा आढळि नाहीि. म्हिनू अखबाराचे 
महत्तव. 
 

मराठे सरदार व त्याचंी सैन्ये 
 
सोळा एहप्रल १६९९ : कृष्ट्िा सामंि साडेचार हजार स्वार घेऊन वऱ्हाडाि. 
एकोििीस एहप्रल १६९९ : ग लबगा बीदर भागाि मराठ्ाचें सहा हजार स्वार. 
साि मे १६९९ : धनाजी जाधव वगैरे पंचवीस हजार स्वारासंहहि बेदर प्रािंाि. 
चौदा जून १६९९ : इंडी (हवजापूर) भागाि मराठ्ाचें पाच हजार सैन्य. 
दहा ज लै १६९९ : परसोजी भोसले, सहा हजार स्वारासंहहि ग लबगा भागाि. 
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सव्वीस ज लै १६९९ : यमाजी वगैरेंचे सैन्य दहाबारा हजार, वसंिगड भागाि, वारुगडजवळ 
एक हजार स्वार. 

चोवीस ऑगस्ट १६९९ : कंधार नादेंड भागाि सहा हजार मराठ्ाचंी छाविी. 
दोन ऑ्टोबर १६९९ : परश रामपंि दोन हजार स्वार व दोन हजार पायदळासहहि प रंदर 

भागाि. 
एकिीस ऑ्टोबर १६९९ : राजारामाबरोबर धनाजी, रामचंद्रपिं, रािोजी, सैन्य िेवीस हजार. 
सहा हडसेंबर १६९९ : रािोजी घोरपडे, दोन हजार स्वारासंहहि सागंोला भागाि. 
सोळा हडसेंबर १६९९ : दोन हजार मराठ्ाचें पायदळ, सािारच्या उपराळ्यासाठी. 
दहा हडसेंबर १६९९ : शकंराजी, दहा हजार सैन्यासहहि श्रीगोंदा भागाि. 
एकवीस हडसेंबर १६९९ : धनाजी जाधव व बहहजी घोरपडे कऱ्हाड जवळ, दहा हजार 

सैन्यासहहि. 
सहा जानेवारी १७०० : मराठ्ाचें सहा हजार सैन्य बादशाही छाविीपासून दोन िीन कोसावर. 
दहा जानेवारी १७०० : धनाजी जाधव, हिमंिराव, रािोजी (घोरपडे) पंधरा हजार 

सैन्यासहहि, रहहमिपूर जवळ. 
सहा एहप्रल १७०० : रामाजी, दोन हजार स्वारासंहहि, ब्रह्मप रीजवळ. 
चार मे १७०० : खंडोजी, िीन हजार स्वारासंहहि, चंदनवदंनकडे. 
एकवीस मे १७०० : फीरोजाबाद, ग लबगा हजलहा, मराठ्ाचें सैन्य पस्िीस हजार (लेखक 

भीमसेन िेथे हजर). 
दोन ऑगस्ट १७०० : हिमंिराव (घोरपडे), साि हजार सैन्यासहहि म्हसवडजवळ. 
सिरा ऑगस्ट १७०० : हिमंिराव (घोरपडे), चार पाच हजार स्वारासंहहि खटाववर हल्ला 

करिो. 
सोळा नोव्हेंबर १७०० : अंजनवलेच्या उपराळ्यासाठी रामचंद्रपिं एक हजार स्वार व सहा 

हजार पायदळ पाठहविो. 
 
औरंगजेबाची योजना 
 

१६९९ मध्ये मराठ्ाचें उरलेले हकल्ले डजकून घेण्यासाठी औरंगजेब ब्रह्मप रीहून स्विः हनघाला. 
लष्ट्करीदृष्टीने पाहिा त्याचा हा हनिगय च कीचा होिा असेच म्हिाव ेलागिे. कारि एकेका हकललयासमोर 
औरंगजेब जवळ जवळ लाख पाऊि लाख मािसाचंी छाविी घालून बसू लागला. आहि हिकडे मराठी 
सैन्यानंा संचार करण्यास दहक्षिचे सवग स भे मोकळे झाले. िरी ब्रह्मप रीहून हनघण्यापूवी औरंगजेबाने 
मराठ्ानंा दहक्षिच्या स भ्याच्या बाहेर जाऊ न देण्यासाठी म्हिून अहधकाऱ्याचंी कायगके्षते्र वाटून हदली. िी 
प ढीलप्रमािे :— 
 

नऊ ऑगस्ट १६९९ औरंगाबाद स भ्याच्या रक्षिाची व्यवस्था. 
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१) औरंगाबादचा स भेदार नजाबिखान याजकड–जालना, अंबड, वैजापूर, फदापूर, शहागडपयंि 
प्रदेशाचे रक्षि. 

२) चीनक लीजखान (भावी हनजाम लम लक) याजकडे–नगर, संगमनेर, प िे, हशरवळ भागाचे रक्षि. 
३) बीडचा फौजदार इस्लिफािखान याजकडे–धारूर, शवेगाव, ब्रह्मप री. 
४) कलयािहभवडंीचा अहधकारी मािबरखान याजकडे–मालेगाव, जव्हार, डदडोरी. 
५) धारूरचा फौजदार उजबेकखान याजकडे–औसा हनलंगा इत्याहद. 

 छाविीबाहेरील सेनापिी (हफलडजनरल). ब्रह्मप रीला असिाना औंरंगजेबाचे प ढील अहधकारी 
आपापली सैन्ये घेऊन प ढील प्रदेशाि बंदोबस्ि राखीि होिे. :— 

१) औरंगजेबाचा म लगा आज्जम दौंडजवळ पेडगाव येथे. 
२) औरंगजेबाचा नािू व आज्जमचा म लगा बेदारबख्ि, कोलहापूर धारवाड भागाि. 
३) गाहजउद्दीन फीरोजजंग (हनजाम लम लकाचा बाप) वऱ्हाड व िेलंगि याचं्या सरहद्दीवर. 
 

मराठ्ाचंा पाठलाग चालू राहावा व हकल्ले हनर्मवध्नपिे घेिा याव े म्हिून औरंगजेबाने दहक्षिेिून 
ज स्लफकारखानाला बोलावनू घेिले. हकल्ले घेण्याच्या मोहहमेि औरंगजेबाने आपला म लगा आज्जम यास 
पेडगावहून बोलाहवले. बेदारबख्िाला पन्हाळ्याकडे पाठवावे असा त्याचा बेि होिा. िो स्विः प्रथम पन्हाळा 
डजकून घेण्याचा बेि करीि असावा. पि राजाराम हा वऱ्हाडच्या हदशनेे हनघालाआहे असे कळिाच िो 
सािाऱ्याकडे वळला. बेदारबख्ि, ज स्लफकारखान व चीनक लीजखानयानंी राजारामाचा पाठलाग करून 
त्याला बाशीच्या पलीकडे परंड्याजवळ गाठले. राजारामाला वऱ्हाडचा बेि टाकून देऊन हवशाळगडाकडे 
याव ेलागले. (सोळा नोव्हेंबर १६९९). 
 

दहििेतील महत्त्वाचे अहधकारी 
 

या दोन वषाच्या कालखंडाि दहक्षिेिील हनरहनराळ्या स भ्यावंर प ढील स भेदार होिे :— 
 

औरंगाबाद 
 

औरंगाबादच्या स भेदारीवर आठ मे १६९९ रोजी सय्यद हसनअलीखानाच्या ऐवजी बागलािचा 
फौजदार नजाबिखान याची नेमिून. हा प्रत्यक्ष िैमूरलंगाच्या वशंजापैकी म्हिजे औरंगजेबाच्या 
भाऊबंदापैकी एक असे म्हिाव ेलागेल. वशंावळ अशी आहे : 

 
िैमूरलंग–मीर इन्शा–स लिान म हंमद हमजा–स लिान अबूसईद–स लिान महमूद हमजा–खान 

हमजा–हमजा स लेमान–हमजा स लिान इब्राहीम–हमजा शाहरुख–म हंमदश जा नजाबिखान–म हंमद 
इसहाक नजाबिखान. 
 

खानदेश 
 

खानदेशचा स भेदार मोहिकदखान म हंमद क ली. याच स भ्याि बागलाि असून िेथील फौजदार, 
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नजाबिखानाचा म लगा बहरोजखान हा होिा. 
 

वऱ्हाड 
 

वऱ्हाडचा स भेदार अस्करखान (पूवीच्या गोवळकोंडा राज्यािील अहधकारी) हा होिा. नोव्हेंबर 
१६९९ मध्ये त्याची नेमिूक नादेंड बीदर स भ्यावर करण्याि आली व त्याच्या जागी िेथील स भेदार 
अलीमदानखान (हाहह पूवीच्या गोवळकोंडा राज्यािील अहधकारी) याला वऱ्हाडचा स भेदार म्हिनू 
नेमण्याि आले. काचंीजवळ संिाजीने ज्याला धरून कैदेि टाकला होिा िोच हा अलीमदानखान. 
 

सुभे नादेंड बीदर 
 

या स भ्याचा उल्लेख पूवी स भे िेलंगि डकवा स भे नादेंड असाहह करीि. नंिर याला स भे म हंमदाबाद 
बीदर असे म्हिू लागले. पि स भेदार हे नादेंडला राहाि. या स भ्याि नादेंड, औसा, उदगीर हे मराठी 
भाहषक, हनजामाबाद, आहदलाबाद हजलयाचा हनम्मा भाग व करीमनगर हजलयाचा काही भाग हे िेल ग ू
भाहषक व बीदर, डचचोळी, यादगीर, मळखेड (आिा कनाटकािील ग लबगा हजलहा) हे कन्नड भाहषक 
प्रदेश येि. या स भ्यावर १६८९ नंिर सय्यद अब्द ल्ला (स प्रहसद्ध सय्यद बंधंूचा बाप), रुह ल्लाखान व त्यानंिर 
अलीमदानखान १६९९ पयगि. आहि नंिर ख दाबदंाखान हे स भेदार होिे. ख दाबंदाखान हा 
शाहयस्िाखानाचा म लगा, औरंगजेबाचा मामेभाऊ. 
 
हवजापूर 
 

१६९९ व १७०० या कालखंडाि हवजापूरचा स भेदार ल त्फ ल्लाखान (भावी हनजाम लम लकाचा मामा) 
हा होिा. या पूवी मामूरखान हा स भेदार होऊन गेला. 
 
हैद्राबाद 
 

स भे हैद्राबादवर या कालखंडाि बहाद रहदल उफग  जानहसपारखान हा स भेदार होिा. हा 
औरंगजेबाची बायको हदल रसबानू हहचा मावसभाऊ. १७०० मध्ये हा मरि पावलयावर राजप त्र कामबक्ष हा 
स भेदार झाला. पि त्याच्यािफे नायब म्हिून प्रत्यक्ष कारभार जानहसपारखानाचा म लगा रुस्िमहदल हाच 
पाहाि होिा. हैद्राबाद कनाटकवर फौजदार म्हिून दाऊदखान पन्नी होिा. हवजापूर कनाटकचा फौजदार 
मामूरखान याच्या मतृ्यनंूिर त्याचा म लगा प रहदलखान उफग  मामूरखान हा या कालखंडाि काम करीि 
होिा. हे प्रदेश स भे हैद्राबाद डकवा स भे हवजापूर मध्ये असले िरी वरील फौजदारानंा जवळजवळ 
स भेदाराइिके अहधकार होिे. 
 
फौजदार 
 

स भ्याचा अहधकारी स भेदार िसा हजलयाचा (मोगल काळाि हजलयानंा सरकार म्हिि) अहधकारी 
फौजदार हा असे. लष्ट्करी पथके बाळगून आपलया हजलयाचे रक्षि करिे, खहजने आहद स रहक्षिपिे 
पोहोचहविे, मराठ्ाचंा प्रहिकार करिे, ठािी व ठािेदार याचंी मदि करिे व बादशहाची आज्ञा झाली िर 
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आपली पथके घेऊन बादशाही छाविीि जािे ही कामे फौजदाराला असि. 
 
या कालखंडाि कलयाि हभवडंीचा फौजदार मािबरखान, बीडचा इस्लिफािखान, धारूरचा 

उजबेकखान, िळकोकिचा बसालिखान अशी काही िडफदार फौजदाराचंी नाव ेआढळिाि. 
 
संभाजी राजाच्या मृत्यूनंिर महाराष्ट्रािील मराठ्ाचं्या स्वराज्याचे मोगलानंी हजलहे म्हिजे 

सरकार पाडले. प िे भाग हा सरकार ज न्नर मध्ये, कलयाि हभवडंी प्रदेशाचा वगेळा हजलहा, रायगडच्या 
भोविालचा प्रदेश सरकार रायरी, सध्याचा रत्नाहगरी हजलहा म्हिजे सरकार िळकोकि (रत्नाहगरी हजलहा 
मराठ्ाचं्या िाब्याि असलयाम ळे िळकोकिचा फौजदार बसालिखान हा बेळगावचा हकल्लेदार म्हिनू 
बेळगावाि राहू लागला.) व सरकार हमरज (म िगजाबाद), हमरजखाली सािारा, सागंली व कोलहापूर हे 
प्रदेश होिे. 

 
वरील सरकार (हजलहे) पैकी ज न्नर, कलयाि व रायरी हे औरंगाबाद स भ्याि िर िळकोकि 

(रत्नाहगरी) व हमरज हे हवजापूर स भ्याि होिे. 
 
कागदोपत्री व्यवस्था होिी िी वरीलप्रमािे पि प्रत्यक्षाि याच प्रदेशाि मोगल आहि मराठे याचा 

हनकराचा संघषग चालला होिा. 
 
हकल्ले व हकल्लेदार 
 

औरंगजेबाने प्रम ख हकललयाचं्या रक्षिाकडे हवशषे लक्ष हदले. बागलिाि सालहेर, म लहेर, 
मराठ्ाचं्या महाराष्ट्रािील स्वराज्याि माह ली, लोहगड, प रंदर इत्याहद हकललयाि बरीच सावधहगरी 
बाळगण्याि येई. परवानगी वाचून हकललयाच्या बाहेर हनघण्याची हकल्लेदारानंा स्ि मनाई असे. सोलापूर, 
परंडा, अहमदनगर इत्याहद हकललयािूंन य द्धोपयोगी सामग्रीचा साठा करून ठेवलेला असे. मोहहमेसाठी िो 
मागवनू घेण्याि येई. जरूर पडलयास हकल्लेदार आपली पथके घेऊन बादशहाच्या मोहहमेि हजर होि. 
वसंिगडचा हकल्लेदार अहमद हा सािारच्या वढे्याि व कंधार (नादेंड हजलहा) चा हकल्लेदार शम्स द्दीन हा 
हमरजेच्या लढाईि (जानेवारी १७०१) लढि असिाना मारले गेले. राजहंसगडचा हकल्लेदार अल्लाहदाद हा 
मराठ्ाशंी लढि असिािा मारला गेला. (पधंरा ज लै १६९९ ची बािमी). 

 
बऱ्याच हकल्लेदारानंा फौजदार असेहह म्हिि. याचा अथग िे हकललयाच्या भोविालच्या हजलयाचे 

अहधकारी असि असे नाही. फ्ि हकललयाच्या भोविी पाच िे दहा मलैा पयंिचा प्रदेश त्याचं्या हशबंदीच्या 
खचासाठी म्हिनू त्याचं्या अहधकाराखाली असे. अथाि हकल्लेदार व हजलयाचा फौजदार हे एकच असू 
शकि. पि हे अपवादात्मक असे. हकल्लेदार स भेदाराच्या हनयतं्रिाखाली नसि. िे रास्ि बादशहाच्या 
हािाखाली असि हे लक्षाि ठेवले पाहहजे. 
 

ठािी व ठािेदार 
 

औरंगजेबाच्या लष्ट्करी डाव पेचािील महत्तवाचे घटक म्हिजे ठािी व ठािेदार. 
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एखादा प्रदेश िाब्याि आला की त्याच्या बंदोबस्िासाठी मोगल िेथे ठािी (हमहलटरी पोस्ट) 
कायम करीि. ठाण्याि पडकी गढी असलयास िी द रूस्ि करीि, नसलयास बाधूंन काढीि. ठािेदाराच्या 
हदमिीला पाच पन्नास स्वारापंासून पाचश े पयंिहह स्वार असू शकि. ठाण्यावर मराठ्ाचें हल्ले झाले िर 
वळेेवर मदि पोहोचहवण्यासाठी बादशाही छाविीिून पथके जाि अगर पाच पचंवीस मलैाच्या आि मोगल 
सरदाराचें िळ असि िेथून मदि पोहोचे. डकवा मोगलाचें हफरिे सेनापिी (ज स्लफकारखाना सारखे) 
ठािेदाराचं्या मदिीला धावनू जाि. जेथे मोगल मराठा संघषाची श्यकिा कमी िेथे ठािी अगदी कमी 
असि. उदाहरिाथग हैद्राबाद स भ्याि चार पाचच्यावर ठािी नव्हिी. त्याउलट कोलहापूर, सागंली, 
सािारा, प िे या भागाि दर पाच दहा मलैावर िरी एखादे ठािे असेच. अनेक ठाण्याचें ठािेदार हे उच्च 
वगाचे दोन हजारी िीन हजारी मन्सबदार असि. खाली काही ठािी व त्याचें ठािेदार याचंी नाव े हदली 
आहेि. यावरून मोगलाचं्या संरक्षि यंत्रिेची कलपना येईल. 
 
१. पुिे हजल्हा : 

१) हशक्रापूर : ठािेदार मानाजी 
२) हशरवळ : संग्रामखान 
३) इंदापूर : म गलखान 
४) बारामिी : यासीनखान 
५) कडूस : हनजामराव 

 
२. सातारा : 

१) महादेव डोंगर : यासीनखान 
२) वाई : नाहरखान 
३) म्हसवड : नागोजी माने, त्यापूवी रिदूल्लाखान 
४) खटाव : रामचंद्र–नंिर कृष्ट्िराव 
५) मसूर : मंबाजी 
६) कऱ्हाड : घोरीखान, काहंी हदवस जगदेव जाधव 
७) ब धपाचगाव : पदाजी 
८) औंध : खंडोजी 
९) अंबामायनी : एकोजी घोरपडे 

 
३. सागंली हजल्हा : 

१) आटपाडी : नागोजी माने 
२) संख (जि) : अली 
३) डफळापूर (जि) : अमान ल्ला 
४) मलाबाद (जि) : म हंमद ह सेन 
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५) खानापूर : आवजी आढळराव 
६) उम्दी (जि) : हहदायि ल्ला 

 
४. कोल्हापूर : 

१) कोलहापूर : बहहजी पाढंरे 
२) कागल : हपराजी घाटगे 

 
ही या कालखंडािील नोंदींवरून घेिलेली काही नाव ेआहेि. ठािेदारंचे जीवन म्हिजे स ळावरची 

पोळी असे. मराठ्ाशंी लढिाना अनेक ठािेदार मारले गेले. 
 
उदाहरिाथग :— रामचंद्र खटावकर, बागेवाडीचा ठािेदार म हंमद नसीर. अनेकजि पकडले गेले 

आहि खंडिी भरून त्यानंी स टका करून घेिली. उदाहरिाथग :— कऱ्हाडचा घोरीखान, इंडीचा गजपि 
कंब,ू खानापूरचा आवजी आढळराव, हशक्रापूरचा मानाजी इत्याहद. 

 
मराठ्ाचें हकल्ले घेण्यास हनघेपयंि औरंगजेबाचे म क्काम, कोरेगाव, १६८९ पयंि, हवजापूर 

हजलयाि, १६९५ पयंि, नंिर ब्रह्मप री येथे. 
 
औरंगजेबाचा प्रवास मागग (१६९९ पासून) 
 

१६९९ व १७०० या दोन वषाि औरंगजेबाने सािारा व परळी हे हकल्ले डजकून घेिले. एक जानेवारी 
१७०१ रोजी िो पन्हाळगड घेण्यासाठी म्हिून हमरजेस पोहोचला. या वरील दोन वषािील त्याच्या 
हालचाली प ढे हदलया आहेि. हस्िहलहखिािील अनेक स्थळनामाचंा बोध होि नाही. फारसी 
हस्िहलहखिािूनहह अन स्वार न देिे, क व ग मध्ये भेद न करिे, गावाचें उच्चार आपलया पद्धिीने करिे हे 
दोष असलयाम ळे अभ्यासकाची हदशाभलू होिे. प रंदर–पूनाधर, भाळविी–भालोनी–धारवाड–धारूर, 
सािारा–सिारा, जि–जीि, अथिी–हथिी, म्हसवड–बहहरुर, नाझरे–माजरा, प्रिापपूर परनाईपूर, 
सोनंद–सोंधा असे स्थळाचें हास्यास्पद वाचन होऊ लागिे. िरी पि श्य हििकी काळजी घेऊन 
औरंगजेबाचा प्रवास मागग हदला आहे. पि त्याि द रुस्िी करण्यास वाव आहे. 
 
एकोिीस ऑ्टोबर १६९९ : औरंगजेब ब्रह्मप रीहून रवाना, मंगळवढे्याि म क्काम 
बावीस ऑ्टोबर १६९९ : मंगळवढे्याहून अडीच कोस प्रवास, भाळविीला म क्काम 
चोवीस ऑ्टोबर १६९९ : अडीच कोस, उमदी येथे म क्काम 
पंचवीस ऑ्टोबर १६९९ : नहूर (डनबोिी) गावी म क्काम 
सव्वीस ऑ्टोबर १६९९ : सव्वािीन कोस प्रवास, कोसारी (जि िाल का सागंली हजलहा) येथे 

म क्काम 
अठ्ठावीस ऑ्टोबर १६९९ : साडेिीन कोस, व्हसपेठ येथे म क्काम 
एकोििीस ऑ्टोबर १६९९ : साडेिीन कोस, मेंढेहगरी गावाजवळ 



 
अनुक्रमणिका 

िीस ऑ्टोबर १६९९ : सव्वादोन कोस, मलाबाद, जिेपासून बारा मलै, वजरवाडची वाडी 
एकिीस ऑ्टोबर १६९९ : साडेपाच कोस, अथिी (बेळगाव हजलहा) जवळ नगरी (?) 
दोन नोव्हेंबर १६९९ : अडीच कोस, गन्नापूर (?) 
चार नोव्हेंबर १६९९ : सव्वादोन कोस, उगार (हमरजेच्या प ढे) 
पाच नोव्हेंबर : साडेिीन कोस, वसमरु (म्हैसाळ?) 
सहा नोव्हेंबर : पाविेिीन कोस, हमरज, औरंगजेब हमरजेि एक आठवडाभर होिा 
बारा नोव्हेंबर १६९९ : हमरजेहून पाविेदोन कोस, कृष्ट्िाकाठ, अंकली 
िेरा नोव्हेंबर १६९९ : पाविेिीन कोसाचा प्रवास, म क्काम हडग्रस येथे 
चौदा नोव्हेंबर १६९९ : साडेचार कोस प्रवास, आमनापूर येथे म क्काम (िासगाव िाल का) 
सोळा नोव्हेंबर १६९९ : मछींद्रगडच्या अलीकडे एक कोसावर म क्काम, प्रवास सव्वािीन 

कोसाचा 
अठरा नोव्हेंबर १६९९ : मछींद्रगडजवळ 
एकोिीस नोव्हेंबर १६९९ : मछींद्रगडहून सव्वािीन कोसाचा प्रवास, मक्काम रेवन (शिेोली?) 
वीस नोव्हेंबर १६९९ : औरंगजेबाची कऱ्हाडला भेट, पाविेिीन कोस प्रवास करून म क्कामावर 

दाखल 
बावीस नोव्हेंबर १६९९ : वसंिगडजवळ साडेिीन कोसाचा प्रवास करून मसूर जवळ म क्काम 
पंचवीस नोव्हेंबर १६९९ : वसंिगड नजीक म क्काम 
सव्वीस नोव्हेंबर १६९९ : वसंिगड काबीज 
एकोििीस नोव्हेंबर १६९९ : औरंगजेब वसिंगडला भेट देिो 
िीस नोव्हेंबर १६९९ : पाविेिीन कोसाचा प्रवास, कृष्ट्िेच्या काठंावर म क्काम 
दोन हडसेंबर १६९९ : सव्वािीन कोसाची मजल, बोरगावला म क्काम रहहमिपूरच्या दहक्षिेस 
चार हडसेंबर १६९९ : बादशहा रहहमिपूरला भेट देिो. िेथून दोन कोस प्रवास करून धामनेर 

येथे म क्काम 
पाच हडसेंबर १६९९ : साडेिीन कोसाचा प्रवास करून बादशहा माह लीि दाखल 
नऊ हडसेंबर १६९९ : सव्वा कोसाचा प्रवास करून औरंगजेब सािाऱ्यासमोर दाखल 

नऊ हडसेंबर १६९९ पासून सत्तावीस एप्रील १७०० पयंि औरंगजेबाची छाविी सािाऱ्याला होिी. 
सािारा डजकून घेिलयानंिर (एकवीस एप्रील) िो परळीकडे रवाना झाला. 
अठ्ठावीस एहप्रल १७०० : सािाऱ्याहून रवाना, सव्वा दोन कोसाचा प्रवास, कृष्ट्िेवर म क्काम 
एकोििीस एहप्रल १७०० : प ढे रवाना, अडीच कोस व पधंरा साखळी इिका प्रवास 
िीस एहप्रल १७०० : अडीच कोसाचा प्रवास, परळीच्या हकललया समोर छाविी साि जून 

रोजी परळीचा हकल्ला औरंगजेबाच्या िाब्याि आला. सिरा जूनला िो 
परळीहून हनघाला. 



 
अनुक्रमणिका 

१७ जून १७०० : पाविे दोन कोसाचा प्रवास, सािाऱ्याजवळ मधील काळािील १८ िे २५ 
जून पयंिच्याप्रवासाच्या नोंदी नाहीि. या काळाि औरंगजेब 
सािाऱ्याहून हनघालेला हदसिो. ३० जूनला िो कृष्ट्िाकाठावर आहे. 

िीस जून १७०० : कृष्ट्िेच्या काठावरून रवाना, पाविे दोन कोसाचा प्रवास, 
सापंगावाजवळ (रहमिपूरपाशी नहवी, (न्हावी ब द्र क?) येथे म क्काम 

दोन ज लै १७०० : दीड कोसाची मजल, भषूिगडच्या वाटेवर म क्काम 
पाच ज लै १७०० : सव्वा दोन कोसाचा प्रवास, भषूिगडच्या वाटेवर  
दहा ज लै १७०० : दोन कोस चार साखळी प्रवास, भषूिगड पलीकडे सेनोरी (शिेवाडी, 

खटाव िाल का?) ला म क्काम 
अकरा ज लै १७०० : प ढे प्रवास, भषूिगड जवळ रसगाव (इसगाव, अलसगाव?) येथे 

म क्काम 
बारा ज लै १७०० : प ढील प्रवास, एक कोस अधापाव इला नदी जवळ असलेलया अंबावाडी 

(आबंवडा?) येथे म क्काम आंबवडा येथे बादशहानंी िीस ऑगस्ट १७०० 
पयंि म क्काम केला. 

एक सप्टेंबर १७०० : औरंगजेब भषूिगड जवळील इलयाच्या काठावरून हनघिो. सव्वादोन 
कोसाचा प्रवास करून पाली (अनफाल) येथे म क्काम 

चार सप्टेंबर १७०० : सव्वादोन कोसाचा प्रवास करून औरंगजेब कळेढोि (खटाव िाल का, 
सािारा हजलहा) येथे म क्काम करिो 

साि सप्टेंबर १७०० : कळेढोिहून रवाना, सव्वािीन कोसाचा प्रवास करून (आटपाडी 
महाल, सागंली हजलहा) झरे येथे दाखल 

दहा सप्टेंबर १७०० : झऱ्याहून रवाना, अडीच कोसाचा प्रवास, आटपाडी (सागंली हजलहा) 
येथे दाखल 

बारा सप्टेंबर १७०० : आटपाडीहून रवाना, सव्वािीन कोसाचा प्रवास, माि नदीच्या काठी 
खवासपूर (सागंोला िाल का, सोलापूर हजलहा) येथे म क्काम 

बारा सप्टेंबर पासून पंधरा हडसेंबर १७०० पयंि औरंगजेबाचा म क्काम खवासपूरला होिा. िेथे एक 
ऑ्टोबर १७०० रोजी माि नदीला एकाएकी पूर येऊन मोगल सैन्याची फार वािाहि झाली. सोळा 
हडसेंबर १७०० रोजी औरंगजेब पन्हाळगड घेण्याच्या उदे्दशाने खवासप राहून हनघाला. त्याचा हमरजेपयंिचा 
प्रवास प ढीलप्रमािे आहे. 
सोळा हडसेंबर १७०० : खवासप राहून सव्वादोन कोस, माि नदीच्या काठी माहीवाडी 

(मागेंवाडी?) 
अठरा हडसेंबर १७०० : माहीवाडीहून पाविेिीन कोस, अविार या गावी (?) म क्काम 
वीस हडसेंबर १७०० : अविारहून पाविेचार कोस सोंधा येथे (सोनंद, सागंोला िाल का, 

सोलापूर हजलहा) 
बावीस हडसेंबर १७०० : सोनंदहून सव्वादोन कोस, वारुगडी (वाळेडखडी, जि िाल का) येथे 

म क्काम 



 
अनुक्रमणिका 

िेवीस हडसेंबर १७०० : दोन कोस, परनाईपूर (प्रिापपूर, जि िाल का) 
चोवीस हडसेंबर १७०० : परनाईपूर (प्रिापपूर) पासून अडीच कोस, मौजे िािार (?) 
पंचवीस हडसेंबर १७०० : िािारहून अडीच कोस, मौजे नौकला (कोकळे? कवठे 

महाकंाळजवळ) 
अठ्ठावीस हडसेंबर १७०० : कोकळेहून पाच कोस, मौजे हखळिा (?) 
एकोििीस हडसेंबर १७०० : हखळण्याहून िीन कोस, मकसूळी (?) 
िीस हडसेंबर १७०० : मकसूळीहून पाविे चार कोस, मौजे खानगाव (मालगाव हमरजेहून सहा 

मलै) 
एक जानेवारी १७०१ : हमरजेि म क्काम 
 

प्रस्ि ि कालखंडािील औरंगजबाच्या प्रवासाच्या स्थळाचंा िपशील वर हदला आहे. हा प्रवास 
सध्याच्या सोलापूर, सागंली व सािारा या हजलयािूंन घडला आहे. काही स्थळासंंबधंी फारसीिील लेखन 
दोषाम ळे डकवा उच्चार हभन्निेम ळे अभ्यासकाचा घोटाळा होिो. याम ळे प्रत्यक्ष पाहिी करून हववाद्य 
स्थळाबद्दल हनिगय घेिे इष्ट ठरेल. 
 
औरंगजेबाचे अहधकारी 
 

या दोन वषाच्या कालखंडािील औरंगजेबाचे या मोहहमेिील अहधकारी पाहहले िर १६८० मध्ये 
औरंगजेब दहक्षिेि उिरला त्यावळेी त्याच्या नेिृत्वाखाली काम करिारे अहधकारी डकवा हवजापूर व 
गोवळकोंडा ही खालसा झालयानंिर त्याला येऊन हमळालेले अहधकारी या पैकी बरेच जि मृि अगर हनवृत्त 
झालेले हदसिाि. औरंगजेबाचा दूधभाऊ व एके काळचा दहक्षिचा स भेदार बहाद रखान हा १६९७ मध्ये 
वारला. त्याचा म लगा डहमिखान हा संिाजी घोरपडे याच्या हािून १६९६ मध्ये मारला गेला. औरंगजेबाच्या 
मावस बहहिीचा म लगा बक्षी रुह ल्लाखान हा १६९२ च्या स मारास गलगली येथे मरि पावला. 

 
रिमस्िखान पन्नी उफग  बहाद रखान हा वाहकिखेड्याच्या वढे्याि ठार झाला (१६९०). हवजापूर 

कनाटकचा फौजदार सय्यद काहसम हा संिाजीचा वढेा चालू असिाना मरि पावला. संभाजीराजानंा 
धरिारा शखे हनजाम उफग  म करगबखान हा १६९७ च्या स मारास मरि पावला. ख्वाजा आहबद 
चीनक लीजखान (हनजाम लम लकाचा आजा) हा गोवळकोंड्याच्या वढे्याि गोळा लागून ठार झाला. हसन 
अली (१६८९ मध्ये कोकिाि उिरिारा) हा हवजापूरच्या वढे्याच्या वळेी मरि पावला. हशवाजी 
महाराजाशंी हचवटपिाने लढिारा हदलेरखान हा १६८६ मध्ये मरि पावला. वऱ्हाडचा स भेदार ईरजखान 
(याने हशवाजी महाराजा ंहवरुद्ध लढा हदला होिा) हा १६८५ मध्ये मरि पावला. 

 
वर फ्ि काही ठळक व्य्िींची नाव े हदली आहेि. काही अहधकारी १६९९ पूवी दहक्षिेिून उत्तर 

भारिाि बदलण्याि आले. उदाहरिाथग राजारामाचा पाठलाग करिारा सय्यद अब्द ल्ला (सय्यद बंधंूचा 
बाप) हा नादेंडच्या स भेदारीवरून बदलून अजमीर स भ्यावर गेला. बहाद रखानाची म ले उत्तर भारिाि 
स भेदारीची कामे करीि होिी. ख द्द औरंगजेबाच्या क ट ंबािील काही राजप त्र उत्तर भारिाि परिले होिे. 
 



 
अनुक्रमणिका 

औरंगजेबाचे कुटंुबीय व आप्त 
 

वहडलाकंडून (शहाजहानकडून) औरंगजेबाचे आप्ि असे कोिी हशल्लक राहहले नव्हिे. 
शहाजहानने आपले सवग भाऊ व प ििे याचंा हनकाल लावला होिा. ख द्द औरंगजेबाचे हिन्ही भाऊ दारा, 
श जा व म राद हे मारले गेले होिे. दाराचा धाकटा म लगा हसहपहर श को याला औरंगजेबाची म लगी 
ज ब्दि हन्नसा ही हदली होिी. द सरी म लगी हमहरुहन्नसा ही म रादबख्शाच्या म लाला हदली होिी. औरंगजेबाचे 
दोन्ही जावई हदल्लीिच राहहले. औरंगजेबाने त्यांना कोििीच कामहगरी साहंगिली नाही. औरंगजेबाची एक 
म लगी बद्र हन्नसा ही िरुि वयाि अहववाहहि वारली. द सरी म लगी जेब हन्नसा ही हदल्लीस नजर कैदेि होिी. 
िीहह अहववाहहि होिी. हिसरी म लगी जीनि हन्नसा (अहववाहहि) ही मात्र शवेटपयगि औरंगजेबाबरोबर 
दहक्षिेि होिी. औरंगजेबाच्या अंिःप राची संपूिग देखरेख हिच्याकडे असे. 
 

आईकडून 
 

औरंगजेबाचे हजिके नािेवाईक दहक्षिेिील मोहहमेि हजर हदसिाि िे एकिर आजोळचे डकवा 
औरंगजेबाची बायको हदलरसबानू हहच्या माहेरचे. 
 

औरंगजेबाच्या आईची वशंावळ प ढीलप्रमािे आहे :— 
 

गयासबेग (जहागंीरचा म ख्यप्रधान) 

 
नूरजहान आसफखान म हंमदशरीफ 

 
म म्िाजमहल शाहयस्िाखान असदखानाची 

बायको 
जाफर म ख्य प्रधान 
याची बायको 

सालेहाबानू 

    हमीदाबानू 
 ख दाबंदाखान ज स्लफकारखान  बक्षी रुह ल्लाखान 
    रुह ल्लाखान द सरा 

 
औरंगजेबाची मुले 

 
औरंगजेब १६८० मध्ये दहक्षिेि उिरला. त्यावळेी त्याच्या मोहहमेि त्याची हिन्ही म ले होिी. 

म अज्जम (हा प ढे शहा आलम बहाद रशहा या नावाने गादीवर आला). याने १६८३ मध्ये दहक्षि कोकिाि 
स्वारी केली. म अज्जमचा म लगा म इज द्दीन (हा प ढे जहादंारशहा या नावाने १७१२ मध्ये गादीवर आला.) हा 
पन्हाळगडच्या वढेयाि हजर होिा (१६९३–९४). 

 
औरंगाजेबाचा द सरा म लगा आज्जम हा हवजापूरच्या वढे्याि हजर होिा. हिसरा म लगा कामबक्ष हा 
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डजजीच्या वढे्याि हजर होिा (१६९२–९३). 
 
१६९९ मध्ये वरील पहरस्स्थिीि काही बदल झाले. औरंगजेबाचा मोठा म लगा शहाजादा म अज्जम 

आहि त्याची म ले यानंा मे १६९५ मध्ये मोठे ह दे्द देऊन उत्तर भारिाि पाठहवण्याि आले. 
 
१६९९ मध्ये दहक्षिेि औरंगजेबाजवळ त्याची प ढील म ले व नािवडें होिी. 

 
(१) औरंगजेबाचा हिसरा म लगा कामबक्ष डजजीहून फजीि होऊन परि आलयावर िो औरंगजेबाबरोबर 

छाविीि राहहला. प्रत्यक्ष मोहहमेि त्याने भाग घेिला नाही. 
(२) औरंगजेबाचा बंडखोर म लगा अकबर हा इरािाि होिा. त्याचा म लगा बलंद अख्िर हा छाविीि 

होिा. त्याच्या कडूनहह कोििीच कामहगरी घेण्याि आली नाही. 
(३) शहाजादा आज्जम हा दौंडजवळ पेडगाव उफग  बहाद रगड येथे छाविी करून होिा. त्याची दोन 

म ले. 
(४) वालाजाह व (५) आली िबा ही त्याच्या बरोबर होिी. आज्जम हा आपलया म लासंहहि सािाऱ्याच्या 

वढे्याि हजर होिा. 
(६) आज्जमचा िडफदार म लगा शहाजादा बेदारबख्ि हा पन्हाळगडच्या पहरसराि छाविी घालून 

होिा. राजारामाची वऱ्हाडची मोहीम हािून पाडण्याि याने मोठी कामहगरी बजावली. 
(७) औरंगजेबाचा म ख्य प्रधान असदखान. हा औरंगजेबाच्या मावशीचा नवरा. िो १७०७ पयंि 

औरंगजेबाबरोबर दहक्षिेि होिा. 
(८) असदखानाचा म लगा म्हिजे औरंगजेबाचा मावसभाऊ ज स्लफकारखान, औरंगजेबाचा हा यशस्वी 

सेनापिी. 
(९) औरंगजेबाच्या द सऱ्या मावशीचा नवरा म्हिजे माजी म ख्यप्रधान जाफरखान. हा नात्याने 

असदखानाचा मामा लागि होिा. याच जाफरखानाचा प िण्या म्हिजे असदखानाचा मामेभाऊ 
बहरामंदखान. हा या कालखंडाि औरंगजेबाचा बक्षी म्हिून काम करीि होिा. 

(१०) म म्िाजमहलची बहीि सालेहाबानू. हमीदाबानू ही हिची म लगी म्हिजे औरंगजेबाची मावसबहीि. 
हिचा म लगा रुह ल्लाखान हा औरंगजेबाचा बक्षी. िो गलगली (हवजापूर हजलहा) येथे १६९२ मध्ये 
वारलयावर त्याचा म लगा रुह ल्लाखान द सरा (मीर म हंमद हसन खानाजादखान) हा या 
कालखंडाि (१६९९–१७००) औरंगजेबाचा खानसामान (प रवठा मंत्री) व नंिर बक्षी होिा. 

(११) स हराबखान व त्याचा म लगा आहकबि महमूद सजावारखान याचे घरािे परंडा, उद गीर, कंधार 
इत्यादींच्या हकल्लेदारीवर व स भे नादेंडच्या स भेदारीवर काम करीि होिे. हे इरािी घरािे म्हिजे 
म म्िाजमहलचे आजोळ होय. हगयास द्दीन अली आसफखान, हनजाम द्दीनखान, ह साम द्दीनखान, 
नेमि ल्ला स हराबखान व आहकबि म हमद सजावारखान अशी ही वशंावळ आहे. हगयास द्दीन अली 
आसफखान याची म लगी म्हिजे म म्िाजमहलची आई. 

(१२) म म्िाजमहलचा सख्खा भाऊ शाहयस्िाखान हा इहिहासाि प्रहसद्ध आहे. या कालखंडाि त्याचा 
म लगा (औरंगजेबाचा मामेभाऊ) ख दाबदाखान हा प्रथम छाविीि व नंिर नादेंड बीदरचा स भेदार 
म्हिून काम करीि होिा. 
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(१३) म म्िाजमहलच्या दोन च लि बहहिी. त्या पैकी नौरसबानू ही शहानवाजखानाची बायको. हिचीच 
म लगी हदलरसबानू (हहची कबर म्हिजे हबबीचा मकबरा औरंगाबाद) ही औरंगजेबाची बायको. 
द सरी च लि बहीि म्हिजे नौरंगबानू. शहानवाजखानाप्रमािे ही पि म ख्िारखान सब्जवारी या 
इरािवशंीय सरदाराला हदली होिी. हहची म ले म्हिजे हदलरसबानूचे मावसभाऊ. पैकी एक 
मावसभाऊ बहाद र हदल जानहसपारखान हा स भे हैद्राराबादचा स भेदार होिा. 

(१४) हदलरसबानूचा सख्खाभाऊ म अज्जमखान (मृत्यू १६९८) याचा म लगा अकरमखान (शहाजादा 
आज्जमचा मामेभाऊ) हा शवेटपयगि औरंगजेबाच्या छाविीि होिा. 

(१५) हदलरसबानूचा द सरा मावसभाऊ दाराबखान. याचा म लगा म्हिजे औरंगजेबाच्या िोफखान्याचा 
प्रम ख िरहबयिखान हा होय. सािाऱ्याच्या वढेयाि त्याने उत्कृष्ट कामहगरी बजावली. 

(१६) हदलरसबानूची मावसबहीि ग लरंगबानू हहचा म लगा मिलबखान हा औरंगजेबाच्या जवळ 
हनरहनराळ्या ह द्यावर असून त्याने महत्तवाच्या लष्ट्करी कामहगऱ्या बजावलया. याचे नाव 
बािमीपत्रािून अनेक वळेा येिे. 

 
औरंगजेबाच्या जवळच्या डकवा दूरच्या अशा काही नािेवाइकाचंी नाव े वर हदली आहेि. मोगल 

साम्राज्याची िाहत्तवक बठैक लष्ट्करी होिी. मन्सबदार म्हिजे मोगल साम्राज्याचा प्रम ख अहधकारी वगग. या 
नोकरशाहीची उभारिी लष्ट्करी ित्तवावर झाली होिी. मन्सबदाराि लष्ट्करी व म लकी असा भेद नसे. दहा 
चामन्सबदार म्हिजे जरूर लागेल िेव्हा दहा घोडेस्वार आिून चाकरी बजाविारा असा अथग होई व त्या 
हहशबेाने त्याला पगार अगर हिि्या उत्पन्नाची जमीन अगर गाव े हदली जाि. दहा पासून साि, हजारा 
पयंिचे मन्सबदार असि. मन्सबीचे दोन भाग असि. एक म्हिजे जाि (प्रहिष्सेाठी) व द सरे म्हिजे स्वार 
(सरंजाम) लष्ट्करी चाकरीसाठी. 

 
पि हहशबेाप्रमािे कोिीहह स्वार बाळगीि नसे आहि िशी अपेक्षाहह नसे. अशा हहशबेाचे स्वरुप 

पगार हनहिि करण्यासाठी ठरहवलेलया फॉम्य गलयाचे झाले. प्रत्यक्षाि साि हजारी मन्सबदार याजपाशी 
स्विःचे हजार बाराश ेस्वार असले िर फार झाले असे समजि असि. 

 
औरंगजेबाचे हे अहधकारी कोित्याहह कामावर असोि, सेनापिी, फौजदार, ठािेदार, हकल्लेदार, 

बक्षी, वाकनीस, स भेदार िे कोित्याहह कामावर असले िरी, त्यानंा कोििी ना कोििी मन्सब असे. एक 
हजार डकवा त्याहून अहधक मन्सब असलेलयांना अमीर म्हिि. औरंगजेबाचे स्विःचे सैन्य (मराठेशाहीिील 
ह जरािी प्रमािे) थोडे असे. पि पथके बाळगिारे अनेक मन्सबदार अहधकारी त्याच्या छाविीि असि. 
हकललयाहवरुद्ध मोहीम औरंगजेबाने उघडली िेव्हा त्याने अनेक अहधकाऱ्यानंा पथके घेऊन छाविीि 
येण्याची आज्ञा केली. 

 
या कालखंडािील बािमीपत्राि आपलयाला औरंगजेबाच्या छाविीिील अनेक अहधकाऱ्याचंी नावे 

आढळिाि. बक्षी म खहलसखान, बहरामंदखान, रुह ल्लाखान, मिलबखान, म हंमद अमीनखान, इनायि ल्ला 
काशमीरी, महसूल खात्याचा अशगदखान, औरंगजेबाचा हवश्वासू अहधकारी हमीद द्दीनखान, इत्यादींची नावं े
आपलयाला आढळिाि. 

 
ज स्लफकारखान, गाहजउद्दीन फीरोजजंग (भावी हनजाम लम लकाचा बाप) कमरुद्दीन 
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चीनक लीजखान (भावी हनजाम लम लक), शहाजादा बदेारबख्ि हे सेनापिी दहक्षिेि हफरून मराठ्ाचंा 
पाठलाग करीि होिे. त्याचं्या सैन्याि मन्सबदाराचंी पथके असि. अशा सैन्यावर औरंगजेबाचे हनयतं्रि 
प ढील प्रकारचे असे :— 

 
सेनापिीच्या सैन्यािील बक्षी वाकनीस, िोफखान्याचे अहधकारी इत्यादींच्या नेमि का, बदलया, 

बढत्या, बडिर्फ्या ही बादशहा करीि. िोच प्रकार हनरहनराळ्या सेनापिीच्या हािाखाली नेमलेलया 
मन्सबदाराचं्या (अहधकाऱ्याचं्या) बाबिीि होिा. त्याम ळे आपलया हािाखालील कोििी पथके आहि 
कोििे अहधकारी केव्हाहंह बदलले जाऊ शकिाि असे सेनापिींना वाटे. 

 
एखादी मोहीम करावी असे ठरले, मग िी मोहीम छाविीच्या बाहेर जाऊन रसद, लाकूडफाटा, 

गवि आिण्यासाठी असो अगर मराठ्ाशंी लढण्यासाठी असो, पथकाचंी ज ळवाज ळव, कोि कोि सरदार 
मोहहमेवर राहाविे, एकंदरीि हकिी स्वार राहािील इत्याहद गोष्टींची पाहिी होई. मग बक्षी स्वाराचंा, 
सरदाराचंा िपशील बादशहा समोर ठेवीि. या िपहशलाला िूमार म्हिि. लाबंच्या मोहहमेसाठी जािाऱ्या 
सैन्याबरोबर बक्षी व वाकनीस असि. 
 
औरंगजेबाचे अहधकारी 
 

दहक्षिेिील मोहहमेिील सूते्र १६८१ पासून १७०७ पयंि औरंगजेब हा स्विः चालवीि होिा. या 
य द्धाचा सरसेनापिी िोच. त्याम ळे त्याच्या सेनापिींना स्विंत्र मोहहमा काढून, धोरिे आखून, य दे्ध करून, 
अगर राजकारिे खेळून स्विःची किगबगारी दाखहवण्यास वाव नव्हिा. िरी पि त्यािलया त्याि बराच 
अहधकार गाजहविारे सेनापिी म्हिजे बेदारबख्ि, ज स्लफकारखान व गाहजउद्दीन फीरोजजंग 
(हनजाम लम लकाचा बाप) हे हदसिाि. त्याचं्या खालोखाल, कनाटकाि दाऊदखान पन्नी व कोकिाि 
मािबरखान याचंी नाव ेघ्यावी लागिील. 

 
मध्य आहशयािून आलेलयानंा ि कग  अगर ि रािी म्हिि. औरंगजेब हा ि कग  होिा. ि कग , ि रािी 

सैहनकानंा व अहधकाऱ्यानंा गाहजउद्दीन फीरोजजंग याचा आश्रय असे. कारि िो स्विः मध्य आहशयािील 
ब खारा येथून आला होिा. औरंगजेबाच्या सैन्यािील अनेक ि कग , ि रािी प ढील काळाि मोठमोठ्ा ह द्यावर 
पोहोचले. हनजाम लम लक, बाजीराव पेशव्याशी लढिारा ऐवजखान, पंजाबचा प ढे स भेदार झालेला 
अब्द स्समद हदलेरजंग, बहाद रशहाचा म ख्य प्रधान म नीमखान, हनजाम लम लकाच्या बापाचा च लि भाऊ व 
म हंमदशहाचा म ख्य प्रधान म हंमद अमीन इत्याहद लहान मोठे सरदार सािाऱ्याला बादशहाच्या छाविीि 
आपलयाला आढळिाि. 

 
औरंगजेबाच्या अहधकाऱ्यापंकैी द सरा गट म्हिजे ईरािवशंीयाचंा डकवा इरािी ससं्कृहि 

स्वीकारलेलया ि कांचा होय. औरंगजेबाचे नािेवाईक व मािबर सरदार या गटािील होिे. म ख्य प्रधान 
असदखान, त्याचा म लगा ज स्लफकारखान, रुह ल्लाखान, बक्षी बहरामंदखान बक्षी म खहलसखान, 
जानहसपारखान, िरहबयिखान, मिलबखान, ख दाबंदाखान, सरबलंदखान, इत्यादी मंडळी या गटा पैकी 
होिी. ि कांच्या मानाने या गटाचे वजन औरंगजेबाशी काहीसे अहधक होिे असे म्हिाव े लागेल. पि 
औरंगजेबासमोर क िाचेच काही चालि नव्हिे हे लक्षाि घ्याव ेलागेल. 
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या कालखंडाि गट म्हिण्या इिके पठािाचें बळ नव्हिे. प ढे प्रहसद्धीस आलेला दाऊदखान पन्नी 
याचे नाव मात्र ज स्लफकारखानाचा िडफदार नायब म्हिनू गाजू लागले होिे. 

 
ज न्या हवजापूर व गोवळकोंडा या राज्यािील काही सरदार मािबर ह द्यावर होिे. वऱ्हाडचा 

स भेदार अलीमदानखान, ओहरसाचा स भेदार अस्करखान, शखे हनजाम याची म ले खाने आलम, 
म नव्वरखान इत्याहद, सावनूरचे नबाब हदलेरखान इत्यादींची नाव े आपलयाला आढळिाि. पि 
औरंगजेबाजवळ त्याचें वजन हवशषे होिे असे हदसि नाही. 
 

रजपूत 
 

१६९९ व १७०० या कालखंडाि औरंगजेबाच्या छाविीि फारच थोडे रजपूि सरदार आढळिाि. 
अंबर (जयपूर) चा राजा हबशनडसग हा पेशावर जवळ वारला. त्याचा म लगा जयडसग (सवाई जयडसग) हा 
१७०० मध्ये बारा वषाचा होिा. त्याला आपली पथके घेऊन दहक्षिेि येण्याची आज्ञा झाली होिी. जोधपूरशी 
लढा चालू असलयाम ळे हिकडून रजपूि सैहनक हमळिे श्य नव्हिे. पि हबकानेरचा राजा सरूपडसग आहि 
त्याचा भाऊ स जानडसग हे औरंगजेबाबरोबर होिे. उदयपूरच्या राण्याची काही पथके कराराप्रमािे 
दहक्षिेिील मोहहमेि सामील होिी. उदयपूर घराण्यािील राजप त्र भीम हा मोगलाचं्या नोकरीि होिा. िो 
वारलयानंिर त्याचे भाऊ व म ले ही औरंगजेबाची चाकरी बजावीि होिी. 

 
कोट्याचा राजा रामडसग हाडा हा ज स्लफकारखानापाशी िैनाि असून त्याने उत्कृष्ट कामहगरी 

बजाहवली. ब ंदेलखंडािील दोन राजे, दहियाचा रावदलपि ब ंदेला व ओछयाचा अवधूिडसग हे 
मोगलाबंरोबर होिे. राव दलपि ब ंदेला हा ज स्लफकारखानापाशी िैनाि होिा. िर अवधूिडसग हा 
औरंगजेबाच्या छाविीि होिा. पि एखाद्या रजपूि सरदाराला स्विंत्र मोहीम करून आपली किगबगारी 
दाखहवण्याची सधंी हमळाली नाही. दहियाचा राव दत्पि ब ंदेला व कोट्याचा रामडसग हाडा यानंी 
ज स्लफकारखानाच्या हािाखाली कामहगरी केली. ओछयाचा राजा अवधूिडसग हा बेदारबख्ि या 
शहाजाद्याकडे अगर ख द्द बादशहाच्या छाविीि असे. बीकानेरचा राजा स जानडसग हाहह बादशहाच्या 
छाविीि होिा. 

 
या कालखंडािील नाव घेण्यासारखे राजे िे हे. रजप िाचं्या बाबिीि औरंगजेबाला हवशषे आस्था 

होिी असे हदसि नाही. इिकेच नव्हे िर त्याचंी मने राखण्याचा त्याने हवशषे प्रयत्न केला असेहह हदसि 
नाही. उलट त्याचंी मने द खावली गेली िरी हवशषे हबघडिार नाही असे त्याला वाटि असाव.े या 
कालखंडािील प ढील उदाहरि फार बोलके आहे :— 

 
माळव्यािील रजपूि सरदार गोपाळडसग चंद्रावि याचे घरािे मोगलाचं्या सेविे गाजलेले. 

माळव्यािील रामप रा येथे त्याचंी जहागीर होिी. महारािा प्रिाप याचा हवश्वासू सरदार द गाडसह याचे हे 
घरािे. गोपाळडसहाचा बाप अमरडसह हा सालहेरच्या लढाईि मराठ्ाशंी लढि असिानंा इ. स. १६७२ मध्ये 
मारला गेला. गोपाळडसग हा बेदारबख्िाच्या सैन्याि नोकरी बजावीि होिा. त्याचा मोठा म लगा रिनडसग 
हा माळव्याि आपलया बापाच्या जहाहगरीचे काम बघि होिा. हिकडून त्याने बापाकडे खचासाठी रक्कम 
पाठहविे बंद केले. गोपाळडसगाची फार ओढािाि होऊ लागली. आपलयाला आपलया जहाहगरीवर जाऊन 
येण्याची परवानगी हमळावी अशी त्याने हवनंिी केली. िी नाकारण्याि आली. आपले म्हििे माडंाव ेम्हिनू 
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गोपाळडसग बादशाही छाविीि आला. बेदारबख्िाची परवानगी घेिलयाहशवाय का आला म्हिून बादशहा 
त्याच्यावर रागावला. 

 
या स मारास रिनडसग हा माळव्याच्या स भेदारापाशी गेला आहि म सलमान झाला (नऊ एहप्रल 

१७००). औरंगजेबाने त्याला इस्लामखान ही पदवी देऊन त्याच्या बापाची जहागीर त्याच्या नावावर करून 
टाकली. ज्या घाईने रिनडसग उफग  इस्लामखानाचे कौि क करण्याि आले िी पाहिा औरंगाजेबाच्या 
मनोवृत्तीचा अंदाज येिे कठीि नाही. गोपाळडसगाची स्स्थहि केहवलवािी झाली. आपली जहागीर परि 
घेण्यासाठी गोपाळडसग उत्तरेकडे हनघाला िर िो सापडेल िेथे त्याला पकडाव ेअगर ठार माराव ेअशी 
आज्ञा औरंगजेबाने केली. प ढे औरंगजेबाच्या मतृ्यनंूिर रिनडसग हा आपलया बापाशी लढि असिाना ठार 
झाला. आहि गोपाळडसगाने आपली जहागीर परि हमळहवली. 

 
रजप िाचं्या भावनाकंडे द लगक्ष केले िरी चालण्यासारखे आहे असे औरंगजेबाला वाटि असाव.े 

काही हकल्लेदाऱ्या व क्वहचि ठािेदाऱ्या मात्र काही रजप िानंा देण्याि आलेलया हदसिाि. प रंदरचा 
हकल्लेदार खानचंद ब ंदेला, लोहगडचा हकल्लेदार अटलडसह, स धागडचा हकल्लेदार सेनापि, रायगडचा 
हकल्लेदार हशवडसग, सािाऱ्याचा हकल्लेदार सत्रसाल राठोड, परळीचा हकल्लेदार राविमल झाला, दौंडचा 
ठािेदार मानडसग (राठोड) असे काही रजपूि अहधकारी आपलयाला आढळिाि. पि प्रािंाचे म ख्य 
(स भेदार, नाहजमे सूबा) अगर हजलयाचें म ख्य (फौजदार) याचं्या यादीि रजपूि आढळि नाहीि. 
 
औरंगजेबाचे मराठे सरदार 
 

औरंगजेबाच्या एकूि मन्सबदारापंैकी एक हजारावरचे मराठे मन्सबदार असे थोडे होिे. १६८० 
पयगि एकूि ४८६ मन्सबदारािं मराठे हे अवघे पचंवीस होिे. याि प्रम ख म्हिजे संभाजीराजे व त्र्यंबकजी, 
परसोजी इत्याहद भोसले मडंळी, डशदखेडची जाधव मडंळी, माहूरचे उदाराम, गाढे, खंडागळे इत्याहद 
सरदार होिे. १६८० नंिर औरंगजेब दहक्षिेि उिरला. मराठे सरदारानंा आपलयाकडे ओढण्याचे त्याने 
प्रयत्न केले. शाहूला साि हजारी मन्सब व राजा ही पदवी देण्याि आली. मराठे सरदाराि कान्होजी हशके, 
अचलोजी महाडीक, नागोजी माने, बहहजी पाढंरे, सटवाजी डफळे, जगदेवराव जाधव इत्याहद नाव े
आपलयाला आढळिाि. १७०७ पयंि औरंगजेबाच्या एकूि ५७५ मन्सबदारापंैकी नव्वद पयंि मन्सबदार 
मराठे होिे. मोगल मराठा संघषग जसा िीव्र होऊ होऊ लागला िसे मोठमोठ्ा मन्सबी देऊन मराठ्ानंा 
आपलयाकडे ओढण्याची औरंगजेबाला हनकड वाटू लागली. या संबधंी म हंमद अिहर अली हे आपलया 
नोणबणलटी अांडर औरांगजेब या गं्रथाि (पान िीस) म्हििाि ‘पहरस्स्थिीम ळे मराठ्ानंा मन्सबी देिे 
औरंगजेबाला भाग पडू लागले. शाहूला साि हजारी मन्सब देण्याि आली. पि मन्सबी हदलयाने मराठे 
आपलयाकडे येिील ही औरंगजेबाची अपेक्षा फोल ठरली. काही मराठे मोगलाकंडे आले की त्याचंी जागा 
घेण्यास आहि मोगल प्रदेश उध्वस्ि करण्यास नवीन मराठे सरदार प ढे येि. औरंगजेबाचे मराठे सरदार हे 
एकहनष् नसि. अनेक वळेा िे मोगलानंा सोडून जाि. त्याम ळे मोगल राज्ययतं्रिेि त्यानंा खऱ्या अथाने 
वजन प्राप्ि झाले नाही. त्याचें अस्स्ित्व म्हिजे मोगलसाम्राज्याच्या वाढीचे प्रिीक नव्हे िर िे त्याच्या 
ऱ्हासाचे प्रिीक समजले पाहहजे.’ जानोजी, कान्होजी हशके, सजेराव हे पाच हजारी मन्सबदार होिे. 
सािारा पडलयावर िेथील हकल्लेदार स भानजी याला पाच हजारी मन्सब देण्याि आली. शकंरराव अहीरराव 
यास चार हजारी मन्सब, जगदेवराव जाधव िीन हजारी मन्सब, नागोजी माने व एकोजी घोरपडे िीन 
हजारी मन्सब, ब धपाचगावचा ठािेदार पदाजी अडीच हजारी, मसूरचा ठािेदार मंबाजी अडीच हजारी, 
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रामचंद्र खटावकर दोन हजारी, खानापूरचा ठािेदार आवजी आढळराव दोन हजारी अशी प्रम ख नाव े
आपलयाला आढळिाि. 
 

काही मराठ्ानंी मन्सबीसाठी डकवा कैदेिून स टण्यासाठी धमांिर केले. प्रिापराव ग जराच्या 
म लानंी कैदेिून स टण्यासाठी धमांिर केले (िेरा ज लै १७००). मावळािील देशम ख खंडाजी उफग  
दौलिमंदखान याला धमांिराचा मोबदला म्हिून िीन हजारी मन्सब हमळाली (िेवीस फेब्र वारी १७००), 
बहहजी देशम ख विनासाठी म सलमान झालेला हदसिो (वीस ज लै १७००), िोच प्रकार मयाजी 
(सयाजी?) उफग  शखे नेकनाम (चौदा हडसेंबर १६९९) व सूयाजी हपसाळ शखे फिेह ल्ला (सिरा नोव्हेंबर 
१७०२) याचं्या बाबिीि घडला असे म्हििा यईल. पि अशी उदाहरिे अगदी थोडी, हािाच्या बोटावर 
मोजण्या इिकी आहेि. दरबारच्या बािमीपत्रावरून धमांिर करिारी बरीच मािसे कारकून अगर 
सैन्याच्या खालच्या थरािील हदसिाि. ही धमांिरे बढिीच्या आशनेे झाली असावीि. क्वहचि प्रसंगी 
अफरािफरीची हशक्षा च कहवण्यासाठी धमांिर झाले. औरंगाबादच्या स भ्याचा प्रम ख कारकून हमहहरचदं 
याच्यावर सरकारचे हजारो रुपयाचें देिे हनघाले. िो कैदेि पडला. हशक्षा टाळण्यासाठी िो म सलमान 
झाला. बादशहानंी त्याला स्विः कलमा पढवनू म सलमान केला आहि त्याचे नाव शखे हमहरुल्ला ठेवले. 
त्याच्यावरचे सरकारी देिे िर माफ करण्याि आलेच उलट त्याला बक्षीस देण्याि येऊन चागंलया जागेवर 
त्याला बढिी देण्याि आली. यावरून औरंगजेबाच्या मनोवत्तीवर उत्कृष्ट प्रकाश पडिो. धमांिर घडवून 
आिण्याची िो संधी सोडीि नसे. पि िीहह एका मयादेि. मराठ्ाशंी हनकराचा लढा चालू असिाना 
धमगप्रसाराचा आपला छंद फार महाग पडेल याची त्याला जािीव असावी. 

 
रजपूि काय डकवा मराठे सरदार काय. त्याचं्याकडे स्विंत्र मोहीम देण्याचा प्रशनच नव्हिा. मराठे 

सरदारानंा गाहजउद्दीन फीरोजजंग, चीनक लीजखान, शहाजादा बेदारबख्ि, ज स्लफकारखान याचं्यापाशी 
अगर बादशाही छाविीि िैनाि करण्याि येई. िेथे त्यानंा देण्याि आलेली कामहगरी िे कमी अहधक 
प्रमािाि बजावीि. नागोजी माने, जगदेवराव जाधव, कान्होजी हशके व बहहजी पाढंरे ही नाव ेअनेक वळेा 
बािमीपत्रािूंन आढळिाि. 

 
मोगलाचें मराठे हकल्लेदार फार थोडे. पि ठाण्याचं्या संरक्षिाचे काम करिारे अनेक अहधकारी 

मराठे हदसिाि. खटाववर रामचंद्र, मसूरवर मंबाजी, ब धपाचगाववर पदाजी, कागलवर हपराजी, 
खानापूरवर आवजी आढळराव, म्हसवडवर नागोजी माने, खेड कडूसवर हनजामराव, हशक्रापूरवर 
मािकोजी, कोलहापूरवर बहहजी पाढंरे अशी नाव े आपलयाला आढळिाि. मराठ्ाचं्या हललयापासून 
आपलया ठाण्याचें संरक्षि करिाना त्याचंी प रेवाट होई. 
 
औरंगजेबाच्या हालचाली 
 

मराठ्ाचें हकल्ले घेण्याच्या उदेशाने औरंगजेब ब्रम्हप रीिून बाहेर पडला. िो सािारच्या वाटेवर 
असिाना वऱ्हाडच्या मोहहमेवर जाण्याच्या उदे्दशाने राजाराम बाहेर पडला. बाशी जवळ शहाजादा 
बेदारबख्ि याने त्याला अडहवले. घनघोर लढाई होऊन (सोळा नोव्हेंबर १६९९) राजारामाला 
हवशाळगडाकडे परि याव ेलागले. 
 
मराठ्ाचें डावपेच 



 
अनुक्रमणिका 

औरंगजेबाच्या हाचालीला िोंड देण्यासाठी मराठ्ानंी प ढीलप्रमािे आपलया हालचाली ठरहवलया 
:— 
 

(१) औरंगजेबाच्या छाविीभोविी सिि हघरट्या घालीि राहिे. संधी हमळालयास छाविीवर हल्ल े
करिे, रसद िोडिे, रसद आिण्यास हनघालेलया पथकावंर हल्ले करिे. 

(२) औरंगजेबाला हकल्ले घेिे हजिके अवघड व हदरंगाईचे करिा येईल हििके करिे. हकल्ला हजिका 
लढहविा येईल हििका लढहविे. 

(३) मोगल सेनापिींना पाठीवर घेऊन शकेडो मलै पायहपटी करण्यास लाविे. 
(४) दहक्षिेि सवगत्र संचार करून मोगलाचंी ठािी मारिे, मोगल प्रदेश उध्वस्ि करिे, अहधकाऱ्यानंा 

कैद करून भक्कम खंडिी घेऊन सोडून देिे, हठकहठकािी चौथाई गोळा करिे आहि मोगल 
प्रदेशाि जागोजाग स्विःच्या छावण्या घालिे. 

(५) वऱ्हाडािून प ढे सरकून माळव्याि व पहिम हकनाऱ्यावरून उत्तरेकडे सरकून ग जरािेि जाण्याचा 
प्रयत्न करिे. 

(६) नागपूरचे गोंड राजे, ब ंदेलखंडािील ब ंदेले व कनाटकािील ग लबगा हवजापूर भागािील बेडर 
जमािींचे सरदार याचें सहकायग हमळहविे. 

 
मराठ्ाचें नेते 

 
या य द्धाचे नेिृत्व िाराबाईकडे होिे. हिला सल्लामसलि देिाऱ्याि रामचदं्रपंि अमात्य, 

परश रामपंि प्रहिहनहध व शकंराजी नारायि हे हदसिाि. त्याचंी नाव े अनेकवळेा बािमीपत्रािूंन आली 
आहेि. 

 
य द्धाचा सरसेनापिी अथािच धनाजी जाधव हा होिा. या कालखंडाि (१६९९-१७००) त्याने 

उत्कृष्ट कामहगरी बजावली. त्याने ज स्लफकारखानाला हजार दीड हजार मलै पायहपटी करून महाराष्ट्रभर 
हफरहवले, ब्रह्मप रीच्या मोगल िळावर प न्हा प न्हा हल्ले करून त्याने अशी काही दहशि हनमाि केली की 
औरंजेबाला शवेटी आपली बायको व म लगी यानंा स रहक्षििेसाठी म्हिून हवजापूरला हलवावसेे वाटले 
आहि शवेटी त्यानंा दौंडजवळील पेडगावच्या छाविीि आिनू ठेवाव ेलागले. 

 
धनाजी जाधवने सािारच्या मोगल छाविीवर प न्हा प न्हा हल्ले चढहवले. साधा लाकूडफाटा व 

गविचारा आिण्यासाठी औरंगजेबाला भक्कम पथके बरोबर देऊन सरदारानंा छाविीबाहेर पाठवाव ेलागे. 
छाविीि आहि ख द्द बादशहाच्या हनवासस्थानाभोविी सिि गस्ि व पहारे याचंी व्यवस्था करावी लागली. 
धनाजी जाधवाचा संचार कसा सवगत्र होिा याची कलपना येण्यासाठी या दोन वषाच्या कालखंडािील 
त्याच्या काही हालचाली प ढे हदलया आहेि. 
 

धनाजी जाधवाच्या हालचाली 

साि मे १६९९ : पंचवीस हजार सैन्यासहहि बीदर प्रािंाि 
पाच जून १६९९ : ब्रम्हप रीपासून अकरा कोसावर 



 
अनुक्रमणिका 

अकरा जून १६९९ : भानोळी (मंगळवढेा िाल का) जवळ लढाई. धनाजी सािाऱ्याकडे 
पंचवीस ऑ्टोबर १६९९ : धनाजी जाधव सािाऱ्याि 
सोळा नोव्हेंबर १६९९ : परंडयापासून (बाशी जवळ) दोन कोसावर धनाजी व शहाजादा 

बेदारबख्ि याचंी लढाई 
अठरा हडसेंबर १६९९ : धनाजी ब्रम्हप री भोविी, पंिप्रधान असदखान याच्या बरोबरलढाई 
एकवीस हडसेंबर १६९९ : धनाजी जाधव दहा हजार सैन्यासहीि कऱ्हाडजवळ 
बावीस हडसेंबर १६९९ : हमीद द्दीनखानाशी य द्ध 
एक जानेवारी १७०० : ज स्लफकारखान धनाजीच्या पाठलागावर 
अकरा जानेवारी १७०० : धनाजी जाधव, हिमंिराव, रािोजी घोरपडे, पधंरा हजार 

सैन्यासहहि, रहहमिपूर जवळ, ज स्लफकारखानाशी लढाई 
िेवीस जानेवारी १७०० : धनाजी खानापूरचा ठाण्यावर हल्ला करिो 
पंचवीस जानेवारी १७०० : परंडा िाल ्याि उदंरगाव येथे खहजन्यावर हल्ला, ज स्लफकारखाना 

बरोबर लढाई 
बारा फेब्र वारी १७०० : ग लबगा हजलहा फीरोजाबाद येथे ज स्लफकारखानाशी लढाई 
सत्तावीस मे १७०० : धनाजी पन्हाळगडाकडे 
पाच जून १७०० : धनाजी हवशाळगडाकडे 
सिरा नोव्हेंबर १७०० : धनाजी टेंभ िीजवळ, चौथाईची वस ली 
अठ्ठावीस हडसेंबर १७०० : धनाजी ब्रह्मप रीजवळ 
वषा अखेर १७०० : धनाजी हमरजेजवळ, बादशहाही छाविीवर हललयाची ियारी 
 

या कालखंडाि धनाजीच्या हालचाली पूिग महाराष्ट्रािील नादेंड हजलयापासून प ण्यापयंि चालू 
होत्या. इिर मराठे सरदाराि कृष्ट्िा सामंि (पवार) (१७०० मध्ये याने नमगदा ओलाडंली), रािोजी 
घोरपडे, बहहजी घोरपडे, हिमंिराव डनबाळकर, दादो मलहार, कृष्ट्िा मलहार, परसोजी भोसले, शहाजी 
डनबाळकर, खंडोजी दाभाडे, मकाजी पाढंरे इत्यादी नाव ेआपलयाला आढळिाि. 
 
मराठ्ाचं्या हालचालींचा पहरिाम 
 

मराठ्ाचें हकल्ले आपि अलपावधीि सर करू अशी औरंगजेबाची समजूि असावी. पि रसद 
िोडून, छाविीवर हल्ले करून, हकल्ले लढवनू मराठ्ानंी बादशहाचे बेि हािनू पाडले. मराठ्ाचें सािारा, 
परळी, पन्हाळगड, हवशाळगड, डसहगड, राजगड व िोरिा हे हकल्ले घेण्याि १६९९-१७०४ अशी पाच वष े
गेली. या अवधीि मराठे ग जराि व माळवा या प्रािंाि घ सले. दहक्षि स भ्याि त्यानंी जागोजागी छावण्या 
घािलया, खंडिी व चौथाई वसूल करण्यास स रवाि केली. साराशं, मोगलाचंी राज्ययतं्रिा त्यानंी 
हखळहखळी करून सोडली. 

  
ब्रह्मप रीला कबीले ठेवनू औरंगजेब मराठ्ाचें हकल्ल े घेण्यास जरी हनघाला िरी त्याची छाविी 



 
अनुक्रमणिका 

म्हिजे सड्या सैन्याची आहि मोहहमेवरच लक्ष देऊन असलेली छाविी नव्हिी. औरंगजेबाचा सगळा 
राज्यकारभार छाविीिून चाले. बादशहा रोज न्यायदानाचे काम करी, प्रकरिे हनकालाि काढी. साऱ्या 
डहद स्थानािील स भेदार, फौजदार, सरदार इत्यादींच्या बदलया, बढत्या, हशक्षा, सेनापिींना आदेश, 
परराष्ट्राशंी राजकारिे इत्यादी सगळी छाविीिून चालावयाची. औरंगजेबाचे प्रम ख अहधकारी बक्षी 
(आजच्या पहरभाषेि संरक्षि मंत्री), खानसामान (प रवठा मंत्री), हदवाि (महसूल मंत्री), सदर (न्याय 
खात्याचा प्रम ख) हे सवग बादशाही छाविीि असि. छाविीि लढवय्ये कमी व इिर मािसेच फार असा 
प्रकार असे. हकललयाला मोगलाचंा वढेा पडला आहे. हकललयाभोविी घालण्याि येिारे मोचे शहाजादा 
आज्जम, िोफखान्याचा प्रम ख िरहबयिखान, खानसामा रुह ल्लाखान, इत्यादींमध्ये वाटून देण्याि आले 
आहेि. बादशहा मधूनमधून मोच्यांना भेट देि आहेि. सरदाराशंी सल्लामसलि करीि आहेि. वढे्यासाठी 
लागिारे सामान गोळा करीि आहेि. आहि िरीही रोजचे न्यायदानाचे काम चाललेच आहे असे हे दृशय 
आहे. हकललयाच्या पायर्थयाशी बसून राज्यकारभार करावयाचा िर हकल्ले लवकर हािी कसे येिार? 
वसईच्या समोर बसून हचमाजी आप्पाने असेच केले असिे िर वसई मराठ्ानंा कधीिरी हमळाली असिी 
काय? 

 
मोगलदरबारची बािमीपते्र म्हिजे आज कालची गझेट (शासनपते्र अगर राजपते्र म्हिाना) अशा 

स्वरूपाची होिी. क ठे पजंाबच्या स भेदाराच्या बदलीची नोंद आहे िर क ठे बरद्वानच्या कले्टरला हशक्षा 
झाली हिचा उल्लखे आहे. मराठ्ाशंी संबहंधि अशा बािम्या त्यािून हनवडाव्या लागिाि. पि मोगलाचंा 
लढाच दहक्षिेि चालू असलयाम ळे अशा बािम्या संख्येने हवप ल आहेि. हेराचं्या बािम्या, अहधकाऱ्याचें 
वृत्तािं, मोगल सरदाराचं्या हालचाली, मराठ्ाचें ठाण्यावरील हल्ले, त्याचें धावपळीच्या य द्धाचे िंत्र, असे 
िपशील हकिी म्हिनू सागंाव.े या य द्धाचे पहरिाम ब ंदेलखंड, माळवा, राजस्थान इत्यादी प्रािंाि हह जािव ू
लागले. त्याम ळे हिकडील बािम्याचें अन वादही द्याव ेलागले. 
 

मोगलाचें हाल 
 

या मोहीमाचंा िपशील पाहहला िर मोगलानंा मन ष्ट्यबळ कमी पडू लागले होिे की काय असे वाटू 
लागिे. सािाऱ्याला औरंगजेबाच्या छाविीि लाख पाऊि लाख मािसे िरी असावीि. पि 
हकललयाभोविीच्या मोच्यािून पंधरा िे वीस हजार मािसेच ग ंिली असावीि असे वाटिे. हवजापूर व 
हैद्राबाद या स भ्याचं्या रक्षिासाठी आमच्यापाशी पाच पाच हजार सैन्यही नाही अशी िेथील स भेदार िक्रार 
करिाि. रसद आिण्यासाठी अगर मराठ्ाचंा पाठलाग करण्यासाठी पथके ियार करून पाठवावी लागि. 
अहधकाऱ्यानंा मोच्यािून हलवनू रसदेसाठी पाठवाव ेलागे. ठािी व हकल्ले याचं्या संरक्षिाि मोगलाचें बरेच 
सैन्य वाटले गेले असाव.े शहाजादा बेदारबख्ि हा िडफदार सेनापिी, पि पूवी आपलयापाशी चोवीस 
हजार सैन्य होिे, आिा माझ्या िैनािीिील अहधकाऱ्यानंा बदललयाम ळे िे चौदा हजारावर आले आहे, अशी 
िक्रार करिो. परळीच्या वढेयानंिर औरंगजेबाने शहाजादा आज्जम याला उत्तरेकडे जाण्यास हनरोप हदला. 
त्याच्याबरोबर देण्याि आलेले सैन्य, अहधकाऱ्याचंी पथके व माळव्याि येऊन त्याला हमळिारे अहधकारी 
याचंी पथके जमेस धरूनही एकोिीस हजार स्वाराचें भरले हे लक्षाि ठेवण्यासारखे आहे. हजलयाचं्या 
फौजदाराचं्या (हजलहाहधकारी) पाशी एक हजार स्वार िैनाि म्हिजे हशकस्ि झाली. दहा सप्टेंबर १६९९ 
च्या नोंदीवरून बीडच्या फौजदारापाशी आठशऐेंशी स्वार होिे असे हदसिे. फीरोजाबादच्या लढाईि (मे 
१७००) इहिहासकार भीमसेन स्सेना हा हजर होिा. िो म्हििो : ‘मराठ्ाचें सैन्य पस्िीस हजारापेक्षा 
कमी नव्हिे. मोगलाचें सैन्य िीन हजारापेक्षा अहधक नव्हिे.’ 



 
अनुक्रमणिका 

बादशाही छाविीिून रसदेसाठी अगर य द्धासाठी सैन्ये पाठहवण्याि येि. त्यािील स्वाराचंी संख्या 
पाच सहा हजाराच्यावर क्वहचिच असे. त्याची काही उदाहरिे प ढे हदली आहेि. िी १६९९ व १७०० या 
कालखंडािील आहेि. 
 
सहा जून १६९९ : िरहबयिखानाबरोबर चार हजार दोनश ेस्वार, जि भागाि मराठ्ावंर चालून 

जाण्यासाठी. 
सहा जून १६९९ : छाविीभोविी गस्ि घालण्यासाठी हमीद द्दीनखानाबरोबर दोन हजार पाचश े

स्वार. 
सोळा ज लै १६९९ : नादेंड बीडचा स भेदार अलीमदानखान याचे पत्र. ‘गहनमाचें सैन्य मोठे आहे. 

पाहरपत्याचा प्रयत्न करीि आहे.’ 
सहा नोव्हेंबर १६९९ : रुह ल्लाखान सािारच्या हदशनेे. छाविीिील त्याच्याबरोबरचे सैन्य साि हजार 

नऊश ेस्वार. 
िीस नोव्हेंबर १६९९ : १०४९ स्वार घेऊन म हंमद काहजम हा रुह ल्लाखानाला जाऊन हमळिो. 
चार हडसेंबर १६९९ : वसंिगडच्या वढे्याि िरहबयिखानाबरोबर दोन हजार चारश े स्वार. 

िोफखान्याि दोन हजार प्यादे भरिी करण्याची आज्ञा. 
चवदा हडसेंबर १६९९ : डफळापूरच्या ठािेदाराची अडीचश ेस्वार व चारश ेप्यादे याचंी मागिी. 
सव्वीस 
हडसेंबर 

१६९९ : रुह ल्लाखान पाचश ेस्वार भरिी करिो. 

एक फेब्र वारी  १७०० : ब्रह्मप रीस जाण्यासाठी फिेह ल्लाखानाबरोबर पाच हजार पाचश ेऐंशी स्वार. 
दहा फेब्र वारी १७०० : दोन हजार ब ंदेले व पाच हजार पायदळ याचं्या भरिीचे प्रयत्न. 
चार माचग १७०० : हमीद द्दीनखान कही आिण्यासाठी. खानाबरोबर सहा हजार स्वार. 
िेरा माचग १७०० : सािारा मोच्यावरील हललयासाठी फिेह ल्लाखानाबरोबर दोन हजार सािश े

स्वार. 
एकवीस माचग १७०० : कोलहापूरच्या ठाण्याच्या मदिीसाठी पाच हजार दोनश ेस्वार. 
चवदा एहप्रल १७०० : सािारच्या हकललयाचा स रंुग उडाला (साकी म स्िैदखान हा त्यावळेी िेथे 

हजर. त्याच्या मिे मोगलाचंी दोन हजार मािसे ठार). 
सोळा मे १७०० : खंडोजी (दाभाडे) याच्या पाठलागावर मोगलाचें दोन हजार नऊश ेस्वार. 
एकिीस मे १७०० : बेदारबख्िापाशी पूवी चोवीस हजार स्वार, आिा चवदा हजार. 
बारा ज लै १७०० : शहाजादा आज्जमबरोबर एकोिीस हजार चारश ेस्वार. 
सिरा ज लै १७०० : कही आिण्यासाठी बहरामंदखानाबरोबर साि हजार एकोिीस स्वार, म हंमद 

अमीनखानाबरोबर पाच हजार एकोिचाळीस स्वार. 
दोन ऑगस्ट १७०० : हिमंिराव (डनबाळकर) च्या साि हजाराच्या सैन्याच्या प्रहिकारासाठी 

मोगलाचें दोन हजार स्वार. स भेदारानंा प ढीलप्रमािे सैहनक पाठहवण्याची 
आज्ञा : काब ल दोन हजार, ग जराि, अजमीर, माळवा, आग्रा, ग्वालहेर, 
इटावा, प्रत्येकीएक हजार सैहनक, अवध पाचश ेसैहनक. बक्षी 



 
अनुक्रमणिका 

िेरा ऑगस्ट १७०० : रुह ल्लाखान याचे स्विःचे स्वार अवघे सािश.े 
एकोििीस 
ऑ्टो. 

१७०० : मराठे मायनी (खटाव िाल का) येथे बादशाही छाविीजवळ. त्याचं्यावर 
चालून जाण्यासाठी रुह ल्लाखानाबरोबर नऊ हजार स्वार, पाचश ेपायदळ व 
शभंर बकंदाज. 

पाच हडसेंबर १७०० : जीनि हन्नसा बादशहाला भेटून परि ब्रम्हप रीला. बरोबर चार हजारचे संरक्षक 
पथक 

अकरा 
हडसेंबर 

१७०० : मंगळवढेा भागाि मराठे. पाहरपत्यासाठी १६६० स्वार, सहाश ेपायदळ, पाच 
रेहेकले, दहा श िरनाळ 

 
ख द्द बादशहाच्या छाविीिून या कालखंडाि, वळेोवळेी हकिी सैन्य रसदेसाठी अगर लढण्यासाठी 

म्हिून बाहेर पडि असे, यावरून बादशाही छाविीि एक लाखाच्यावर मािसे असली िरी स्वार, पायदळ, 
गोलंदाज, बकंदाज इत्यादी हमळून िीस िे चाळीस हजाराहून अहधक असिील असे वाटि नाही. बाकीची 
मािसे म लकी नोकर, खालचा नोकरवगग, व्यापारी, बाजारािील मािसे अशी बाजारब िग्याची हदसिाि. 
औरंगजेबाची छाविी म्हिजे न सिी एक सेनापिीची य द्धाची जय्यि ियारी असलेली छाविी नव्हिी. िी 
राजधानीच होिी. राज्याचे सवग खािे प्रम ख छाविीि असि. दप्िरखाना असे, महसूल, संरक्षि, न्याय, 
इनामे, सनदा, परराज्याशंी पत्रव्यवहार, राजदूिाचं्या भेटी, साराशं राज्यास आवशयक असलेले सवग 
व्यवहार छाविीिून चालि. स्विः बादशहा कचेरीि बसून प्रकरिे हनकालाि काढी. छाविीचा घेर पाच 
साि कोसाचा असे. छाविीि हनरहनराळे अहधकारी सरदार, त्याचं्या कचेऱ्या, त्याचंी पथके, सैहनक 
हशपायाचंी बायकाम ले, नोकरचाकर, धान्याचा बाजार (याला शहागजं म्हिि) इत्यादींची गदी असे. हत्ती, 
घोडे, गाडया िोफा इत्यादी कारखाने छाविीि असि. छाविीच्या म ख्य व्यवस्थापकाला ‘कोिवाल’ 
म्हिि. धान्यबाजारच्या व्यवस्थापकाला ‘करोडी’ म्हिि. 

 
छाविीच्या मधोमध बादशहाची कचेरी व हनवासस्थान असे. याला दौलिखाना म्हिि. 

हनवासस्थानाि हदवािे आम, हदवािे खास, अंिःप र इत्यादी असि. हनवासस्थानाचा घेर हनदान एक 
कोसाचा असे. त्याच्या भोविी लाकडी फळ्याचें कंपौंड असे. या फळ्याचंा रंग ग लालाचा असलयाम ळे 
बादशहाच्या हनवासस्थानािला ‘ग लालबार’ म्हिू लागले. छाविीचे मराठ्ाचं्या हललयापासून रक्षि 
करण्यासाठी छाविीच्या भोविी मािीच्या डभिी उभ्या करीि अगर िे नच जमले िर काटेरी क ं पि घालीि. 

 
बादशहाचे स्वःिचे सैन्य असे थोडे असे. पि जे काही पाच साि हजार स्वारहशपाई असिील त्यानंा 

खास चौकीचे स्वार म्हिि. बादशहाच्या हनवासस्थानाभोविी चार पाच हजार स्वाराचंा पहारा असे. 
पहाऱ्याचे काम प्रहिहष्ि उमरावाकंडे पाळी पाळीने देण्याि येई. 

 
अखबारामधील नोंदींचे स्वरूपः या कालखंडािील (१६९९–१७००) मोगल मराठा संघषािील 

महत्तवाच्या घटना म्हिजे हकल्ले घेण्यासाठी बादशहाचे प्रयाि, राजारामाची फसलेली वऱ्हाडाची मोहीम, 
सािारा व परळी या हकललयाचें वढेे, धनाजी जाधव आहद सरदाराचें बादशाही छावण्यावंर धाडशी हल्ले, 
राजारामाचा मतृ्य,ू स रंुग उडून दोन हजार मािसे मृत्य म खी पडलयाम ळे मोगल सैन्याि उडालेला 
हाहाःकार, सािारा िे भषूिगड पयंि पावसापाण्याने व मराठ्ाचं्या आक्रमिानंी झालेले मोगलाचें हाल, 
एक ऑ्टोबर १७०० च्या माि नदीिील प रम ळे झालेली मोगल छाविीची वािाहि या होि. 



 
अनुक्रमणिका 

रोजचे अखबार हलहून झालयावर िे बादशहानंा दाखहवण्याचा हशरस्िा असलयाम ळे, अखबार 
हलहहिाऱ्यानंा फार जपून हलहाव े लागे. काही द घगटनाचंा उल्लखे जवळ जवळ टाळण्याि आला आहे. 
उदाहरिाथग, खवासपूर येथे माि नदीला पूर येऊन मोगल छाविीची वािाहि झाली हिचा उल्लखे. काही 
गोष्टींचा उल्लखे अगदी सौम्यपिे करण्याि आला आहे. काही वेळा बादशहानंी क िाची कानउघाडिी केली 
अगर क िाशी ग प्ि खलबिे केली िर, ‘चीजे इशाद फमूगदंद : ‘काही गोष्टी साहंगिलया’ असे मोघम शब्द 
वापरले आहेि. ब्रह्मप रीहून हनघण्यापूवी बादशहानंी काही हदवस अखबार हलहहण्यावरच बंदी घािली 
होिी. बािम्या फ टू नयेि म्हिून ही काळजी घेण्याि आली होिी. 

 
न सत्या अखबारावरून प्रत्यक्षाि काय घडले याचा अंदाज बाधंिे अश्य नसले िरी अवघड झाले 

असिे. स दैवाने याच काळाि बादशहाच्या हनकट असलेलया मंडळींपैकी काहींनी प ढे आपले अन भव हलहून 
काढले. त्यावळेी औरंगजेब हजविं नव्हिा. याम ळे वरील लेखकाचं्या हलहहण्याि एक प्रकारचा मोकळेपिा 
आला आहे आहि काही संहदग्ध घटनावंर चागंला प्रकाश पडिो. 
 
माहसर आलमगीरी 
 

‘माहसरे आलमगीरी’ म्हिजे औरंगजेबाचे किृगत्व, औरगजेबाचे चहरत्र. या गं्रथाचा लेखक साकी 
म स्िैदखान हा औरंगजेबाच्या हनकट छाविीि असून दहक्षिच्या मोहहमेि सिि बादशहाच्या जवळ होिा. 
सािारा, परळी, पन्हाळगड, हवशाळगड इत्यादींच्या मोहहमेि त्याने छाविीिील इिर मािसाप्रमािेच हाल 
सोसले. औरंगजेबाच्या मतृ्यूनंिर एकदोन वषाच्या आि साकी म स्िैदखानाने औरंगजेबचहरत्र हलहून 
संपहवले. या गं्रथाचे इंग्रजी, उदूग व मराठी अन वाद प्रहसद्ध झाले आहेि. (मी केलेला अन वाद, मराठे व 
औरंगजेब, प्रकाशन ज्ञानराज प्रकाशन ४२१ शहनवार पेठ, प िे २.) 

 
क ठे अखबारा मधील अहिसौम्य भाषा, आहि क ठे साकी म स्िैदखानाच्या गं्रथािील मोगल द दगशचेी 

विगने. एकदोन उदाहरिे पहा :— सािाऱ्याच्या वढे्याि स रंुग उडून िट मोगलावंर कोसळला त्याबद्दल 
म स्िैदखान म्हििो :— 

 
‘काही वळेाने हकललयािील मराठे त्या जागी आले. आहि बंद की झाडून गोळ्याचंा वषाव करू 

लागले. मोगलाचंा दमद मा मोडून पडला होिा. त्याचं्या िोफा हठकहठकािी पडलया होत्या. मोगल 
सैहनकानंी लढण्याचे सोडून हदले होिे. मराठ्ांशी लढू शकेल असा िेथे कोि होिा.... मोचे येथून 
िेथपयंि लाकडाचे होिे. बहेहलयानंी रात्रीच्या वळेी क िाला न कळि मोच्यांना आगी लावलया. ही आग 
साि रात्री साि हदवस सारखी जळि होिी. त्या भयंकर आगीला हवझव ूशकेल इिके पािी िेथे कोठून 
हमळिार. हढगाऱ्याि सापडलेले सगळे डहदू आहि ज्यानंा काढण्यास अवधी हमळाला नाही असे काही 
म सलमान हे सगळे जळून खाक झाले. धन्य आहे या हवश्वरूप अस्ग्नक ं डाची.’ 

 
परळीच्या वढे्याच्या वळेी पाऊस सारखा पडि होिा. म स्िैदखान म्हििो : ‘पि पाऊस धोधो पडि 

होिा आहि लष्ट्कराि धान्याची व चाऱ्याची कमालीची टंचाई होिी. त्या भयंकर पहरस्स्थिीबद्दल मी काय 
आहि कसे हलहू? पहरस्स्थिीच्या हचत्रिाची न सिी कलपना केली िरी माझ्या प्रहिभेचा झरा एकदम आटून 
जािो... काळे मेघ रातं्रहदवस वषगि होिे. अनाथाचं्या नेत्रािून अश्रूचंी अखंड धार लागावी िसा रातं्रहदवस 
पाऊस पडि होिा.’ 



 
अनुक्रमणिका 

परळी घेिलयानंिर औरंगजेब िेथून भषूिगडकडे (खटाव-िाल का) जाण्यास हनघाला. साकी 
म स्िैदखान म्हििो : ‘प्रवासाचे खडिर कष्ट सहन करण्याची त्याचं्याि (मोगल फौजेि) िाकद राहहली 
नव्हिी. पि बादशहाला लोकाचं्या हहिाची काळजी आहे. बादशहाने काळजी घेिली नसिी िर त्या 
भयंकर प्रदेशािून एक मन ष्ट्यही हजविं बाहेर पडला नसिा.’ 

 
खवासपूर येथील द घगटनेबद्दल म स्िैदखान म्हििो : ‘लोक गाढ हनदे्रि होिे. एकाएकी त्यानंा जाग 

आली. िों काय, चहूकडून पाण्याचा पूर आला आहे. मािसे ही पाण्यािील जनावरे बनलयासारखी हदसू 
लागली. िंब ूिर पाण्यािील ब डब डे बनले. असंख्य मािसे आहि जनावरे पाण्याि ब डून मेली. अजून रात्र 
हशल्लक राहहली असिी आहि पूर हदवसाच्या चार पाच घटकेपयंि चालू राहीला असिा िर एक मन ष्ट्यही 
हजविं राहहला नसिा... जे राहहले िे आपली जागा क ठे सापडिे का हे पाहू लागले. िो त्याचं्या 
हनवासस्थानाचा पत्ताच लागेना. आपलया मालमते्तवर पािी सोडून िे रडि ओरडि सवग हदशानंी धाव ू
लागले.’ 

 
अशी विगन आपलयाला अखबारामध्ये आढळिार नाहीि. 
 
सािारा हकल्ला आपि हा ंहा ंम्हििा घेऊ अशी बादशहाची समजूि होिी. राजारामच्या मृत्यनेू िर 

िो हषगभहरि झाला. बारा माचग रोजी िाराबाईने साि हकल्ले देऊन टाकण्याच्या अटीवर िडजोड व्हावी अशी 
इच्छा दाखहवली होिी. िीि कालहरिाचाही हेि  असावा. आपलया दोन्ही म लानंा साि हजारी मन्सब, 
राजा या पदव्या, दरबाराि हजेरीची माफी व दहक्षिच्या स भ्याची देखम खी अशा हिच्या काही अटी होत्या. 
परंि  औरंगजेबाने या अटी ध डकावनू लावलया. त्याने एकच उत्तर हदले. “हमाहकला बदहंद : सवगच्या सवग 
हकल्ले हदले पाहहजेि.” 

 
मोगलाचं्या दृष्टीने ही एक फार मोठी घोडचूक होिी. िाराबाईच्या अटी मनापासून केलेलया 

नव्हत्या असे जरी मानले िरी औरंगजेबाने अटी मान्य करून मराठ्ाचें राजकारि उघडे करावयास हव े
होिे. बरे, िह व्हावा असे िाराबाईला खरेच वाटि होिे िर त्या मान्य केलयाने मराठ्ाि फूट पडण्याची 
श्यिा होिी. हिचा औरंगजेबाने उपयोग करून घेिला नाही. याला कारि त्याची अदूरदृहष्ट आहि 
अहंकार. मराठ्ाचंा प्रशन लष्ट्करी दृष्टीने सोडहविा येिार नाही, िो राजकीय दृष्टीनेच सोडवावा लागेल हे 
त्याला शवेटपयंि उमगले नाही. 

 
पि सािाऱ्याला चवदा एहप्रल (१७००) स रंूग उडून मोगलाकंडील दोन हजार मािसे ठार झाली. 

औरंगजेब हादरला. शहाजादा आज्जम व रुह ल्लाखान यानंी मध्यस्थी करून हकल्ले हमळवनू हदले. िे अथािच 
औरंगजेबाच्या सागंण्यावरून. पि असे हलहहिे बादशहास कमीपिाचे वाटेल म्हिून अखबारामध्ये 
औरंबजेबाच्या अगहिकिेचा उल्लेख गाळण्याि आला आहे. माणसरे आलमणगरी मध्ये आज्जमच्या 
सल्लामसलिीने गोष्टी घडि असा उल्लेख आहे. मराठ्ाचंी थोडी बह ि कागदपते्र जी हमळिाि िीिून 
िडजोडीच्या बोलण्याचा उल्लेख प ढीलप्रमािे आहे :— 
 

(रेकॉडडस ऑफ द णिवाजी पीणरयड, सांपादक, सरकारी दप्िरखान्याचे संचालक, म ंबई, पान १९६ 
परश रामपंिाचे चादंजीराव पाटिकर यानंा पत्र चवदा एहप्रल (१७००). ‘इकडील विगमान िर औरंगजेबाने 
अजी पाविेो सािारे यास जो इलाज करावयाचा िो केला. परंि  काहीच न चाले या कहरिा हाली सद्य 



 
अनुक्रमणिका 

प्रसंगाचे राजकारि लाविे म्हिवन रोहहलाखानास ह क म करून त्याचे िफेने राजश्री हवठोजी पाटील 
आमचे भेटीस पाठहवले. पािशहाचा आदर देखोन आम्ही राजश्री अंिाजी आपदेव यास पािशहाचे भेटीस 
पाठहवले आहेि. त्याची भेटी होऊन प ढे जो प्रसंग होऊन येईल िो ि म्हास हलहून पाठवनू देऊ.’ 
 
अहकामे आलमगीरी 
 

हमीद द्दीनखान हा औरंगजेबाचा हवश्वासू कारभारी. िोही शवेटपयंि औरंगजेबाबरोबर होिा. 
औरंगजेबाच्या मतृ्यनंूिर त्याने औरंगजेबासंबधंीच्या काही आठविी हलहून काढलया आहेि. ॲणनक्डोट स 
ऑफ औरगंजेब या नावाने यद नाथ सरकार यानंी त्या गं्रथाचे भाषािंर केले आहे. अखबारामधील ज्या 
घटनाचंा उल्लेख मोघम आला आहे त्यापैकी काही घटनावंर िरी आठविीम ळे झगझगीि प्रकाश पडिो. 
सािाऱ्याला काही य द्ध कैदी पकडले. त्यानंा माराव े असा हनिगय काजींनी हदला. िो हनिगय अमलाि 
आिला गेला. इिकाच उल्लेख अखबारा मध्ये आहे. आिा त्यावळेी छाविीि हजर असलेला हमीम द्दीन 
वरील घटने सबंंधी काय म्हििो पहा : ‘काजी म हंमद अकराम याने बादशहास असा सल्ला हदला की 
क रािाच्या कायद्याप्रमािे डहदू कैद्यानंी म सलमानी धमग स्वीकारलयास त्यानंा सोडून देण्यास हरकि नाही. 
म सलमान बदं्यानंा िीन वषांची सजा देण्याि यावी. 

 
या कज्जामाच्या कागदावरबादशहाने हलहहले ‘काजीने हदलेला हा हनिगय इस्लामी व्यवहार 

धमगशास्त्राच्या हनफी परंपरेला अन सरून आहे. पि इस्लामी व्यवहार धमगशास्त्राि चार परंपरा (हनफी, 
शाफी, महलकी, हंबाली) या सारख्याच महत्तवाच्या मानलया जािाि. राज्यावरचा आमचा िाबा सैल होिार 
नही. हे लक्षाि घेऊन हनिगय द्या.’ झाले. काजींनी आपले द सरे मि प ढीलप्रमािे हदले िे असे :— ‘फिवाई 
आलमगीरी (केसलॉ, म्हिजे प वीचे हनिगय एकत्र करून व संपादून, औरंगजेबाच्या आजे्ञने ियार केलेला 
गं्रथ) च्या आधारावर असे मि आहे की, लोकानंा जरब बसावी म्हिनू डहदू आहि म सलमान अशा दोन्ही 
कैद्याचंा वध करण्याि यावा.’ 

 
वरील हनिगयाची अंमलबजाविी करण्याि आली आहि सूयास्िापूवी कैद्याचंी डोकी बादशहासमोर 

आिण्याि आली. पि अखबारा मध्ये हा िपशील आढळि नाही. हमीद द्दीनने हा प्रकार आपलया डोळ्यानंी 
पाहहलेला. त्यान हदलेली वरील आठवि अहधकृि मानली पाहहजे. या प्रकरिावंरून औरंगजेबाच्या 
मनोवृत्तीवर जो प्रकाश पडिो त्यावर वगेळे भाष्ट्य करण्याची आवशयकिा नाही. 
 

भीमसेन सक्सेना 
 

भीमसेन स्सेना हा प्रथम मोगलाचं्या चाकरीि होिा. नंिर िो दहियाचा राजा राव दलपि ब ंदेला 
याचा हचटिीस म्हिनू काम करू लागला. राव दलपि हा ज स्लफकारखानाच्या सैन्यािील अहधकारी. 
भीमसेनच्या आत्मचहरत्राि (तारीखे णदलकुिा, याचे इंग्रजी व मराठी अन वाद प्रहसद्ध झाले आहेि.) मोगल 
मराठे संघषािील अनेक घटनाचंी विगने आली आहेि. ज स्लफकारखानाने धनाजी जाधवाचा पाठलाग 
करण्याि महाराष्ट्राि दोन हजार कोसाची पायहपटी केली. या मोहहमेि भीमसेन हजर होिा. बादशाही 
छाविीिही हकत्येक वळेा जाि येि असे. त्याच्या आत्मचहरत्रावरून मोगल मराठे याचं्या हालचालीवर 
बराच प्रकाश पडिो. काही उदाहरिे पहा. हभमसेन म्हििो : 

 



 
अनुक्रमणिका 

‘धनाजी वगैरेंनी ब्रम्हप रीजवळ धाडसी आक्रमिे केली. ज स्लफकारखान हा िाबडिोब पोहोचला 
नसिा िर त्यानंी खूपच ध माकूळ उडहवला असिा. पि त्याच हदवशी ज स्लफकारखान ब्रम्हप रीला 
पोहोचलयाम ळे मराठे हिकडून हनघनू गेले.’ 

 
बादशाही छाविीिील मराठ्ाचं्या ध माक ळाबद्दल िो हलहहिो : 
 
‘मराठे परि हफरले आहि बादशाही छाविी जवळ येऊन ठेपले. त्यानंी छाविीच्या गजं भागाि 

ध माक ळ घािला. त्याचंा प्रहिकार करण्यास प रेशी ि कडी बाहेर पडली नाही. पि बादशहाच्या भाग्याि 
शत्रूचा मोड व्हावा असेच आहे म्हिून मराठे पळून गेले.’ 

 
मोगल उमरावाचं्या मनोवृत्तीवर प्रकाश पडिारी ही घटना पहा : 
 
‘वसंिगडाजवळ मराठ्ाचंी आहि मोगल फौजची हनकराची लढाई झाली. (दहा जानेवारी 

१७००.) मोगलानंा जय हमळाला. बक्षी बहरामंदखान (ज स्लफकारखानाचा बाप व पंिप्रधान असदखान 
याचा मामेभाऊ) आहि इिर मोगल सरदार हे य द्ध सपंलयावर हजर झाले. बहरामंदखानाने 
ज स्लफकारखानाला हवनंिी केली की : हा हवजय मी (बहरामंदखान) हमळहवला आहे असे आपि 
बादशहाला कळवा. त्याचे म्हििे ज स्लफकारखानाने उदारपिे कबलू केले. बहरामंदखानाने आपि ही 
लढाई डजकली असे बादशहाला साहंगिले. बादशहाने त्याच्यावर आहि त्याच्या सहकाऱ्यावंर कृपेची खैराि 
केली.’ 

 
मराठ्ाचं्या धावपळीच्या य द्धाचा पहरिाम (इ. स. १७००) म्हिून भीमसेन हलहहिो : 
 
‘मोगल सैन्यािील घोडी अगदी गळून गेली होिी. त्याचं्या अंगाि चालण्याचे सामर्थयगच राहहले 

नव्हिे. प ष्ट्कळ स्वार पायउिार होऊन चालू लागेल... इि्याि पावसाळ्याला स रवाि झाली. भयंकर 
पावसाम ळे घोडी, जनावरे नष्ट झाली. लष्ट्करािील सामानस मान वाहिाऱ्या जनावराचें हाल िर हवचारु 
नका. लष्ट्करच्या हपछाडीच्या सैन्याला चालण्याहशवाय काही काम नव्हिे. या सििच्या चालण्याम ळे 
लष्ट्करािील हत्ती लंगडू लागले. या मोहहमेि माझे (ग्रथंकार भीमसेन) पि घोडे आहि उंट हनकामी झाले.’ 
 
मराठ्ाचंा माळव्यात प्रवशे 
 

अखबारा मध्ये या घटनेचा उल्लेख नाही. बादशहा सािारच्या वढे्याि आहि मराठे माळव्याि 
(१६९९–१७००). मोगलाचं्या भहविव्याच्या दृष्टीने ही भयकंर घटना होिी. भीमसेनने ही घटना नमूद केली 
नसिी िर आपलयाला हिचा पत्ताच लागला नसिा. िो म्हििो : 

 
‘याच स मारास (१६९९-१७००) कृष्ट्िा साविं हा मराठा सरदार पंधरा हजार स्वाराहंनशी नमगदा पार 

झाला. त्याने धामनूी (मध्य प्रदेशािील सागर या गावाच्या उत्तरेस) या गावाजवळच्या प्रदेशाि धामधूम 
उडहवली. त्यानंिर िो परि हफरला. म सलमान स लिानाच्या काळापासून आजपयंि मराठे कधीच नमगदा 
पार झाले नव्हिे.’ 
 



 
अनुक्रमणिका 

खाफीखान 
 

औरंगजेबाने सािाऱ्याला वढेा घािला त्यावळेी खाफीखान हा आपला हमत्र व मोगल अहधकारी 
म रादखान याच्याबरोबर ग जरािेि गोध्त्र्याला असावा. त्याम ळे या कालखंडासंबधंीची खाफीखानाच्या 
गं्रथािील बरीच माहहिी इिर गं्रथावरून घेिलेली हदसिे. जानेवारी १७०० मध्ये म रादखान हा हमरजेला 
पोहोचलयानंिर खाफीखानाच्या हकीकिीिील बराच मजकूर म रादखानाच्या अन भवावर आधारलेला 
आढळिो. 
 
अखबारात 
 

पि घटना, व्य्िी या सबंधंीची माहहिी अखबारामध्ये येिे िी भीमसेन काय, ईश्वरदास नागर 
काय डकवा खाफीखान काय, याचं्या मानाने अहधकृि समजावी लागेल. याची दोन उदाहरिे देिो. कंधार 
(नादेंड हजलहा) चा हकल्लेदार शम्स द्दीन अहमद हा सािारच्या वढे्याि मारला गेला असे भीमसेन हलहहिो. 
पि अखबारावरून असे हदसिे की, शम्स द्दीन अहमद हा िेवीस जानेवारी १७०० च्या हमरजेच्या लढाईि 
मारला गेला. सािारच्या वढे्याि नव्हे. 

 
ईश्वरदास नागरने सािारा व परळीचे हवजय म्हिजे गाहजउद्दीन हफरोजजंग याच्या किगबगारीची 

फळे म्हिून सूहचि केले आहे. वास्िहवक पाहिा गाहजउद्दीन फीरोजजंग (भावी हनजाम लम लकाचा बाप) हा 
त्यावळेी वऱ्हाडाि आहे. कमरुद्दीन (भावी हनजाम लम लक) याने सािारच्या वढे्याि भाग घेिला नाही. पि 
िो परळीच्या वढे्याि हजर होिा. असे गैरसमज दूर होण्यासाठी सािारा व परळी येथील वढे्याि हजर 
असलेलया काही लहान मोठ्ा मोगल अहधकाऱ्याचंी नाव ेयेथे देिे वावगे होिार नाही. 
 

सातारच्या वेढयात 
 
शहाजादा आज्जम, बक्षी म खहलसखान, हमीद द्दीनखान, िरहबयािखान, फिेह ल्लाखान, 

म नीमखान, रुह ल्लाखान, मन्सूरखान, बाजीराव डफळे (जिचे), मिलबखान, इत्याहद. 
 

परळीच्या वेढ्यात 
 

शहाजादा आज्जम, चीनक लीजखान (भावी हनजाम लम लक), फिेह ल्लाखान, ओर्छ्याचा राजा 
अवधूिडसग, मन्सूरखान, बीकानेरचा राजा स जानडसग, फिेह ल्लाचा म लगा फकीरुल्ला, रुह ल्लाखान, 
मिलबखान, बहरामंदखान, म खहलसखान, शहाजादा वालाजाह शमशरेबेग, म नीमखान, िरहबयिखान. 

 
आिा अखबारा मध्ये च कीच्या बािम्या आलया नाहीि असे नाही. रामचदं्र पंिाचंा वध, िाराबाईचा 

म लगा हशवाजी याचा मृत्य ू अशा बािम्या उघड उघड हेरानंी हदलेलया अफवावंर आधारलया आहेि. 
सािाऱ्याचा हकल्लेदार सत्रसाल राठोड याचा सत्रसाल ब ंदेला असा उल्लखे लेखकाचं्या गफलिीम ळे 
झालेला हदसिो. पि अशी उदाहरिे थोडी आहेि. अखबाराम ळे मराठ्ाचं्या इहिहासाच्या साधनाि, 
िपहशलाचं्या दृष्टीने चागंलीच भर पडली पडली आहे. मोगलाचं्या हालचालीचे बारीकसारीक िपहशल 
अखबारा मध्ये हदलेले असलयाम ळे डजजीपासून नमगदेपयंि आहि हैद्राबादे पासून पहिम हकनाऱ्यापयंि 
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स मारे िीन लाख चौरस मलैाच्या प्रदेशाि चाललेलया त्या काळच्या ध मिक्रीची कलपना येऊ लागिे. 
मोगलाचें िडफदार सरदार शहाजादा बेदारबख्ि, ज स्लफकारखान, गाहजउद्दीनखाग फीरोजजंग, 
चीनक लीजखान (भावी हनजाम लम लक), दाऊदखान पन्नी, रावदलपि ब ंदेला, रामडसग हाडा, कान्होजी 
हशके, नागोजी माने, मािबरखान, अवधूिडसग याचंी नाव ेआपलयाला जशी समजिाि िशी मराठ्ाचं्या 
िफे लढिारे िाराबाई रामचंद्रपिं, परश रामपंि, शकंराजी नारायि, धनाजी जाधव, हिमंिराव नेमाजी 
डशदे, खंडोजी दाभाडे, परसोजी भोसले, शहाजी डनबाळकर, दादो मलहार, रािोजी घोरपडे, बहहजी 
डहदूराव घोरपडे इत्यादींची नाव ेहा आपलयाला अखबारावरून समजिाि. 
 

औरंगजेब 
 

प्रस्ि ि कालखंडािील अखबारिा हे १६८५ िे १६९६ मध्ये त्रोटक व १६९९ िे १७०० मध्ये सलग 
आहेि. केवळ यावरूनच औरंगजेबाचे स्वाभावहवशषे हदले िर िे हचत्र अपूिग ठरण्याचा संभव आहे. पि या 
दोन वषािील घटनावंरून त्याच्या स्वाभावाचा थोडाबह ि अंदाज करिा येिे श्य आहे. 
 
धमगहनष्ठ व कमगहनष्ठ 
 
औरंगजेबाचे जीवन आगदी साधे होिे. मोगल बादशहाचं्या छानछोकीची, वैभवाची विगने त्याला लागू पडि 
नाहीि. पाच वळेचे नमाज, रमजानचे उपास, इत्यादी किगव्ये िो बजावीि असेच. याहशवाय जप जाप्य, 
आिखी उपास िपास, मौन, इत्यादी कडक वाटिारी बधंनेही िो कसोशीने पाळी. हे पाहहले िर िो 
मनानेच धमगहनष् असला पाहहजे. त्याच्याि दाहंभकिेचा भाव होिा असे वाटि नाही. इस्लाममध्ये इिर 
धमािील काही परंपरा घ सलया आहेि. त्या दूर झालया पाहहजेि असे त्याचे मि असाव.े 
ज स्लफकारखानाच्या लग्नाि म ंडावळ ि म्हीच बाधूंन घ्या (सेहरा बंदी) असे िो म्हििो. या मागे िी परंपरा 
हबगरइस्लामी अि एव त्याज्य असेच त्याला स चवायचे असाव.े अकबरचा उदारमिवाद याचे हवरुद्ध टोक 
म्हिजे औरंगजेबाचा इस्लामबद्दलचा अहभमान होय. एम. अिहरअली सारखे अलीकडील इहिहासकार 
यालाच ‘ऑथोडॉ्स नेचर’ या सौम्य नावाने संबोधिाि. 
 

मूर्मिपूजा क रािाला अजीबाि मान्य नाही. फार काय पगैंबराची काही स्मृहिहचन्हे (आसारे शरीफ, 
हजरि बाल म्हिजे हजरि सरोवरािील अवशषेाप्रमािे), दग,े रोजे, साध  फकीराचं्या समाध्या इत्यादींचा 
गाजावाजाही कट्टर क रि भ्िानंा मान्य नाही. पि औरंगजबाची अजमेर, ग लबगा, ब ऱ्हािपूर, हसरडहद, 
ख लदाबाद इत्यादी स्थळािील औहलयाचं्याबद्दल बरीच श्रद्धा होिी. इिकेच नव्हे िर त्याने छाविीि 
पे्रहषिाची काही स्मृहिहचन्हे आिनू ठेवली होिी. हिला िो प्रदहक्षिा घाली. िेथे क राि पाठक बसहवलेले 
असि. त्या हठकािी अखंड क राि पठि चाले. अशा प्रदहक्षिा, आहि स्महृिहचन्हाचंा गाजावाजा ही खऱ्या 
धमगहनष्ाचं्या आचाराि बसि नाहीि. मग या प रिा िरी औरंगजब परंपरावादी बनला असे म्हिाव ेलागेल. 

 
औरंगजेब हा इस्लाममधील स न्नी हनफी पंथाचा होिा. अदै्विवादी सूफी, हशया पंथीय 

इत्यादींबद्दलही त्याच्या मनाि अढी होिी. याबद्दल हवी हििकी उदाहरिे त्याच्या चहरत्राि हमळिील. 
 
डहद स्थानािील म स्लीम हवचारविंामंध्ये दोन प्रवाह चालि आलेले आहेि. उदारमिवादी परंपरेि 

सूफी, अमीर ख स्त्रौ, अकबर, अब लफजल, फैजी, म हीबल्ला, दाराश कोह इत्यादी मंडळी येिाि. उलट 
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इस्लामचे वचगस्व राजकीय व सामाहजक दृष्टींनी हटकवायचे असेल िर त्याचे स्वरूप श द्ध राहहले पाहहजे, 
इिर संस्कृिीची त्याि भेसळ होिा कामा नये, सवग धमग सारखेच आहि समान आहेि ही भाषा टाकून हदली 
पाहहजे असे म्हििारा एक वगग होिा. या वगाचे प ढारीपि म जद्दद सरहंदीच्या घराण्याकडे होिे. आहि 
औरंगजेब या घराण्याचा कट्टर हशष्ट्य होिा. याि सवग काही आले. 

 
औरंगजेबाचा धमाहभमान हकिीही िीव्र असला िरी उठसूट धमांिरे घडवनू आििे हे अश्य आहे 

याची त्याला जािीव असावी. पि त्याने आपले जे राजकीय धोरि आखले िे अकबराच्या धोरिाहून अगदी 
हभन्न होिे. इस्लामाम ळे आपली सत्ता दृढ व्हावी व आपलया सते्तम ळे इस्लामचे राजकीय सासं्कृहिक वचगस्व 
जनमानसाि ठसाव ेया धोरिानेच त्याचे राजकारि चालि होिे. मोगल राजकारिािील रजप िाचें पारडे 
जड होि आहे असे त्याला वाटले. त्याचें महत्तव नाहीसे करण्याचा त्याने आमरि प्रयत्न केला. जोधपूर 
खालसा केलयाम ळे राजस्थानािील रजपूि हबथरले होिे. औरंगजेबाच्या दहक्षिच्या मोहहमेि रजपूि सैहनक 
सरदाराचंी संख्या द लगक्ष करण्याइिकी कमी झाली होिी. ब ंदेले रजपूि त्याच्या सैन्याि आढळून येिाि िे 
ओछा व दहिया येथील राजाचं्या म ळे. पि ब ंदेल खंडािील छत्रसालाच्या हवरोधाम ळे त्याचंी ही संख्या 
मयाहदिच राहहली. जयडसग व जसविंडसग याचं्या मृत्यूनंिर औरंगजेबाच्या हयािीि एकाही रजप िाला 
मोठा ह द्दा हमळाला नाही हे लक्षाि ठेवण्यासारखे आहे. 

 
औरंगजेबाची मराठ्ाहंवरुद्ध मोहीम अपेके्षहवरुद्ध लाबंली. राजकारि म्हिून मराठे सरदारानंा 

आपलयाकडे ओढण्यासाठी औरंगजेबाने त्यानंा मन्सबी हदलया. पि स्विंत्र मोहहमा त्याचं्याकडे सोपहवलया 
नाहीि अगर त्यानंा ह दे्द हदले नाहीि. कट्टर इस्लामी वगाला आपलयाकडे ओढलयाने आपली सत्ताही दृढ 
होईल व इस्लामचे राजकीय वचगस्व प्रस्थाहपि होईल अशी त्याची च कीची समजूि होिी. मराठ्ाहंवरुद्ध 
य द्ध म्हिजे काफराहवरुद्ध हजहाद अशी केहवलवािी घोषिा िो करिो. पि त्याचे सरदार आहि सैहनक या 
य द्धाला मनािून कंटाळले होिे. औरंगजेबाच्या घोषिाचंा त्याचं्या मनावर काही पहरिाम होईना. 
 

औरंगजेबाची तक्रार 
 

अखबारामधील आठ फेब्र वारी १७०० ची नोंद मोठी उद बोधक आहे. त्यावळेी बादशहा सािाऱ्याच्या 
वढे्याि ग ंिला होिा. “रात्री बादशहानंी काजी म हंमद अक्रम याला आपलया शय्यागृहाि बोलाहवले. 
बादशहा त्याला म्हिाले. “बसा” काजी अक्रम एका कोपऱ्याि बसला. बादशहा आपलया जागेवरून उठून 
त्याच्यापाशी येऊन बसले आहि म्हिाले, “रमजानचा महहना आहि ईद ही सोलाप राि पार पाडावी अशी 
माझी इच्छा होिी. पि माझे अहधकारी बादशाही काम मनःपूवगक करीि नाहीि. मी असंख्य वळेा िाकीद 
करिो पि त्याचा काहीच पहरिाम होि नाही. बादशहा दोन घटकापयंि आपलया अहधकाऱ्याचंी गाऱ्हािी 
सागंि होिे. या नंिर त्यानंी काजी अक्रमला आपलया िंबकूडे परिण्यास हनरोप हदला.” 
 

स्वभावाच्या छटा 
 

अखबाराि पाहिा औरंगजेब हा हमिभाषी असावा. महैफली, गािीबजविी, इत्यादींना त्याच्यापाशी 
थारा नव्हिा. उलट दरवशे, फकीर, औहलया इत्यादींचा सहवास त्याला आवडि असावा. 

 
त्याची कामाची हौस हवलक्षिच म्हिाली लागेल. िसेच काही महत्तवाचे कारि घडले िरच त्याची 
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न्यायदानाची कचेरी बंद राही. नाहीिर औरंगजेब सिि कामाि गढून गेलेला हदसिो. इिके मोठे साम्राज्य, 
पि त्याचे सगळीकडे लक्ष असे आहि िेही बारकाईचे. त्याचे हेरखािे फार कायगक्षम असले पाहहजे. त्याच्या 
अहधकाऱ्याचें वृत्तािं आहि त्यावर औरंगजेबाचे िडफेचे हनकाल आपलयाला अखबारामध्ये जागोजाग 
आढळिील. 

 
धैयग, साहस व हजद्द हे औरंगजेबाचे स्वभावहवशषे म्हिाव ेलागिील. सािाऱ्याच्या मोच्यािील त्याचे 

विगन, परळीच्या हवजयानंिर मोगल सैन्य स रहक्षिपिे बाहेर काढण्याि त्याने दाखहवलेली हजद्द ही काही 
उदाहरिे म्हिून सागंिा येिील. 

 
िसेच त्याच्या सयंमाबद्दल म्हििा येईल. िो सदा गंभीर व हवचारमग्न हदसिो. िो कधी खळखळून 

हसला अगर त्याने कधी अपार शोक केला असे त्याच्या अखबारा मध्ये हदसून येि नाही. फार झाले िर 
एखाद्या आनंददायी घटनेवर िो हलके स्स्मि करी डकवा आफरीन, वाहवा, छान, इिके म्हिे. शोक प्रसंगी 
परमेश्वरी इच्छेप ढे इलाज नाही इिकेच उद गार िो काढी. सािाऱ्याचा वढेा चालू असिाना एका 
अहधकाऱ्याने वाहघिीची हशकार केली त्यावळेी ‘शक न िर छान झाला’ हे उद गार त्याने काढले. 

 
िो रागावला असे प्रसंगही मोजकेच दाखहविा येिील. िो वसंिगडचा हकल्ला पाहण्यास गेला िेव्हा 

प्रवशे द्वारावर मोगल सैहनकानंी एकच गदी केली. िी त्याला आवडली नाही. त्यावळेी िख्िे रवावंरून 
उिरुन त्याने काहींना आपलया हािाने चापट्या लगावलया अशी गंमिीची नोंद अखबारा मध्ये आहे. 
मराठ्ाचं्या सििच्या हललयाम ळे कािावनू याप ढे त्याचंा उल्लखे गनीम, शत्र,ू असा न करिा, चोर 
(द ज्दान) असा करावा ही त्याची आज्ञा म्हिजे हचडखोरपिाचे एक उदाहरि म्हिून सागंिा येईल. य द्धाि 
मेलेलया मराठ्ाचं्या डो्याचंा मनोरा रचिे, हे आिखी एक उदाहरि. 

 
आपलया म लाचं्या बाबिीि औरंगजेब फार स खी होिा असे हदसि नाही. त्याचा सवाि मोठा म लगा 

म हंमदस लिान हा कैदेिच मेला. द सरा म लगा शहाजादा म अज्जम हाहह १६८७ पासून १६९५ पयंि 
नजरकैदेि होिा. हिसरा म लगा आज्जम हा िडफदार पि िापट आहि महत्तवाकाकं्षी होिा. या कालखंडाि 
म अज्जम हा काब लच्या स भेदारीवरीवर होिा. आज्जम हा सािारा व परळी येथील वढे्याि औरंगजेबाबरोबर 
होिा. औरंगजेबाचा चौथा म लगा अकबर हा िर बंड करून ईरािला हनघून गेला होिा. पाचवा म लगा 
कामबक्ष हा औरंगजेबाचा लाडका. पि नादान व हनस्ष्ट्क्रय. हा आपलया बापापाशी असे. त्याच्या भहविव्याची 
औरंगजेबाला नेहमी काळजी वाटे. आपलयानंिर मोगल साम्राज्याचे काय होईल या हवचाराने िो सिि 
काळजीि असावा असे हदसिे. 

 
त्याच्या पाच म लींपैकी एक िरूि वयाि वारली. द सरी जेब हन्नसा ही हदल्लीला कैदेि होिी. दोन 

म लींची लग्ने झाली होिी. औरंगजेबाचे जावई म्हिजे एक दाराचा व द सरा म रादचा म लगा. औरंगजेबाने 
त्यानंा दहक्षिेि आिलेच नाही. औरंगजेबापाशी त्याची अहववाहहि म लगी जीनि हन्नसा ही होिी. अंिःप राची 
सवग व्यवस्था ही ह शार व पे्रमळ बाई पाहाि असे. औरंगजेबाच्या िीन बायका, हदलरसबानू, औरंगाबादी 
महल, व नवाबबाई या यापूवीच मेलया होत्या. फ्ि एक बायको उदयप री बगेम, कामबक्षाची आई, ही 
औरंगजेबाबरोबर छाविीि होिी. पि राजकारिाि त्याचंा काहीच प्रभाव नव्हिा. 

 
औरंगजेबाच्या आवडी हनवडी अगदी साध्या होत्या. आय ष्ट्यभर त्याने दारूच्या थेंबाला स्पशग केला 
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नाही. धूम्रपानाचेही व्यसन त्याला होिे असे हदसि नाही. त्याला फळाचंी हवशषे आवड असावी. त्यािलया 
त्याि आंब्यावर त्याचंी बरीच आसस््ि हदसिे. आंब्याचे बरेच उल्लेख अखबार मध्ये येिाि. काब लहून 
शहाजादा म अज्जम हा त्याच्याकडे नासपािी, डाडळब,े सफरचंद पाठवी. खानदेश, ज न्नर, रहहमिपूर येथून 
आंबे येि. औरंगबादेहून द्राके्ष येि. ज न्नरची अंहजरेही त्याला आवडि. काब लच्या सौदागरानंी अद्याप फळे 
हवकण्यास कशी आिली नाहीि असे िो हवचारिो. कडलगडे, अननस, नारळ या फळाचेंही उल्लखे अखबारा 
मध्ये बरेच वळेा येिाि. 

 
फ लाचंाही औरंगजेबाला बराच षौक असावा. सोलापूरचा हकल्लेदार त्याला मोगऱ्याच्या वलेी भेट 

म्हिून देिो. आपलया प्राथगनागृहाि मोगरा लावा अशी औरंगजेब आज्ञा करिो. बागा लाविे, त्याचंी हनगा 
राखिे इकडेही त्याचे लक्ष होिे. बागाचंा व्यवस्थापक ख्वाजा म हरमखान याला यासंबधंी बारीक सारीक 
सूचना हदलेलया अखबार मध्ये आढळिाि. औरंगाबादेि हस गल दरवाजाजवळ बाग ियार करण्याि आली 
िी त्याच्या आजे्ञनेच होय. आंबवड, खवासपूर येथे छाविीभोविी भाजीपालयाची लागवड त्याच्या आजे्ञनेच 
करण्याि आली. 

 
औरंगजेब खर्मचक नव्हिा. पि सैन्याला वळेच्यावळेी पगार देण्यािही िो क चराई करी. एक एक 

वषाची पगार बाकी म्हिजे त्याच्या छाविीिील सामान्य गोष्ट होिी. त्याम ळे अहधकाऱ्यानंा घेराव, पगार 
वाटपासाठी दंगेधोपे हे प्रकार नेहमी चालि. दरबारी हशष्टाचाराची कडक अंमलबजाविी करहविारा 
औरंगजेब हा आपलया अहधकाऱ्यािंील भ्रष्टाचार, महदरासस््ि इत्यादींकडे कािाडोळा करिो. 
अहधकाऱ्यानंा िो हशक्षा करीि नाही. केली िरी सौम्य आहि िीही िात्प रिी. हे पाहहले म्हिजे हवस्मय 
वाटिो. 

 
असे हे औरंगजेबाचे स्वभावहचत्र. दोन वषाच्या (१६९९-१७००) कालखंडाच्या अखबारामधून 

हदसिारे. 
 
अखबाराच्या काही हनवडक भागाचा अन वाद श्री. ग. ह. खरे व डॉ्टर गो. त्र्यं. क ळकिी यानंी 

केला आहे. पि िो कालखंड १६६५ िे १६८५ चा आहे. त्या गं्रथाि मूळ फारशी अखबारही हदले आहेि. 
 
येथे कालखंड जो घेिला आहे िो त्या प ढचा आहे. मूळ फारसी अखबार न देिा, हनवडक 

अखबाराचंा मराठी अन वाद देण्याि आला आहे. हनवड करिाना केवळ मराठ्ाचं्या हालचालीवर भर 
देण्याि आला नाही. िर मोगल मराठा संघषाचे पहरिाम इिर प्रािंाि जािव ू लागले त्याचंीही दखल 
घेण्याि आली आहे. याहशवाय औरंगजेबाच्या जीवनावर, स्वभावावर, राहिीवर प्रकाश पाडिील अशा 
घटनाहह देण्याि आलया आहेि. असे या अखबाराचे स्वरूप आहे. 
 

सेतुमाधवराव पगडी 
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हवभाग पहहला : १६८५ ते १६९६ 
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एक 
२५ मे १६८५ ते २५ हडसेंबर १६९२ 

 
२५ मे १६८५ 

गाजी उद्दीनखान बहाद रने हलहहले िे असे : हंबीरराव वगैरे सरदार सािाऱ्याच्या डोंगराि जमले 
होिे. मी म जाहहद वगैरेंना त्यानंा िंबी देण्यासाठी हिकडे नेमले. शत्रूंपैकी अनेक जिानंा ठार मारण्याि 
आले. शत्रूचा पराजय झाला. त्या हठकािी ठािे बसहवण्याि आले आहे. यावर बादशहा म्हिाले, ‘सेवा 
मान्य झाली. मज रा झाला.’ 
 

२९ मे १६८५ 
हशरवळचा ठािेदार िाजखान आहि इिर यानंी मकहूर (मराठे) याचं्या य द्धाि कामहगरी 

बजाहवली. त्याचं्यावर कृपा करण्याि आली. िाजखान, त्याचा म लगा अब्द लकरीम, रादअंदाजखान, 
म हहय द्दीनखान इत्यादींच्यावर बहक्षसे, मन्सबीची वाढ, अशी कृपा झाली. 
 

१७ एहप्रल १६८७ 
शहाजादा आलीजाह म हंमद आज्जमशहा याने बेळगावचा हकल्ला डजकून घेिलयाची अजी, सोन्याच्या 

हकललया आहि एकोिीसश ेअश्रर्फ्या नजर म्हिनू पाठहवलया. बेळगावचा पूवीचा हकल्लेदार सय्यद म हंमद 
याला वसे्त्र देण्याि आली. हकल्लेदार बेळगावला नेमला जाईपयंि फौजेच्या िोफखान्याचा दारोगा आका 
अलीखान याने बेळगावच्या हकललयाचे रक्षि कराव े असा बादशहाने ह क म केला. बादशहा म्हिाले, 
‘शहाजाद्याने हकल्ला शस्त्रबळाने डजकून घेिला. शाबास त्याची.’ 
 

२० एहप्रल १६८७ 
बेळगावच्या हकललयाला आजमनगर हे नाव द्याव ेअसे ठरले. 

 
७ एहप्रल १६८८ 

जव्हारचा जमीनदार हवक्रम पिंगराव याने संभाजीचा हकल्ला कोहज डजकून घेिला. त्याची अजी व 
सोन्याच्या हकललया बादशहासमोर ठेवण्याि आलया. बादशहानंी धन्योदगर काढले. 
 
१२ एहप्रल १६८८ 

ग लशनाबाद (नाहशक) चा ठािेदार असोजी याने माकंडगड डजकला. त्याला फमान आहि वसे्त्र 
पाठहवण्याि आली. 
 
१४ एहप्रल १६८८ 

न स्त्रिाबाद उफग  धारवाडच्या बकंदाजानंा पगार म्हिून एक लाख रुपये द्याव ेअसा ह क म झाला. 
 
७ ऑगस्ट १६८८ 

काफर बच्चा (संभाजी) चा म ल ख डजकून घेण्यासाठी बादशहानंी म लिफिखानाला ससैन्य 
पाठहवले. म लिफिखानाबरोबरील प्रम ख अहधकारी :— बख्िबलंदखान, म लिफिखानाचा भाचा 



 
अनुक्रमणिका 

फजल ल्ला, नागोजी, पाच हजारी मन्सबदार. 
न किेच डजकण्याि आलेलया सरसगड हकललयावर सय्यद अब्द ल्लाखान याची नेमिूक करण्याि 

आली. 
 
म लिफिखानाच्या फौजेि महदाजी (महादजी डनबाळकर?) चे चारश ेस्वार िैनाि करण्याि याव े

असा ह क म देण्याि आला. 
 
९ ऑगस्ट १६८८ 
 

सय्यद नूर म हंमद मन्सबदार याने सय्यद अब्द ल्लाखान याची अजी व होलगड हकल्ला (बागलाि) 
डजकला त्याचे हचन्ह म्हिून सोन्याच्या हकललया आिलया. अजीि सय्यद अब्द ल्लाखानाने म्हटले, ‘हकल्ला 
डजकण्यासाठी मी माझा म लगा हसन अली याला सैन्य देऊन पाठहवले होिे. हकल्लदेाराने लढा हदला पि 
त्याला य द्ध करण्यास धीर प रवला नाही. त्याने हकल्ला हवाली केला.’ बादशहा म्हिाले, ‘सेवा मान्य 
झाली.’ अब्द ल्लाखानाच्या म लाला खान ही पदवी देण्याि आली व पाचशचे्या मन्सबीि दीडश ेजाि व पन्नास 
स्वार अशी वाढ करण्याि आली. 
 
२९ सप्टेंबर १६८८ 

 
काफर बच्चा (संभाजी) चा हकल्ला सामानगड डजकलयाची बहाद रखानाची अजी बादशहासमोर 

ठेवण्याि आली. बादशहा म्हिाले, ‘सेवा मान्य झाली.’ 
 
म लिफिखानाचा अजग आला. त्याि म्हटले की : आपलया फौजेि िैनाि असलेला नागोजी याने 

साहंगिले की, संभाजीच्या हकल्लेदारानंी माझ्याकडे प ढील हनरोप धाडला आहे :— आपि सैन्य घेऊन 
इकडे याल िर हकल्ले बादशहाच्या स्वाधीन करू. यावर मी सैन्य घेऊन खटावहून हनघालो. िेथून आठ 
कोसावंर संभाजीच्या पोहोचलो. नारोगड (वारुगड?) च्या पायर्थयाशी असलेला संभाजीचा प्रदेश उध्वस्ि 
केला. हकल्लेदार चालून आले. बादशहाच्या भाग्याने शत्रूची दोनश े मािसे आम्ही मारली आहि ग रेढोरे 
पकडली. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून या संदभाि समजले िे असे : म लिफिखान हा हकललयाच्या पायर्थयाशी 

पोहोचला. हकल्लेदार मोठे सैन्य घेऊन चालून आले. म लिफिखान त्यानंा चकवनू हनघनू आला. 
 
बादशहाने बहरामंदखानाच्या द्वारे आज्ञा केली की : म लिफिखानाने शहाजादा म हंमद म अज्जम 

याचं्या मन्सबदारानंा घेऊन ह ज राि याव.े म लिफिखानाबरोबर असलेले नागोजी (माने) वगैरे यानंी 
म करबखानाच्या फौजेि जाव.े िशी व्यवस्था करण्यासाठी ग जगबदार (दंडधारी) यानंा पाठहवण्याची आज्ञा 
झाली. 

 
अब्द लकादर (हाच प ढे मािबरखान म्हिून प्रहसद्ध झाला) हा केडल (?) चा ठािेदार होिा. त्याने 

प ढील अजग पाठहवला :— 
 



 
अनुक्रमणिका 

मा बारा हजलकाद (ऑगस्ट अखेर, १६८८) ला माझ्या ठाण्यावर पोहोचलो. कोकिचे जमीनदार 
मला येऊन भेटले. संभाजीचा माह लीचा हकल्लेदार याने माह लीचा हकल्ला बादशहाच्या हवाली करण्यासबंंधी 
बोलिे लावले. त्याचे म्हििे प ढीलप्रमािे आहे :— 
 
(१) सालहेरचा हकल्लेदार असूजी याला जशी मन्सब हमळाली िशी मला हमळावी. 
(२) चाळीस हजार रुपये रोख, दहा घोडे, हखलिीची वसे्त्र आहि दोन खेडी (ज न्नरपाशी?) विन म्हिनू 

हमळावी, म्हिजे मी बादशहाच्या सेविे हजर होिो. 
 

बादशहानंी हे मान्य केले. बहरामंदखानाला िे म्हिाले, ‘अब्द लकादरला हलहा की, हकल्लेदाराने 
भेटीस याव.े येथे आलयानंिर त्याला मन्सब व इनाम ही देण्याि येिील. त्याने खात्री बाळगून याव.े’ 
 

३० सप्टेंबर १६८८ 
 

नळद गगचा हकल्लेदार काहमलखान याचा अजग आला. त्याि म्हटले होिे की, ‘मी या महहन्याच्या पाच 
िारखेस (२१ सप्टेंबर १६८८) हकललयाि दाखल झालो. हकललयाच्या बंदोबस्िाहवषयी खबरदारी बाळगीि 
आहे.’ 

 
अकलूजचा हकल्लेदार म हंमद अब्बास याला बहाद रगडच्या हकल्लेदारीवर नेमण्याि आले. िेथील 

हकल्लेदार फखरुद्दीनखान याला मरहमिखानाच्या जागी सैन्याि अहधकारी म्हिून नेमण्याि आले. 
मरहमिखानाला इंदापूरच्या ठािेदारीवर नेमण्याि येऊन त्याला ह ज राि बोलावण्याि आले. 
 

१० जुलै १६८९ 
 

िळकोकिचा फौजदार अब्द ऱ् रज्जाकखान याने हलहहले की : िळकोकिचा प्रदेश िाब्याि 
आिण्यासाठी माझ्यापाशी दोन हजार पायदळ हशपाई िैनाि करण्याि आले होिे. त्यापकैी शभंर हशपाई 
पोहोचले. बाकीचे पळून गले. त्याचं्या जागी इिराचंी िैनािी होईल अशी अशा करिो. यावर त्या प्रािंाच्या 
हदवािाला मािसे पाठहवण्यासंबंधी ह क म देण्याि आला. 
 
११ जुलै १६८९ 
 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की : रायरी (रायगड) च्या हकल्लेदाराचा वकील हा आका अलीखान 
याच्याकडे आला. भेट व्हावी म्हिून त्याने हनरोप केला. आका अलीखान याने वहकलाला 
एहिकादखानाकडे (हाच ज स्लफकारखान) पाठहवले आहे. 

 
खानजमान फिेहजंग याच्या फौजेिील बािम्यावरून कळले की : गहनमाचें सैन्य कोलहापूरजवळ 

आले. खानजमान फिेहजंग याचा म लगा म नव्वरखान हा त्याचं्यावर चालून गेला. त्याने शत्रचूा मोड केला 
आहि त्याचे साठ घोडे धरले. 
 
१४ जुलै १६८९ 



 
अनुक्रमणिका 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : एहिकादखानाला हलहाव ेकी, ि म्ही रायरी (रायगड) ची ठािेबंदी 

केली आहे. हिचा िपशील हलहून पाठवावा. 
 
१५ जुलै १६८९ 
 

मरहूम खानदौरान याचा म लगा अब्द लनबी याला बीडच्या फौजदारीवर नेमण्याि आले. 
 
शवेगावचा फौजदार मीर रजी याची अजी बादशहा समोर ठेवण्याि आली. 
 
बीडचा परगिा बहाद रखानाच्या जहाहगरीि व फौजदारी अंमलाखाली होिा. बादशहानंी िो 

बदलून खालसाि (रास्ि शाही अंमलाखाली) घेण्याची आज्ञा केली. 
 
रामाजी दखनी (मराठा) याला पाचश े(जाि) व दोनश ेस्वार अशी मन्सब होिी. त्याला बडिफग  

करण्याि आले होिे. त्याला प न्हा बहाल करण्याि आले. 
 
शमशीरबहाद रला प ढील ह क म देण्याि आला : ि म्ही (रायगडजवळ) राजा अनूपडसग व 

मन्सूरखान याचं्या ठाण्यापाशी जाऊन रहाव.े रायरी (रायगड) हकललयािील गहनमाचंी मािसे उपासमारीने 
हकललयाच्या बाहेर आली की त्यानंा ह ज राि पाठवाव.े 
 
२३ जुलै १६८९ 
 

मरहमिखानाच्या फौजेिील अहधकाऱ्याचं्या खालीलप्रमािे नेमि का करण्याि आलया :— 
ख दाबंदा व याकूिखान यानंा ब धपाचगावच्या ठािेदारीवर, रिद लाखान यास म्हसवड (मसूर) च्या 
ठाण्यावर, ब ऱ्हाि ल्ला यास मानेगाव (?) च्या ठाण्यावर. 
 
२४ जुलै १६८९ 
 

संभाजीची मािसे एहिकादखानाकडून बादशहाकडे आली. खालील इसमानंा हखलिीची वसे्त्र 
देण्याि आली. रघोजी, दादजी, लोकोजी (ि कोजी?). 
 
२५ जुलै १६८९ 
 

ग लशनाबादनाहशकचा ठािेदार मािबरखान याने हलहहले की : त्र्यंबकचा हकल्ला डजकून घेण्याबद्दल 
मला वीस हजार रुपयाचें बक्षीस देण्याि आले आहे. मला िो हकल्ला डजकून घेण्याच्यापायी अिोनाि खचग 
आला. माझ्यावर कृपा होईल अशी आशा आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की : िीस हजार रुपये देण्याि 
याव.े 
 

२५ जुलै १६८९ 



 
अनुक्रमणिका 

 
ग जगबदार दंडधारी पाठवनू जानबाजखान यास खटावच्या ठाण्यावर व खानजमान फिेहजंग यास 

कोलहापूरच्या ठाण्यावर पोहचवाव ेअसा ह क म झाला. 
 

२७ जुलै १६८९ 
 

खटावचा ठािेदार जानबाजखान याने हवनंिी केली की : माझ्याशी सहकायग करण्याबद्दल आहि 
गहनमाचंी (मराठ्ाचंी) बािमी देण्याबद्दल नाहरखान यास सागंण्याि याव.े िसे करण्याि याव ेअसा ह क म 
झाला. 
 

३ नोव्हेंबर १६८९ 
 

भीमसेन (याचे आत्मचहरत्र िारीखे हदल्लक शा प्रहसद्ध आहे) ला िोलारामच्या जागी जफराबादच्या 
दाग खात्याची म श्रफी देण्याि आली. 

 
कलयाि हभवडंीचा फौजदार मािबरखान याला िािडीने ह ज राि येण्याहवषयी ह क म देण्याि 

आला. 
 

४ नोव्हेंबर १६८९ 
 

एहिकादखान याला ज स्लफकारखान ही पदवी देण्याि आली. 
 
दौलिमंदखानाचा (बागलाि) म लगा होशमंद याला पाचश े (जाि) व शभंर स्वार अशी मन्सब 

होिी. िीि शभंरची वाढ करण्याि आली. 
 
दौलिमंदखानाचा म लगा बख्िमंदखान याला दोनश े(जाि) व वीस स्वार अशी मन्सब होिी. िीि 

वीसची वाढ करण्याि आली. 
 
खानजमान फिेहजंग याला घाटावरच्या ठाण्याची व नाहरखान घोरी याला घाटाखालच्या 

प्रदेशाची खबरदारी बाळगावी असा ह क म देण्याि आला. 
 

५ नोव्हेंबर १६८९ 
 

बहरामंदखानाच्या फौजेिून प ढीलप्रमािे बािमी आली : हेरानंी बहरामंदखानाकडे बािमी आिली 
की (मराठ्ाचं्या) आष्टे वगैरे दोन गढ्यािील मािसे दारु हपऊन ध ंद आहेि. हे ऐकून बहरामंदखान हिकडे 
चाल करून गेला. लढाई झाली. शत्रूची बरीच मािसे मारली गेली. बहरामंदखानाच्या फौजेिील बक्षी 
फखरुद्दीन वगैरे ठार झाले. परमेश्वर करील िर गढ्या िाब्याि येिील. 

 
रायरीला (रायगड) उत्तमगड म्हिाव ेअसा ह क म झाला. 



 
अनुक्रमणिका 

 
६ नोव्हेंबर १६८९ 

 
शयामराज (संभाजीराजाचंा नाहशक त्र्यबंककडील अहधकारी शयामराज पद्मनाभी) याला 

हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. लोहनेरचा ठािेदार दौलिमंदखान याला हनरोप देण्याि आला. बादशहा 
म्हिाले, ‘पूवीप्रमािेच दृढ भाव असू द्या.’ दौलि मंदखानाचा म लगा होशमंद याला खान ही पदवी देण्याि 
आली. 

 
हदलेरखान (प्रहसद्ध मोगल सेनापिी हदलेरखान नव्हे) हा रायरी (रायगड) वर िैनाि होिा. 

त्याला आहि त्याच्या भाऊबदंानंा ह ज राि बोलावनू घेण्याि आले. 
 
रुस्िमखान याला बहरामंदखानाच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. खानजमान फिेहजंग याला 

रहमिपूरचे ठािे खबरदारीने साभंाळाव ेअसा ह क म झाला. 
 
१० नोव्हेंबर १६८९ 
 

संभाजीचा सरदार शामराज हा चार हजारी जाि व िीन हजारी (स्वार) असा मन्सबदार झाला 
होिा. त्याचे एक हजार कमी करण्याि आले. 

 
(या प ढील अडीच पाविेिीन वषाच्या नोंदी मला उपलब्ध झालेलया फोटोप्रिीि आढळलया 

नाहीि. या प ढील नोंदी आठ ऑ्टोबर १६९२ पासूनच्या प ढे हदलया आहेि.) 
 
८ ऑक्टोबर १६९२ 
 

असद ल्लाबेग आहि इिर चार ग जगबदार (दंडधारी दूि) हे आजमनगर बेळगावहून येऊन भेटले. 
त्यानंी साहंगिले की, ‘गहनमाचंी (मराठ्ाचंी) साि हजार फौज (बेळगाव) हकललयाच्या जवळ आली. 
जवळपासच्या गढ्या त्यानंी घेिलया. िे हपके कापून घोड्यानंा खाऊ घालीि आहेि. त्यानंी आजमनगर 
बेळगावच्या हकललयालाही वढेा घािला आहे.’ बादशहा म्हिाले, ‘गहनमाचंा (मराठ्ाचंा) जोर इिका 
वाढला आहे िर ि म्ही कसे आलाि?’ िे म्हिाले, ‘आमच्याि आहि मराठ्ाचं्याि नदीनाले होिे. त्यानंा 
खूप पूर आला होिा. मराठे आमच्यापयंि पोहोचू शकले नाहीि.’ 
 
९ ऑक्टोबर १६९२ 
 

आजमनगर बेळगावचा फौजदार सय्यद ल त्फ याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
१० ऑक्टोबर १६९२ 
 

अहमदनगरच्या बािम्यावरून कळले की : िेथील हकल्लेदार फौजदार व अमारिखान हा मना 
असलेले कर (बलैामागे पाच रुपये) वसूल करीि आहे. असे न करण्याहवषयी त्याला हलहाव ेअशी आज्ञा 



 
अनुक्रमणिका 

झाली. त्याने प ढे असे केले िर त्याच्यावर बादशहाचा रोष होईल असे त्याला बजावण्याि आले. 
घाटाखालचा ठािेदार नाहरखान याची म ले घोरीखान वगैरेंच्या मन्सबी कमी करण्याि आलया. 

 
११ ऑक्टोबर १६९२ 
 

नवलख उंबऱ्याचा ठािेदार हखदमििलबखान याला ख राकाची माफी होिी. िी काढून घेण्याि 
आली. इंदापूरचा ठािेदार अब्द ल्ला (नाहरखानाचा म लगा) याला मन्सबीि अन कूल वाढ देण्याि आली. 
 
१२ ऑक्टोबर १६९२ 
 

एक प्रहर िीन घहटका हदवस वर आला असिा बादशहा बाहेर आले. त्यानंी न्यायदानाचे काम 
केले. नंिर त्यानंी दीवािे खासमध्ये दरबार भरहवला. 

 
ग जराि प्रािंािील जमीनदार गजडसग, रामडसगाचा म लगा, हा अब्द लहैच्या माफग िीने बादशहाला 

भेटला. बादशहानंी स्विः कलमा पढवनू त्याला म सलमान केले. त्याला मानाची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
माधोराम उग्रसेन याला प ण्याची, दलडसग यास नवलाख उंबराची आहि खानचंदाचा भाऊ 

अमरसर यास कडूरची अशा ठािेदाऱ्या देण्याि आलया. 
 

१३ ऑक्टोबर १६९२ 
 

ल त्फ ल्लाखान याला असदनगर अकलूजकडे पाठवायचे होिे. त्याच्यासाठी एक हत्ती द्यावयाचा 
आहे. िो माझ्या समोर आिण्याि यावा अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
सफहशकनखान याला स प्याच्या ठािेदारीवरून बदलण्याि आले होिे. त्याला मिलबखानाच्या 

सैन्याि िैनाि करण्याि आले. 
 
इंदापूरच्या हरकाऱ्यानंी बािमी पाठहवली की : संिाजी (घोरपडे) याने खेड्यापाड्यािून ब्याऐशंी 

हजार रुपये वसूल करण्यासाठी मािसे पाठहवली आहेि. येथील देशम ख रक्कम देण्याचे टाळीि आहेि. 
याबद्दल काय आज्ञा? बादशहानंी ह क म केला की : उपद्रवी (मराठे) च्या मािसानंा मार देि बाहेर 
घालवाव.े 

 
आज्ञा झाली की : गाहजउद्दीनखान बहादूरला हलहहण्याि याव ेकी, चोपड्याकडच्या (खानदेश) 

फौजदारानंा आंब्याच्या झाडाचंी हनगा ठेवण्यास िाकीद द्यावी. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : संिाजी हा सैन्यासहहि डजजीकडे रवाना झाला होिा. िीन 

मजला चालून गेलयावर िो आजमनगर बेळगावकडे परि आला आहे. 
 

१४ ऑक्टोबर १६९२ 



 
अनुक्रमणिका 

 
आज न्यायालये बंद होिी. 
 

१५ ऑक्टोबर १६९२ 
 

न्यायदानाचे काम झाले. 
 
अली अकबर मीर हैदर याला जमडखडीचा अमीन आहि फौजदार म्हिून नेमण्याि आले. 

जमडखडीचा कमी केलेला फौजदार नूरुल्ला याला दरबाराि बोलावण्याि आले. 
 
इंडीहून बािमी आली की : गनीमाचें (मराठ्ाचें) दोन हजार सैन्य इंडीपासून सहा कोसावर 

सानाहरी (?) गावाजवळ आले असून हालचाल करीि आहे. इंडीच्या ठाण्याि पथक नाही. काय आज्ञा? 
ह क म झाला की : ल त्फ ल्लाखान हा असदनगर अकलूजकडे रवाना होि आहे. गहनमाचंा मोड करून त्याला 
प ढे जािा येईल. 

 
शवेगाव (नगर हजलहा) चा फौजदार अब लहसन याने हवनंिी केली की : पूवीच्या फौजदाराला मोठी 

मन्सब होिी. या हजलयािून मराठ्ाचं्या हालचाली नेहमी होि असिाि. कृपा व्हावी. ह क म झाला की : 
कामहगरी करून दाखवावी, कृपा होईल. 

 
१६ ऑक्टोबर १६९२ 

 
काहसमखान फौजदार हवजापूर कनाटक याजकडे बकंापूरचा कारभारही सोपहवण्याि आला. 

शरेखान वगैरेंना एक हजार स्वार बरोबर देऊन काहसमखानाच्या क मकेस पाठहवण्याि आले. 
 
ब ऱ्हािपूरचा स भेदार इनायिखान याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
ल त्फ ल्लाखानाला दोन हजार रुपये देण्याि आले. चाभंारगोंद्याहून ख्वाजा ठािेदार हा बदलला 

होिा. त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
२३ ऑक्टोबर १६९२ 
 

बादशहापूर (पाच्छापूर) चा हकल्लेदार भगविंराव यास बदलण्याि येऊन त्याच्या जागी मनाजीला 
नेमण्याि आले. भगविंरावला रामचंद्र ठािेदार याजकडे पाठहवण्याि आले. 

 
शहाजहानाबाद (हदल्ली) चा स भेदार यास ह क म पाठहवण्याि आला की : न किाच म सलमान 

झालेला म हंमद हयाि कानूनगो यास ह ज राि पाठहवण्याि याव.े 
 

२४ ऑक्टोबर १६९२ 
 



 
अनुक्रमणिका 

न्यायदानाचे काम केलयावर बादशहानंी दीवािेखासमध्ये दरबार केला. शखे नूरुलहक म हिहसब 
(नीहिमते्तवर देखरेख ठेविारा) याने अजग केला की : म ख्िारखानाचे कारभारी बालीराम लछराम याच्या 
घराि महदरापान आहि ज गार ही चालली होिी. सरकारी नोकरानंी त्याला मना केले. िो हमरीि मरीवर 
आला. त्याला दीडशचेी मन्सब आहे. ह क म झाला की : त्याची मन्सब पन्नासने कमी करण्याि यावी आहि 
त्याला दरबाराि येण्याची मनाई करण्याि यावी. 

 
असदनगर अकलूजहून ल त्फ ल्लाखान याच्या आलेलया हवनंिीप्रमािे ह क म देण्याि आला की : 

ल त्फ ल्लाच्या आघाडीला सय्यद असालिखान, उजव्या फळीवर सय्यद म स्िफा आहि डाव्या फळीवर मीर 
अब्द ल्ला यानंी असाव.े हपछाडी बहहजीने साभंाळावी. 

 
पन्हाळगडाजवळचा जहागीरदार हपराजी (घाटगे) यास हनरोप देण्याि आला. त्याला आज्ञा 

करण्याि आली की : राजप त्र म हंमद म इज द्दीन याच्या सैन्याि रसद पोहोचवीि जावी. त्याला हजार जाि 
आहि सािश ेस्वार अशी मन्सब होिी. 

 
लोिारचा फौजदार रादअदंाजखान याला लोिारहून बदलण्याि येऊन ह ज राि बोलावण्याि 

आले. 
 
२५ ऑक्टोबर १६९२ 
 

बादशहानंी आज दरबार केला नाही. द पारच्या नमाजानंिर न्यायदानाचे काम केले. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : जरा हकललयाचा हकल्लेदार एहिबारखान आहि स भानगडचा 

हकल्लेदार आहि फौजदार मीर फाजील (रािीहबन्नूरजवळ स भानगड) याचं्याि मारामारी होऊन अनेक 
लोक प्रािास म कले. मीर फाहजल यास दरबाराि आिण्याची आज्ञा झाली. 
 
२६ ऑक्टोबर १६९२ 
 

मीर फाहजलची मन्सब कमी करण्याि आली. उद गीरहून एक इसम आला. त्याने िेथील हकल्लेदार 
सय्यद म स्िफा याच्यावर दरबाराि ख नाचा खटला भरला आहे. आज्ञा करण्याि आली की : दंडधारींनी 
उद गीरला जाऊन चौकशी करून याव.े 
 
२७ ऑक्टोबर १६९२ 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून बािमी आली की : धनाजी जाधव आहि संिाजी हे आजमनगर बेळगाव 
भागािून बाहेर पडले. िे धारवाडला पोहोचले असून त्यानंी धारवाडच्या हकललयाला वढेा हदला आहे. ह क म 
देण्याि आला की : बहरामंदखानाचे अहधकारी शखे हहदायि ल्ला व हदयानिराय यानंी हजर व्हाव.े 

 
असीरगडच्या हकललयािील कैद्यानंा ग्वालहेरला रवाना करण्याचा िेथील हकल्लेदार श जाअिबेग 

याला ह क म देण्याि आला. 



 
अनुक्रमणिका 

 
ह ज रािील िोफा सफहशकनखानाच्या फौजेि पाठहवण्याचा ह क म बकंदाजखान याला देण्याि 

आला. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : अब्द रज्जाकखान हैदराबादी, राहहरी (रायगड) चा फौजदार हा 

गाहजउद्दीनखानाजवळ होिा. िो पथकासहहि राहहरीकडे जािार आहे. 
 
एक हजार बंद कची कलयाि हभवडंीचा ठािेदार मािबरखान याजकडे पाठहवण्याचा ह क म 

हसयादिखान यास देण्याि आला. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : रामराजा (राजाराम) चा वकील याने राजप त्र कामबक्ष, 

असदखान व ज स्लफकारखान याजकडे िहाची बोलिी लाहवली आहेि. आज्ञा झाली की : कौल ियार 
करण्याि यावा. म्हिजे िो असदखानाकडे पाठहविा येईल. 

 
अजग आला की : चौसाळा (बीड हजलहा) भागाचा राहदार (रक्षक) मिलबखान हा (मराठ्ाचंा) 

शत्रूचा मोड करण्यासाठी धारूरकडे गेला होिा. िेथे मराठ्ाशंी य द्ध झाले. 
 
मराठ्ाचंा सरदार महहमाजी याचा एक म लगा आहि एक म लगी ही हािाि सापडली आहेि. िी 

महमंद िकीखान याचा भाऊ कामयाबखान याजबरोबर रवाना केली आहेि. काय आज्ञा? ह क म झाला की 
: त्यानंा कोिवालाच्या हवाली करण्याि येऊन कैदेि ठेवाव.े 
 

२८ ऑक्टोबर १६९२ 
 

आज कचेरीचे काम बंद होिे. 
 

२९ ऑक्टोबर १६९२ 
 

आज न्यायदानाचे काम झाले. पि दीवािेखासचा दरबार झाला नाही. 
 
आज काहसमखान फौजदार हवजाप री, आजमनगर बेळगावचा फौजदार सय्यद लिीफ आहि 

देवद गगचा हकल्लेदार वलीदाद याचें अजग आले. 
 

३० ऑक्टोबर १६९२ 
 

बहरामंदखानाला सागंण्याि आले की : गाहजउद्दीनखान बहाद र याला हलहून हशवापूर येथे एक 
ठािे कायम करण्यास सागंण्याि याव.े 
 

३१ ऑक्टोबर १६९२ 
 



 
अनुक्रमणिका 

आज कचेरी बंद होिी. 
१ नोव्हेंबर १६९२ 

 
दौलिाबादेचा हकल्लेदार सय्यद म िगजाखान याचा अजग आला. दहक्षिेिील हकललयािून रसद 

बरोबर आहे की नाही हे पहािारा अहधकारी म हंमद जाफर हा गाहजउद्दीनखानाकडे िैनाि होिा. िो 
आपला भाऊ आहिशखान फौजदार बीड याजपाशी आहे. ह क म झाला की : त्याला गाहजउद्दीनखानाकडे 
पोहोचहवण्याि याव.े 

 
हवजापूरचा कोिवाल फौजदारखान याने हवनंिी केली की : अथिीपासून बादशाही छाविीपयंि 

गहनमाचंी वदगळ आहे. माझ्यापाशी पथक नाही आहि िो प्रदेश हमीद द्दीनखानाकडे आहे. ह क म झाला की : 
हमीद द्दीनखानाचे दोनश ेस्वार फौजदारखानाकडे िैनाि करण्याि याविे. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : संिाजी आहि धनाजी यानंी नसीराबाद धारवाड या हकललयाला 

वढेा घािला होिा. आिा िे नरग ंदकडे गेले आहेि. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : पन्हाळगडाला दोन दरवाजे आहेि. शहाजादा म इज द्दीन हा एका 

दरवाजासमोर असून द सऱ्या दरवाजासमोर इस्र्फ्िखारखान हा आहे. त्यानंी हकललयाचा वढेा चालहवला 
आहे. 

 
कनाटकाचा फौजदार अली मदानखान याचा अजग आला की : गहनमानंी (मराठ्ानंी) हचत्तरूचा 

हकल्ला घेिला होिा. आपि त्याचं्याशी लढून हकल्ला परि घेिला आहे. 
 
१६ नोव्हेंबर १६९२ 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : गोडवदराव हशवा याने स्वाराहंनशी मोगलाचं्या काहफलयाला 
अहीरवाडी येथे कोंडले आहे. याम ळे वाटा बंद पडलया आहेि. द पारच्या नमाजानंिर बादशहानंी 
हमीद द्दीनखानाला प्राथगनागहृाि बोलावनू बजावले, ‘आजच जा आहि हलखेड येथे म क्काम करा. गहनमाचंा 
मोड करा.’ 
 
१७ नोव्हेंबर १६९२ 
 

स भानगडचा हकल्लेदार म हंमद फाहजल हा हजर झाला असून िो आपले अपराध कबलू करीि आहे 
असे हसयादिखानाने बादशहानंा कळहवले. म हंमद फाहजलने आपले शस्त्र उिरवनू ठेवले. आज्ञा झाली की 
: त्याच्या अपराधाची क्षमा करण्याि आली आहे. त्याची शसे्त्र परि त्याला धारि करू द्या आहि त्याची व 
बक्षीउलम ल्क बहरामंदखान याची गाठ घालून द्या. 
 
२१ नोव्हेंबर १६९२ 
 

बादशहानंी हसया दिखानाला म्हटले, ‘मीर ह साम द्दीन ग जगबदार (दंडधारी) याला 



 
अनुक्रमणिका 

काहसमखानाकडे पाठहवले होिे. िो परि आला आहे.’ त्याला हवचारा की : गहनमाचं्या (मराठ्ाचं्या) काय 
हालचाली आहेि? त्याचंा पाठलाग करीि काहसमखान क ठे पोहोचला आहे. हसयादिखानाने चौकशी 
करून कळहवले की : की हसमखान हा मराठ्ाचंा पाठलाग करीि मौजे हसलही येथे पोहोचला आहे. 
संिाजी व धनाजी जाधव वगैरे गोडवदगड हकललयाच्या जवळ आहेि. काहसमखान आहि मराठे याचं्याि 
दहा कोसाचे अंिर आहे. गदग प्रािंािील जमीनदार काहसमखानाला भेटले आहेि. 

 
सागरमलचा म लगा गोकलू म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र हदली. 
 
शहाजादा कामबक्ष याजकडून प ढील अथाचे पत्र आले. मराठ्ानंी रात्रीच्या वळेी डजजीच्या समोर 

जमशीदखान आहि गौिम हजारी याचं्या मोच्यावर हल्ला केला. ज स्लफकारखानबहाद र याला हे कळलयावर 
त्याने क मक पाठहवली. ज स्लफकारखान स्विः मागोमाग आला आहि त्याने मराठ्ाचंा मोड करून 
उधळलेले मोचे प न्हा कायम केले. 

 
फिेह ल्लाखान हा शहाजादा कामबक्ष याजकडे म जरा करण्यास गेला. शहाजाद्याने 

फिेह ल्लाखानाला जम्लि लम लक असदखान याजकडे पाठवनू त्याला म्हटले की : असदखान सागेंल िे 
ि म्ही कबलू कराव.े फते्तह ल्लाखान हा असदखानाकडे गेला. असदखानाने त्याला म्हटले, ‘राजगड 
डोंगराच्या पायर्थयाशी इस्माईलखान आहे, त्याची जागा ि म्ही घ्या. इस्माईलखानाला मोच्यासाठी द सरी 
जागा दाखहविो.’ फिेह ल्लाखानाने हे कबलू केले नाही. िो उठून आपलया डेऱ्याला परि गेला. 
 

२२ नोव्हेंबर १६९२ 
 

गाहजउद्दीखान बहाद र याजकडून कळले की : त्याने मराठ्ाचंा मोड करून हकल्ले क ं जरगड (?) 
िाब्याि आिला आहे. आज्ञा झाली की : हकल्लेदार म्हिून क िाची नेमिूक करावी िे कळवा. 

 
काहसमखानाने हलहून पाठहवले की : गनीम (मराठे) हकल्ले गोडवदगड सोडून पळाले असून आपि 

त्याचंा पाठलाग करीि आहोि. 
 

१७ हडसेंबर १६९२ 
 

रामगीर (आिा आंध्र प्रदेश) हकललयाहून बािमी आली की : हकल्लेदार म्सूदबेग अब्द ऱ् रसूलखान 
रोजभानी हा आजारी होिा. त्याला सागंण्याि आले की, ‘हकललयाि एक भिू आहे. त्याला दोन रेडे, एक 
मडके दारु आहि पानहवडे द्याव.े िर आजार बरा होईल.’ हकल्लेदाराने त्याप्रमािे केले. बादशहानंी आज्ञा 
केली की : याप ढे अशी कामे करू नये. 
 

१८ हडसेंबर १६९२ 
 

स हराबखान हा शहाजादा म हंमद म इज द्दीन याला (पन्हाळगडापाशी) सोडून दरबाराि आला 
होिा. त्याची मन्सब कमी करून त्याला शहाजाद्याकडे परि पाठहवण्याि आले. ल त्फ ल्लाखानाने हलहून 
पाठहवले की : या महहन्याच्या चोवीस िारखेस मी अकलूजहून हनघनू शहाजादा म इज द्दीन याजपाशी 



 
अनुक्रमणिका 

जाण्यासाठी पन्हाळगडाकडे रवाना झालो आहे. 
गाहजउद्दीनखान बहाद र फीरोजजंग याने हकल्ले पट्टा (?) डजकून घेिला. त्याच्या सोन्याच्या 

हकललया त्याने पाठहवलया. 
 

१९ हडसेंबर १६९२ 
 

िोफखान्याचा प्रम ख म ख्िारखान याचा नायब ह सेनखान याला शहाजादा म हंमद म इज द्दीन 
याजपाशी पन्हाळगडाकडे रवाना करण्याि आले. 

 
हकल्ले पट्टा याजवर न रुल्ला याची नेमिूक करण्याि आली. गाहजउद्दीनखान बहादूर फीरोजजंग व 

चीनक लीजखानबहाद र (भावी हनजाम लम क) यानंी हकल्ले हसरा (पट्टा?) गहनमाचं्या (मराठ्ाचं्या) कडून 
डजकून घेिला. त्याबद्दल त्यानंा व त्याच्या सहकाऱ्यानंा बहक्षसे देण्याि आली. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : धनाजी जाधव हा डजजीच्या अलीकडे राजारामाच्या फौजेि 

पोहोचला आहे व संिाजी हा कोदूगड (कोप्पळ?) हून हनघून डजजीकडे रवाना झाला आहे. 
 
२० हडसेंबर १६९२ 
 

मथ राइस्लामाबादहून वृत्त आले की : िेथील फौजदार हबशनडसग (जयपूरचा राजा) याच्या 
सैन्यािील कोिवाल बाजीद हा शरई धार्ममक खटलयाि ढवळाढवळ करीि आहे. क िालाही शरा शरीफ 
(इस्लामी धमगगं्रथ) कडे वळू देि नाही. काजीने त्याला मना केले. पि िो हमरीि मरीवर येिो. बादशहाने 
बक्षीउलम लक बहरामंदखानाला आज्ञा केली की : राजा डबशनडसग याला हलहून द सरा कोिवाल नेमा. 

 
पट्टाचा हकल्लेदार नूरुल्ला याला सय्यद नूरखान ही पदवी देण्याि येऊन त्याची मन्सब वाढहवण्याि 

आली. हकल्ला डजकून घेिारे गाहजउद्दीन फीरोजजंग याचे सहकारी राजा इंद्रडसग, राजा अवधूिडसग, 
दहलोजी, सरकोजी, अब्द ल ऐवज, शामराज, सहार चौहान, राजूजी, सय्यद महमूद, यारखान, 
अब्द रहमान, ख्वाजा अब लमकारम उफग  जानबाजखान, िीरअंदाजखान, मन्सूरखान यानंा बहक्षसे देण्याि 
आली. 

 
बािमी आली की : मराठा सरदार रामू (रामाजी) हा िीन हजार स्वार घेऊन कलयाि (कलयािी) 

हकललयाच्या नजीक आला असून चौथाई वसूल करीि आहे. आज्ञा झाली की : याबाबिीि बक्षीउलम लक 
बहरामंदखान यानंी सय्यद अब्द ल्लाखान (स भेदार बीदर) याला हलहाव.े 

 
बािमी आली की : शहाजादा म हंमद आज्जमशहा यानंी बेडराचंा मोड करण्यासाठी दाऊदखान 

यास भीमेकडे पाठहवले आहे. 
 
२१ हडसेंबर १६९२ 
 

म हंमद फाहजल यास हबदनूरच्या रािीच्या प्रािािंील स भानगडावरून काढण्याि येऊन त्याच्या 



 
अनुक्रमणिका 

जागी जहान काकडचा म लगा दया याची हकल्लेदार म्हिनू नेमिूक करण्याि आली. 
आहिशखानाचा आप्ि म हंमद हादी याची बेळगावच्या हदवािहगरीवर नेमिूक करण्याि आली. 

 
२२ हडसेंबर १६९२ 
 

अब्द ल् कादर याला हमरज आहि पन्हाळा या मधील सागंोलयाची ठािेदारी आहि डहमिरावला 
आळत्याची ठािेदारी देण्याि आली होिी. हा ह क म रद्द करण्याि येऊन दोन्ही ठाण्यावर मनाजी (मंबाजी) 
नारो राघो याची नेमिूक करण्याि आली. डहमिरावाने आपली जहागीर हमळहवण्यासाठी बादशाही 
छाविीि राहाव ेअसे ठरले. 

 
संपगाव (बेळगावजवळ) हून बािमी आली की : राजारामाचा हदवाि रामचदं्र (रामचंद्रपंि 

अमात्य) याने आपला ग मास्िा येथील (संपगाव) देशम ख मलंग गौडा याजकडे पाठहवला अमून चौथाईची 
मागिी केली आहे. चौथाई हदली िर बरे, नाही िर आपि सैन्य पाठवनू ि मची खेडी बेहचराख करू अशी 
त्याने धमकी हदली आहे. देशम खाने ही हकीकि येथील (संपगाव) ठािेदार अब्द स्सलाम यास साहंगिली. 
ठािेदार सपंगावहून हनघून गोकाकला गेला. देशम खाने एक पालखी व चार घोडे रामचदं्रपंिाकडे 
पन्हाळगडावर पाठहवले. यावर बादशहानंी अब्द स्सलामला हलहाव ेअशी बक्षीउलम लक बहरामंदखान याला 
आज्ञा केली. 
 

२३ हडसेंबर १६९२ 
 

आज दोन्ही हदवािखान्यािील (हदवािेआम व हदवािेखास) काम बंद होिे. 
 

२४ हडसेंबर १६९२ 
 

अब्द लम ख्िारचा जावई म हंमद काहजम हा रायरी (रायगड) चा फौजदार अब्द रज्जाकखान 
याजपाशी िैनाि होिा. त्याला बादशहाच्या िैनािीि ठेवण्याि आले. 
 

२५ हडसेंबर १६९२ 
 

मरहूम दौलिमंदखान (बागलाि) याची दाहनशमंद वगैरे म ले बादशहाच्या सेविे हजर झाली. 
 
शहाजादा म हंमद कामबक्ष याचे ग रू सय्यद म हंमद याला अशरफखानाच्या जागी नंद रबार 

स लिानपूरची फौजदारी देण्याि आली. 
 

* * * 
  



 
अनुक्रमणिका 

दोन 
४ जानेवारी १६९३ ते ३ हडसेंबर १६९३ 
 
४ जानेवारी १६९३ 
 

िोफखान्याचा प्रम ख सफहशकनखान याला पन्हाळगडाखाली शहाजादा म इज द्दीन याच्या फौजेि 
िैनाि करण्याि आले होिे. त्याला दहा हजार रुपये देण्याि आले. 

 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान याला बादशहानंी साहंगिले की, ‘ह जरािीच्या लोकानंा ियार 

राहाण्यासाठी कळवा. हवजापूरकडे गस्ि घालण्यासाठी मी त्यानंा पाठहविार आहे.’ 
 
देऊळघाटचा फौजदार ख्वाजा जलाल द्दीन नसीरखान हा होिा. त्याचा नसीरखान हा हकिाब 

काढून घेण्याि आला. त्याच्या ऐवजी बशारिखानाची नेमिूक करण्याि आली. 
 
५ जानेवारी १६९३ 
 

रात्री बादशहानंी बहरामंदखानाला चार हजार स्वार बरोबर देऊन हवजापूरकडे गस्ि घालण्यास 
पाठहवले. म हंमद बदी बलखी व अस्करखान यानंी बहरामदंखानाबरोबर जाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
६ जानेवारी १६९३ 
 

गहनमाचंी (मराठ्ाचंी) एक ि कडी हवजापूरजवळ आली होिी. म्हिून बक्षी बहरामदंखान याला 
हिकडे रवाना केले होिे. बािमी आली की : मराठ्ाचंी ि कडी पळून गेली आहे. बहारामंदखानाला परि 
घेऊन येण्यासाठी एक पथक पाठहवण्याची आज्ञा झाली. त्याप्रमािे बहरामंदखान परि आला. 
 
७ जानेवारी १६९३ 
 

ल त्फ ल्लाखानाला पन्हाळगडाखाली शहाजादा म इज द्दीन याजकडे पोहोचहवले असे ग जगबदारानंी 
बादशहानंा साहंगिले. म ख्िारखान हा शहाजाद्याकडून येण्यास हनघाला असेही त्यानंी कळहवले. 
 

८ जानेवारी १६९३ 
 

हळसंगीचा ठािेदार याने गहनमाचंा (मराठ्ाचंा) एक सैहनक पकडून पाठहवला होिा. 
कोिवालाच्या कोठडीिून िो पळाला. आज्ञा झाली की : ि रंुगाच्या दारोग्याला बदलण्याि याव ेआहि 
पहाऱ्यावरील हशपायानंा बडिफग  करण्याि याव.े 
 

९ जानेवारी १६९३ 
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रािीहबन्नूरच्या जमीनदाराकंडून खंडिी घेण्यास जाण्यासाठी खानाजादखान यास ियार 
राहाण्यास सागंण्याि आले. 

 
मामूरखानाने गजपिगड वगरेै हकल्ले घेिले. त्यावळेी मोगल सैहनकानंी ल टीचा माल स्विः घेिला. 

मामूरखानाचे ऐकले नाही. हरकाऱ्याकंडून ही बािमी ऐकून बादशहा गप्प बसले. 
 

१० जानेवारी १६९३ 
 

एक प्रहर चार घहटका हदवस आला असिा बादशहानंी बाहेर येऊन हदवािेआम (दरबार) 
भरहवला. 

 
जासीमान म सलमान झाला. त्याला हखलिीचे पोशाख आहि दहा रुपये देण्याि आले. 
 
म हंमद सईद हा हनजाम लम लकी िळकोकिचा (कलयाि हभवडंी वगैरे) अमीन होिा. त्याला म हंमद 

बाकरच्या जागी िेथेच हदवाि म्हिून नेमण्याि आले. 
 
पन्हाळगड येथे शहाजादा म हंमद म इज द्दीन याच्यापाशी िोफखान्याचा प्रम ख सफहशकनखान हा 

िैनाि होिा. त्याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : चार मोठ्ा िोफा पाठहवण्याि याव्या. एक िोफ 
पाठहवण्याची आज्ञा झाली. 
 

११ जानेवारी १६९३ 
 

पन्हाळगडाच्या समोर मोचे, भ यारे व हकललयापयंि नेिारे स रहक्षि व झाकलेले मागग ियार 
करण्यासाठी उस्मान करावल हा पन्हाळगडाला गेला होिा. िो परि बादशहाच्या सेविे हजर झाला. त्याने 
पन्हाळगडाचा नकाशा (प्लॅन) बादशहाच्या समोर ठेवला. 

 
िोफखान्याचा प्रम ख सफहशकनखान याजकडे म इज द्दीन याच्या सैन्याि या पूवी दोन िोफा 

पाठहवण्याि आलया. याहशवाय आिखी दोन िोफा देण्याि आलया. 
 
भमू आहि चौसाळा (मराठवाडा) या भागािील येण्याजाण्याचे मागग स रहक्षि ठेवण्यासाठी 

मिलबखान याची नेमिूक झाली होिी. त्याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : राव अहनरुद्ध डसह आहि त्याचे 
एक हजार स्वार पूवी माझ्यापाशी िैनाि होिे. अलीकडे बादशहानंी त्यानंा आपलयाकडे बोलावनू घेिले 
आहे. त्यानंा परि माझ्यापाशी िैनाि करण्याि याव.े बादशहानंी आज्ञा केली की : राव अहनरुद्ध डसह आहि 
त्याचे स्वार यानंा शहाजादा आज्जम याजपाशी िैनाि करण्याि याव.े 

 
द सरी हवनंिी अशी की : खानाजादखान हा सध्या न स्रिाबाद सगर (ग लबगा हजलहा, कनाटक) 

येथे आहे. त्याचे एक हजार सैहनक फौजेि आहेि. खानाजादखानाला माझ्यापाशी िैनाि करण्याि याव.े 
आज्ञा झाली की : आमच्या सैन्यािील एक हजार पायदळ हशपाई (मिलबखानापाशी) िैनाि करा. 
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माझ्यापाशी वीस दंडधारी होिे. त्यानंा बोलावनू घेण्याि आले आहे. त्याचं्या जागी इिर मािसे 
पाठहवण्याि यावी. आज्ञा झाली की : ऐवजबेग आहद दहा मािसे िैनाि करण्याि यावी. 

 
हिसरी हवनंिी अशी की : नगद पगारी मन्सबदार आहि मी याचंी पगारबाकी बरीच राहहली आहे. 

पगार द्यावा. आज्ञा झाली की : म हंमदाबाद बीदरच्या खहजन्यािून पगार देण्याि यावा. 
 
मसूरचा ठािेदार राव जगदेव याने अजी पाठहवली की : मी हमीद द्दीनखानाच्या फौजेि िैनाि 

आहे. या हजलयाि गहनमाचंी (मराठ्ाचंी) वदगळ आहे. काय आज्ञा? ह कूम झाला की : सध्या 
हमीद द्दीनखानापाशी रहाव े ज्यावळेी बादशाही छाविीि खहजना आहि रसद आिण्याि येिील त्यावळेी 
त्याचं्याबरोबर हवजापूरपयंि याव ेआहि नंिर आपलया सरंजामी इलाख्याि जाव.े’ 

 
हवजाप राहून िीन िोफा मागवनू घेण्याची आज्ञा झाली. हमीदखान हवजाप रीने आपलया 

वकीलाद्वारा हवनंिी केली की : मी डजजी येथे ज स्लफकारखानाच्या िैनािीि आहे. मी येथे बजावीि 
असलेलया कामहगरीचा मजकूर व्यवस्स्थिपिे बादशहाच्या कानावर घालण्याि येि नाही. मन ष्ट्य पाठवनू 
चौकशी करण्याि यावी. आज्ञा झाली की : यासाठी म हंमद म राद याला सजावल म्हिून नेमण्याि याव,े 
म्हिजे िो हमीदखानाचे काय म्हििे आहे िे कळवील. 

 
नूरुल्ला उफग  उदयडसग हा दोनशवेीस स्वाराचंा मन्सबदार होिा. त्याची िैनाि शहाजहानाबादेकडे 

(हदल्ली) करण्याि आली. 
 
१२ जानेवारी १६९३ 
 

म ख्िारखान हा बादशहाच्या आजे्ञने शहाजादा म इज द्दीन याच्याकडे पन्हाळगडापाशी गेला होिा. 
िो परि आला. त्याने येिाना पन्हाळगडाचा नकाशा (प्लॅन) बरोबर आिला होिा. िो त्याने बादशहासमोर 
ठेवला. बादशहाचे न्यायदानाचे काम संपि आले आहि कचेरी संपण्याची वळे आली िसे बादशहानंी 
हदवािेखासचा नायब दारोगा म हंमद यारखान याला म्हटले, ‘म ख्िारखानाला न्यायकचेरीच्या वाटेने 
हदवािेखासमध्ये आिा.’ त्याप्रमािे म ख्िारखान आला. बादशहानंी पन्हाळगडासंबधंी आहि िेथील 
वस्ि स्स्थिीसंबधंी त्याच्यापाशी बारकाईने चौकशी केली आहि त्यानंिर त्याला आपलया िंबिू जाण्यासाठी 
हनरोप हदला. 

 
रायरी (रायगड) इस्लामगडच्या फौजदार अब्द ऱ् रज्जाकखान याने हवनंहि हलहून पाठहवली. िी 

प ढीलप्रमािे :— 
 
(१) प ण्याहून इस्लामगड (रायगड) पयंिच्या वाटेचे रक्षि व्हाव े म्हिनू मी िीन ठािी कायम केली 

आहेि. ह ज रािफे या ठाण्यासाठी पथके पाठहवण्याि यावीि. बादशहानंी आज्ञा केली की : दोनश े
स्वार आहि चारश ेपायदळ वरील ठाण्यावर िैनाि करण्याि यावी. 

(२) हवनंिी ही की : परगिे चादूंर माझ्या जहाहगरीि आहे. िेथील फौजदारी पि मला हमळावी. हवनंिी 
मंजूर करण्याि आली. 
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(३) हवनंिी ही की : पन्नास मन्सबदार माझ्यापाशी िैनाि करण्याचे ह क म होिे. त्यापकैी पधंरा िैनाि 
झाले आहेि. म हमदबेग वगैरे वीस मािसे िैनाि करण्याि यावीि. त्यानंा पाठहवण्याचा ह क म 
देण्याि आला व त्याचें जािे न झालयास द सऱ्यानंा िैनाि कराव ेअसे ठरले. 

 
१३ जानेवारी १६९३ 

 
बदामीच्या हकललयावरील डशबदीचा पगार पोहोचहवण्यास ख ऱ् रम ग जगबदार (दंडधारी) गेला होिा. 

िो खहजना पोहचवनू परि आला. 
 

१४ जानेवारी १६९३ 
 

ठािी िपासण्यासाठी उस्माि करावल पन्हाळगडाला गेला होिा. िेथून परि येऊन त्याने 
बादशहानंा हकीकि साहंगिली. 
 

२८ माचग १६९३ 
 

एक प्रहर िीन घहटका हदवस आला असिा बादशहानंी बाहेर येऊन अदालि (न्यायदान) चे काम 
स रू केले. आज हदवािेआममध्ये दरबार भरला नाही. बक्षीउलम लक बहरामंदखान याने प ढीलप्रमािे अजग 
केला :— ईस्माइलखान (मका) हा डजजी येथे मोच्यावर होिा. गहनमानंी (मराठ्ानंी) त्याच्यावर हल्ला 
करून त्याला जखमी केले आहि िे त्याला घेऊन गेले. िो त्याचं्या कैदेिून स टून आला असून शहाजादा 
आज्जम याच्या फौजेि दाखल झाला आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की : इस्माइल खानाची पाच हजारी 
(पाच हजार जाि आहि पाच हजार स्वार) मन्सब चालूच आहे असे समजाव.े त्याला आिखी काय हव े
आहे िे त्याने शहाजादा आज्जम यास कळवाव.े 

 
सोलापूरचा हकल्लेदार व फौजदार हमहदीखान याचा अजग : मराठ्ाचंी ि कडी हदोरा (?) 

गावाजवळ जमून धामधूम करीि आहे. ह क म झालयास हकललयाि नायब ठेवनू मी जाऊन त्याचंा मोड 
करीन. बादशहाने आज्ञा केली की : नादेंडच्या स भेदाराला हलहहण्याि याव.े त्याने मराठ्ाचंा मोड 
करण्यासाठी आपलया म लाला सैन्य देऊन त्याचं्या हवरुद्ध पाठवाव.े 

 
२९ माचग १६९३ 

 
बादशहानंी आज हदवाि भरहवला नाही. पि द पारच्या नमाजानंिर न्यायदानाचे काम केले. 

 
१ एहप्रल १६९३ 
 

पन्हाळगडाखाली शहाजादा म इज द्दीन याची फौज होिी. िेथील बािम्यावरून कळले की : राजा 
भीम आहि चादं्याचा राजा हकशनडसग याचं्या सैन्याि होळीचा सि खेळण्याि येि होिा. म हिहसब 
(नीहिमते्तवर देखरेख ठेविारा अहधकारी) ने प ष्ट्कळ मना केले. पि लोकानंी ऐकले नाही. िे मारामारीस 
ियार झाले. बादशहानंी आज्ञा केली की : राजा भीम व राजा हकशनडसग यानंा कळहवण्याि याव ेकी, याप ढे 
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असे करण्याि येऊ नये. 
 
ज म्दि लम लक असदखान (डजजीजवळ) याच्या फौजेिून कळहवण्याि आले की : गगंाराम हजारी 

याने बंद कची घेऊन शहाजादा कामबक्ष याच्या िंबूभोविी चौ्या बसहवलया (घेराव घािला.) 
ज स्लफकारखानाने हे गंगारामने वडेाच्या भराि केले असे ठरवनू त्याला ठार मारले. 

 
शहाजादा म हंमद म इज द्दीनच्या फौजेिील बािम्यावरून कळले की : देवगडचा हकल्लेदार याने 

शहाजाद्यानंा हवनंिी केली की : या भागाि मराठ्ाचं्या सिि हालचाली चालू असिाि आहि हकललयाि 
कशाचाच साठा नाही. बादशहाने आज्ञा केली की : फाहजलखान खानसामान याने साठ्ाची व्यवस्था 
करावी. 
 
१३ एहप्रल १६९३ 
 

इस्माईलखान मका याचा प ढीलप्रमािे अजग आला :— मी मराठ्ाचं्या कैदेिून स टून आलो. 
ज स्लफकारखानबहाद र याच्या सैन्याि असून मी बादशाही कामहगरी बजावीि आहे. माझी पाच हजारी 
मन्सब आहि खान हा हकिाब ही पूवीप्रमािे बहाल ठेवण्याि यावी. ह क म झाला की : खान हा हकिाब चालू 
राहील. एक हजार स्वारानंी मन्सब कमी करण्याि यावी. ही वाढहवलेली मन्सब डजजीजवळच्या 
राजगडला लागनू असलेलया ठािेदारीच्या अटीवर देण्याि आली होिी. 

 
ज म्लि लम लक असदखान याने हलहून पाठहवले की : हैद्राबादी कनाटकची हदवािी जहीरुद्दीन 

(हकीम नूरुद्दीनचा म लगा) यास देण्याि यावी. हे नामंजूर करण्याि येऊन नूरुद्दीन हैद्राबादी यालाच 
पूवीप्रमािे हदवािी चालू करण्याि आली. 

 
शहाजादा म हंमद म इज द्दीन याचा अिालीक (पालक गार्मडयन,) ल त्फ ल्लाखान याचा दंड आहि 

नजर ही माफ करण्याि येऊन त्याच्याकडे पाच हजार रुपये पाठहवण्याि याव ेअसा ह क म झाला. 
 
बेळगावचा हकल्लेदार सय्यद यादगार ह सेन याला म हंमद फाहजलच्या जागी स भानगडच्या 

फौजदारीवर बदलण्याि आले. म हंमद फाहजलने ग लबग्याला जाऊन िेथील हकल्लेदार व फौजदार 
अलफखान याजकडून खहजना घेऊन बादशहाच्या छाविीि याव.े त्याच्या बरोबर शभंर मराठे व शभंर 
बकंदाज देण्याि याविे अशी आज्ञा झाली. 

 
शहाजादा म हंमद म इज द्दीन याच्या फौजेिून बािमी आली की : नरडसगराव हजारी हजर नाही. िो 

फरारी म्हिनू नोंद करण्याि यावी असा ह क म झाला. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : राजा शाहू याचा त्र्यंबक नावाचा ग मास्िा आहे. िो प िे परगण्याि 

आहे. दोनश ेस्वार आहि पाचश ेपायदळ जमवनू िो वाटमारी करीि आहे. बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा 
केली : राजा शाहू याच्या वकीलाकडून म चलके घेण्याि याविे. प न्हा अशी िक्रार कानावर आली िर 
बादशहाचा रोष ओढवनू घ्यावा लागेल. 

 



 
अनुक्रमणिका 

मथ रेहून प ढील बािमी आली : सय्यद वारसबेग याचा म लगा सय्यद ग लाम म हंमद याजकडे 
जमीनदारीि रसूलपूर हे गाव आहे. िेथे एक देऊळ आहे. डहदू िेथे येऊन मरू्मिपूजा करिाि. बादशहानंी 
बक्षी बहरामंदखान याला प ढीलप्रमािे ह क म हदला : अकबराबाद (आग्रा) चे स भेदार आहि मथ रेचे 
फौजदार यानंा हलहा की :— त्यानंी िे देऊळ पाडून टाकाव.े 
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हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : असदखान हे धान्य हवकि घेऊन वादंीवाश (डजजी जवळ) येथे 
साठवीि आहेि. 

 
शकंराजीचा भाऊ हरजी याचा म लगा प्रिाप पाच हजारी मन्सबदार याला शहाजादा म हंमद 

आज्जमशहा याजपाशी िैनाि करण्याि आले. 
 
मासूराय वगैरे सावकार (हहसार, हरयािा) यानंी न्याय कचेरीि खटला आिला की : हहसारचा 

फौजदार अब्द ल आज्जम याने आमच्या भावाला आपलया घरी बोलावनू कैद केले आहे आहि िो 
त्याच्याकडून बकेायदेशीरपिे पैशाची मागिी करीि आहे. हदल्लीच्या स भेदाराने चौकशी करून हकीकि 
कळवावी असा ह क म झाला. 

 
अब लहसन हा गोवळकोंड्याि राज्य करीि असिा शखे म हंमद अमीन हा गोवळकोंड्याि हकल्लेदार 

होिा. िो भेटण्यास आला. िो अहिशय वृद्ध आहि अश्ि होिा. दोन मािसानंी त्याला चादरीि ग ंडाळून 
आिले. बादशहा म्हिाले, ‘याला हवचारा की ि झे वय काय?’ िो म्हिाला, ‘पंचाण्िव वष.े’ त्याने हवनंिी 
केली की : मला पूवी पाच हजार रुपये उत्पन्नाचे गाव होिे. िेथे आिा काही उत्पन्न होि नाही. मला द सरे 
गाव देण्याि याव.े हकललयाि माझे एक द मजली घर आहे. त्याची द रुस्िी माझ्याकडून होि नाही. िी 
सरकारने घ्यावी. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘याला द सरे गाव द्या आहि घराची डकमि द्या.’ बादशहा 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान याला म्हिाले, ‘मी शहाजादा असिाना गोवळकोंड्यावर स्वारी केली होिी. 
त्यावळेी मी याला हनरोप पाठहवला होिा की, िू हकल्ला माझ्या हवाली कर. मी ि झ्यावर खूप कृपा करीन.’ 
याने साहंगिले की, ‘हकल्ला आपलया िाब्याि येईल पि जगाि हनमकहराम म्हिून माझा द र् लौहकक होईल. 
मी ि मच्या म्हिण्याप्रमािे करू शकि नाही.’ 

 
बादशहानंी त्याला एक हजार अश्रर्फ्या आहि एक हजार रुपये हदले. 
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हशवडसग हा यारअलीबेगच्या माफग िीने म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
नरकवासी संभाजीचा जावई (ख्वशे) शकंराजी हा पाच हजारी (पाच हजार जाि आहि िीन हजार 

स्वार) मन्सबदार होिा. त्याला शहाजादा आज्जमच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. 
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अनुक्रमणिका 

स भानजी हा राजारामापासून हनघनू नोकरीच्या आशनेे आला. त्याला पाचश े(जाि) आहि शभंर 
स्वार अशी मन्सब देण्याि आली. 

 
हशवाजी या नावाचा एक सरदार शहाजादा म हंमद आज्जमशहा याजपाशी िैनाि होिा. त्याने हवनंिी 

केली की : राजारामाने माझा भाऊ द गा (जी) याला ठार मारले आहे. आपली आज्ञा झाली िर सधंी साधून 
त्याचा (राजारामाचा) वध करीन. बादशहानंी आज्ञा केली की : शहाजादा आज्जमच्या फौजेिून त्याला 
हलवनू शहाजादा म इज द्दीनच्या फौजेि (पन्हाळगडापाशी) िैनाि करण्याि याव.े 
 

सोलापूरचा हकल्लेदार आहि फौजदार हमहदीखान याने प ढीलप्रमािे अजग पाठहवला :— एका 
मािसाने एका बंदूकचीच्या बायकोला पळहवली. नवऱ्याने िक्रार ग दरली. त्या मािसाने वाटेि एका 
मािसाला मारले. खानाने सवांना पकडून आिले. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : िी बाई म सलमान झाली आहे. हिला, हिच्या नवऱ्याला आहि हिला 

पळवनू नेिाऱ्या इसमाला काजीकडे नेण्याि याव.े 
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मिलबखानाचा (बीड भागािील सरदार) अजग आला की : माझ्यापाशी फार थोडे सैन्य आहे. आज्ञा 
झाली की : एक हजार स्वार आहि दोनश ेबंदूकची पाठहवण्याि याव.े 

 
मरहमिखानाने (पन्हाळगडाहून) प ढीलप्रमािे अजग पाठहवला :— मराठ्ाचंा जमाव झाला असून 

िे महादेवाच्या डोंगराि पूजेसाठी गेले आहेि. साि हजार स्वाराहंनशी िे पन्हाळगडाला क मक 
पोहोचहवण्यासाठी चाल करून येण्याच्या हवचाराि आहेि. बादशहानंी आज्ञा केली की : हमीद द्दीनखानानी 
हशपायाचं्या रजा थाबंवाव्या आहि बहरामंदखानानी हमीद द्दीनखानाबरोबर देण्यासाठी फौज ियार ठेवावी. 

 
ग प्िचराचं्या बािम्यावरून कळले की : ज म्लि लम लक असदखान व शहाजादा कामबक्ष हे 

(डजजीहून) ह ज राि येण्यास हनघाले आहेि. 
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शहाजादा म ंहमद आज्जम आजारािून बरा झाला. िो येऊन भेटला. 
 
िरसोजी (असोजी, नरसोजी, परसोजी?) दखनी (मराठा) ला चार हजारी मन्सब व झेंडा, नौबि 

नगारे देऊन गाहजउद्दीनखान बहाद राच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. 
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आज कचेरी झाली नाही. 
 



 
अनुक्रमणिका 
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हमीद द्दीनखानाबरोबर अडीच हजार स्वार देऊन त्याला मराठ्ाचंा मोड करण्यासाठी हमरजेकडे 
पाठहवण्याि आले. हनरोपाच्या वळी बादशहा, क शल होवो या अथाचा फािेहा पढले. म हंमद वहीद याला 
बरोबर पाठहवण्याि आले. बहरामंदखानाला बादशहानंी आज्ञा केली की : अथिीचा ठािेदार मलबूसखान 
याने हमीद द्दीनखानाबरोबर जाव.े 

 
बहरामंदखानाला आज्ञा झाली की : ि म्ही हनजाम लम लकी िळकोकिचा हदवाि म हंमद सईद 

याला हलहा की, त्याने आपला एक नायब िेथील (कलयाि, हभवडंी) फौजदार मािबरखान याजपाशी 
ठेवावा आहि त्याने स्विः रायरी (रायगड) चा फौजदार अब्द ऱ् रजाकखान याजपाशी जाव.े 

 
आहदलखानी िळकोकि (दाभोळपासून दहक्षिेकडे) चा हदवाि म हंमदअली यास िेथील 

फौजदार सरबाजखान याजपाशी िैनाि करण्याि आले. 
 
शहाजहानाबाद (हदल्ली) च्या बािमीवरून समजले की : राजा हबशनडसग (अंबर) जवळ िैनाि 

असलेला रिनराय हा महदरापान आहि इिर हनहषद्ध गोष्टी करीि आहे. आज्ञा झाली की : त्याची जहागीर 
काढून घेण्याि यावी. 
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बादशहानंी आज औरंगाबादच्या वाड्याचा नकाशा पाहहला. शहाजादा म इज द्दीन याच्या फौजेिून 
बािमी आली की : वडगावचा ठािेदार रामचंद हजर झाला होिा. शहाजाद्यानंी त्याला पैशासाठी िगादा 
केला. िो रािोराि पळून गेला. िो दोन हजारी मन्सबदार होिा. आज्ञा झाली की : फरारी म्हिनू त्याची 
नोंद करण्याि यावी. 
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आज्ञा झाली की : संकेश्वरचा हयािखान याला हलहहण्याि याव ेकी :— ठाण्याि हनम्मी मािसे 
ठेऊन बाकीची मािसे घेऊन त्याने हमीद द्दीनखानाकडे जाव.े 

 
बािमी आली की : बेडराचें शभंर स्वार आहि पाचश ेपायदळ हशपाई हसद्दी सालमच्या जहाहगरीि 

घ सले. सालमच्या कारभाऱ्याने गढी बेडराचं्या हवाली केली आहि िो स्विः पळून गेला. आज्ञा झाली की : 
हसद्दी सालमची जहागीर काढून घेण्याि यावी. 

 
शकंराजीचा भाऊ हरबाजी हा चार हजारी मन्सबदार होिा. िो शहाजादा आज्जमच्या िैनािीि 

होिा. िेथून काढून त्याला हमीद द्दीनखानापाशी िैनाि करण्याि आले. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : मराठ्ाचें साि हजार स्वार आहि पायदळ असे सैन्य महादेवाच्या 

डोंगरािून हनघनू बादशाही म ल खावर आक्रमि करण्याच्या हेिूने जवळ आले आहे. आज्ञा झाली की : 



 
अनुक्रमणिका 

िेथील फौजदार आहिशखान याला त्याचंा मोड करण्यासाठी हलहहण्याि याव.े 
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हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील हकीकि कळली : मराठे हे धान्याच्या गोण्या लादलेले सहा हजार बलै 
घेऊन पन्हाळगडाि रसद पोहोचहवण्याच्या उदे्दशाने हकललयापासून साि कोसावर आले. शहाजादा 
म इज द्दीन याने अबादल्लाहचा म लगा आहि सैन्याचा बक्षी म हंमद अस्करी आहि आपला दूधभाऊ अलीम राद 
कोका याला सैन्य देऊन मराठ्ाचं्या हवरुद्ध पाठहवले. लढाई झाली. बादशहाच्या कृपेने मराठ्ाचंा मोड 
झाला. मोठा जय हमळाला. ओझ्याचे बलै पकडण्याि आले. या स मारास मराठ्ाचं्या सैन्याची िीन 
हजाराची ि कडी महादेवाच्या डोंगरािून चालून आली. प न्हा लढाई झाली. म हंमद अस्करी, अलीम राद 
आहि इिर अहधकारी पराजय पाऊन पळून गेले. मराठ्ानी मोगलाचंी स मारे पाचश ेमािसे ठार मारली 
आहि िे धान्याची रसद सोडवनू घेऊन गेले. 

 
बादशहा बक्षी म खहलसखान याला म्हिाले, ‘त्या अहधकाऱ्याचं्या मन्सबी काय होत्या िे कळवा.’ 
 
अलीमदानखान (सरदार) याच्या नोकरानंी प ढीलप्रमािे अजग केला :— अलीमदानखान यानंा 

मराठ्ानंी पकडून कैदेि टाकले आहे. एक लाख होन खंडिी भरलयाहशवाय मराठे अलीमदानखानाला 
सोडीि नाहीि. अलीमदानखानाची मािसे हैद्राबादेि आली आहेि. पि हैद्राबादचे अहधकारी वरील 
हजन्नस हवकण्यास मनाई करीि आहेि. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : हैद्राबादचा स भेदार जानहसपारखान याला हलहा की, ‘त्या लोकानंा 

हजन्नस हवकू द्या. हरकि करू नका.’ 
 
लष्ट्करािील वजंारी लोक उपद्रव करू लागले आहेि. आज्ञा झाली की : त्यानंा कैद करून 

हवजापूरच्या हकलयाि ठेवण्याि याव.े 
 
यारअलीबेगने अजग केला की : ज म्लि लम लक असदखान यानंी आपलयाला देण्यासाठी म्हिून मला 

एक पत्र पाठहवले आहे. बादशहा म्हिाले, ‘जाऊ दे, मला कशाला हलहहले. िे पत्र बक्षी उलम लक 
बहरामंदखान याजकडे पाठवनू द्या.’ 
 
२६ एहप्रल १६९३ 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : मराठ्ाचंी ि कडी हळसंगी गावापाशी चालून आली. लष्ट्करािील 
बैल यानंा, रानािील गवि कडबा आिण्यासाठी पाठहवण्याि आले होिे. त्यानंा मराठे धरून घेऊन गेले. 

 
लछराम रजपूि याचा म लगा परमानंद म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
शहाजादा म इज द्दीन याच्या बरोबर असलेला िोफखान्याचा प्रम ख याने अजग पाठहवला की : 

िोफाचं्या माऱ्याने पन्हाळगडाचा एक ब रूज पडला आहे. लवकरच हकल्ला हािाि येईल. बादशहा म्हिाले, 



 
अनुक्रमणिका 

‘मज रा झाला’ (कौि क). 
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आज कचेरी बंद होिी. 
 
२८ एहप्रल १६९३ 
 

मडछद्रगडचा हकल्लेदार स खराम याने अजग केला की : हकललयाि काहीच प रवठा नाही. मराठ्ानंी 
हकललयाला चह कडून वढेा हदला आहे. काय ह क म? आज्ञा झाली की : श्य त्या उपायानंी हकल्ला रक्षावा. 
 

२९ एहप्रल १६९३ 
 

बादशहानंी िोफखान्याचा अहधकारी सफहशकनखान याचा नायब म हंमद म नीम याला हवचारले, 
‘ज म्लि लम लक असदखान व ज स्लफकारखानबहाद र हे डजजीच्या समोर िोफा टाकून हनघून आले. त्याचंी 
डकमि काय असेल?’ त्याने अजग केला की, ‘चार लाख पन्नास हजार रुपय.’ बादशहानंी आज्ञा केली की : 
यापकैी िीन लाख रुपये असदखानाकडून आहि दीड लाख रुपये ज स्लफकारखानाकडून वसूल करण्याि 
याविे. 
 

३ मे १६९३ 
 

ज स्लफकारखानाच्या लष्ट्करािून (डजजीजवळ) कळले की : मराठ्ानंी कनाटकािील रापूरचा 
हकल्ला डजकून घेिला होिा. ज स्लफकारखानाने हिकडे सैन्य पाठहवले. त्याने हकल्ला परि िाब्याि घेिला. 

 
म ख्िारखानाचा म लगा इस्र्फ्िखारखान याला चौसाळा बीड (मराठवाडा) भागाचे रक्षि 

करण्यासाठी पाठहवण्याि आले. बादशहा योगके्षमाचा फािेहा पढले. इस्र्फ्िखारखानाला काटी येथे िळ 
देण्यास सागंण्याि आले. 
 

५ मे १६९३ 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : उत्तरेकडून काहफला येि होिा. िो कामठीला पोहोचला िसा 
मराठ्ानंी त्याच्यावर हल्ला चढहवला. त्यानंी काहफला पूिगपिे ल टका आहि िे मालमत्ता घेऊन गेले. 

 
सय्यद लिीफ हकल्लेदार महालगड (हबदनूरच्या रािीचा प्रािं?) यानंी कळहवले की : मी 

मराठ्ाचंा मोड केला असून त्याचं्याकडून हस्िगि केलेला प ढील माल पाठवीि आहे :— बंद खी दोन, 
मोठ्ा िलवारी दोन, लहान िलवारी पन्नास, धन ष्ट्य पचंवीस. 

 
कलयाि हभवडंीचा फौजदार मािबरखान याच्या हशफारसीवरून हत्रगलवाडीचा हकल्लेदार 

मोहनडसग याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 



 
अनुक्रमणिका 

६ मे १६९३ 
 

शहाजादा म इज द्दीन याच्या लष्ट्करािून आलेलया बािम्यावरून कळले की : मराठ्ाशंी झालेलया 
य द्धाि म हमंद िाहहर व हहदायि ल्ला हे मन्सबदार मारले गेले. आज्ञा झाली की : त्याचंी नाव ेमन्सबदाराचं्या 
यादीिून गाळण्याि यावीि. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : हमीद द्दीनखानाने जड ब िगे हमरज येथे ठेवले. आहि िो 

मराठ्ाच्या पाठलागावर हनघाला. पि मराठ्ाचंा पत्ता न लागलयाम ळे िो कोलहाप रास पोहोचला. याच 
स मारास शहाजादा म इज द्दीन याने रसद (दािा गोठा) आिण्यासाठी ल त्फ ल्लाखान याला कोलहाप राकडे 
पाठहवले होिे. िेथे दोघाचंी गाठ पडली. िे मराठ्ावंर चालून जाण्याच्या ियारीि आहेि. मराठ्ानंी 
अब्द लऱ् रहमानखान हरकारा आहि हमीद द्दीनखानाचा वाकेनवीस मीर याया याचें सामान ल टून नेले. 

 
बक्षी म खहलसखान याने हवनंिी केली की : शहाजादा म हंमद (म इज द्दीन) याने आपलयाला हशसाचे 

गोळे पाठवाव ेम्हिून मागिी केली आहे. आज्ञा झाली की : िोफखान्याचा नायब म हंमद म नीम याने दोनश े
गोळे पाठवाव.े 

 
खानाजादखान यास आज्ञा झाली की : मीर अब्द ल्लाने सोलापूरपयंि, इस्र्फ्िखारखान याने 

सोलापूरहून भमूपयगि, आहि आहिशखान फौजदार बीड याने बीडहून भमूपयगि मागाचे रक्षि कराव.े 
 
मिलबखानाने कळहवले की : माझ्यापाशी शकंराजी व इिर सरदार िैनाि आहेि. हनयमाप्रमािे 

सैन्य बाळगीि नाहीि. आज्ञा झाली की : त्याचंी मन्सब हकिीने कमी करावी िे चौकशी करून कळवाव.े 
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नादेंड (मराठवाडा) च्या बािम्यावंरून कळले की : मािकोजी हा एक हजार स्वार व पायदळ 
घेऊन इकडच्या िाल ्यािून रकमा वसूल करीि आहे. ह क म झाला की : अब्द ल्लाखान (स भेदार नादेंड) 
याला हलहाव ेकी, ‘बंडखोराचंा मोड करण्यासाठी आपलया नायबाला िाकीद करा.’ 
 
२३ ऑक्टोबर १६९३ 
 

नथू डहदू हा म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : अमराजी हा सैन्यासहहि भीमापार झाला आहे. आहि 

डहमिखानबहाद र (बहाद रखानाचा म लगा) त्याच्या पाठलागावर हनघाला आहे. 
 
डहमिखानाला सोडून गेलयाबद्दल बहहजी पाढंरे याची मन्सब कमी करण्याि आली. डहमिखानाने 

हलहून पाठहवले की : मी अमराजीचा पाठलाग करीि होिो इि्याि म्हसवडचा ठािेदार रिद ल्लाखान 
याने हलहून पाठहवले की :— संिाजी हा हशवहनहालगड (भपूालगड?) कडे गेला आहे. म्हिून अमराजीचा 
पाठलाग टाकून देऊन संिाजीच्या मागे हनघालो आहे. 



 
अनुक्रमणिका 
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गाहजउद्दीनखानापाशी िैनाि असलेला रुस्िमखान हवजाप री याने प ढीलप्रमािे अजग पाठहवला :— 
माझा एक हत्ती मराठा सरदार असरब (अमृि?) पालकर याजपाशी होिा. िो मराठा बादशहाची नोकरी 
करण्याच्या उदे्दशाने आला होिा. त्याने िो हत्ती फलटिचा ठािेदार अब्द लगनी याजकडे ठेवला. नंिर िो 
मराठा पळून त्या काफराला (राजारामाला) जाऊन हमळाला. मला िो हत्ती परि देण्याि यावा डकवा त्या 
मराठा सरदाराने बादशहाची खंडिी म्हिून काही रक्कम अब्द लगनीला हदली असेल िर िी मला देण्याि 
यावी. बादशहानंी आज्ञा केली की : मराठा सरदाराने अब्द लगनीपाशी जे काही ठेवले असेल िे मागवनू 
घेण्याि याव.े 
 
२५ ऑक्टोबर १६९३ 
 

हरकाऱ्याचं्या हलहहण्यावरून कळले िे असे: खानजादखानाचा बक्षी आहि वाकेनवीस अमान ल्ला हा 
स्वाराचें पथक घेऊन गदगहून बंकापूरला येि होिा. हदलेरखानाचा नोकर फजूल आहि मलनजी सरदार 
यानंी दोनश े स्वाराहंनशी ऐनी व हत्तरू याचं्या दरम्यान त्याचं्यावर हल्ला केला. बक्षी अमान ल्ला हा पळून 
बंकापूरला आला. धारूमल पेशकार आहि म हंमद हसन हे मारले गेले. लालबेग वगैरे वीस स्वार यानंा 
पकडून नेण्याि आले. आज्ञा झाली की : िेथील फौजदार नूरुद्दीन याला बंडखोराचंा मोड करण्यासाठी 
हलहहण्याि याव.े 
 

२७ ऑक्टोबर १६९३ 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : धनाजी जाधव वगैरे सरदार दहा हजार स्वार व पायदळ घेऊन 
शहाजादा म इज द्दीन याच्या सैन्यावर ि टून पडले. रहबलावल महहन्याच्या पहहलया हदवशी (२१ ऑ्टोबर 
१६९३) लढाई स रू झाली. अद्याप चकमकी चालूच आहेि. आज्ञा झाली की : गाहजउद्दीन फीरोजजंग 
याला पन्हाळगडाला शहाजाद्याच्या क मकेसाठी िाबडिोब जाण्यास हलहहण्याि याव.े 

 
खानाजादखानाला हलहहण्याि याव े की : त्याने सैन्य घेऊन शहाजादा म इज द्दीन याच्या 

क मकेसाठी पन्हाळगडाकडे जावे. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : नजीबखानबहाद र याने सिंाजीचा पाठलाग केला. 

भपूाळगडाजवळ य द्ध झाले. मराठ्ाचंा पराजय झाला. काही मराठे मारले गेले. 
 

२८ ऑक्टोबर १६९३ 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : राजारामाचा सरदार आहि अष्टकोट्याचा हकल्लेदार अच्चन्ना 
नायक याने हकल्ला देऊ म्हिून ज स्लफकारखानापाशी बोलिे लावले आहे. बादशहानंी या संबधंीचे फमान 
ज स्लफकारखानाच्या लष्ट्कराि पाठहवले. 

 
मराठे परंड्याकडे गेले आहेि. हिकडे ि म्ही जाव ेअसे हमीद द्दीनखानाला कळहवण्याि आले. 



 
अनुक्रमणिका 
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खानाजादखानाने हलहून पाठहवले की : रािीहबदनूरचे आठ हजार रुपये वसूल झाले. त्याच्या 
ह ंड्या पाठहवलया आहेि. आज्ञा झाली की : खहजन्याि दाखल करा. 

 
खटावचा ठािेदार रामचदं्र याजपाशी हकशनराव (कृष्ट्िराव) िैनाि होिा. त्याची मन्सब 

वाढहवण्याि आली. 
 
संगमनेरचा फौजदार व अमीन म हंमद हादी याने हलहहले की : या भागािील ठािेदार व जमीनदार 

यानंा वळेप्रसंगी आपलया मदिीस याव े म्हिून ह क म व्हावा. िसे हलहाव े म्हिून बहरामंदखानाला ह क म 
देण्याि आला. 

 
डहमिखानबहाद र याने हलहहले की : खचास रक्कम देण्याि यावी. िोफखान्याचा सरंजाम 

माझ्याजवळ नाही. आज्ञा झाली की : पाचश ेअश्रर्फ्या, पन्नास मि हशसेचे गोळे आहि बंद कीची दारू ही 
पाठहवण्याि यावी. 

 
न स्रिखान उफग  जलाल द्दीन याची मन्सब कमी करण्याि आली. त्याची खान ही पदवी काढून 

घेण्याि आली आहि त्याला म द गल व मस्की येथील फौजदारीवरून काढण्याि येऊन त्याच्या जागी 
म द गलचा हकल्लेदार रामडसग यास पूवीप्रमािे फौजदार म्हिून नेमण्याि आले. 
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सरदारानंा बहक्षसे देण्याि आली डकवा त्याचंी मन्सब वाढहवण्याि आली. त्याि बहहजी, खंडोजी, 
मालोजी, शकंराजी हे मन्सबदार होिे. 

 
अहमद (िरीन?) हा पाचश ेजाि आहि दोनश े स्वार याचंा मन्सबदार होिा. पन्हाळगडाजवळ 

मराठ्ाशंी लढिाना िो मारला गेला. त्याचे पथक हकिी होिे व त्याचे वारस कोि याची माहहिी 
बादशहानंी मागहवली. 

 
चादंवडचा हकल्लेदार आहि फौजदार रहीम द्दीन याने दोन महहन्यासाठी औरंगाबादेस जावयाचे आहे 

म्हिून रजा माहगिली. आपलया गैरहजेरीि आपला भाऊ अजीज द्दीन काम करील असे त्याने कळहवले. 
आज्ञा झाली की : पावसाळ्याि रजा देण्याि येईल. 

 
बादशहानंी म हंमद आहदल वगैरे दहा ग जगबदार (दंडधारी) यानंा रायरी (रायगड) च्या भोविी 

रातं्रहदवस गस्ि घालण्यासाठी पाठहवले. 
 
अकलूजचा हकल्लेदार आहि फौजदार ब रहाि ल्ला याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
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अनुक्रमणिका 

कासेगावचा ठािेदार बहहजी याने अजग पाठहवला की : कसरूगाव (कडूगाव?) चा परगिा मला 
िनखा म्हिून होिा. िो खानजमान फिेहजंग याजकडे देण्याि आला आहे. अशाने माझे पथक परागंदा 
होि आहे. िो परगिा मला परि हमळावा. ह क म झाला की : परगण्याच्या बहालीची सनद बहहजीला 
देण्याि यावी व त्याला डहमिखानाच्या फौजेि िैनाि करण्याि याव.े 

 
हमरजेच्या बािमीवरून कळले की : म हंमद अश्रफने हकललयाि धान्याचा साठा करून ठेवला होिा. 

िो बादशहाकडे जाण्यास हनघाला. हमरजेचा हकल्लेदार व फौजदार म हंमद अश्रफ याने धान्य हवकून 
टाकले. बादशहाने आज्ञा केली की : हवकलेलया धान्याची रक्कम घेण्याि यावी. या प ढे काळजी घेण्याि 
यावी. 

 
जलाल द्दीन नसीरखान याचा हकिाब आहि मन्सब ही प न्हा बहाल करण्याि आली. 
 
हवजाप री कनाटकचा फौजदार काहसम याजकडील बािमीपत्रावरून कळले की : मेलहगरी 

देशम ख हा बलगडचा हकल्लदेार सत्रसाल याच्याशी संगनमि करून रयिेकडून घरामागे दोन रुपये वसूल 
करीि आहे. याम ळे रयि फरार झाली आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की : िेथील हदवािाला हलहा की 
याप ढे रयिेकडून एक दमडा घेऊ नका, त्याचं्यावर ज ल म करू नका. 

 
खानाजादखान याने अजग केला की : राजा अवधूिडसग हा पूवी माझ्या सैन्याि हपछाडी (चंदावल) 

साभंाळी. त्याने हरावलीला (आघाडी) राहाव े असा ह क म झाला आहे. त्याला पूवगव्रि चंदावलीला 
राहाण्याची आहि असालिखानाला हरावलीला राहाण्याची आज्ञा व्हावी. अजग मजूंर करण्याि आला. 

 
२ नोहेंबर १६९३ 

 
बीडहून प ढील बािमी आली : अजमि ल्लाखान मन्सबदार हा आपलया जहाहगरीहून 

रुस्िमखानाकडे चालला होिा. बालगावाजवळ मराठ्ानंी त्याला ल टले. बीडचा फौजदार आहिशखान 
याने त्याला एक घोडा व खचास काही रक्कम देऊन रुस्ि मखानाकडे पाठहवले. 
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हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : गाहजउद्दीनखान हा शहाजादा म इज द्दीनपाशी पोहोचला. 
सािाऱ्याजवळ कऱ्हाडपाशी धनाजी जाधवाशी त्याचे य द्ध झाले. त्याने मराठ्ाचंा पराजय केला. अनेकजि 
मारले गेले. आपलेहह लोक कामी आले. 

 
बादशहा म्हिाले, ‘अकबराबाद (आग्रा) च्या स भेदाराला हलहा की : बख्िावर, उफग  रामचदं्र 

(धमांिहरि) ि मच्या जवळ िैनाि आहे. जरूर असेल िर ि मच्याजवळ ठेवा, नाहीिर आमच्या ह ज राि 
पाठवनू द्या.’ 

 
अलाहाबादचा स भेदार हसपाहदारखान याने हलहहले की : बनारसचा फौजदार म हंमद म हहसन 

आहि एक अब्द समदखान सोडून इिर फौजदार काही बाबीकडे जािनू ब जून कािाडोळा करीि आहेि. 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंी म्हटले, ‘हजहजयाचा अमीन अब्द लकादर याला हलहून हिकडे प्रत्यक्षाि काय चालले आहे याची 
माहहिी मागवा.’ 
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अचना हहन्द  हा म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र हदली. शहाजादा म इज द्दीन याच्या 
लष्ट्करािून बािमी आली की : िौहीद द्दीन हा मराठ्ाशंी य द्ध करिाना जखमी होऊन पडला होिा. मराठे 
त्याला पकडून घेऊन गेले. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : पन्हाळगडाच्या समोर सफहशकनखानाच्या ज्या िोफा बंद का, 

रेहकले, मराठ्ानंी नेलया त्याची डकमि सफहशकनखानाकडून वसूल करण्याि यावी. 
 
ज स्लफकारखानाला ह क म देण्याि आला की : त्याच्यापाशी िैनाि असलेला दीनाजी राऊि िीन 

हजारी मन्सबदार याला ह ज राि पाठहवण्याि याव.े 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : डहमिखान हा संिाजीच्या पाठलागावर होिा. दोघाचंी 

मादंगावजवळ लढाई झाली. डहमिखानापाशी सैन्य थोडे होिे म्हिून त्याने खेड्याचा आसरा घेिला. िीन 
बाजंूनी संिाजीचे सैन्य उभे आहे. 
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ि ळशीराम डहदू म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. गाहजउद्दीनखान 
बहादूरचा प ढीलप्रमािे अजग आला :— आजे्ञप्रमािे मी पन्हाळगडाकडे रवाना झालो. मी फलटिला 
पोहोचलो. िेथे धनाजी जाधव सैन्य घेऊन आला. मी हचनक लीजखान आहि रुस्िमखान यानंा 
त्याजहवरूद्ध पाठहवले. कऱ्हाडजवळ य द्ध झाले. गहनमाची अनेक मािसे ठार झाली. त्याचा पराजय झाला. 
िीस कैदी, सोळाश ेघोडे, घोड्या, भाले हािी लागले. िे ह ज राि पाठहवले आहेि. 

 
बारामिीचा ठािेदार यासीनखान याने अजग केला की : आजे्ञप्रमािे पाच मि दारू गाहजउद्दीनखान 

बहाद राच्या फौजेिून हमळाली पि त्याचे कारभारी दोनश े बाि देि नाहीि. आज्ञा झाली की : 
गाहजउद्दीनखान फीरोजजंग यानंा हलहून त्याचं्या कारभाऱ्याकडून बाि देण्यास लावाव.े 

 
खानाजादखानाने हलहहले की : आपलया आजे्ञप्रमािे मी रािी हबदनूरच्या प्रािंािून हनघून 

बंकापूरला पोहोचलो आहे. पन्हाळगडाकडे जाि आहे. 
 
१३ नोव्हेंबर १६९३ 
 

िेजा व रामचंद हे म सलमान झाले. त्यानंा प्रत्येकी हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
अरदलीबेग आहि इिर एक असे दोन ग जगबदार यानंा प ण्या (जवळ) च्या हकललयाचंी गस्ि 



 
अनुक्रमणिका 

घालण्यासाठी पाठहवण्याि आले. 
 
खटावचा ठािेदार रामचंद याजकडे मन्सबीचे हनशाि पाठहवण्याि आले. 
 
बादशहा सरबराहखानाला म्हिाले, ‘ि मचा म लगा म हमंद फाहजल पन्हाळगडाच्या मोच्यावर 

आहे. त्याचे काय म्हििे आहे?’ अजग केला की : आपलयापाशी एक पथक िैनाि केले िर मी कामगीरी 
करून दाखवीन असे म लाचे म्हििे आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की : सफहशकनखानाला हलहून वीस 
बंद कची म हमंद फाहजलपाशी िैनाि करण्याि याविे आहि सरबराहखानानंी आपलया म लापाशी दहा 
मन्सबदार पाठवनू द्याव.े सरंजामाची व्यवस्था म ल्ला फाहजलखान मीरसामान याने करावी. 

 
परगिे जहापूर (महापूर?) चा देशम ख एकरराव याने अजग पाठहवला की : िेथील फौजदार 

अलीखान व लक्षमी (लक्ष्मि) कायस्थ यानंी सरकारकडे पाठहवण्याच्या दीड लाख रुपयाचें अपहरि केले 
आहे. मलाखद (मळखेड) चा हकल्ला बेंडरानंा देण्याचा त्याचंा बिे आहे. माझा आरोप त्यानंी नाकारला िर 
मी िो हसद्ध करून देण्यास ियार आहे. बादशहा म्हिाले, ‘चौकशी करा. आरोप खरा असेल िर 
फौजदाराची बदली करा.’ 
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गाहजउद्दीनखान बहाद र यानंी हलहून पाठहवले की : उजरीखानाचा म लगा मकारमखान हा प िे व 
हशवापूर येथे फौजदार होिा. िो बदलला आहे. िेथे पूवीप्रमािे फौजदाराची नेमिकू व्हावी. बादशहानंी 
मान्य केले. 

 
बादशहानंी करावलखान यास पन्हाळगडाकडे पाठहवले. त्याने बादशाही िळापासून पन्हाळगडाचे 

अंिर मोजाव.े आहि बादशहाच्या छाविीसाठी, गडावरून गोळे पोहोचिार नाहीि अशी जागा पाहून यावी. 
असे त्याला सागंण्याि आले. त्याला हजार रुपये देण्याि आले. अब्द ल्ला ग जगबदार आहि इिर काही मािसे 
यानंा त्याच्याबरोबर देण्याि आले. 
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बादशहानंी फाहजलखान मीरसामान यास आज्ञा केली की : हत्ती व ओझी वाहून नेिारे उंट 
हठकहठकािाहून बोलावनू घ्या. आहिशखान फौजदार याला आपलया बरोबर वाहि कीची जनावरे व इिर 
सामान आिण्यास हलहा. शहाजादा आज्जमच्या िैनािीिील सहाश े आहि शहाजादा बेदारबख्िाच्या 
िैनािीिील चारश ेस्वार यानंा खानाजादखान याजकडे (पन्हाळगडाच्या जवळ) पाठहवण्यासाठी ग जगबदार 
नेमण्याि आले. 

 
ब ऱ्हािपूरचा स भेदार मरहमिखान याला ह क म देण्याि आला की : शहाजहानाबाद हदल्लीहून 

खहजना येि आहे. त्याला स रहक्षिपिे ख हजस्िाब हनयाद औरंगाबादपयंि पोहोचवा. 
 
वऱ्हाडचा स भेदार नवाहजशखान याला आज्ञा करण्याि आली की : संिाजी ि मच्या प्रािंाि येि 



 
अनुक्रमणिका 

आहे. त्याचा मोड करा. ि मच्या प्रािंािील फौजदारानंा क मकेसाठी बोलावनू घ्या. 
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उदगीरचा फौजदार म हंमद याया याची उदगीरच्या हकललयावर नेमिूक करण्याि आली. पूवीचा 
हकल्लेदार सय्यद म स्िफा याला ह ज राि बोलावण्याि आले. 

 
दमाजी राऊि ज स्लफकारखानापाशी िैनाि होिा. त्याला सय्यद अब्द ल्ला खान (नादेंडचा 

स भेदार) याजपाशी िैनाि करण्याि याव ेअसा ह क म देण्याि आला. 
 
प ण्याचा ठािेदार ख्वाजा अब लमकारमखान याजपाशी म जर्फ्फर, ख्वाजाशाह आहि म हंमद नाहसर 

हे मन्सबदार िैनाि करण्याि आले. 
 
ज स्लफकारखानाच्या लष्ट्करािून सलीमबेग आहि खैरुल्ला हे मन्सबदार हनघून गेले असे कळले. 

फरारी म्हिनू नोंद व्हावी असा ह क म झाला. 
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अब्द लसत्तारने अजग पाठहवला की : पन्हाळगडाच्या य द्धाि म हंमद अस्करीच्या बरोबर मी जखमी 
झालो. अद्याप आरोग्य नाही. शहाजहानाबाद (हदल्ली) ला जाि आहे. दोन वषाची रजा द्यावी. अजग मंजूर 
करण्याि आला. 
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अब्द ल रसूलखानाला हनरोप देण्याि आला. नोरगर हा म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र 
देण्याि आली. 

 
डहमिखानबहादूर, हमीद द्दीनखान व ख्वाजाखान याचं्याकडून पढीलप्रमािे अजग आला :— 

हवक्रमहळ ळीजवळ संिाजी बरोबर य द्ध झाले. गोक ळ, अजना वगैरे बेडर आहि संिाजीबरोबरची िीनश े
मािसे ठार झाली. िीनश े घोडी, हनशान नगारे आमच्या हािी आले. आमची अनेक मािसे ठार डकवा 
जखमी झाली. मराठ्ाचंा आम्ही पाठलाग केला. अजग वाचून बादशहा म्हिाले, ‘मीठ खाललयाचे साथगक 
झाले, शाबास.’ 

 
अजग करण्याि आला की : इमामक ली हा बादशाही लष्ट्कराच्या भोविालच्या भागाचा राहदार 

(संरक्षक) होिा. िो बेडराचं्या य द्धाि ठार झाला. त्याच्याकडे कासेगावपयंिच्या प्रदेशाच्या रक्षिाचे काम 
होिे. 

 
डहमिखानाने अजग पाठहवला की : आपि जडब िगे सागंोलयाि ठेऊन मराठ्ाचं्या पाठलागावर 

गेलो आहोि. खानाजादखानाला आज्ञा करण्याि आली की : ि म्ही अकलूजला जाल त्यावळेी 



 
अनुक्रमणिका 

सागंोलयाहून डहमिखानाचे ब िगे बरोबर घेऊन जा. 
 
खानदेशािील अजीज ल्लाखान वगैरे ठािेदाराचं्या नाव े ह क म गेले की : खानदेश ब ऱ्हािपूरचा 

स भेदार मराठ्ाचंा मोड करण्यासाठी सरहद्दीवर येईल. िो ि म्हाला बंदोबस्िासाठी बोलाव ू पाठवील 
त्यावळेी ि म्ही त्याला जाऊन हमळाव.े 
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शकंर ग जगबदार याला शवेगावच्या फौजदाराकडे पाठहवण्याि आले. िेथील देऊळ 
फौजदाराकडून उध्वस्ि करवनू परि येण्यास त्याला ह क म झाला. 
 

हसरडहद (पजंाब) च्या बािम्यावरून कळले की : गोडवद नावाच्या इसमाने (ग रुगोडवदडसग) 
आपि ग रुनानक (ग रु) असलयाचे जाहीर केले आहे. बादशहानंी बहरामंदखानाला म्हटले, ‘िेथील 
फौजदाराला हलहा की गदी (शािंिेचा हबघाड) होऊन देऊ नका. (ह ज म न दहंद)’ 
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गंगाराम म सलमान झाला. त्याला हखलिीिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील बािमी कळली : हमीद द्दीनखान व ख्वाजाखान हे ग लबग्याकडे आले 
आहेि. डहमिखान हा सिंाजीचा पाठलाग करीि आहे. संिाजीने अमृिराव याला चार हजार स्वार देऊन 
वऱ्हाडकडे पाठहवले आहे. स्विः संिाजी हा सहा हजार स्वार घेऊन मलाखड (मळखेड जवळ) पोहोचला. 
बादशहानंी बहरामंदखानाला म्हटले, ‘हमीद द्दीनखान आहि ख्वाजाखान यानंा हलहा. त्यानंी अमृिरावाचा 
पाठलाग करावा’ लष्ट्करखानाने सिंाजीच्या पाठलागावर जाव ेआहि अब्द ल्लाखानाने (नादेंडचा स भेदार) 
आपलयाकडे न येिा डहमिखानाला हमळून संिाजीचा मोड करावा. असे ह क म देण्याि आले. 

 
ख हजस्िाब हनयाद औरंगाबाद येथून पन्नास स्वार इस्लामगड (रायगड) चा ठािेदार 

अब्द ऱ् रज्जाकखान याजकडे पाठवाव.े त्यानंा िेथे असलेला अजदहाबेग ग जगबदार याजपाशी िैनाि कराव े
असा ह क म देण्याि आला. 

 
डहमिखानाकडे त्याने संिाजीवर हमळहवलेलया हवजयाबद्दल हखलिीची वसे्त्र आहि फमान ही 

पाठहवण्याि आली. 
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अजग करण्याि आला की : शहाजादा म इज द्दीन याजबरोबर िैनाि असलेले दयान, 
अल्लाहदादखान व अजीज ल्ला हे पन्हाळगडाच्या य द्धाि मारले गेले. 

 
चौल बंदरचा अहधकारी म हंमद आहरफ हा मरि पावला. 



 
अनुक्रमणिका 
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जीवन लोहार हा म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
असदखानाच्या लष्ट्करािून प ढील वृत्त कळले : सिंाजीचे दोन हेर पकडण्याि आले. त्याचं्यापाशी 

पते्र सापडली. सिंाजीने िी पते्र बालखेड (मळखेड) च्या देशमख देशपाडं्यानंा हलहहली होिी. पत्राि 
म्हटले होिे :— बरेच हदवसापंासून ि मच्याकडून चौथ आला नाही. ि म्ही ही पते्र हमळिाच िाबडिोब साि 
हजार होन पाठवनू द्याव.े 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : फोरोजगड (यादगीर) च्या हकल्लेदाराला हलहा :— हेरानंा ठार 

मारण्याि याव.े प न्हा एखादा हेर आला िर त्याची गाढवावरून डधड काढण्याि येऊन त्याला ठार 
मारण्याि याव.े 

 
बािमी आली की : हटकरानंी भमूजवळ (मराठवाडा) मामूरखानाच्या बाजारब िग्यावर हल्ला 

केला. काही घोडी व माल त्यानंी ल टून नेली. 
 
म हंमद िकी उफग  फरहदलखान ठािेदार खडी (?) याने बािमी पाठहवली की : मराठे या भागाि 

आले. त्याचं्याशी य द्ध झाले. त्याचं्यापैकी अनेकजि ठार झाले. त्याचंा पराजय झाला. त्याचें घोडे, छत्र, 
हनशान, भाले इत्यादी हस्िगि केले िे पाठहवले आहेि. आज्ञा झाली की : माल खानसाम्याच्या हवाली 
करा. 

 
हबदनूरच्या रािीचे वकील खंडिी घेऊन आले. त्यानंा हखलिीची वसे्त्र देण्याचा ह क म झाला. 
 
रहमान अली िोफखान्याचा दारोगा हैद्राबाद, याने एक लहान िोफ ियार केली होिी. िशी िोफ 

ियार करण्याची आज्ञा करण्याची आली. या िोफेिून बंद कीच्या गोळ्या, भाले इत्यादी उडहविा येि 
असि. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : सिंाजी हा बेडराचं्या म ल खाि सरगोल (?) डोंगराि आला 

आहे. डहमिखान हा मलाखेड (मळखेड?) या मध्यविी हठकािाि आहे. 
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हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : लखोजीने जलेश्वर ल टले. 
 
शहाजादा म इज द्दीन याच्या लष्ट्करािून बािमी आली की : पन्हाळगडाच्या य द्धाि अहमद िरीन हा 

जखमी होऊन पडला : मराठे त्याला पन्हाळगड हकललयाि घेऊन गेले. त्याची जहागीर बहाल ठेवण्याि 
आली होिी. पि आिा समजले की, मराठ्ाचं्या कैदेि त्याचा मृत्य  झाला आहे. बादशहानंी आज्ञा केली 
की : मन्सबदाराचं्या यादीिून त्याचे नाव वगळण्याि याव.े 

 



 
अनुक्रमणिका 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : संिाजी हा करनूल (?) च्या डोंगरािून हनघनू हैद्राबादकडे गेला 
आहे. 
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हबदनूरच्या रािीचे हदवाि शकंर नारायि व वकील भागोपंहडि हे बादशहाला भेटले. 
 
हैद्राबादेि चार मोठ्ा िोफा मोडून पडलया होत्या. त्या प न्हा ियार कराव्या अशी आज्ञा देण्याि 

आली. 
 
बादशहानंी डजजीच्या हकललयाचा नकाशा (िरह, प्लॅन) मागहवला आहि िो पाहहला. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : संिकोटा (सािगड) हकललयाचा हकल्लेदार याने हकल्ला 

(मोगलानंा) देऊ म्हिून साहंगिले होिे. ज स्लफकारखान िेथे गेला. हकल्लेदार अच्चप्पा नायक याची गाठ 
पडली. ज स्लफकारखानाने त्याला भेटी हदलया. अद्याप हकल्लेदाराने हकल्ला हवाली केला नाही. 

 
अहमद िरीन हा पन्हाळगडाच्या य द्धाि वारला होिा. त्याचा काका म हंमद आज्जम, भाऊ म हंमद 

अश्रफ व म लगा म हंमद अफजल यानंा मन्सबी देण्याि आलया. 
 
जालन्याच्या एका मािसाने दरबाराि प ढीलप्रमािे हफयाद केली :— एका डहद  मािसाने माझे घर 

आहि घराजवळची मशीद ही उध्वस्ि केली. िेथील फौजदारापाशी मी िक्रार केली. फौजदाराने म्हटले, 
‘त्या मािसाला हशक्षा करिे माझ्याने श्य होिार नाही.’ बादशहानंी आज्ञा केली की : फौजदाराची बदली 
करा आहि त्याची मन्सब काय आहे कळवा. 
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देवगडचा जमीनदार बख्िबलंद याला बहरामंदखानाच्या हवाली करण्याचा ह क म झाला. 
 
अब्द लवासे याला हनमंिगडच्या हकल्लेदारीवर नेमण्याि आले होिे. िो जािा जाईना. त्याला 

जबरदस्िीने लष्ट्कराच्या बाहेर घालवनू हनमंिगडकडे पाठहवण्याि आले. 
 
करावलखान हा हवजापूर िे पन्हाळगड हकिी टप्पे होिाि हे पाहण्यास गेला होिा. िो परि आला. 

त्याने अजग केला की : मी ऐनाप राप ढे गेलो होिो. इि्याि काफराचंी (मराठ्ाचंी) ि कडी चालून येिाना 
हदसली. मी त्याचं्याशी लढलो. त्याचंी काही मािसे मारली गेली. मी त्याचंा पराजय करून हमरजेला 
पोहोचलो. सय्यद अब्द ल्लाखान याने हपडनायक (बेडर) याला हलहहले की, संिाजीचा मोड करण्यासाठी 
ि म्ही माझ्याकडे आपले पायदळ पाठवा. त्याप्रमािे हपडनाइकाने आपले पायदळ घेऊन जाण्यासाठी 
आपला कारभारी नरडसग याला साहंगिले आहे. 

 
वऱ्हाड स भ्यािून बािमी आली की : मराठ्ाहंवरुद्ध लढण्यासाठी म्हिून एदलाबादचा फौजदार 



 
अनुक्रमणिका 

म हंमद अफजल, जामोदचा फौजदार शखे म हंमद इस्माईल, खानदेशािील बोदूर (?) चा फौजदार 
म हंमद ह सेन हे बाळापूर परगण्याच्या कनोरा या गावास गेले. त्यानंीच िे गाव ल टून जाळले. नंिर िे 
आपापलया हठकािी गेले. बादशहानंी आज्ञा केली की : ब ऱ्हािपूरचा स भेदार मरहमिखान याने चौकशी 
करून कळवाव.े 
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डहमिखानबहाद र याजकडून प ढील बािमी कळली की : डहमिखान आहि सय्यद अब्द ल्लाखान 
यानंी सिंाजीला हचिापूरजवळ अलूरच्या गढीि कोंडले असून हकललयाला वढेा घािला आहे. 

 
संिाजीला आम्ही बाहेर पडू देिार नाही अशा अथाचे म चलके हिकडील जमीनदाराकंडून घेण्याि 

आले आहेि. 
 
१ हडसेंबर १६९३ 
 

बादशहानंी खानजमान फते्तजंग (संभाजीराजानंा पकडिारा) याला सागंनू पाठहवले की, ‘ि म्हाला 
अकलूजवर नेमण्याि येि आहे.’ 
 

२ हडसेंबर १६९३ 
 

साहेबराय हा म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
सादिमंद उफग  चिैडसग याला खानाजादखान याजपाशी िैनाि करण्याि आले. ि कोजी 

मन्सबदार हा अब्द ल रसूलखानाच्या िैनािीि होिा. िो आजारी पडला. सबब त्याला बादशहानंी आपलया 
िैनािीि घेिले. 

 
शहाजादा म इजद्दीन याच्या िैनािीि असोजीचा भाऊ महादजी होिा. आपलया म लीचे लग्न आहे 

म्हिून त्याने महहन्याची रजा माहगिली. शहाजाद्यानंी रजा मंजूर केली. 
 
कलयाि हभवडंीचा ठािेदार मािबरखान याच्या लष्ट्करािून कळले की : त्याने माह लीजवळ 

असलेला हसद्धगडचा हकल्ला मराठ्ाचं्याकडून िाब्याि घेिला. या कामाि खचग आला आहे. हकललयाच्या 
सोन्याच्या हकललया पाठहवलया आहेि. 

 
प ण्याचा ठािेदार मकारमखान याला कमी करून त्याच्या जागी नाहरखानाचा म लगा घोरीखान 

याची पूवीप्रमािे नेमिूक करण्याि आली व त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
म ख्िारखानाने अजग केला की : कामाठी हे माझ्या जहाहगरीि आहे. िेथील फौजदारी माझ्याकडे 

आहे. त्या भागाि बंड माजले आहे. माझी ५० मािसे माझ्या पथकािून हिकडे पाठहवण्याची परवानगी 
द्यावी. हवनंिी मजूंर करण्याि आली. 



 
अनुक्रमणिका 

सगरचा जमीनदार हपडनायक याने नजर पाठहवली. 
 

३ हडसेंबर १६९३ 
 

बागराम हा म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. हमीद द्दीनखानाने हवनंिी 
हलहून पाठहवली की : मराठ्ाशंी झालेलया य द्धाि आमची घोडी जाया झाली. मराठ्ाचंी घोडी आमच्या 
हािी लागली. त्यानंा डाग देण्याि (रहजस्टर करण्याचा, नोंदण्याचा एक प्रकार) याविे. फौजेचे बक्षी 
ह क म आलयाहशवाय हे काम करू इछीि नाहीि. बादशहानंी हमीद द्दीनखानाच्या हवनंिीप्रमािे करण्याची 
आज्ञा केली. 

 
कलयाि हभवडंीच्या बािमीवरून समजले की : मािबारखानापाशी िैनाि असलेला गोक ळराम 

मन्सबदार मरि पावला. 
 
अथिीचा फौजदार हैबिराव याने हवनंिी केली की : मला खचासाठी पाच हजार रुपये मंजूर झाले 

होिे. त्यापैकी अद्याप एक हजार हमळावयाचे आहेि. िे देण्याि याविे. हवनंिी मजूंर करण्याि आली. 
 

* * * 
  



 
अनुक्रमणिका 

तीन 
६ माचग ते २१ जुलै १६९४ 
 
६ माचग १६९४ 
 

डहमिखान बहाद र याने प ढीलप्रमािे अजग पाठहवला :— मी संिाजीच्या पाठलागावर िाल के 
कालक िी मौजे भरमच्या जवळ साि कोसावर होिो. मराठे चालून आले. य द्ध झाले. मराठ्ाचंा आम्ही 
पराजय केला. याि बहहजी पाढंरे इत्यादींनी चागंली कामहगरी बजाहवली. डहमिखानाच्या प ढील 
अहधकाऱ्यानंा मनसबीची वाढ इत्यादी बहक्षसे देण्याि आली :— बहहजी पाढंरे, हसयादिखान, शफीबगे 
आहि मानडसग राठोड. 

 
ग प्िचराचं्या बािमीवरून कळले िे असे :— रानाहनरमल (हिरूमल?) याने बेडर सरदारानंा 

घेऊन देवगीरवर हल्ला केला. त्याने हचटग प्पा येथे आपली ठािी बसहवली. खेड्यापाड्यािून िो आपला 
जम बसवीि आहे. म हंमद इब्राहीम फौजदार याच्या जहाहगरीच्या उटहळ ळी गावावर िो चालून आला. 
त्याने दोन मािसे जखमी करून चौथाई वसूल केली. त्याने डचचोळी िाल ्यािील रेविीगाव ल टून फस्ि 
केले. बादशहाने आज्ञा केली की : फौजदारानंा हलहून बडंखोराचंा मोड करण्याचा ह क म द्यावा. 

 
जगदेवराव (जाधव) हा हमीद द्दीनखानापाशी िैनाि होिा. त्याला इंडीच्या ठाण्यावर आहि त्याच्या 

भावाला सनोलया (?) च्या ठाण्यावर पाठहवण्याि आले. 
 
७ माचग १६९४ 
 

ह क म झाला की : शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याला ह ज राि बोलाहवण्याचे फमान पाठहवण्याि 
याव.े 

 
फिेहजंग खानजमान, त्याची म ले, राजा अवधूिडसग (ओछा) वगैरे सहा हजार स्वार यानंी 

पन्हाळगडाकडे म इज द्दीनपाशी रवाना व्हाव ेअसा ह क म देण्याि आला. 
 
पन्हाळगडाचा हकल्ला मराठे देि असिील िर उत्तम. नाही िर प न्हा मोचेबंदी करून पन्हाळ्याला 

वढेा द्या अशा अथाचा ह क म शहाजादा म इज द्दीन याजकडे पाठहवण्याि आला. 
 
डहमिखान बहाद र याजकडे एक हजार स्वार पाठवनू देण्याची बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
बादशहानंी ह क म हदला की : मराठ्ाचंा मोड केलयावर हमीद द्दीनखान यानंी ह ज राि याव.े 

त्याच्यापशी िैनाि असलेली मानडसग राठोड व हदलेरखानाची मािसे यानंी मिलबखानाकडे जाव.े 
 
मिलबखान याने अडगाव िे मसूर आहि वागंी िे नळद गग या भागाचे संरक्षि करण्यासाठी जेथे 

आवशयक वाटेल िेथे िळ करावा. 



 
अनुक्रमणिका 

८ माचग १६९४ 
 

सय्यद अब्द ल्लाखान (सय्यदबंधंूचा बाप) याचा म लगा सय्यद हसन अली याने हवनंिी केली की : 
मला आपलया वहडलाचंी पथके घेऊन डहमिखानाला जाऊन हमळाव ेअसा ह क म झाला आहे. पि माझा 
भाऊ नूरुद्दीन हा माझ्या वहडलापंाशी आहे. त्याला डहमिखानाकडे जाण्यास सागंाव.े मला आपलया 
चरिापाशी राहू द्याव.े हवनंिी मंजूर करण्याि आली. 
 

१० माचग १६९४ 
 

हाहमदखानाला शहाजादा म इज द्दीन याच्या लष्ट्कराि पाठहवण्याि यावे म्हिून अमान ल्लाखानाला 
खास याच कामासाठी नेमण्याि आले. 

 
शहाजादा बेदारबख्ि याजपाशी िैनाि असलेले शभंर बकंदाज आहि शभंर अहदी (हशलेदार 

हशपाई) यानंा डहमिखान बहाद र याजपाशी िैनाि करण्याि याव ेअसा बादशहाने ह क म हदला. 
 
रायरी (रायगड) चा फौजदार अब्द लऱ्हमानखान याने प ढीलप्रमािे वृत्त पाठहवले :— 

 
(१) जोकीबेग वगैरे जमीनदार मला सोडून गेले. मी त्यानंा हलहहले की, ि म्ही येऊन लष्ट्कराि दाखल 

व्हा. िे पालीखेडच्या हकललयाजवळ उिरले होिे. मराठ्ानंी रात्री त्याचं्यावर छापा घािला. 
जोकीबेगसहहि अकरा मािसे ठार व सिरा मािसे जखमी झाली. या लोकानंी पाचाडच्या 
सावकराकडून कजग काढले होिे. माझेही चार हजार पाचश,े त्याि रोख्याच्या कागदाहशवाय दोन 
हजार पाचश ेहोिे. त्यानंी सावकराकंडून बारा हजार रुपये कजग घेिले. मी मध्यस्थी होिो. सावकार 
मला िगादा करीि आहेि व ह ज राि येऊन िक्रार ग दरण्याच्या हवचाराि आहेि. बादशहानंी 
एहिमादखानाला (स रिेचा अहधकारी) ह क म द्यावा की, माझी व सावकाराचंी बाकी देण्याि यावी. 

(२) मरहूम फिेह जंगच्या मािसाचं्या मोबदलयाि अद्याप कोिी येथे िैनाि होऊन आले नाही. लवकर 
पथक िैनाि व्हाव.े नानाराव वगैरे मराठे िैनाि आहेि. त्याचं्या ऐवजी द सरे िैनाि व्हाविे. 
िोफखान्याच्या रक्षिासाठी आहि देखरेखीसाठी ही व्यवस्था व्हावी. बक्षीउलम लक म खहलसखान 
यानंी चौकशी करून कळवाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
११ माचग १६९४ 
 

बनवार डहदू आहि लोखराज डहदू हे म सलमान झाले. त्यानंा हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
मिलबखानाचा अजग आला. त्याि प ढील मजकूर होिा :— मराठ्ाचंी ि कडी इकडे (बीड 

भागाि) आली होिी. मी त्याचं्यावर चालून गेलो. शत्रचूी बरीच मािसे मारली गेली. त्याचंा पराजय झाला. 
त्यानंी रयिेकडून ग रेढोरे आहि इिर माल पळहवला होिा. िो सोडवनू घेऊन मालकानंा परि केला. अजग 
ऐकून बादशहा म्हिाले, ‘मज रा (कौि क) झाला.’ 
 
१३ माचग १६९४ 



 
अनुक्रमणिका 

गाहजउद्दीनपाशी िैनाि असलेलया प ढील सहकाऱ्यानंा बहक्षसे देण्याि आली :— 
 
अचलोजी, हशवाजीचा जावई (वास्िहवक पाहिा हशवाजी महराजाचंा जावई हरजीराजे महाडीक 

याचा अचलोजी हा भाऊ), जनकोजी पाच हजारी (जानोजी?). 
 
शहाजादा बेदारबख्ि याने आपलया इलाख्याि अब्द ल रसूलखान हमयाना याला ठेवनू स्विः ह ज राि 

याव ेअसे त्याला हलहहण्याि आले. 
 
शहाजादा म इज द्दीन याजकडे ह क म पोहोचहवण्याि आला होिा. परि आलेलया ग जगबदारने 

साहंगिले की, ‘शहाजादा म इज द्दीन आपलया आजे्ञप्रमािे ह ज राि येण्यास हनघाले असून पन्हाळ्याच्या 
अलीकडे साि कोसावर िे वळकापूर या हठकािी आले आहेि.’ ल त्फ ल्लाखान वगैरेंना बजावण्याि आले 
होिे की, ‘पन्हाळ्याच्या आसपास रहाव.े’ ल लफ ल्लाखान आहि इिर हे धान्य टंचाईम ळे डचहिि होऊन 
पन्हाळ्याहून हनघनू शहाजाद्यापाशी आले. शहाजाद्यानंी ठरहवले की, कृष्ट्िा येथून िीन कोसावर आहे. िेथे 
पोहोचून म क्काम करावा. बादशहानंी म हंमद नसीरला शहाजाद्याकडे पाठहवले आहि हनरोप केला की, 
शहाजाद्यानंी िेथूनच पन्हाळ्याकडे जाव.े मराठे पन्हाळा देि असिील िर बरे, नसलयास पन्हाळ्याला प न्हा 
वढेा घालावा. 

 
गाहजउद्दीनखान बहाद र यानंी हलहून पाठहवले की : आपलया लष्ट्कराि अनेकाचंी घोडी मेली 

आहेि. त्याचं्या जागी द सरी घोडी देण्याि यावी. दोनश ेघोडे गाहजउद्दीनकडे पाठहवण्याचा ह क म देण्याि 
आला. 

 
श्रीरंगपट्टिचा जमीनदार (राजा) रावजगदेव याला पाचश े स्वार व एक हजार पायदळ हशपाई 

ज स्लफकारखानाकडे पाठवनू देण्याचा ह क म देण्याि आला. 
 
अब्द ल्लाखान, (सय्यद बंधंूचा बाप), बीदर (नादेंडचा स भेदार) याने हलहहले की : माझी पथके 

माझा म लगा सय्यद नूरुद्दीन अली याजबरोबर डहमिखानाकडे पाठहवण्याि यावी असा ह क म झाला. पि 
मी अकायगक्षम आहि माझ्यापाशी पथके नाहीि. मी शत्रूचा (मराठ्ाचंा) कसा मोड करू शकिार? 
बादशहानंी आज्ञा केली की : ह क म मागे घेण्याि यावा. 
 

१४ माचग १६९४ 
 

आज उपवासाचा हदवस असलयाम ळे बादशहानंी हदवाने अदालि (न्यायकचेरी) बंद ठेवण्याची 
आज्ञा केली. 
 

१५ माचग १६९४ 
 

हमीद द्दीनखान हा मराठ्ाचं्या हवरुद्ध वऱ्हाड प्रािंाकडे गेला होिा. िो आपलया सहकाऱ्यासंह 
बादशहाच्या सेविे हजर झाला. बादशहा म्हिाले, ‘आफरीन बाद, धन्य धन्य. गहनमानंा (मराठ्ानंा) 
चागंले खडे चारलेि (गनीमरा खूब िंबी नमूदा).’ 



 
अनुक्रमणिका 

असोजी डहदू हा म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
अकबराबाद (आग्रा) स भ्यािील ईरज येथून आलेलया बािम्यावरून कळले की : ओछा येथे 

अहिशय दारु (हपण्याची) ियार होिे आहि हिची बाजाराि हवक्री होिे. ह क म झाला की : ओर्छ्याचा राजा 
अवधूिडसग याच्या वकीलाकडून आपि दारु वगैरे हनहषद्ध वस्िू ियार करू देिार नाही अशा अथाचे 
म चलके घ्या. 

 
ईरजहून बािमी आली की : ओर्छ्याच्या राजाचा कारभारी दहा गढ्या बाधूंन त्याि दारुगोळा 

भरून, गढ्याभोविी खंदक खिून गढ्याचंी मजबिूी करीि आहे. राजाला हलहून गढ्या बाधंण्याि येऊ नये 
अशी िाकीद करण्याचा ह क म देण्याि आला. 
 

१७ माचग १६९४ 
 

यादगारबग हा उमदीचा ठािेदार होिा. आहिशखानाकडे एक यसावल (िािडीचा हशपाई) देऊन 
त्याला त्या ठाण्यावर पाठहवण्याि याव ेअसा ह क म झाला. 

 
शहाजादा बेदारबख्ि याला ह ज राि बोलावण्याि आले होिे. आिा त्याने आपलया इलाख्यािच 

रहाव ेअसा ह क म देण्याि आला. 
 
रायरी (रायगड) चा फौजदार अब्द ऱ् रज्जाकखान याने अजग पाठहवला की : 

 
(१) अब्द ऱ् रहीम वगैरे माझ्याशी िैनाि होिे. त्याचंी येथून बदली होऊन िे गेले आहेि. त्याचं्या जागेवर 

अद्याप कोिी आले नाहीि. आज्ञा झाली की : हजिकी मािसे कमी झाली असिील त्याचं्या जागी 
दखनी मािसे नेमण्याि यावी. 

(२) हशसेचे गोळे व दारू अद्याप आली नाही. आज्ञा झाली की : खान फीरोज जंग (गाहजउद्दीन) च्या 
लष्ट्करािून दोनश ेबाि, अहमदनगर आहि बहाद रगड येथून हशसेचे गोळे, व स रिेिून वषगभराचा 
दारुगोळाही पाठवावा. 

(३) पाचाडच्या ठाण्यासाठी दहा िोफा दंडराजप रीच्या हकललयाहून व सरंजाम स रिेहून मागवनू द्यावा. 
आज्ञा झाली की : स रिेचा अहधकारी एहिमादखान याने व्यवस्था करावी. 

(४) माझ्या पायदळािील बरेच हशपाई इस्लामगड (रायगड) च्या मोरचेलवर नेमले आहेि. मला त्याचंी 
खात्री वाटि नाही. त्याचं्या ऐवजी इिर मािसे नेमण्याहवषयी फौजेच्या हदवािाला ह क म व्हावा. 
आज्ञा झाली की : िोफखान्याच्या दारोग्याच्या सललयाने मािसे नेमावी. 

 
शहाजादा म हंमद म इज द्दीन याला प ढीलप्रमािे आज्ञा करण्याि आली :— त्याने सफहशकनखान 

व चादं्याचा जमीनदार हकशनडसग इत्यादींना बरोबर घेऊन ह ज राि याव.े हाहमदखानाने अबापूरला जाव.े 
ल त्फ ल्लाखान याने सैन्य घेऊन पन्हाळगडाला वढेा (प न्हा) घालण्यासाठी हिकडे जाव.े 



 
अनुक्रमणिका 
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इखलासखान हमयाना हा मराठ्ाचं्या कैदेि होिा. िो स टून आला. त्याची पूवीची चार हजारी 
(जाि), दोन हजार स्वार ही मन्सब बहाल करण्याि येऊन त्याला खानदेशाच्या स भ्याि िैनाि करण्याि 
आले. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : आहिशखान हा उमदी ठाण्यावरून मराठ्ाचं्या पाठलागावर 

गेला आहे. 
 
मराठ्ाशंी झालेलया य द्धाि ि मच्या सहकाऱ्यापंैकी क िी क िी कामहगरी बजाहवली िे कळवा असे 

हमीद द्दीनखानाला सागंण्याि आले. 
 
मिलबखानाने प ढील वृत्त पाठहवले :— औरंगाबादेहून नऊ िोफा आिाव्या अशी ह ज राचंी आज्ञा 

होिी. त्या िोफा माझ्या इलाख्याि पोहोचलयावर त्यानंा प ढे रवाना करण्यासाठी सत्रसाल राठोड यास मी 
पाठहवले. त्याने िोफा कल्लर (?) पयंि आिलया. िोच संिाजी चालून आला. मला बािमी कळिाच मीही 
िेथे पोहोचलो. य द्ध झाले. मराठे पराजय पावनू महादेवाच्या डोंगराकडे हनघून गेले. 

 
बादशहाने आज्ञा केली की : आहिशखानाने संिाजीच्या पाठलागावर जाव.े 

 
१९ मारच् १६९४ 
 

बक्षीउलम लक म खहलसखान याने अजग केला की : आहिशखान हा उमदी गावाकड (इंडी?) 
मराठ्ाचं्या पाठलागावर गेला होिा. िो परि आला. 
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दंडाराजप रीचा फौजदार हशद्दी जरीबखान, याने हजार (?) मेिबत्तया पाठहवलया. 
 
डहमिखानाचा अजग आला की : माझ्यापाशी दौलिबेग िैनाि होिा. त्याचा घोडा मारला गेला 

आहे. एक घोडा देण्याि यावा. अजग मजूंर झाला. 
 
अधोनीचा फौजदार रादअंदाजखान याने कनगलचा हकल्ला डजकून घेिला. त्याच्या सोन्याच्या 

हकललया त्याने पाठहवलया. 
 
हरकाऱ्याच्या िोंडून प ढील वृत्त कळले :— शहाजादा आज्जम याजपाशी िैनाि असलेला हकफायि 

अफगाि हा बादशाही हत्ती घेऊन अक्कलकोटला आला होिा. मराठ्ानंी त्याच्यावर हल्ला केला. सहा 
हदवस चकमकी चालू होत्या. अनेक मराठे मारले गेले. आपलीही अनेक मािसे जखमी झाली. बादशहा 
म्हिाले, ‘मज रा (कौि क) झाला.’ बादशहानंी त्याच्याबद्दल चौकशी केली आहि म्हटले, ‘मािूस कामाचा 
आहे.’ 



 
अनुक्रमणिका 
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वैसखान हा मराठ्ाचं्या मोहहमेवर उंदी (औंधी, औंध?) कडे गेला होिा. िो आपलया 
सहकाऱ्यासंहहि बादशहाच्या सेविे हजर झाला. 

 
शहाजादा बेदारबख्ि हा गदगकडे रवाना झाला असे कळहवण्याि आले. 
 
स भान डहदू हा म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. इहहहिशामखानाचा म लगा 

शखे शम्स द्दीन हा पन्हाळा भागािून येऊन बादशहानंा भेटला. 
 
म ख्िारखानाचे दोनश ेस्वार मिलबखानापाशी िैनाि करण्याि याविे असा ह क म झाला. 
 
नळद गगचा हकलल्लेदार व फौजदार याला अलानेर (अळंद?) फौजदारीवर नेमण्याि आले. 
 
परंडा (मराठवाडा) येथील बािम्यावंरून प ढीलप्रमािे कळले :— मराठा सरदार मलहारराव हा 

पाच हजार स्वाराचें सैन्य घेऊन या प्रािंाि आला. त्याने इकडील खेडी उध्वस्ि केली. मराठे नळद गगच्या 
हदशनेे जाण्याच्या बिेाि आहेि. 

 
बादशहा हमीद द्दीनखानाला म्हिाले, ‘ियार रहा. मराठ्ाचंा मोड करण्यासाठी मी ि म्हाला 

पाठहविार आहे.’ 
 
अलीमदानखानाने हलहहले की : शखे अब्द ल्ला हा अस्करखानाच्या बरोबर मराठ्ाचं्या कैदेि 

सापडला होिा. िो आिा स टून आला आहे. त्याला पूवीप्रमािे मन्सब बहाल करण्याि यावी. बादशहानंी 
त्याला मन्सब हदली. 
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गजेंद्रगडचा हकल्लेदार सय्यद फऱ् रख याला कलोरीची (?) ही हकल्लेदारी सागंण्याि आली. 
हशमाची पन्नास मािसे कलोरीवर िैनाि व्हावीि असा ह क म देण्याि आला. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : शहाजादा म इज द्दीन हा बादशहाकडे येण्यासाठी हमरजेहून 

हनघाला आहे. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले िे असे : गवि वगैरे आिण्यासाठी लष्ट्करािील उंट गेले होिे. 

मराठ्ाचंा सरदार हशवाजी याने हल्ला करून उंट व इिर जनावरे धरून नेली. बादशहानंी आज्ञा केली की : 
हिकडच्या फौजदारानंा हलहून जनावरे सोडवनू मालकानंा परि देण्याची व्यवस्था करावी. 
 

२६ माचग १६९४ 
 



 
अनुक्रमणिका 

हमीद द्दीनखानाला मराठ्ाचंा मोड करण्यासाठी पाठहवण्याि आले. हनरोपाच्यावळेी बादशहा 
फािेहा खैर (क शल इस्च्छिाऱ्या क रािािील) ओळी पढले. हमीद द्दीनखानाच्या म लगा ग लम हंमद याला 
एक घोडा आहि खानाला वीस घोडे देण्याि आले. 

 
खान बेग याने अजग पाठहवला की : ऐनापूरजवळ मराठ्ाशंी य द्ध झाले. शत्रूची दोनश ेमािसे ठार 

झाली. आपले काही लोक जखमी झाले. बादशहा म्हिाले, ‘मज रा झाला.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि यानंी पचंवीस हजार स्वार घेऊन 

पन्हाळगडाला वढेा घालण्यासाठी जाव.े 
 
ल त्फ ल्लाखानाने दोन हजार चारश ेस्वार घेऊन अकलूजकडे जाव ेअसा ह क म झाला. 
 
चादं्याचा जमीनदार हकशनडसग याने हमीद द्दीनखानाबरोबर उमदीला जाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
महलकशाह घोरी याने साहंगिले की, ‘परगिे मदूि (मसूर?) येथे मराठे चाल करून आले. 

त्याचं्याशी य द्ध करून मी त्याचंा पराजय केला. वीस घोडी, पन्नास भाले व दोन हनशाने (झेंडे) हस्िगि 
केली आहेि.’ बादशहानंी त्या वस्िू खानसामानच्या हवाली करण्याची आज्ञा केली. 
 
२७ माचग १६९४ 
 

शहाजादा आज्जमच्या िैनािीि असलेला बहाद र हरानी याला शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि 
याजपाशी िैनाि करण्याि आले. पन्हाळगडाकडे िोफा रवाना करण्याि आलया. त्याचं्याबरोबर त्याला 
पाठहवण्याि आले. 

 
ख्वाजाखान अबाद ल्ला याने मोठ्ा िोफा पन्हाळगडाकडे पोहोचवाव्या असा ह क म देण्याि आला. 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : शहाजादा म इज द्दीन येि आहे. परवानगी नसिाना 

त्याच्याबरोबर नेकहनहादखान वगैरे येि आहेि. ह क म झाला की : त्यानंा िािडीने पन्हाळ्याकडे परि 
पाठहवण्याि याव.े 
 
२८ माचग १६९४ 
 

म हंमद इसहाक हकल्लेदार भ वनगड याला पधंरा महालाचंी फौजदारी देण्याि आली. 
 
जयराम डहद  हा म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
ग लबग्याच्या देशम खाकडून कळले की : बेडरानंी भोविाली बादशहाची ठािी काढून आपली 

ठािी बसहवली आहेि. आज्ञा झाली की : बंडखोराचंा मोड करण्यासंबधंी िेथील फौजदारानंा हलहहण्याि 
याव.े 



 
अनुक्रमणिका 

मिलबखानाच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी अब्द लहादी याने सोलापूरला जाव ेअसा ह क म 
झाला. 
 
२९ माचग १६९४ 
 

आज शहाजादा म इज द्दीन (पन्हाळ्याहून परि आलेला) बादशहाला भेटला. 
 
३१ माचग १६९४ 
 

म द गलचा हकल्लेदार नसीरखान उफग  मीर जलाल द्दीन याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
२ एहप्रल १६९४ 
 

गाहजउद्दीन फीरोजजंग याचा भाऊ हाहमदखान याला आज्ञा झाली की : त्याने बादशाही 
छाविीिीला िोफा हमरजेच्या वाटेने पन्हाळगडाला बेदारबख्िाच्या छाविीि पोहोचवाव्या. 

 
वऱ्हाडचा स भेदार नवाहजशखान रूमी याने प ढीलप्रमािे हवनंिी हलहून पाठहवली :— मी गेले चार 

महहने आजारी आहे. मराठे या प्रािंाि घ सले की, मी चहूकडून त्याचं्यावर माझी पथके पाठवीि असे. 
एलीचपूर (अचलपूर) ला सरकारी खहजना आहे. मी शहराचे रक्षि ित्परिेने करीि आहे. मला 
औषधोपचार करण्यासाठी एक हकीम पाठवावा. बादशहानंी आज्ञा केली की : हकीम म हंमद मोहमन याने 
त्याच्याकडे जाव.े नवाहजशखानाला िेथील हवापािी मानवि नाही असे हदसिे. मी त्याला म रादाबादच्या 
फौजदारीवर पाठविो व वऱ्हाडच्या स भेदारीवर अलीमदानखान याची नेमिकू करिो. 

 
औगड (?) चा हकल्लेदार जानचंद याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
स रिडसग हा म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. छत्रडसग हा म सलमान 

झाला. त्यालाही हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 

३ एहप्रल १६९४ 
 

शहाजहानाबाद (हदल्ली) च्या ग प्िचराकंडून प ढील बािमी समजली :— द जगनडसगप ऱ्याि बैरागी 
मूर्मिपूजा करीि होिे. ही बािमी कळलयावर म हिहसब (नीहिमते्तवर देखरेख ठेविारा अहधकारी) हा 
हिकडे गेला. त्याने श्रीकृष्ट्ि बैरागी यास कैद केले आहि पंधरा मूिी स्विःच्या घरी आिलया. रजप िानंी 
जमाव करून म हिहसबच्या घरावर हल्ला केला आहि त्याला जखमी केले. रजपूि त्याला पकडून नेऊ 
इस्च्छि होिे. म हिहसबने बरैाग्यानंा सोडून हदले आहि मूिी स भेदाराकडे पाठहवलया. बादशहा म्हिाले, 
‘(हदल्लीचा) स भेदार आहकलखान याला हलहा की, मारामारीच्यावळेी म हिहसबला मदि देिे आवशयक 
आहे.’ 

 
अब्द ल रसूलखान हमयाना याला मन्सब व जहागीर हमळाली. िो शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि 



 
अनुक्रमणिका 

याजपाशी िैनाि होिा. त्याच्या इलाख्याि जमीनदारानंी प न्हा डोके वर काढले असे कळले. बादशहानंी 
आज्ञा केली की : फजलखान यानंी पूवीप्रमािे आपलया जागेवर राहून खबरदारी बाळगावी. 

 
परगिे काडंापूर (गंगापूर, हजलहे औरंगाबाद) येथून बािमी आली की : वेंकट व गोंदानायक हे 

दोन भाऊ दीड हजार स्वार घेऊन जवळच्या घाटािून उिरून खानदेशच्या स भ्याि घ सले आहेि. 
बादशहानंी म्हटले, ‘ब ऱ्हािप रचा स भेदार मरहमिखान याला हलहून त्यानंा बादशाही इलाख्याच्या बाहेर 
हाकलून लावण्यास सागंा.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : हवजापूरहून बेलदार आहि इिर मािसे पाठवनू इंडीची गढी द रुस्ि 

करण्यासाठी त्यानंा रवाना करा. 
 

४ एहप्रल १६९४ 
 

ग जगबदारच्या िोंडून कळले की : शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि हे एकोिीस शाबान (पाच एहप्रल) 
रोजी पन्हाळगडाकडे रवाना होिार आहेि. 

 
शकंराजी व हेमराज हे म सलमान झाले. त्यानंा प्रत्येकी हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
नळद गगच्या बािम्यावरून कळले की : परगिे हभका येथे शभंर मराठे स्वार आले आहि िे िेथील 

ग रेढोरे घेऊन गेले. सरफराजखान जहाहगरदार याचा ग मास्िा व फौजदार यानंी त्याचंा पाठलाग केला 
नाही. त्याम ळे त्याचंा मोड करिे श्य झाले नाही. बादशहा म्हिाले, ‘ग मास्त्याला िाहकदीचे पत्र हलहा.’ 

 
फीरोजगडचा हकल्लेदार व फौजदार अब्बासखान याने राहजनामा हदला. बादशहा म्हिाले, ‘त्याला 

हलहा की, ि मचे काम चागंले आहे. मी ि म्हाला बदलि नाही. राहजनाम्याचा काय अथग आहे?’ 
 
५ एहप्रल १६९४ 
 

बादशहानंा कळले की : हमीद द्दीनखानाबरोबर िैनाि असलेली मािसे त्याला सोडून बादशाही 
छाविीि येि आहेि. ह क म झाला की : त्यानंा परिवनू हमीद द्दीनखानाकडे पोहोचवाव.े 

 
हमीद द्दीनखान हा मराठ्ाचं्या मोहहमेवर इंडीला गेला होिा. िो हवजापूरला आला असे कळले. 

त्याला िेथेच थाबंण्यासाठी सागंण्याि आले. 
 
७ एहप्रल १६९४ 
 

डहमिखानाने हलहहले की : संिाजी (घोरपडे) हा महादेवाच्या डोंगराि आहे. माझ्यापाशी सैंन्य 
थोडे आहे. मला अहधक सैन्याची क मक आली िर मी महादेवाच्या डोंगराि जाऊन मराठ्ाचंा मोड करीन. 
बादशहानंी आज्ञा केली की : मराठ्ाचंी वाट अडवा. िे डोंगरािून बाहेर पडले की त्याचंा मोड करा. 
 



 
अनुक्रमणिका 

८ एहप्रल १६९४ 
 

मरहूम दौलिमंदखानाचा (बागलािा) म लगा बख्िमंद याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
यक्कािाजखानाला पाच कोसाच्या पहरघाि गस्ि घालण्यासाठी बदरी (हवजापूर, हजलहा) कडे 

पाठहवण्याि आले. 
 
इंडीचा ठािेदार, आपलयाला क मक म्हिनू, जानोजी ठािेदाराची पथके पाठवावीि, असे म्हिि 

आहे. िर पथके पाठवावीि अशी आज्ञा झाली. 
 
१० एहप्रल १६९४ 
 

रायबाग ह के्करीचा ठािेदार सय्यद इब्राहीम याला शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याजपाशी िैनाि 
करण्याि आले. 

 
परंड्याचा हकल्लेदार व फौजदार इज्जिखान याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
मेहकर (वऱ्हाड) चा फौजदार शम्स द्दीन याचा अंमल वाईट आहे अशी बािमी ग प्िचराकंडून 

कळली. त्याच्या जागी हसनबेगखान याची नेमिूक करावी अशी आज्ञा झाली. म हंमद नसीर याने शहाजादा 
म हंमद बेदारबख्ि याजकडे िोफा पोहोचवाव्या अशी आज्ञा झाली. 

 
हकशनराव मन्सबदार हा ज स्लफकारखानाला सोडून हूज राि आला असे कळले. त्याची जहागीर 

काढून घेण्याची आज्ञा झाली. 
 
खटावचा ठािेदार रामचंद याने हलहहले की : मीही मिलबखानाबरोबर मराठ्ाचं्या मोहहमेि 

होिो. या मोहहमेि अनेक मराठे मारले गेले. त्यांचे घोडे, हनशान इत्यादी आमच्या हािी लागले. आज्ञा 
झाली की : हत्ती ह ज राि पाठवा. 
 

१४ एहप्रल १६९४ 
 

जादून डहदू हा म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 

१५ एहप्रल १६९४ 
 

बादशहानंी आज हवजापूर येथे येऊन शहापूर जवळ म क्काम केला. 
 

१६ एहप्रल १६९४ 
 

बादशहानंी आज्ञा केली की : प ढील उमरावानंी प ढे नेमलेलया हदवशी बादशाही 



 
अनुक्रमणिका 

हनवासस्थानाभोविी चौ्या पहाऱ्याचंी जबाबदारी घ्यावी :— 
 
खानजहान बहाद र — रहववार 
बहरामंदखान — सोमवार 
म खहलसखान — मंगळवार 
खानाजादखान — ब धवार 
म हंमदयारखान — ग रुवार 
मानडसग राठोड — श क्रवार 
 

इखलासखान हमयाना हा मराठ्ाचं्या कैदेिून स टून आला होिा. िो येऊन भेटला. त्याने पाच 
मोहरा नजर केलया. 
 

२१ जून १६९४ 
 

हमीद द्दीनखान हा ठािी बसहविे आहि कही (घासदािा, रसद) आििे या उदे्दशाने गढीसखं 
(जि िाल का) च्या हदशनेे गेला होिा. ठािी बसवनू व कही बरोबोर घेऊन िो परि आला. त्याने आपले 
पथक मोिीगाव येथील फौजेच्या िळावर ठेवले. 
 

२२ जून १६९४ 
 

म हंमद रफी दारोगा याला आहदलशाही िळकोकिची हदवािी सागंण्याि आली. शखे ल् इस्लामचा 
म लगा फखरुल ् इस्लाम हा स्वदेशाहून आला. हवजापूरच्या िोफखान्याची म शरफी महाचंदाच्या जागी 
नेकराम यास देण्याि आली. 

 
िळकोकिहून बदललेला हदवाि म हंमद यार यास रायरी (रायगड) चा फौजदार 

अब्द ऱ् रज्जाकखान याच्या फौजेचा हदवाि म्हिून नेमण्याि आले. 
 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान याने हवनंिी केली की : अहमद िरीनचे भाऊ हबीब ल्ला वगैरे यानंी, 

पन्हाळ्याच्या वढे्याि य द्ध झाले त्यावळेी उत्कृष्ट कामहगरी केली. त्यापैकी बरेचजि जखमी झाले. त्याचंी 
आर्मथक पहरस्स्थिी चागंली नाही. त्याचं्यावर कृपा होईल अशी त्यानंा आशा आहे. त्याचं्या मन्सबीि वाढ 
करण्याि आली आहि मदि म्हिून त्यानंा एक महहन्याचा पगार द्यावा असा ह क म देण्याि आला. 

 
ज न्नरचा फौजदार व हशवनेरीचा हकल्लेदार फखरुद्दीनखान याने प ढीलप्रमािे अजग पाठहवला :— मी 

नेहमी आजारी असिो िर माझा नायब ज न्नरला राहील व मी हशवनेरीला राहीन. मान्यिा द्यावी. बादशहानंी 
मान्य केले नाही. त्याच्याकडे एक हकीम पाठवावा असा ह क म झाला. 

 
गाहजउद्दीनखान बहाद र याच्या फौजेि िैनाि असलेला हदलेरखान हवजापूरी याने अजग पाठहवला 

की : गोकाक उफग  रहीमगड हा हकल्ला माझ्या कडून काढून घेऊन खालशाि घेण्याि आला आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

२३ जून १६९४ 
 

इखलासखान हमयाना याला आहदलखानी िळकोकिची फौजदारी देण्याि आली. िो चार हजारी 
(जाि) व दोन हजारी स्वार असा मन्सबदार होिा. त्याला हनरोप देण्याि आला. 

 
बळगावचा हकल्लेदार व फौजदार बसालिखान याचा अजग आला. त्यािील हवनंत्या मान्य करण्याि 

आलया. 
 
हरकाऱ्याच्या िोंडून कळले िे असे : ि कोजी व आनंदराव, िीन हजारी (जाि) व दोन हजार स्वार 

आहि दादजी दोन हजारी (जाि) व पाचश े स्वार असे हिघे मन्सबदार हे ज स्लफकारखानबहाद र याच्या 
फौजेि िैनाि होिे. िेथून हनघून िे स्विःच्या जहाहगरीि येऊन बसले आहेि. ह क म झाला की : त्याचं्या 
जहाहगरी काढून घेण्याि याव्याि. 

 
नाहरखानाच्या म लगा महलकशाह याला आनंदापूर (इदंापूर) ची ठािेदारी देण्याि आली. त्याला 

बक्षीस देऊन हनरोप देण्याि आला. 
 
बक्षीउलम लक म खहलसखान याने अजग केला की : मडछद्रगडचा हकल्लेदार सय्यद नूर महंमद हा 

हवपन्नावस्थेि आहे. मदिीची आशा बाळगून आहे. त्याला एक हजार रुपये द्याव ेअसा ह क म झाला. 
 
अजमीरच्या बािम्यावरून समजले की : जलंबरा या खेड्याि हवजयडसह वगैरे डहदू आले असून िे 

िेथे मूर्मिपूजा करू लागले आहेि. बादशहानंी ह क म केला की : िेथील अहधकाऱ्यास देऊळ उध्वस्ि 
करण्यासाठी हलहहण्याि याव.े 

 
इरादिखानाचा म लगा म बारक ल्लाह हा कोठरीहपयाराचा (माळव्याि) फौजदार होिा. हकललयाच्या 

हवजयाबद्दल त्याने सोन्याच्या हकललया आहि पाच मोहरा पाठहवलया. बादशहानंी त्याला इरादिखान ही 
पदवी हदली. (याचे आत्मचहरत्र प्रहसद्ध आहे.) 

 
गोकाकच्या हकललयाचा िाबा म हंमद अमीन याजकडे देण्यासाठी हदलेरखानाचा वकील जमाल द्दीन 

याला पाठहवण्याि आले. 
 
हमीद द्दीनखान याने अजग केला की : नारो राघोचा म लगा नेमाजी माझ्या फौजेि िैनाि आहे. 

त्याची पाचश ेजाि व िीनश ेस्वार ही मन्सब हवनाअपराध काढून घेण्याि आली आहे. त्याच्यापाशी चागंले 
पथक आहे. िो कृपेची आशा बाळगून आहे. िो एक हजारी जाि व एक हजारी स्वार असा मन्सबदार होिा. 
बादशहानंी त्याच्या मन्सबीि पाचश े(जाि) ची वाढ फमाहवली. 

 
मरहूम हदलेरखान याचा म लगा प रहदलखान याला फीरोजगड (यादगीर) ची हकलल्लेदारी व 

फौजदारी देण्याि आली होिी. िी त्याने कबलू केली नाही. बादशहानंी त्याची मन्सब कमी केली आहि 
द सऱ्याची नेमिकू करण्यासबंंधी ह क म केला. 

 



 
अनुक्रमणिका 

ज स्लफकारखानाच्या फौजेिून बािमी आली की : हरजीचा भाऊ रूपाजी डशदे हा िेथून परंड्याकडे 
गेला आहे. या संबधंी िेथील हकलल्लदार इज्जिखान याला हलहहण्याि याव ेअसा ह क म झाला. 
 

२४ जून १६९४ 
 

िळकोकिचा बदललेला फौजदार सरबाजखान याला दरबाराि येण्याची आज्ञा झाली. 
 
म राजी मराठा (कागलचा हपराजी?) ठािेदार याचा अजग आला की : आपलयाला ह ज राि 

बोलवाव.े बक्षीने त्याला आपलयाकडे आिण्याचे कराव ेअसा ह क म झाला. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : संिाजी (घोरपडे) परळीहून नरग ंदकडे आला होिा. िो 

सावळगावाहून परि हफरून महादेवाच्या डोंगराकडे गेला. 
 
मानशहा हा म सलमान झाला. त्याला वसे्त्र देण्याि आली. बक्षीउलम लक बहरामंदखान याला ह क म 

झाला की : परंड्याचा फौजदार व हकल्लेदार इज्जिखान यास प ढीलप्रमािे हलहावे :— गहनमाचंा सरदार 
महादजी नोकरीच्या उदे्दशाने येथे आला आहे. त्याला म्हिाव े की, चागंली मन्सब हवी असलयास 
गाहजउद्दीनखान बहाद र याजकडे जाऊन मन्सबीची िजवीज करून घ्यावी. 

 
रघ नाथचा भाऊ येसाजी याला त्याच्या भावाच्या मृत्यनंूिर नव्याने मन्सब देण्याि आली. 

 
२५ जून १६९४ 

 
जानोजी यास चारश ेआहि जगदेवरावचा मेह िा मानजी यास दीडश ेअशा मन्सबी देण्याि आलया. 
 
खानजमान फिेहजंग याला एक िलवार व त्याची खाने आलम इत्यादी म ले यानंा वसे्त्र 

पाठहवण्याि आली होिी. ही मािसे शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि होिी. भेटी त्याचं्याकडे 
पोहोचवनू म हंमद िकी ग जगबदार हा परि आला. 

 
बादशहानंी शहाजादा बेदारबख्ि याजकडे आब्याचं्या दोन करंड्या पाठहवलया. पेमगडचा हकल्लेदार 

बराकदास हा मरि पावला अशी बािमी आली. 
 
स भानगडचा हकल्लेदार व फौजदार सय्यद लिीफ याने अब्द लगनी या घोड्याच्या सौदागराकडून 

राहदारीच्या हनहमत्ताने एक घोडा घेिला. त्याची मन्सब शभंरने कमी करण्याि यावी असा ह क म देण्याि 
आला. 

 
इंदापूरच्या बािम्यावरून कळले की : मराठे गनीम हे गोडवद नावाच्या देसायाबरोबर एक होऊन 

नीरा आहि कृष्ट्िा या नद्याचं्या मधील प्रदेशाि ठाि माडूंन आहेि. आज्ञा झाली की : त्या प्रदेशाच्या 
फौजदारानंा हलहाव ेकी : त्यानंी हल्ला करून गहनमानंा हाकलून लावाव.े 

 



 
अनुक्रमणिका 

रावबी (?) रच्या बािम्यावरून कळले की : िेथील फौजदार इस्माईल याचा नायब हा धार्ममक 
(शरई) प्रकरिाचे हनकाल स्विः लावीि असिो. शरई प्रकरिाि त्याने हस्िके्षप करू नये अशी त्याला 
िाकीद करण्यासाठी बक्षीउलम लक सय्यद अमीरखान यास आज्ञा झाली. नूरुल्लाचा म लगा ज ह रुल्ला हा 
कलयािचा जमीनदार होिा. त्याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
२७ जून १६९४ 
 

लष्ट्करखानाच्या सैन्यािील बािम्यावरून कळले िे असे : वाहकिखेडचा जमीनदार हपड्या 
(हपडनायक बेडर) याचा जमादार अब्द लरसूल् हा मोठी ि कडी घेऊन आला. त्याने गढ परगिा उध्वस्ि 
केला आहि िो स मारे हजार ग रेढोरे पळवनू घेऊन गेला. ह क म झाला की : बहरामदंखानाने याचा वृिािं 
(चौकशी करून) सादर करावा. 

 
जानोजी हा पाच हजारी (जाि) व दोन हजारी (स्वार) मन्सबदार होिा. त्याला 

हमीद द्दीनखानाच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. 
 
मलालजीचा म लगा म धाजी हा ज स्लफकारखानाच्या फौजेि िैनाि होिा. िेथून त्याला काढून 

सय्यद लष्ट्करखानाच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. िो दीड हजार (जाि) आहि चारश े(स्वार) असा 
मन्सबदार होिा. 

 
मनोहरदास गौडचा म लगा लक्ष्मीराम हा शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि होिा. 

त्याला ह ज राि बोलावण्याि आले. त्याला पाचश ेजाि व िीनश ेस्वार अशी मन्सब होिी. 
 
२८ जून १६९४ 
 

हरनारायि व मिलाजी हे म सलमान झाले. त्यानंा बादशहाने वसे्त्र हदली. िळकोकिचा फौजदार 
इखलासखान याजकडे एक हजार चारश ेपंच्याहत्तर सैहनक आहि सामग्री पाठहवण्याचा ह क म झाला. 

 
बेलाजी व रामजी हे म सलमान झाले. बादशहानंी त्यानंा प्रत्येकी बक्षीस व वसे्त्र हदली. हरकाऱ्याचं्या 

िोंडून कळले की : पूवी खानजमान फिेहजंग याचे मोचे परकडगड (नरग ंद?) हकललयापासून सहा 
साखळ्या अिंरावर होिे. स मारास गनीम हकललयाच्या बाहेर येऊन चाल करून आले. खानाने त्याचंा 
पराजय केला आहि मोचे हकललयाच्या दोन साखळ्याच्या अिंरावर नेले. खानाला दगडाच्या जखमा आहि 
त्याचा म लगा म नव्वरखान याला बािाच्या जखमा झालया. हे ऐकून बादशहानंी बक्षीउलम लक सय्यद 
अमीरखान यास म्हटले, ‘शाबास, खानाने उत्कृष्ट कामहगरी केली.’ 

 
सय्यद लष्ट्करखानाच्या फौजेच्या बािम्यावरून कळले की : वाहकिखेड्याचा जहमनदार 

हपडनाइक याचा अब्द ल् रसूल नावाचा ठािेदार होिा त्याने आपले पथक घेऊन उिगीर (उदगीर?) चा 
परगिा उध्वस्ि केला आहि िो जवळजवळ एक हजार ग रेढोरे घेऊन गेला. आज्ञा झाली की : सय्यद 
अमीरखान बक्षीउलम लक याने सय्यद लष्ट्करखानाला हलहाव ेकी, त्याचं्यावर (गहनमावंर) हल्ला चढवावा. 
 



 
अनुक्रमणिका 

३० जून १६९४ 
 

बादशहानंी इस्माइलखान याला फळे बक्षीस हदली. हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : गहनमानंी 
(मराठ्ानंी) औंदच्या हकललयावर हल्ला चढहवला. जहानखानाचा म लगा म हंमद म बारक काकड हा िेथे 
हकल्लेदार होिा. गहनमानंी त्याला पकडले आहि हकल्ला िाब्याि घेिला. हकल्लेदाराला चारश ेजाि आहि 
िीनश ेस्वार अशी मन्सब होिी. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : राजारामाचा सेवक रामचंद्र (रामचदं्रपंि अमात्य) याने सैन्य 

गोळा केले आहे. सोलापूरवर हल्ला करून िे गाव आहि भोविालचा प्रदेश हे ल टण्याचा त्याचा उदे्दश आहे. 
बादशहानंी यारखान याला म्हटले, ‘ियार रहा. गहनमावंर हल्ला चढहवण्यासाठी मी ि म्हाला सोलापूरकडे 
रवाना करिार आहे.’ 

 
शहाजादा म हंमद अजीम याने बादशहानंा साहंगिले की, ‘परंड्याच्या हकललयाि रोगाची मोठी साथ 

पसरली आहे.’ 
 
बादशहानंी शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याजकडे मेिे पाठहवले. म हंमदाबाद बीदरच्या 

बािम्यावरून समजले की : साविं नावाचा गहनम हा सैन्य गोळा करून कनाल गावावर चालून गेला. त्याने 
चार वळेा वडवाळचा परगिा उध्वस्ि केला. त्याने ग रेढोरे व संपत्ती ल टून नेली. बादशहाने आज्ञा केली की 
: सय्यद ह सेन अलीखान याला हलहाव ेकी, त्याने बडंखोरावर हल्ला चढवावा. (आिखी एका बािमीि 
ह सेन अलीचा बाप अब्द ल्लाखान याचा उल्लखे आहे.) मरहूम लोदीखान याचा म लगा अब्द ल रसूल् याला 
मन्सबीची वाढ देण्याि आली. शभंर (जाि) चे दीडश ेकेले. 
 

एक जुलै १६९४ 
 

हवरागदासाचा म लगा सहसराम गौड याला पेमगढ (ज न्नर सरकार) ची हकल्लेदारी देण्याि आली. 
 
नौलख उंबऱ्याचा ठािदार दलडसग (खानचंदचा म लगा) हा गाजीउद्दीनपाशी िैनाि होिा. त्याला 

लग्नासाठी स्वदेशी जायला हमळाव ेम्हिून आठ महहन्याची रजा देण्याि आली. 
 
िळकोकिचा फौजदार इखलासखान हमयाना याला पाच हजार रुपये व एक घोडा हे देण्याि 

आले. 
 
खटावच्या बािम्यावरून समजले की : नारो राघोचा म लगा रघोत्तम हा मरि पावला. िो चारश े

जाि व शभंर स्वार असा मन्सबदार होिा. 
 

२ जुलै १६९४ 
 

ज स्लफकारखान व अहमदनगरचा हकल्लेदार व फौजदार म हमद गफूर याचें अजग आले. िे बादशहा 
समोर ठेवण्याि आले. 



 
अनुक्रमणिका 

िळकोकिचा हदवाि म हंमद रफी याला िीन हजार रुपये देण्याचा ह क म झाला. 
 

३ जुलै १६९४ 
 

हवजाप री कनाटकच्या बािम्यावंरून समजले की : िेथील फौजदार काहसमखान हा आजारािून 
बरा झाला आहे. 

 
आज्जमगड (प रंदर) चा आज्जमगीर असा याप ढे उल्लखे करण्याि यावा अशी आज्ञा झाली. 
 
बहाद रगडचा हकल्लेदार म हंमद म रादखान याच्या म लीचे लग्न ठरले. आपलयाला रजा हमळावी 

म्हिून त्याचा भाऊ म हंमद म हहसन (म शगद क लीखानाचा म लगा) याने अजग केला. िो दोनश े(जाि) चा 
मन्सबदार होिा. त्याला िीन महहन्याची रजा देण्याि आली. 

 
इखलासखान हमयाना याला आिखी रक्कम (एक लाख रुपये) देण्याि आली. 

 
४ जुलै १६९४ 
 

बादशहानंी म हंमद हादी हकीम याला सय्यद अब्द ल्लाखान (नादेंडचा स भेदार) याच्या उपचाराथग 
रवाना केले. 

 
खटावचा ठािेदार रामचदं्र याचा भाऊ हकशनराव याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. त्याला 

सािश ेजाि व चारश ेस्वार अशी मन्सब होिी. जािमध्ये पन्नास आहि स्वाराि दोघोडी दोनश ेअशी वाढ 
झाली. 

 
डहमिखानाच्या फौजेिील बािम्यावंरून कळले की : बहजी पाढंरे याचा भाऊ ि कोजी हा दीड 

हजार जाि व पाचश ेस्वार असा मन्सबदार िेथील फौजेि िैनाि होिा. िो मरि पावला. 
 
िाळीकोटचा ठािेदार व मरहून फिेहजंगखान याचा म लगा कादरदादखान व देवद गगचा हकल्लेदार 

व मरहून लोदीखान याचा म लगा वलीदादखान याचं्या आपसािील भाडंिाचा वृत्तािं आिण्यासाठी 
हहदायि ल्ला ग जगबदार याला पाठहवण्याि आले होिे. त्याने येऊन वृत्तािं सादर केला. 
 
७ जुलै १६९४ 
 

कंबा (?) चा ठािेदार पीर म हंमद याने कळहवले की : धनाजी जाधवच्या भाऊबंदापैकी बहहजी 
जाधव हा आपलयाकडे आला असून मन्सबीची आशा बाळगून आहे. बादशहाने आज्ञा केली की : बहहजीला 
ह ज राि पाठहवण्याि याव.े 

 
माहूरच्या ठाण्याचा म स्िाफा खिीब याने कळहवले की : येथील ज म्मा मशीद मोडकळीस आली 

असून िी पडेल या भीिीने म सलमान नमाजासाठी येि नाहीि. ह क म झाला की : वाहकयाहनगारला 



 
अनुक्रमणिका 

महशदीची द रुस्िी करण्यासबंंधी हलहाव.े 
 
८ जुलै १६९४ 
 

न स्रिाबाद उफग  धारवाडचा बदललेला हकल्लेदार म ईन द्दीन हा ह ज राि आला. 
 
न स्रिाबाद उफग  धारवाडचा हकल्लेदार म हंमद इस्माईलबेग रोजबानी याने प ढीलप्रमािे हलहून 

कळहवले :— गहनमाचें सरदार मलजी (?) वगैरे येथून दहा कोसावर असलेलया ख दावदंपूर येथे छाविी 
करून होिे. मी आपलया नायबाला पथक बरोबर देऊन त्याचंा मोड करण्यासाठी नेमले. माझा नायब िेथे 
पोहोचला. गहनमाचंा संिा नावाचा सरदार होिा. त्याला आहि छत्तीस गहनमानंा ठार मारले. अनेकानंा 
जखमी केले. गहनमाचंा पराजय केला. वीस घोडे, शभंर जनावरे व िीस भाले हस्िगि केले. कामहगरीचा 
मज रा व्हावा. ह कूम झाला की : बक्षीउलम लक बहरामंदखान याने याबद्दल वृत्त सादर कराव.े 

 
ज स्लफकारखानाने कळहवले की : सय्यद जलालल द्दीनचा म लगा सय्यद कबीर हा आजारी 

असलयाम ळे उपचारासाठी आपलयाकडे पाठवीि आहे. म हंमद मोहमन हकीम याने सय्यद कबीरवर 
औषधोपचार करावा अशी आज्ञा झाली. 

 
एक फकीर म्हिू लागला की : मी परमेश्वर आहे. त्याला पकडून काजी अब्द ल्ला याजकडे नेण्याि 

आले. काजीने त्याला म र्फ्िीकडे पाठहवले. म र्फ्िीच्या समोरही फकीर िेच बडबडू लागला. म र्फ्िीने त्याला 
हवचारले, ‘िू परमेश्वराचा पे्रहषि म हंमद याचा अंहकि आहेस की नाही?’ फकीर म्हिाला, ‘मी परमेश्वर 
आहे आहि म हंमद माझा अकंीि आहे.’ म र्फ्िीने हनिगय हदला की : फकीर हा देहान्ि हशके्षस पात्र आहे. ही 
हकीकि बादशहानंा कळहवण्याि आली. रात्री चार घहटका ग जरलया असिा शरीयिपनाह (बादशहा) 
यानंी कचेरी भरवनू ह क म केला की : फकीराचा वध करण्याि यावा. त्याप्रमािे जल्लादानंी (वधकानंी) 
त्याचा वध केला. 

 
हसनाबाद उफग  ग लबगा येथील हकल्लेदार व फौजदार अलफखान (शरीफखान) याने कळहवले की 

: बेडरानंी होबर या खेड्याि ठािे बसहवले व िे प्रवाशानंा ल टीि असि. मी आपला म लगा नस्र ल्ला याला 
बंडखोराचंा मोड करण्यासाठी नेमले. माझ्या म लाने बंडखोराचंा मोड केला. खेड्याचा पाटील हा 
बंडखोरानंा हमळाला होिा. िो माझ्या म लाला येऊन भेटला. बादशहानंी आज्ञा केली की : बक्षीउलम लक 
बहारामंदखान याने वृत्तािं सदर करावा. 

 
अदारु डहदू हा म सलमान झाला. त्याला वसे्त्र देण्याि आली. 
 
ज स्लफकारखानाच्या हशफारसीप्रमािे हमजा म हंमदचा म लगा बहाद र याला गडीसागरची (?) 

हकल्लेदारी देण्याि आली. 
 
९ जुलै १६९४ 
 

बलविंरावचा म लगा यादवराव हा परगिे माहूरची जहागीर व जमीनदारी या बाबि रुजू झाला. 



 
अनुक्रमणिका 

त्याची जहागीर बहाल झाली. जमीनदारीबद्दल त्याने काजीच्या समोर रुजू व्हाव ेअशी आज्ञा झाली. त्याच्या 
मन्सबीि िीनश ेजाि व शभंर स्वार अशी वाढ करण्याि आली. 

 
चौलागडच्या जमीनदारीवर दौलिमंदच्या ऐवजी त्याचा भाऊ िालेमंद गोंड याची नेमिकू 

करण्याि आली. 
 
फिेह म हंमदला पाचश ेजाि व शभंर स्वार व लाल यास दोनश ेजाि व पन्नास स्वार अशा मन्सबी 

बहाल करून िळकोकिचा फौजदार इखलासखान याजकडे पाठहवण्याि आले. 
 
शहाजादा बेदारबख्ि याच्या िैनािीिील राजा भीम याचा अजग आला. िो बादशहा प ढे ठेवण्याि 

आला. 
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ब ऱ्हाि ल्ला हा गाहजउद्दीनखान बहादूर याच्या फौजेि िैनाि होिा. िो ह ज राि आला. त्याला 
चाकिची हकल्लेदारी देऊन हिकडे जाण्यास हनरोप देण्याि आला. मरहूम स लिान अलीखान याचा जावई 
म हंमद शरीफ याला दगाक लीच्या जागी हसरागडच्या हकल्लेदारीवर नेमण्याि आले. 

 
म क ं दडसग गौड याला हसद्धगडच्या हकल्लेदारीवर नेमण्याि आले. 
 
पदमडसगचा नािू साहेबडसग याचे म हकमडसगचा म लगा गोपाळडसग याच्या म लीशी लग्न ठरले. 

त्याला देशी जाण्यासाठी रजा देण्याि आली. िी िीन महहन्यासाठी होिी. 
 
बजाजी (डनबाळकर) चा म लगा आहि महादजीचा भाऊ हशवरघोजी (?) हा गाहजउद्दीनखान 

बहादूर याच्या फौजेि िैनाि होिा. िो ह ज राि आला. िो दीड हजार जाि व एक हजार स्वार असा 
मन्सबदार होिा. त्याला शभंर स्वाराचंी बढिी देऊन बादशहाने हवचारले, ‘िू क ठला जमीनदार आहेस?’ 
त्याने म्हटले, ‘माझे वडील बजाजी यानंा फलटिची जमीनदारी होिी. बादशहानंी हवचारले, ‘त्या गावाि 
िू गढी बाधूं शकशील काय? ‘त्याने म्हटले, ‘आज्ञा होि असेल िर मी त्या जागेि गढी बाधंीन.’ 
बादशहानंीिे मान्य केले. 

 
वऱ्हाडचा स भेदार अलीमदानखान याचा अजग बादशहाच्या नजरेखालून गेला. 
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बहलहारी डहदू हा म सलमान झाला. त्याला वसे्त्र देण्याि आली. 
 
हसरागडहून बदलेला हकल्लदेार दरगाहक लीखान याला बलकोंडाच्या हकल्लेदारीवर नेमण्याि 

आले. 
 



 
अनुक्रमणिका 

छत्रसाल ब ंदेला याला प न्हा मन्सब बहाल करण्याि आली. िो पाचश ेजाि व सािश ेस्वार असा 
मन्सबदार होिा. त्यापैकी पाचश ेद घोडी स्वार होिे. त्यापैकी शभंर जाि आहि िीनश ेस्वार कमी करण्याि 
येऊन छत्रसालला ह ज राि बोलावण्याि आले. 

 
अबाबकरचा म लगा म हंमद आदम याला कडेकलीच्या (?)हकल्लेदारीवर नेमण्याि आले. 
 
अहमदनगरचा हकल्लेदार व फौजदार अब्द लगफूर याने हलहून कळहवले की : गहनमाचें सैन्य या 

पहरसराि आले होिे. मी हल्ला करून त्याचा मोड केला. सवग काही व्यवस्स्थि केले. पि येथील बािमीदार 
म हंमद जमील हा माझा हवरुद्ध असून माझ्या कामहगरीचा वृत्तािं देि नाही. िो उलट बािम्या देिो आहि 
खोटेनाटे आळ घेिो. आज्ञा झाली की : यारअलीबेग याने द सरा बािमीदार नेमावा. 

 
छाविीिील हत्ती चरहवण्यासाठी जफराबाद बीदरकडे पाठवाव ेआहि त्यासाठी पन्नास ग जगबदार 

(दंडधारी) नेमण्याि याविे अशी आज्ञा झाली. 
 
नादेंडच्या बािम्यावरून समजले की : साविंजी (?) हा सैन्य घेऊन आला. वरवाळ परगण्याि 

त्याने िेथील बागा उध्वस्ि केलया आहि िो बंदरी (?) कडे हनघून गेला. आज्ञा झाली की : या सबंंधी 
िेथील (नादेंड) स भेदार सय्यद अब्द ल्लाखान याला हलहाव.े 

 
िळकोकिचा फौजदार इखलासखान हमयाना याजकडे मदि म्हिून पाच हजार रुपये आहि पाच 

घोडे देण्याि आले. 
 
बािमी आली की : नरकवासी संभाजीच्या म लगा राजा शाहू याचा ग मास्िा हा (शाहूच्या) 

परगण्याच्या रयिेवर ज लूम करीि आहे. आज्ञा झाली की : ग जगबदार (दंडधारी) पाठवनू त्याला दरबाराि 
आिण्याि याव.े 
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आज दरबारचे कामकाज झाले नाही. 
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शखे इनायि ल्लाचा म लगा शखे अब लकासम याला साबंद (राबंद?) ची हकल्लेदारी देण्याि आली. 
 
शहाजादा बेदारबख्ि याच्या लष्ट्करािून बािमी आली की : राजा भीम (उदयपूरचा) याचे 

भाऊबंद, फते्तडसग, पाचश ेजाि व चारश ेस्वार याचंा मन्सबदार व भारिडसग, चारश ेजाि व दोनश ेस्वार 
याचंा मन्सबदार हे लष्ट्कर सोडून आपलया देशाकडे हनघून गेले त्यानंा फरारी म्हिून नोंदण्याची आज्ञा 
झाली. 

 
जानोजीच्या बाबिीि आज्ञा झाली की : आपलया दोनश े स्वाराहंनशी त्याने हमीद द्दीनखानाच्या 



 
अनुक्रमणिका 

लष्ट्कराि रुजू व्हाव.े 
 
हवनंिी करण्याि आली की : मािबरखानाच्या िजहवजीप्रमािे चपंिराम याची कोरंग (क रंग?) या 

हकललयावर नेमिकू झाली होिी. पि िो अद्याप िेथे पोहोचला नाही. त्याची मन्सब िीस स्वारानंी कमी 
करण्याि येऊन त्याला ह ज राि बोलावण्याचा ह क म देण्याि आला. 

 
ब ऱ्हाि ल्ला याला चाकिच्या हकल्लेदारीवर नेमण्याि येऊन त्याला हनरोप देण्याि आला होिा. 

त्याच्या मन्सबीि बढिी देण्याि आली. 
 
हमीद द्दीन खान कोिवाल हा कही (घासदािा इत्यादी) आिण्यासाठी गढीसंक (?) कडे गेला 

होिा. त्याने हवनंिी पाठहवला की : संिाजीचे सैन्य इकडे आले आहे. माझ्या जवळचे सैन्य ज जबी आहे. 
द सरे एखादे पथक िैनाि व्हाव.े आज्ञा झाली की : शहाजादा म हंमद आज्जमशहाच्या िैनािीिील दोनश े
स्वार व दोनश ेबहेहलये पाठहवण्याि याव.े 
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हसद्धगडहून बदललेला हकल्लेदार, जगिडसगाचा म लगा हकशनडसग याची नेमिकू क रंगच्या 
हकललयावर करण्याि आली. 

 
गाहजउद्दीनखान याच्या फौजेिील हखदमि जफरखान याने हवनंिी केली की :राघो व रामचंद्र हे 

जहाहगरीच्या बंदोबस्िासाठी अहमदनगर जवळ आले आहेि. त्यानंा इकडील प्रदेशाची संपूिग माहहिी 
आहे. िे माझ्याबरोबर राहून बंदोबस्िाचे काम चोख बजाविाि. त्यानंा गाहजउद्दीनखानाच्या फौजेि िैनाि 
कराव.े आज्ञा झाली की : त्या दोघानंा ह ज राि बोलवाव.े राघोला हजारी व पाचश ेस्वार याचंी मन्सब िर 
रामचंद्रला अकराश ेपन्नास आहि सहाश ेस्वार याचंी मन्सब आहे. 

 
बािमी आली की : उग्रसेन कछवाहा (याने जयडसग हशवाजी महाराज भेटीच्यावळेी महाराजाचें 

स्वागि केले होिे) याचा नािू कलयािडसग हा काबलू येथे िैनाि होिा. िो मरि पावला. 
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जाफरखानाचा म लगा हािमबेग याला आज्ञा झाली की : सजावली (अंमलबजाविीची मािसे) ची 
मािसे पाठवनू आहिशखानाच्या सैहनकानंा गोळा कराव े आहि त्यानंा आहिशखानाकडे पोहोचवाव.े 
आहिशखानाला बेडराचंा प्रहिकार करण्यासाठी ग लबग्याकडे पोहोचवनू परि याव.े 

 
गदगचा फौजदार शरेखान याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : मी आपलया जवळचे बरेचसे पथक 

बादशहाच्या रक्षिासाठी ठेवले असून थोडी मािसे बरोबर घेऊन शहाजादा बेदारबख्ि याच्या िैनािीि 
चाकरी बजावीि आहे. कृपा व्हावी. 

 
बीडचा फौजदार मामूरखान याच्या लष्ट्करच्या हदवािहगरीवर सफीउद्दीनचा म लगा म हंमद बाकर 



 
अनुक्रमणिका 

याची नेमिकू करण्याि आली. 
 
गंगाराम डहदू हा म सलमान झाला. त्याला हखलि व बहक्षसे ही देण्याि आली. 
 
बीडचा फौजदार मोहिमदखान याने पालखू वजंारा याचा म लगा धमा याचा प ढीलप्रमािे अजग 

बादशहाकडे पाठहवला :— माझ्या बापाला हनजामशहा बहरी (अहमदनगरचा हनजामशहा) याजकडून 
बीड परगण्याि पाच गाव े हमळाळी होिी. िी मला पि हमळावीि. माफीचा कौलही हमळावा. बादशहाने 
ह क म केला की : ज न्या सनदा पाहून वरील गावाचं्या पाटीलकीच्या सनदा मोहिमदखान याजकडे पाठवनू 
देण्याि याव्या. वजंारा मजकूरला माफीचा कौलनामाही पाठहवण्याि यावा. 

 
धमाने हवनंिी केली होिी की : माझी आई असीरगडच्या हकललयाि कैद आहे. हिला बधंम ्ि 

करण्याि याव.े ह क म झाला की : असीरगडचा हकल्लेदार जाहबिाखान याला हलहाव ेकी, बाई मजकूरला 
औरंगाबादेचा हकल्लेदार इनायिखान याजकडे पाठवावी. इनायिखान याने हिला बीडचा फौजदार 
मोहिमदखान याजकडे पाठवावी. त्याने धमाकडून मािबर जामीन घेऊन आईला त्याच्या हवाली करावी. 
धमाला िाकीद करण्याि यावी की, बीड भागाि गहनमानंा छाविी करू देऊ नये, त्याचं्याशी संघटन ठेव ू
नये धमाचे भाऊ अंबा वगैरे यानंी त्या भागाि दंगेधोपे करू नयेि. 
 
१६ जुलै १६९४ 
 

शहाजादा रफीउलकदरच्या पथकापकी पन्नास स्वार िळकोकिचा फौजदार इखलासखान 
याजकडे िैनाि करण्याचे ठरले होिे. िे स्थहगि करण्याि आले. अब्द ल्ला ठािेदार कनूगल (?) याने अजग 
पाठहवला की : माझ्यापाशी फार थोडे सैन्य आहे. आहि या हजलयाि गहनमाचंी वदगळ फार आहे. बादशहांनी 
त्याला कळहवण्याि साहंगिले की, ‘ि झ्याने काम हनभि नसलयास इिर क िाची िरी नेमिूक करण्याि 
येईल.’ 

 
ग लबगा परगण्याचा देशम ख भीमराव याला िीनश े जाि व दीडश े स्वार अशी मन्सब होिी. 

नरसोजी देशम खाला हशबंदीची देखरेख करण्यासाठी त्याने सागंाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

१७ जुलै १६९४ 
 

रायपूरचा हकल्लेदार सरुपडसग याच्या भाउबंदापैकी छत्रडसगाचा म लगा क ं वरडसग याच्या मन्सबीि 
वाढ करण्याि आली. 

 
नादेंडचा स भेदार अब्द ल्लाखान याचा म लगा सय्यद ह सेनअलीखान याला ग लबगा भागािील 

बेडरावंर हल्ला करण्यासाठी हिकडे रवाना कराव े म्हिनू ग जगबदार (दंडधारी) याला पाठहवण्याची आज्ञा 
झाली. 

 
ज स्लफकारखानाच्या सैन्यािील सरदारखान, शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेिील राजा भीम 

आहि बेळगावचा हकल्लेदार बसालिखान याचें अजग आले. 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहा हे ख्वाजा याकूिला म्हिाले की, ‘अननस व इिर फळे याचं्या हबया म हंमद अन्वरच्या 
बागेिून घेऊन औरंगाबादेच्या बागेि लावण्यासाठी पाठहवण्याि याव्या.’ 

 
ज स्लफकारखानाने हवनंिी हलहून पाठहवली की : मरहूम बहाद रखान याचा म लगा अजीजखान 

याने गहनमाचं्या लढाईि उत्कृट कामहगरी बजावली आहे. त्याला बढिी देण्याि यावी. हवनंिी मान्य 
करण्याि आली. 

 
रामराय वािी हा यारअलीबगेच्या िैनािीि होिा. िो म सलमान झाला. बादशहानंी स्विः त्याला 

कलमा बदहवला व त्याला हखलि (वसे्त्र) देण्याि आली. 
 
शाही बाजारचा करोडी शरीफखान याने हवनंिी केली की : हैदराबादेहून वजंारी हे रसद (धान्य) 

आहिि होिे. वाटेवरील हजलयाचें फौजदार हे त्याचं्याकडून राहदारी– (जकाि कर) घेिाि. बादशहानंी 
आज्ञा केली की : वजंाऱ्याबरोबर एक ग जगबदार (दंडधारी) नेमण्याि यावा. ज्यानंी हा कर वसूल केला 
असेल त्याचं्याकडून िो वजंाऱ्यानंा परि देण्यास लावावा आहि असा कर वजंाऱ्याकंडून वसूल करण्याि 
येऊ नये. 

 
राघोरामचदं्र हा फौजेिून हनघून आपलया जहाहगरीि जाऊन बसला होिा. ह क म झाला की : 

म हंमद सालेह याला पाठवनू त्याला (राघोरामचदं्र याला) गाहजउद्दीनच्या फौजेि पोहोचवनू याव.े 
 
बादशहा बक्षी उलम लक बहरामंदखान याला म्हिाले, ‘आहिशखान हा खहजना आिण्यासाठी गेला 

आहे. त्याला हलहाव ेकी, ग लबगा भागाि बेडरानंी दंगा माडंला आहे आहि त्यानंी आपली ठािी कायम 
केली आहेि. िर िू त्याचं्यावर हल्ला करण्यासाठी गलबग्याकडे जा व त्याचंी ठािी काढून टाक.’ खहजना 
आिण्यासाठी बादशहानंी लिीफल्लाखान, इस्र्फ्िखारखान व म हंमद िकी उफग  प रहदलखान यानंा 
साडेिीनश ेस्वार बोरबर देऊन रवाना केले. 
 

१८ जुलै १६९४ 
 

आहदलखानी िळकोकिचा हदवाि म हंमद रफी याने िळकोकिमधील जमीनदार म हंमद ह सेन 
याजसाठी व हनजाम सौदागर याजसाठी कौलनामे व बहक्षसी माहगिली होिी. म हंमद ह सेनला हखलि व 
घोडा आहि हनजाम सौदागरला एक हजार रुपये हखलि आहि कौलनामा ही देण्याची आज्ञा झाली. 

 
शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याच्या सैन्यािील म हंमद बदी बलखी याच्या हलहहण्यावरून कळले 

की : सैन्याि िैनाि असलेला रािाजी पाचश ेजाि व एक हजार स्वार असलेला मन्सबदार हा सैन्य सोडून 
हनघून गेला आहे. त्याची फरारी म्हिून नोंद करण्याि यावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : ज स्लफकारखान याने डजजी प्रािंािील पालमकोटा याला वढेा 

घािला होिा. या स मारास िेथील हकल्लेदार हा दाऊदखानाच्या माफग िीने ज स्लफकारखानाला भेटला. 
आहि त्याने हकल्ला हवाली केला. 

 



 
अनुक्रमणिका 

सय्यद लष्ट्करखान याने हलहून कळहवले की : माझ्या फौजेि िैनाि असलेला राघोजी याने उत्कृष्ट 
कामहगरी बजावली आहे. त्याची जहाहगर बदलण्याि आली आहे. िी बहाल व्हावी. राघोजीच्या 
वकीलाकडून म चलका घेऊन जहागीर देण्याि यावी अशी आज्ञा झाली. राघोजीला अडीच हजार जाि 
आहि पाचश ेस्वार अशी मन्सब होिी. 

 
बादशहा बक्षीउलम लक बहरामंदखान याला म्हिाले, ‘आहिशखानाच्या बरोबर चार हजार सािश े

ए््याऐंशी सैहनक स्वाराचें सैन्य ियार करून देण्याि याव.े’ 
 
१९ जुलै १६९४ 
 

नळद गगचा हकल्लेदार काहमलखान याने अजग पाठहवला की : या भागाि बेडराचें सैन्य (जमीयि, 
टोळ्या, पथके) आले आहे. आहि धामधूम करीि आहे. मला हकललयाि कोंडून पडाव े लागि आहे. 
बादशहानंी आज्ञा केली की : आहिशखानाने त्याचं्यावर चालून जाव.े 

 
म हंमद म रादखान हकल्लेदार बहाद रगड याच्या म लीचे कामबक्षाच्या िैनािीिील स लिान ह सेन 

याच्याशी लग्न ठरले. बादशहानंी यासाठी म रादखानाचा (हा इहिहासकार खाफीखान याचा आश्रयदािा) 
भाऊ म हहसन आहि स लिान ह सेन यानंा िीन महहन्याची रजा हदली. 

 
बादशहानंी गाहजउद्दीनखान बहाद र याजसाठी दहा िोळे अत्तर पाठहवले. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : आहिशखानाबरोबर पाचश ेपायदळ हशपाई, िीनश ेबंदूकची, दोनश े

बहेहलये, दहा मि सरब, वीस मि दारू, शभंर बाि ही िोफखान्यास लागिारी आवशयक सामग्री 
आहिशखानाबरोबर देण्याि यावी. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : अनेक मराठे गहनमाचंी क ट ंबे इंदापूर परगण्याि आहेि. 

बादशहानंी बक्षीउलम लक बहरामंदखान यास आज्ञा केली की : ि म्ही म हंमदखान (?) बहाद र यास हलहून 
पाठवाव ेकी, गहनमाचं्या क ट ंहबयानंा कैद कराव.े 

 
परंड्याच्या बािम्यावरून कळले की : िेथील हकल्लेदार व फौजदार इज्जिखान याने हकललयाच्या 

रेविीच्या (प्रवशेद्वाराजवळची संरक्षक डभि) पासून एक दोन बािाच्या टप्प्यावर एक प रा बसहवला असून 
त्याने त्याचे नाव इज्जिप रा असे ठेवले आहे. हा मजकूर हदवािाकडे पाठहवण्याि यावा अशी बादशहाने 
आज्ञा केली. 

 
हैद्राबादचा स भेदार जानहसपारखान आहि ब ऱ्हािपूरचा स भेदार मरहमिखान याचं्या नाव े

बादशहाचे ह क म पाठहवण्याि ह क म पाठहवण्याि आले. 
 
२० जुलै १६९४ 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील हकीकि कळली: खानजमान फिेहजंग याने नरग ंद घेण्यासाठी त्या 



 
अनुक्रमणिका 

हकललयावर हल्ला चढहवला. पि बादशाही सरदारापंैकी कोिीही त्याच्या मदिीस गेले नाही. याम ळे हखन्न 
होऊन मोचे टाकून िो छाविीि परि आला. हे कळलयावर शहाजादा बदेारबख्ि याने मोचे 
साभंाळण्यासाठी शमशरेखान आहद सरदारानंा पाठहवले. 

 
बागाचंा अहधकारी ख्वाजा याकूि याला बेगमहौदािून हवजापूरच्या हकललयाि वाहािारा कालवा 

स्वच्छ करण्यासाठी पाठहवण्याि आले. त्याच्या बरोबर िीनश े जाि व शभंर स्वार याचंा मन्सबदार 
सादिमंद याला पाठहवण्याि आले. 

 
कही (घासदािा) आिण्यासाठी हमीद द्दीनखान हा गढीसंक (जि िाल का) कडे गेला होिा. िो 

परि आला. 
 

२१ जुलै १६९४ 
 

आज बादशहानंी शहाजादा आज्जम व बक्षीउलम लक बहरामंदखान याजंबरोबर खलबिे केली. 
पाथरीचा फौजदार हसराज द्दीन याला गाहजउद्दीनखानाच्या फौजेि पोहोचवनू याव े असा ह क म देण्याि 
आला. 
 

* * * 
  



 
अनुक्रमणिका 

चार 
मोगल दरबारची बातमीपते्र : पुरविी नोंदी 
 
एहप्रल १६९४ ते एकोिीस जून १६९४ 
 
एहप्रल मे १६९४ 
 

अजमीरच्या बािम्यावरून कळले की : मनोहरप रच्या ज म्मामहशदीि िेथील जमीनदार जगिडसग 
हा म सलमानानंा ज म्म्याची (श क्रवारची) नमाज पढू देि नाही. याचा बंदोबस्ि करण्यासाठी िेथील स भेदार 
सफीखान (?) याला हलहाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
लत्फ ल्लाखान व (सफहशकनखान याचा भाऊ) म हंमद अस्करी यानंी ह ज राि याव े व 

ल त्फ ल्लाखानाच्या सैहनकानंा डहमिखान बहाद र याजकडे िैनाि कराव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

आग्ऱ्याचा स भेदार हफदाईखान, ग लबग्याचा हकल्लेदार व फौजदार अलफखान व बाशीचा ठािेदार 
यासीनखान याचंी पते्र बादशहानंी नजरेखालून घािली. 

 
सगर (ग लबगा हजलहा) चा ठािेदार हखदमि िलबखान याला गाहजउद्दीनखान बहाद रापाशी 

िैनाि कराव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
कोहीरचा फौजदार म जर्फ्फरखान याने हलहहले की : गहनमाचंा मोड करण्यासाठी रामगीर व चादंा 

या मागाने जाव ेअशी आज्ञा झाली आहे. बंडखोरानंी या हजलयाि उपद्रव करण्यास स रवाि केली आहे. 
आज्ञा झाली की : सावध राहाव.े 

 
दहक्षिच्या हकललयािील इहशाम (हशबंदी) च्या पगारबाकी बाबि एक लाख रुपये द्याव ेअशी आज्ञा 

झाली. 
 
मरहूम याकूिखान याचा म लगा अली याला सगर (ग लबगा हजलहा) येथील ठािेदारीवर नेमण्याि 

आले. 
 
काब लचा स भेदार अमीरखान याने दोनश ेघोडे पाठहवले असून िे ब ऱ्हािप रापयंि आले आहेि असे 

खानाजादखान याने कळहवले. खहजन्याबरोबर िे प ढे छाविीि पाठहवण्याि याविे अशी आज्ञा झाली. 
 
ज स्लफकारखानाच्या फौजेि िैनाि असलेला ि कग िाजखान याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
म हंमद अस्करी याला ल लफ ल्लाखानाच्या बरोबर ह ज राि बोलावण्याि आले होिे. आिा आज्ञा 

ज्ञाली की : म हंमद अस्करी याने शहाजादा बेदारबख्ि याच्या सैन्याि िैनाि व्हाव.े 
 



 
अनुक्रमणिका 

मकहूर (मराठे, राजाराम महाराज) याच्या प ढील नौकराचं्यावर कृपा झाली. रसमानजी (?) 
याला पाचश ेजाि व शभंर स्वार अशी मन्सब देण्याि आली. यशविंराव याला चारश ेजाि व पन्नास स्वार 
अशी मन्सब हमळाली. 

 
इनायि ल्लाच्या हवाली पन्नास हजार रुपये होिे. शहाजादा बेदारबख्ि याच्या हवनंिीवरून 

बादशहानंी आज्ञा केली की : करकर(?) व खालीहाळ (जाळीहाळ) च्या जमीनदाराकंडून येिारी पेशकश 
(खंडिी) ही पगारावर खचग करण्याि यावी. 

 
जेब हन्नसा बेगम हहने (हदल्लीहून) खरब जाच्या करंड्या पाठहवलया होत्या त्या बादशहानंी 

नजरेखालून घािलया. 
 
डहमिखान बहाद र हा अकलूज येथे होिा. हरकाऱ्याकडून कळले की : त्याच्या फौजेि िैनाि 

असलेला बहहजी पाढंरे याची मािसे आहि डहमिखानाची मािसे याि मारामारी झाली. एक ठार व एक 
जखमी अशी हानी झाली. डहमिखानाने मध्ये पडून बहहजी पाढंऱ्याचे सातं्वन केले. 

 
औशाचा फौजदार ख्वाजा नस्र ल्ला व फीरोजगडचा फौजदार अब्बास यानंा काय मन्सब आहे याची 

चौकशी करण्याि आली. 
 
नस्र ल्लाह हा पन्हाळा भागाि होिा. िो येऊन भेटला. गाहजउद्दीनखान बहाद र याने गहनमावंर जय 

हमळहवला अशा अथाचे पत्र बाबाख्वाजा याने आिले होिे. त्याला हखलिीची वसे्त्र देऊन हनरोप देण्याि 
आला. 

 
कलयाि हभवडंीचा ठािेदार मािबरखान याच्या फौजेिील िेजडसग (?)झाला व अजबडसग झाला 

याचंी मारामारी झाली. दोघेही मारले गेले. 
 
औशाचा हकल्लेदार व फौजदार नस्र ल्ला याला फीरोजगडच्या (यादगीर) हकल्लेदारी व फौजदारी 

याजवर नेमण्याि आले. त्याच्या जागी म हंमद साद ल्लाखान याला औशावर नेमण्याि आले. म हंमद 
साद ल्लाखान याला पाचश ेजाि व शभंर स्वार अशी मन्सब होिी. िीि दोनश ेस्वाराचंी भर घालण्याि आली. 

 
नळद गग कडील बािम्यावंरून कळले िे असे: मराठ्ाचें सरदार अलाउद्दीन व जसविं 

(हिमंिराव) हे सैन्य घेऊन या प्रदेशाि आले. नळेगाव (?)च्या जहाहगरीच्या ग माशत्याने त्याचं्याशी य द्ध 
केले. पि कच खाऊन िो गढीि जाऊन बसला. बंडखोरानंी नळद गगवर चालून जाऊन िेथे ल टालूट 
केली. बादशहाने आज्ञा केली की : बंडखोराचंा मोड करण्यासाठी अब्द ल्लाखान याला हलहा. 

 
मडछद्रगडचा हकल्लेदार व फौजदार सय्यद नूरम हंमद याला हखलिीची वसे्त्र देऊन हनरोप देण्याि 

आला. 
 
कळंब (वऱ्हाड?) चा फौजदार हाजी अहमदबेग याची मन्सब कमी करण्याि आली. 
 



 
अनुक्रमणिका 

हवजाप राि िैनाि असलेलया मन्सबदारापंाशी पथकेच नाहीि असे कळहवण्याि आले. चौकशी 
करण्याची आज्ञा देण्याि आली. 

 
देवीदास व आिखी एक डहदू हे म सलमान झाले. त्यानंा हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
घोडपगडाचा हकल्लेदार अब लहसन याचे पत्र बादशहानंी नजरेखालून घािले. 
 
हवजापूरचा स भेदार सय्यद लष्ट्करखान हा बेडराचंा उपद्रव दूर करण्यासाठी न स्रिाबादेकडे गेला 

होिा. त्याला ह ज राि याव ेम्हिून हलहहण्याची आज्ञा झाली. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : छाविीिील बैल चरण्यासाठी अंबापूरकडे गेले होिे. हशवा 

बंडखोर याच्या सैहनकानंी दोनश ेबैल पळहवले. 
 
बादशहा काही हदवस हवजाप राि होिे. सहा शव्वाल (मे १६९४ च्या मध्याि) ला िे गलगलीला 

पोहोचले. 
 
यलंगिोशखान (औरंगजेबाला एका दासीकडून झालेला म लगा?) याचा म लगा स भानवदी याने 

नऊ मोहरा नजर म्हिून बादशहाप ढे ठेवलया 
 
राजा हवजयडसग याचा म लगा उदयडसग याला बदरी (छाविी जवळ) गावाहून िोफा 

बेदारबख्िाच्या छाविीि पोहोचहवण्याची आज्ञा झाली. 
 
त्र्यंबकगडचा बदललेला हकल्लेदार व मरहूम कदीमक लीखान याचा म लगा हादीक ली हा 

बादशहाला येऊन भेटला. 
 
मिरूचा ठािेदार जगदेव याने हलहहले की : गहनमाचंी ि कडी इकडे आली होिी. मी त्याचं्यावर 

चालून गेलो. शत्र पैकी अनेकजि मृि अगर जखमी झाले. घोडे, भाले व कट्यारी हािी लागलया. बादशहा 
म्हिाले, ‘मज रा झाला.’ जगदेवरावला (जाधव) िीन हजारी मन्सब होिी. िी वाढहवण्याि आली. 

 
सगर (ग लबगा हजलहा) चा ठािेदार हयािखान याला आपलया ठाण्याकडे जाण्यास हनरोप 

देण्याि आला. 
 
डहमिखान बहादूर याने हलहहले की : आपलया आजे्ञप्रमािे मी खटावचा ठािेदार रामचंद्र याच्या 

क मकेला गेलो. गनीम त्या ठाण्यावर नाहीि. काय आज्ञा? आज्ञा झाली की : अकलूज असदनगरवर 
जाऊन सावध राहाव.े 

 
हदलेरखान हवजापूरी याला गोकाकच्या ऐवजी ब धनवाडी(?) परगिा िनखा जहागीर म्हिनू 

देण्याि आला. 
 



 
अनुक्रमणिका 

शहाजादा बेदारबख्ि याच्या लष्ट्करािील बािम्यावरून कळले की : शहाजाद्याने पन्हाळ्याला वढेा 
घािला आहे. हकललयाचा एक ब रूज मोडला असून हकल्ला आज उद्या हािी येईल. 

 
ग लबग्याच्या बािम्यावंरून कळले की : बेडर बंडखोर हे प्रवाशानंा ल टि असिाि. फौजदाराला 

याबाबिीि हनक्षून हलहाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
अब्द स्सलाम हा रायबाग ह के्करीचा फौजदार होिा. िी जागा िेरदळचा फौजदार शखे फरीद याला 

देण्याि आली. 
 
संगमनेरच्या ग प्ि बािम्यावरून समजले की : अकोलयाचा ठािेदार सय्यद नूरखान याचा नायब 

म हंमद ल त्फ हा आपली जागा सोडून पट्टयाच्या हकललयाकडे गेला आहे. त्याला बदलण्याि याव ेअसा 
ह क म देण्याि आला. 

 
इस्माईलखानाचा म लगा परवहरशखान याला दोन हजार जाि व दोन हजार स्वार अशी मन्सब 

होिी. त्याला ज स्लफकारखानाच्या फौजेिून बोलावनू घ्याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
ज स्लफकारखानाकडून कळले की : राजारामाचा अहधकारी संिाजी जाधव हा नोकरीच्या आशनेे 

माझ्याकडे आला. त्याला िीन हजार जाि व िीन हजार स्वार अशी मन्सब हमळावी. बक्षीउलम लक 
बहरामंदखान याने चौकशी करून कळवाव े अशी आज्ञा झाली. ज स्लफकारखानाने स चहवलयाप्रमािे 
बादशहानंी मन्सब (सिंाजी जाधवाला?) हदली. त्याचे म लगे महादजी व अनाजी (?) यानंाही मन्सबी 
देण्याि आलया. 

 
बाळाप र (कनाटकाि) चा हकल्लेदार शखे साबर (?) साबर (?) हा नेहमी दारूच्या नशिे ध ंद 

असिो. ज न्या सदीवालानंा (हशबंदीची मािसे) त्याने काढून टाकले असून नवीन नोकर भरिी केले आहेि. 
िे इिराशंी हफिूर करीि आहेि. आज ना उद्या हकल्ला हािून जाण्याचा संभव आहे. बादशहानंी आज्ञा केली 
की : याबाबिीि कनाटकचा फौजदार काहसमखान याला हनक्षनू हलहहण्याि याव.े 

 
धरमावरम हकललयाच्या प्रकरिाची चौकशी करून इस्म्ियाजगड अधोनीचा हकल्लेदार 

रादअंदाजखान याच्या हािाखालचा अहधकारी लक्ष्मीकािं याने वृत्तािं सादर करावा अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहा हमीद द्दीनखानाला म्हिाले, ‘ियार रहा. गहनमाचंा मोड करण्यासाठी ि म्हाला 

पाठहवण्यार आहे.’ त्याची ि कडी ियार करून द्यावी असे बहरामंदखानाला सागंण्याि आले. 
 
चादंवडच्या बािम्यावंरून समजले की : महहपिडसगाची नेमिूक नाहशक (?) च्या हकल्लेदारीवर 

झाली होिी. पूवीचा हकल्लेदार रघ नाथडसग याने हकल्ला हवाली करण्याचे नाकारले. मािबरखानाने िाकीद 
हदली िरी उपयोग झाला नाही. 

 
इस्माईलखान मका याने हवनंिी केली की : माझ्या भाऊबंदापैकी जलालखान वगरैेंनी गहनमाशंी 

झालेलया य द्धाि कामहगरी बजाहवली आहे. माझा म लगा परवहरशखान याच्या बरोबरच त्यानंाही 



 
अनुक्रमणिका 

ज स्लफकारखानाच्या छाविीिून बोलावनू घ्याव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
कळंबचा बदललेला हकल्लेदार म हंमद जाफर हा येऊन बादशहानंा भेटला. 
 
परगिे गोकाकचा फौजदार व अमीन ख्वाजा म हंमद अमीन याला एक घोडा बक्षीस देऊन 

गोकाककडे पाठहवण्याि आले. 
 
देवगड (नागपूर) चा जमीनदार राजा दीनदार याचे हवनंिीपत्र बादशहानंी नजरेखालून घािले. 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : छाविीि अन्नधान्याच्या ि टवडा असून धान्य महाग झाले आहे. 

गहू व चिे रुपयाला साि आठ शरेाच्या भावाने हवकले जाि आहेि. बादशहानंी ज म्लि लम लक असदखान 
याला म्हटले, ‘बाजारचा अहधकारी शरीफखान याला हवचारा की, महागाईचे कारि काय? लक्ष ठेविा की 
नाही.’ 

 
ज म्लि लम लकाने चौकाशी करून कळहवले की : शरीफखानाचे म्हििे आहे की, वजंारी लोक 

डोंगराळ भागािून धान्य आििाि. वाटेि बंडखोराचें स्वार वाटमारी करून त्यानंा ल टिाि. म्हिून 
छाविीि महागाई आहे. वाटेि ठािी बसवनू क मक पोहोचहवली िर वजंारी लोक स रहक्षिपिे धान्य आि ू
शकिील व धान्य स्वस्ि होईल. 

 
बादशहा म्हिले, ‘क ठे क ठे ठािी बसहविे आवशयक आहे हे चौकशी करून कळवा.’ 
 
शरीफखानाने कळहवले की : कागलचा ठािेदार हपराजी याने प ढीलप्रमािे हलहहले आहे :— 

आजे्ञप्रमािे मी ल त्फ ल्लाखानाच्या िोफखान्यासाठी हशसे, दारू इत्याहद गोळा करण्यासाठी गेलो होिो. 
कोलहापूरचा ठािेदार अन्वरखान याने माझ्या ठाण्यावर येऊन हल्ला चढहवला. माझी काही मािसे मारली. 
रयि पकडून नेली. ग रेढोरे व मालमत्ता ल टली. हिची डकमि जवळ जवळ पंचवीस हजार रुपये आहे. 
अन्वरखान याने कागलला ठािे बसहवले आहे. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : ल त्फ ल्लाखानाने चौकशी करून वृत्तािं सादर करावा. 
 
पवनारचा फौजदार व चादं्याच्या खंडिी वस लीचा अहधकारी सद्र द्दीन म हंमदखान याच्या मन्सबीि 

वाढ करण्याि आली. 
 
होशगंाबादेचा फौजदार म हंमदखान हवजाप री हा श क्रवारच्या नमाजासाठी घरािून बाहेर पडि 

नाही. िसेच िो आपलया कचेरीिही येऊन बसि नाही असे कळले. कचेरीि बरोबर येऊन बसि जाव ेअशी 
िाकीद त्याला देण्याची आज्ञा झाली. मिूर (बनूर?) िे भमू या रस्त्याचा मागगरक्षक (राहदार) मिलबखान 
याने गहनमावर हल्ला केला. पाडाव केलेलया वस्िूि एक घोडा होिा. िो बादशहाकडे पाठहवण्याि आला. 
जानहनसारखान उफग  ख्वाजा अब लमकारम हा गाहजउद्दीनखान बहाद राच्या फौजेि िैनाि होिा. त्याची 
बदली जम्मूचा फौजदार म्हिून करण्याि आली. 

 



 
अनुक्रमणिका 

बहरामंदखानाने साहंगिले की : सय्यद गजनफर याची हवनंिी अशी आहे: गलगलीचे आहि 
कृष्ट्िेच्या पलीकडचे जमीनदार म्हिि आहेि की, आम्हाला िीन वषासाठी हजहझया माफ व्हावा. कृष्ट्िेच्या 
पलीकडे धान्याचा एक गंज (बाजार) कायम व्हावा म्हिजे कोकि व गोवबेंदर वगैरे हठकािाहून धान्य 
आिनू जमा करिा येईल. त्याम ळे बादशाही छाविीि स्वस्िाई होईल. त्या गजंाचा दारोगा (व्यवस्थापक) 
म्हिून आपली नेमिूक व्हावी. मी अम क अम क प्रमािाि धान्य प रवीन असा म चलका हलहून देण्यास ियार 
आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की : शरीफखानाला (छाविीिील बाजाराचा व्यवस्थापक) हवचारा. िो 
कबूल असेल िर गजनफरला नेमा. 

 
खटावच्या हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : संिाजी (घोरपडे) चा म क्काम परळीला 

(सािाऱ्याजवळ) आहे. त्याने आपले प ििे, बहहजीचे दोन प त्र याचंी लग्ने साजरी केली. बहहजी हा रामा 
मकहूर (राजाराम) याजबरोबर डजजीला आहे. संिाजी सैन्य गोळा करीि असून आक्रमि करण्याच्या 
हवचाराि आहे. 

 
गढीसकंचा ठािेदार प रहदलखान याला अब्बासच्या जागी हफरोजगडची हकल्लेदारी देण्यािआली. 
 
अज गनवाडचा ठािेदार मंबाजी(?) याला हमीद द्दीनखान याजकडे िैनाि करण्याि आले. 
 
हदलेरखान हा गाहजउद्दीनखान बहाद र याच्या फौजेि िैनाि होिा. त्याने गोकाकचा हकल्ला ख्वाजा 

म हंमद अमीनच्या हवाली करावा अशा अथाचे फमान पाठहवण्याची आज्ञा झाली. 
 
साि हजारी पासून एक हजारी मन्सबदारापंयंि सवांना आंबे देण्याि याविे अशी आज्ञा झाली. (मे 

अखेर) हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : मकहूर रामा (राजाराम) याचा हदवाि रामचंद्र हा सािारा येथे 
असून त्याने आपलया एक आप्िाचा लग्न समारंभ साजरा केला. आिा िो परळीि आहे. नारोराघोचा म लगा 
व अज गनवाडहून बदललेला ठािेदार मंबाजी हा येऊन बादशहाला भेटला. 

 
घासीराम व भीकनदास हे म सलमान झाले. त्यानंा हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
सोलाप राहून ‘खहजना’ आिावयाचा होिा. त्यासाठी आहिशखान याजबरोबर देण्यासाठी पाचश े

स्वाराचंी ि कडी ियार करण्याची आज्ञा देण्याि आली. 
 
कळहवण्याि आले की : सय्यद अब्द ल्लाखान हा आजारी आहे. त्याम ळे बेडराचंा मोड करण्याचे 

काम त्याच्याकडून होि नाही. बादशहानंी आज्ञा केली की : या कामासाठी सय्यद लष्ट्करखान यास 
िािंडीने पोहोचहवण्यासाठी ग जगबदार (दंडधारी) पाठहवण्याि यावा. 

 
हैद्राबाद शहराभोविी िटबंदी बाधंण्यासाठी ऐंशी हजार रुपयाचं्या खचाचा आराखडा पाठहवण्याि 

आला होिा. िटबंदी बाधंण्याि यावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
रायरी (रायगड) चा फौजदार अब्द ऱ् रज्जाक याने आपलया वकीलामाफग ि बादशहानंा अजग केला की 

: माझा कारभारी अब लफजाइल हा चादंवड परगण्याला गेला होिा. वाटेि म हंमद अब्बास हलबासी याच्या 



 
अनुक्रमणिका 

मािसानंी त्याच्यावर हल्ला केला. म हंमद अब्बास मारला गेला. माझी दोन मािसे मारली गेली व माझा 
कारभारी जखमी झाला. त्या प्रदेशािील मरहमिखान आहद फौजदारानंा आज्ञा व्हावी की : त्या लोकाचंा 
मोड करून त्यानंा पकडाव.े बादशहानंी ज म्लि लम लक असदखान याला वृत्तािं सादर करण्याची आज्ञा 
केली. 

 
दलपिचा म लगा गजपि कंबू हा हमीद द्दीनखानाच्या फौजेि िैनाि होिा. हमीद द्दीनखानाने एक 

ठािे कायम केले होिे. िेथे दलपिने चागंली कामहगरी बजावली. त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
स भे वऱ्हाडचा हदवाि हाजी अब्द ल्ला याने हवनंिी केली की : पंचमहाल बालाघाटची हदवािी 

माझ्याकडेच होिी. िी येथील हजहझयाचा अमीन म हंमद म जीब याला देण्याि यावी. मान्यिा देण्याि 
आली. 

 
हजहझयाचा अमीन म हंमद बाकर याने कळहवले की, माझा नायब स भे म हंमदाबाद उफग  बीदरहून 

प ढीलप्रमािे कळहविो :— परगिे नादेंड (?) िाल के कंधार येथील हजहझयाची िीस हजार रुपये रक्कम 
वसूल झाली आहे. अद्याप वस ली चालू आहे. काय आज्ञा? बादशहानंीआज्ञा केली की : अब्द ल्लाखान याला 
हलहा. संरक्षक पथक देऊन िी रक्कम ह ज राि रवाना करावी. 

 
न स्रिाबाद उफग  सगर (ग लबगा हजलहा) येथील हकल्लेदार व फौजदार राजा अनूपडसग याजपाशी 

हकललयाि चार हजार अश्रर्फ्या अमानि होत्या. त्या ह ज राि पाठहवण्याहवषयी म हंमद मासूम ग जगबदार 
(दंडधारी) याजबरोबर िाकीदपत्र पाठहवण्याची आज्ञा झाली. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : संिाजी हा सहा हजार स्वार व साि हजार पायदळ असे सैन्य 

घेऊन या महहन्याच्या चवदा िारखेस (शव्वाल, मे अखेर, १६९४) नरग ंदकडे रवाना झाला आहे. 
 
ब ऱ्हान ल्ला हा गढ नम न्याचा (करडे हनमोिे) ठािेदार होिा. त्याला असदखान (?) याच्या जागी 

चाकिच्या हकल्लेदारीवर व फौजदारीवर नेमण्याि आले. चाकिच्या माजी हकल्लेदाराला गाहजउद्दीनखान 
बहाद र याच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. 

 
हसयादिखान हा बादशहास भेटण्यास गेला. त्यावळेी बादशहा कॉफी पीि होिे. त्यानंी 

हसयादिखानाला हवचारले की, ‘ि म्ही कॉफी हपिा ना.’ िे हो म्हिाले. त्यानंिर बादशहानंी 
हसयादिखानाला हनरोप देिाना कॉफी बरोबर हदली आहि खोजासराला म्हटले, ‘यानंा कॉफी पाजून परि 
ये.’ त्याप्रमािे करण्याि आले. खोजासरा म्हिाला, ‘मला हसयादिखान यानंी या कामहगरीबद्दल दोनश े
रुपये हदले.’ िे खोजासराला स्विः पाशी ठेवियाची परवानगी देण्याि आली. 

 
अब लहसन याला परगिे अलमला व िाबंे याची फौजदारी देण्याि आली. 
 
भमू िे मिूर या मागावरील मागगरक्षक (राहदार) मिलबखान याने सहा वाटमारे पकडून पाठहवले. 

बादशहाच्या आजे्ञने कोिवाली चब िऱ्यावर (ओट्यावर) त्याचंा वध करण्याि आला. 
 



 
अनुक्रमणिका 

चादं्याच्या जमीनदार राजा हकशनडसग याने प ढीलप्रमािे अजी पाठहवली :— 
 
(१) मी या भागािील बंडखोराचंा मोड केला आहि त्यानंा हाकलून लावले. िे पळून परगिे रामगीर व 

हैद्राबाद प्रािंाि गेले. खानजमान फिेहजंग (म करबखान) याचा कारभारी रामगीर परगण्याि 
आहे. बदरुल्ला हा एकगंदल (करीमनगर) ला फौजदार आहे. त्यानंा माझी मदि करण्यासाठी 
हलहाव.े बहरामंदखानाने वृत्तािं सादर करावा अशी बादशहाची आज्ञा झाली. 

(२) चादंा हे गाव उघड्या मदैानाि आहे. बंडखोर इकडे आक्रमि करून येिाि. आज्ञा झाली िर 
गावाभोविी कच्ची िटबंदी उभारण्याि येईल. बादशहानंी मान्य केले. 

(३) चन्नापि जमीनदार हा या प्रािंाि उपद्रव करिो. त्याचा मोड करण्यासाठी जाव ेम्हििो. पवनारचा 
फौजदार व येथील िहसीलदार (खंडिी वसूल करिारा) सद्र द्दीन म हंमदखान आहि इिर यानंा 
माझी मदि करण्याहवषयी हलहाव.े बादशहानंी आज्ञा केली की : बक्षीउलम लक म खहलसखान यानंी 
सद्र द्दीनखान याला हलहाव.े 

 
बादशहानंी आहबदखान करावलबेगी याला आज्ञा केली की : शहाजादा रफी उलकदर व शहाजादा 

म हंमद ख जस्िा अख्िर याचं्यासाठी चौगान (पोलो) खेळण्यासाठी मदैानाची हनवड करा. 
 
म द गल (हजलहा रायचूर) येथील हरकाऱ्याचं्या बािम्यावरून कळले की : शकंराजी देसाई याने 

म द्दीकल(?) गावावर हल्ला करून येथून लूट नेली. िेथील फौजदार नस्रखान याने आपला नायब 
अब्द लकरीम याला त्याजहवरुद्ध पाठहवले. चकमकीि बडंखोराचंी अनेक मािसे ठार झाली. पळवनू नेलेली 
ग रेढोरे सोडवनू नेण्याि आली. 

 
मरहून सैफखान याचा म लगा बसालिखान याने हलहहले की : आपलया आज्ञप्रमािे मी आजमनगर 

बेळगावच्या हकललयाि दाखल झालो. िेथील हकल्लेदार व फौजदार म्हिून त्याची नोंद करण्याि यावी अशी 
आज्ञा करण्याि आली. 

 
कागलचा जमीनदार हपराजी (घाटगे) यान शरीरफखानाच्या माफग िीने प ढीलप्रमािे हवनंिी केली 

:— कोलहापूरचा ठािेदार अन्वरखान याने माझ्या कागलच्या जहमनदारीवर व ठाण्यावर हल्ला केला. त्याने 
मालमत्ता, गरेढोरे ल टला. अशारीिीने जवळजवळ एक लाख रुपयाच्या चीजवस्िा त्याने िाब्याि घेिलया 
आहेि. बादशहानंी आज्ञा केली की : ल त्फ ल्लाखान याने चौकशी करावी. त्याने चौकशी करावी. त्याने 
चौकशी केली नाही. आिा त्याची दरबाराि नेमिूक झाली आहे. 

 
बादशहाने आज्ञा केली की : एक ग जगबदार (दंडधारी) नेमा. त्याने जाऊन अन्वरखानाने िाब्याि 

घेिलेली सगळी मालमत्ता हपराजीला द्यावी. िसेच कागलचे ठािे हपराजीच्या मािसाचं्या हवाली कराव.े 
 
वऱ्हाडचा स भेदार अलीमदानखान याच्या हवनंिीवरून सय्यद म हंमदचा म लगा अब्द ऱ्रौफ याला 

ज स्लफकारखानाच्या िैनािीिून काढून अलीमदानखानाच्या िैनािीि देण्याि आले. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील बािमी कळली : आहदलखानी कोकिचा फौजदार सरबाजखान याने 



 
अनुक्रमणिका 

चार डच व्यापाऱ्याचंी स मारे एक लाख रुपयाचंी मालमत्ता ल टली. बादशहा म्हिाले, ‘या मािसाने 
यापूवीही अशीच दंडेली केली होिी. हा बंडखोरीचा उदे्दश बाळगून आहे असे हदसिे. हा गहनमाचं्या 
(मराठ्ाचं्या) लोकाशंी हमळालेला हदसिो.’ बादशहा यारअलीबेगला म्हिाले,’ि म्ही त्याला आज्ञापत्र 
पाठवनू ह ज राि बोलावनू घ्या. त्याचा म लगा पथकासंहहि िेथे नायब म्हिून राहील.’ 

 
सागंोलयाचा हकल्लेदार व फौजदार म हंमद यूस फ याचा भाऊ रुस्िमबेग (उजबेक खानाचा म लगा) 

हा येऊन बादशहानंा भेटला. 
 
अथिीच्या फौजदारीवर मीर शहाब द्दीनच्या ऐवजी हफदाई खानाचा आप्ि मीर म हंमद रजा याची 

नेमिूक करण्याि आली. 
 
सोलाप राहून खहजना आिण्यासाठी आहिशखानाला रवाना करण्याि आले. 
 
हकल्ले औरंगगड (म लहेर) मधील सामग्रीचा दारोगा हाजी म हंमद याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
दौलिाबादेचा हकल्लेदार म िगजाखान, ब ऱ्हािपूरचा स भेदार मरहमिखान इत्यादींना आज्ञापते्र 

पाठहवण्याि आली. 
 
शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याच्या िैनािीिील खानजमान फिेहजंग (म कऱ् रबखान), त्याची 

म ले, खाने आलम, म नव्वरखान व इस्ख्िसासखान, ओछयाचा राजा अवधूिडसग, मोहिकदखान, बक्षी व 
वाकनीस व शमशरेखान यानंा बहक्षसे पाठहवण्याि आली. 

 
हवजापूर येथील हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : ज स्लफकारखानाच्या िैनािीिील अब्द लकादर 

(िीन हजार जाि व दीड हजार स्वार याचंा मन्सबदार) हा छाविी सोडून आला असून परि जाि नाही. 
त्याला परि ज स्लफकारखानाकडे जाण्याहवषयी हलहहण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
कन्नड (?) चा फौजदार बहाद रखान हा रयिेवर ज ल म करिो अशी िक्रार सफहशकनखान याने 

केली. कन्नड त्याच्या जहाहगरीि होिे. औरंगबादेचा सरंक्षक इनायिखान यास यासबंधी हलहहण्याि याव े
की, असा ज ल म होऊ देऊ नये. त्याप्रमािे आज्ञा करण्याि आली. 

 
चादंवडच्या बािम्यावंरून कळले की : भपूिगडचा हकल्लेदार श जाअि याने मािसे गोळा करून 

सय्यद उमर याच्या ज न्नर मधील जहागीर गावावर हल्ला केला. दोन्ही पक्षाची बरीच मािसे मारली गेली. 
गावची रयि परागंदा झाली. 

 
उमदी ठाण्याच्या बािम्यावरून कळले की : उबाजी (उमाजी, रूपाजी?) थोराि (भोसले?) हा 

ज स्लफकारखानाच्या फौजेि िैनाि होिा. िो िेथून हनघनू आपलया जहाहगरीि येऊन बसला आहे. त्याचा 
बंडखोरीचा इरादा हदसिो. गनीम त्याला हमळाले आहेि. या बाबिीि ठािेदाराला हलहहण्याि याव ेअशी 
आज्ञा झाली. 

 



 
अनुक्रमणिका 

म खहलसखान याने कळहवले की : गजेंद्रगडचा हकल्लदेार सय्यद फऱ्र ख याने पत्र हलहून पंधरा 
बकंदाज (बंद कची) आपलयापाशी िािडीने करण्याि याव ेअशी हवनंिी केली आहे. हवनंिी मान्य करण्याि 
आली. 

 
गोडवदरायचा म लगा सेवाजी लोहार याने एक कट्यार नजर म्हिूनबादशहाला हदली. 
 
जमशीदखान याने वकीला माफग ि अजग केला की : परगिे हनहूर व एटगीर (?) माझ्या जहाहगरीि 

आहेि. जहागंीर क लीखान याचा म लगा इज्जि बेग याने माझी जहागीर ल टून नगद व मालमत्ता िाब्याि 
घेिली आहे. ग जगबदार नेमावा. जहागंीर क लीखानाला बक्षी बहरामंदखान याने हलहून मालमत्ता परि 
देण्यास िाकीद करावी व असे प्रकार प न्हा होऊ नये. अशी आज्ञा झाली. 

 
आजमनगर बेळगाववर सय्यद यादगार ह सेनखान हा हकल्लेदार होिा. त्याच्या ऐवजी मरहूम 

सैफखान याचा म लगा बसालिखान याची नेमिूक करण्याि आली (अकरा जून १६९४). 
 
अळंगचा हकल्लेदार बीरसेन याने लग्न समारंभासाठी देशी जाण्यास रजा माहगिली. िी मंजूर 

झाली. 
 
गहनमानंी रसद ल टली होिी. चंदनवदंन जवळचा प्रदेश उध्वस्ि करण्यासाठी 

चीनक लीजखानबहाद र याला गाहजउद्दीनखान बहाद र फीरोजजंग याजिफे पाठहवण्याि आले होिे. 
चीनक लीजखानाने गहनमाचंा मोड केला व ग रेढोरे त्याचं्या हािािून सोडहवली. वरील हकीकि बादशहानंा 
कळहवण्याि आली. 

 
अथिी (?) च्या पहरसरािील बंडखोर जमीनदार भपूि (हिमंि) त्याने हमीद द्दीनखानाकडे 

हनराप धाडला आहे की, मला मन्सब हदली िर या भागाि मी गहनमानंा येऊन देिार नाही. त्याला ह ज राि 
पाठवाव ेअशी आज्ञा करण्याि आली. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : बंडखोर बेडरानंी िोरगल (?) व देवद गग यानंा वढेा हदला होिा. 

कादरदादखान याने याने देवद गगचा हकल्लेदार मरहूम लोधीखानाचा म लगा अहमद याच्या क मकेस आपली 
ि कडी पाठहवली. बंडखोर पळून गेले. 

 
ह सेन अलीखान (प ढील प्रहसद्ध सय्यदबधंूंपकैी एक) याने पत्र पाठहवले की, गहनमाचें सरदार 

परसोबाजी, मोर खंडो (?), जगिराव हे नागोजी पाटील याजबरोबर संगनमि करून गंगाखेड (?) 
पाहलमच्या गढीपाशी (परभिी हजलहा) िळ देऊन राहहले. मी िेथे जाऊन बंडखोराचंा मोड केला. के लोक 
पळून गेले. गढी पाडून टाकण्याि आली. िेथील गहनमाचंी ठािी काढून टाकून आपली ठािी बसहवण्याि 
आली. माझा भाऊ नूरुद्दीन अली याने या मोहहमेि चागंली कामहगरी बजाहवली. आपलया कृपेची आशा 
बाळगून आहे. गढी डजकलयाबद्दल सोन्याच्या हकललया पाठहवलया आहेि. बादशहानंी त्या पाहहलया. 
माह लीचा ठािेदार अहमदखान याला जैन लआहबदीनखान ही पदवी देण्याि आली. 

 
मरहूम म हिरमखान याचा एक हत्ती सय्यद अब्द ल्लाखान याने नळद गगला पाठहवला. नळद गगचा 
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हकल्लेदार काहमलखान याने हत्ती ह ज राि पाठहवण्यासंबधंी यारअलीबेगला हलहहले होिे. आज्ञा झाली की : 
िो हत्ती सोलापूरचा ठािेदार मिलबखान याजकडे पाठहवण्याि यावा. िेथून मिलबखानाने िो ह ज राि 
पोहोचवावा. 

 
म हहय द्दीन क ली ग जगदारला आज्ञा झाली की : बेडर बंडखोर ग लबग्याजवळ ठाि माडूंन आहेि. 

सय्यद लष्ट्करखान हा फीरोजगड (यादगीर) जवळ आहे. िेथून त्याला बेडराचंा मोड करण्यासाठी 
ग लबग्याला पोहोचवाव.े ग लबग्याचा हकल्लेदार अलफखान याची ि कडी लष्ट्करखानाच्या सैन्याला 
जोडण्याि यावी. इिके करून परि याव.े 

 
हमरजेचा हकल्लेदार व फौजदार म हंमद अश्रफ याच्या ठाण्यावरून कळले की : ल त्फ ल्लाखान याने 

सरकारी सामान जबरदस्िीने हवकून हमळालेली रक्कम हखशाि घािली आहे. 
 
रामा (राजाराम) याचे साि अन यायी चौसाळा (बीड हजलहा) जवळ वाटमारी करीि. चौसाळा िे 

मिूर मागाचा राहदार (मागगरक्षक) मिलबखान याने त्यानंा पकडून ह ज राि पाठहवले. आज्ञा झाली की : 
हमीद द्दीनखान याने त्याचंा वध करवावा. 

 
ग लबग्याचा देशम ख परसोजी याने गहनमाचंा मोड केला. त्याबद्दल त्याने नऊ मोहरा नजर म्हिनू 

पाठहवलया. 
 
बंडखोराचंा मोड करण्यासाठी बादशहानंी सय्यद अहमद (?) खान याला गढी सखंकडे पाठहवले. 
 
पाईन हवलायि (पाईन घाट) चा ठािेदार नाहरखान याचा हदवाि म हंमद अफजल याची दृहष्ट अध  

झाली. त्याच्यािफे द सऱ्याकडून काम घेण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
सय्यद अब्द ऱ् रौफ याला वऱ्हाडचा स भेदार अलीमदानखान याजपाशी िैनाि करण्याि आले. 
 
गाहजउद्दीनखान बहाद र, चीनक लीजखान, रुस्िमखान हवजाप री इत्यादींना हखलिीची वसे्त्र व 

इिर बहक्षसे पाठहवण्याि आली. 
 
हळसंगीचा बदललेला फौजदार म हंमदहमया व आलमलाचा बदललेला फौजदार सय्यद 

म हंमदयाचं्या मन्सबी कमी करण्याि आलया. दंडराजप रीचा हकल्लेदार हसद्दी खैहरयि याने उंधेरीच्या 
हकललयावर हसद्दी अंबर (?) ची नेमिकू व्हावी असा हवनंिी अजग पाठहवला. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : हपडनाईक बेडर याचे अल्लाउद्दीन वगैरे अहधकारी हे दोन हजार 

स्वार व दोन हजार ऐंशी पायदळ घेऊन देवद गग व कोदमक (?) या ठाण्यानंा वढेा देऊन आहेि. लवकर 
क मक पाठवावी असे हकल्लदेाराने हलहहले. सय्यद लष्ट्करखानयाने िािडीने जाऊन क मक करावी अशा 
अथाची पते्र हरकाऱ्याबंरोबर पाठहवण्याची आज्ञा झाली. 

 
कलयािचा ठािेदार मािबरखान याने हवनंिी पत्र पाठहवले की : हसद्धगडचा हकल्ला मी डजकला 
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त्याला सहा महहने झाले. (हसद्धगडचा हकल्ला मोगलानंी वीस ऑ्टोबर १६९३ रोजी घेिला) त्यावर आपि 
क लंगचा हकल्लेदार हकशनडसग याची नेमिूक केली. पि िो अद्याप येऊन पोहोचला नाही. बादशहानंी 
आज्ञा केली की : ग जगबदार (दंडधारी) याने जाऊन हकशनडसगला हसद्धगडला पोहोचवनू परि याव.े 

 
मािबरखानाने हलहहले होिे की : हसद्धगडमध्ये सामग्री सरंजाम काही नाही. त्याचीव्यवस्था 

करण्यास सरंजामचा दारोगा म हंमद जाफर याला आदेश द्यावा, अशी आज्ञा झाली. 
 
िाळीकोटचा फौजदार आहि मरहून फिेहजंगखान याचा नािू कादरदादखान याच्याबद्दल चौकशी 

करण्यासाठी ग जगबदाराला पाठहवण्याि आले. 
 
(बारा जून १६९४) माह लीचा हकल्लेदार जैन ल आहबदीन याने हलहहले की : ग लशनाबाद (नाहशक) 

वगैरेचा ठािेदार मािबरखान याने अठरा हजार रुपयाचंा सरंजाम या हकललयाि ठेवला होिा. 
दारुगोळ्याच्या कोठाराि आग लागनू सरंजाम व हखलिखाना ही जळून गेली. औरंगाबादेचा स भेदार 
हदयानिखान याला चोकशी करून सामग्रीचा सरंजाम हसद्ध करून देण्यासाठी आज्ञा व्हावी. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : गहनमाचें सैहनक आष्टी जवळ आले. त्यानंी शहाजादा आज्जम 

याचा श िरखान (उंटखाना) व शखे हहदायि ल्ला याचे उंट ल टून नेले. िेथील ठािेदार हिमंिराव (?) 
कोळी व जमीनदार यानंी पाठलाग करून शहाजादा आज्जम याचें उंट आिले. पि शखे हहदायि ल्ला याचे 
उंट गहनमानंी पळवनू नेले. 

 
छाविीिील फळहव्यानंी िक्रार केली की : आमच्याकडून दोन्ही बाजाराचे दोन अहधकारी 

गजनफर व शरीफखान हे वगेळे कर वसूल करिाि. एकाच वस्िूसाठी द प्पट कर द्यावा लागिो. मनाईचा 
ह क म देण्याि आला. 

 
चाकिचा हकल्लेदार ब ऱ्हाि ल्ला याच्या मन्सबीि सूट देण्याि आली. 
 
सफहशकनखान याने अजग केला की : भालकी परगिा हा माझ्या व सय्यद लष्ट्करखानाच्या 

जहाहगरीि आहे बेडराचं्या टोळ्या िेथे येऊन ल टा लूट करीि आहेि. बादशहानंी आज्ञा केली की : एक 
ग जगदार म द्दाम पाठवा. त्याने सय्यद अब्द ल्लाखान याला बडंखोराचंा मोड करण्यासाठी पाठवनू परि याव.े 

 
इंदापूरच्या ठािेदारीवर अब्द ल्ला होिा. त्याच्या जागेवर महलकशहा याला नेमण्याि आले. 
 
(सिरा जून १९६४) हसद्दी अंबर याला उंदेरीची हकल्लदेारी देण्याि आली. यजदान बक्ष याला 

इंडीच्या ठािेदारीवर नेमण्याि आले. 
 
छाविीिील द सऱ्या गंजाचा (बाजाराचा) दारोगा सय्यद गजनफर याने हवनंिी केली की : पहहलया 

गंजाचा करोडी शरीफखान याने चाळीस स्वार व प्यादे माझ्या बाजाराि पाठवनू व्यापाऱ्यानंा िेथून 
हलहवण्यास स रवाि केली. मना केले िर मारामारीस उद्य ्ि होिाि. पूवी द सरा बाजार नव्हिा मी िो 
कायम करहवला. त्याम ळे गलगलीिून बाजार कराचे उत्पन्न पंधरा हजार रुपये हमळे लागले आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंी आज्ञा केली की : कृष्ट्िेच्या दोन्ही काठावर गंज कायम ठेवाविे. शरीफखानाने नदी 
पलीकडील गंजाि ढवळाढवळ करिा कामा नये. 

 
सय्यद नूर म हंमद याला आज्ञा झाली की : देगलूर (?) च्या हकललयाि दारुगोळा पोहोचवनू परि 

या. 
 
(अठरा जून १६९४) कळहवण्याि आले की : अधोनीचा हकल्लेदार रादअंदाजखान हा िोफखान्याचा 

दारोगा फिेह अली याला हकललयावर जाऊ देि नाही. त्याला कैदेि ठेवले असून िो फिेह अलीला ठार 
मारू इस्च्छिो. बादशहानंी आज्ञा केली की : ग जगबदाराने (दंडधारी) जाऊन फिेह अलीला सोडवनू 
ह ज राि आिाव.े 

 
कळहवण्याि आले की : ग लबग्याचा हकल्लेदार व फौजदार अलफखान याचा नायब याने 

हसद्दीहमर्फ्िाहच्या जहाहगरीच्या आहमल (कारभारी) ला कैद करून त्याची मालमत्ता बळकावली आहे. 
आज्ञा झाली की : ग जगबदार (दंडधारी) नेमा. त्याने आहमलाला कैदेिून सोडवावे, मालमत्ता परि करवावी 
व आहमलाला ह ज राि आिाव.े 

 
इंडीचा ठािेदार यादगारबेग याने प ढीलप्रमािे कळहवले :— बंडखोर सरदार करमन्या(?) हा 

बंडखोर डफळे याच्याबरोबर हमळाला आहे. त्याचा एक मराठी अहधकारी स्विःच्या लग्नासाठी इकडे आला 
होिा. मला बािमी लागिाच मी हल्ला करून त्याला व अठ्ठावीस स्त्री प रुष यानंा पकडले. सिंा (सिंाजी 
घोरपडे) याचे एक हजार स्वार हे या प्रािंाि संचार करीि आहेि. माझ्याजवळ फार थोडे सैन्य आहे. त्यानंी 
(संिाजीच्या स्वारानंी) हल्ला केला िर मी प्रािास म केन. बादशहांनी आज्ञा केली की : त्याच्या सेवचेा 
मज रा झाला. या नंिर त्यानंी बक्षीउलम लक बहरामंदखान याला आज्ञा केला की : यादगारबेगकडे अडीचश े
स्वार नेमा आहि िीनशचेा मन्सबदार िैनाि करा. त्याने जाऊन यादगारबेगचे सहाय्य करून याव.े गनीम 
सापडला िर त्याचा मोड करावा. 

 
म ख्िारखान याने परंडा सरकार मधील करकंब परगिा आपलयाला िनखाजहागीर म्हिून हमळावा 

अशी हवनंिी केली. 
 
मरहूम वजीरखान याचा प िण्या महंमद रफी याला िळकोकिची हदवािी देण्याि आली. 
 
आहदलखानी िळकोकिवर सरबाजखान हा फौजदार होिा. त्याच्या ऐवजी इखलासखान हमयाना 

यास नेमण्याि आले (१८ जून १६९४). एकोिीस जून १६९४ रोजी हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : 
संिाजी (घोरपडे) हा भपूालगडाहून महादेवाच्या डोंगराकडे रवाना झाला. मरहूम ज स्लफकारखान याचा 
म लगा फिेह ल्ला हा परवानगी वाचून पन्हाळगडाच्या वढे्यािून परि आला होिा. त्याची व त्याचा म लगा 
म हंमद श जा याचं्या मन्सबी कमी करण्याि आलया. 

 
मरहूम स लिान अलीखान याचा म लगा व हफरोजगड (यादगीर) चा बदललेला हकल्लेदार 

अब्बासखान याची खान ही पदवी काढून घेण्याि आली. 
 



 
अनुक्रमणिका 

हदलेरखानाला परगिे गोकाकच्या ऐवजी परगिे माजकनूर (?) िनखा जहागीर म्हिून देण्याि 
आले. 

 
परंड्याचा हकल्लेदार इज्जिखान याने प ढीलप्रमािे हलहहले :— मराठ्ाचंा अहधकारी महदाजी 

नारायि हा संिाजी (घोरपडे) याच्या बरोबर होिा. त्याच्यापाशी िीनश ेस्वार असून िो बादशहाची चाकरी 
करण्याच्या उदे्दशाने माझ्याकडे आला आहे. त्याला मन्सब हमळावी. आज्ञा झाली की : बक्षीउलम लक 
बहरामंदखान याने हे प्रकरि माडंाव.े 

 
म हंमद शरीफने प ढीलप्रमािे हवनंिी केली :— माझा एक वाडा ब ऱ्हिपूरच्या िोफखान्याचा दारोगा 

स लिान इब्राहीम याला राहाण्यासाठी हदला. आिा िो हरकामा कर म्हटले िर म्हिि आहे की, ‘िू कोि 
आहेस? वाडा माझा आहे.’ चौकशी करून वाडा परि द्यायला लावावा अशी आज्ञा झाली. 

 
यानंिर बादशहा म हंमद शरीफला म्हिाले, ‘थाळनेर सरकार (हजलहा) मध्ये एरंडोल येथे मरहूम 

मीर अहमदखान यानंी बाग लावली होिी. त्या बागेि आंब्याचे एक झाड होिे. त्याला अंबकेळा म्हिि. 
शहाजहान बादशहानंी त्या आंब्याचे नाव बादशहापसंद ठेवले होिे. त्या झाडाचे आंब ेि म्ही आमच्याकडे का 
पाठवीि नाही.’ त्याने चौकशी करून साहंगिले की, ‘माझे काका मीर अहमदखान हे वारलयावर त्याचं्या 
म लाचंी, मीर अब्द ल्ला व अब लहसन याचंी स्स्थिी खालावली. त्यानंा मन्सब राहहली नाही. इिरानंी बागेचा 
िाबा घेिला असून िी बाग आमची आहे असे िे म्हिि आहेि.’ 

 
बादशहानंीमीर अब्द ल्ला याला अडीचश े व अब लहसनला दोनश े मन्सब नव्यान हदली. बादशहा 

म्हिाले, ब ऱ्हािपूरचा स भेदार मरहमिखान याला हलहून िी बाग आहि आंब्याचे झाड याची चौकशी करून 
वृत्तािं पाठहवण्यास सागंा. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : सय्यद अब्द ल्लाखान याने ग लबग्याहून नादेंडच्या आपलया 

स भेदारीकडे जाव ेआहि आपला म लगा हसनअली यास ह ज राि पाठवाव.े 
 
रायबाग ह केरीचा बदललेला ठािेदार म हंमद इब्राहीम हवजाप री याला ह ज राि बोलावण्याि 

आले. 
 

* * * 
  



 
अनुक्रमणिका 

पाच 
२२ जुलै १६९४ ते २७ ऑगस्ट १६९४ 
 
२२ जुलै १६९४ 
 

िळबीडचा ठािेदार आहि नाहरखानाचा म लगा अदानी याने हलहहले की : धनाजी जाधव व 
हिमंिराव हे आठ हजार स्वार व दोन हजार पायदळ असे सैन्य घेऊन िळबीड जवळ आले असून त्यानंी 
धामधूम चालहवली आहे. सिंाजी हा दोन कोसावर येऊन उिरला आहे. िे लोक राजारामाचा हदवाि 
रामचंद्र याच्या येण्याची वाट पाहाि आहेि. बादशहानंी आज्ञा केली की : डहमिखानाने जाऊन गहनमावंर 
हल्ला चढवावा. 
 

ज न्नरकडील हरकाऱ्याकंडून कळले की : रामा मावळा हा गाहजउद्दीनच्या फौजेिून पळून गेला. िो 
मकहूराकंडे (मराठ्ाकंडे) गेला. त्याने एक हजार पायदळ सैन्य जमहवले आहे. 
 
२३ जुलै १६९४ 
 

शहाजादा बेदारबख्िाच्य सैन्यािील बािम्यावरून कळले की : खानजमान फिेहजंग हा नरग ंद 
हकललयाच्या वढे्याि मोच्यावर होिा. त्याने िोफखान्यासाठी मसाला (दारु गोळावगैरे) आिखी हवा म्हिनू 
मागिी केली. यावरून शहाजाद्याने त्याला छाविीवर बोलावले व त्याच्या जागेवर अवधूिडसग ब ंदेला याची 
नेमिूक करून त्याला वसे्त्र देऊन पाठहवले. 

 
२४ जुलै १६९४ 
 

स भानगडचा फौजदार व हकल्लेदार सय्यद लिीफ याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 

२५ जुलै १६९४ 
 

ल त्फ ल्लाखान हा सोलाप राहून खहजना घेऊन आला. साठ हजार अश्रर्फ्या व चौिीस लाख रुपये 
सरकारी खहजन्याि दाखल करण्याचा ह क म देण्याि आला. 

 
सोलापूरचा हकल्लेदार व फौजदार हमहदीखान हा बादशहाच्या छाविीि आला. 

 
२६ जुलै १६९४ 

 
कलयाि हभवडंीचा ठािेदार मािबरखान याने हवनंिी केली की : मनस ख याचा म लगा म नशीडसग 

व अन पडसग (मरहूम बहारडसग याचा म लगा) यानंा मन्सब देऊन माझ्याजवळ िैनाि कराव.े त्यानंा 
ह ज राि पाठवाव ेअसा ह क म देण्याि आला. 

 



 
अनुक्रमणिका 

खटावचा ठािेदार रामचदं्र याच्या पैकी नारोराघो याचा आप्ि आनंदराव हा भेटीस आला. त्याने 
दोन मोहरा नजर म्हिून हदलया. त्याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 

२८ जुलै १६९४ 
 

स रिेचा हकल्लेदार कदीम ल् हखदमिखान याचा म लगा म हंमद इसहाक हा स रिेहून आला. त्याने 
नजर आहि आपलया बापािफे पेशकश म्हिून घोडा, मोत्याचंी माळ, प स्िक, िलवार, बंदूक इत्यादी वस्िू 
बादशहापाशी हदलया. 

 
नारोराघो याचा म लगा शहाजी याला त्याच्या भावाबद्दल द खवट्याची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
धारवाडचा हकल्लेदार इस्माईलबेग याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
दरगाहक ली याला हसरागडची हकल्लेदारी देण्याि आली. सत्रसाल (छत्रसाल राठोड) याला 

नलगोंडा (बलकोंडा?) ची हकल्लेदारी देण्याि आली. 
 
बीडपासून मिूरपयंि रस्िे रक्षिासाठी मिलबखान याला नेमला होिा. त्याच्या जागी मामूरखान 

याला नेमण्याि आले. मिलबखान, त्याचा म लगा, जावई कामयाब यानंा ह ज राि बोलावण्याि आले. 
मिलबखानाच्या मोठ्ा म लाने मिलबखानाच्या िैनािीिील मािसानंा मामूरखानाकडे पोहोचवाव ेअसा 
ह क म देण्याि आला. 

 
म हंमद बाकर यास सरकार (हजलहा) वाशीम (हवदभग) मधील औढंा (नागनाथ) च्या फौजदारीवर 

पूवीप्रमािेच बहाल करण्याि आले. 
 
म हंमद शरीफ हा सीरागडचा हकल्लेदार होिा. त्याला काढून त्याच्या जागी दरगाहक लीखान यास 

नेमण्याि आले. त्याची मन्सब सािश े जाि व सहाश े स्वार अशी बहाल ठेवण्याि आली. नलगोंड्याचा 
हकल्लेदार सत्रसाल याच्याकडे सािश ेजाि व आठश ेस्वार (त्यापकैी पाचश ेदोअस्पा) अशी मन्सब बहाल 
ठेवण्याि आली. 

 
गाहजउद्दीनखान बहाद र (फीरोजजंग) याजपाशी िैनाि असलेलया रुस्िमखानाने अजग केला की : 

माझा म लगा गाहलबखान यास बढिी हमळावी. त्याचे सय्यद ह सेनच्या म लीशी लग्न ठरले आहे. िर त्याला 
हवजापूरला जाण्यासाठी रजा हमळावी. बादशहानंी रजा मजूंर केली व गाहलबखानाला हखलिीची वसे्त्र, 
ध्वज व नगारे नौबिीचा मान द्यावा अशी आज्ञा केली. 

 
औरंगाबादेच्या बािमीपत्रावरून कळले की : िेथील हकल्लेदार हदयानिखान हा महदरास्ि आहे. 

बाहशहानंी त्याला ह ज राि बोलाहवले. इि्याि अमानिखान याने कळहवले की : आळ खोटा आहे. 
वाकेनहवसाने आक्रसाने खोटे हलहून पाठहवले आहे. त्याला िेथेच राहू द्याव.े बादशहाने िे मंजूर केले. 

 
फिेहाबाद (धारुर, मराठवाडा) च्या बािम्यावरून कळले की : बळविं, चारश ेजाि व शभंर स्वार 



 
अनुक्रमणिका 

याचंा मन्सबदार हा डजजी (वढेा) सोडून इकडे आला आहे. त्याची जहागीर काढून घ्यावी अशी बादशहाने 
आज्ञा केली. 

 
सत्रसालडसगाचा भाऊ भारिडसग याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
बाकरअलीबेगने अजग केला की : म ंहमदरजाचा म लगा म हंमदबक्ष हा पूवी छाविीि नोकरीवर 

होिा. त्याने फार अफरािफर केली. िो आिा शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि आहे. बादशहानंी 
त्याची मन्सब दहानी कमी करण्याचा ह क म हदला. बादशहा म्हिाले की, ‘अशी मािसे याप ढे नोकरीवर 
ठेवण्याि येऊ नयेि.’ 
 
२९ जुलै १६९४ 
 

क ं जीराम हा िोरगलचा हकल्लेदार होिा. िो बेदारबख्िाच्या फौजेिून आला. पट्टा येथील हकल्लेदारी 
व फौजदारी या जागावर त्याला नेमण्याि आले. िेथे पूवी सय्यदनूरखान होिा. त्याच्या मन्सबीि वाढ 
करण्याि येऊन त्याला वसे्त्र देण्याि आली. 

 
लष्ट्करखानाच्या फौजेिील वाकेनवीस ख्वाजा इबाद ल्ला याला कामावरून बदलण्याि येऊन 

ह ज राि बोलावण्याि आले. 
 
इंदापूरहून बदललेला ठािेदार महलक म हंमद (नाहरखानाचा म लगा) याची मन्सब शभंरने कमी 

करण्याि आली. 
 
म स्िाफाबाद (दाभोळ?) चा फौजदार म म्िाज द्दीन याने कळहवले की : नेमलेलया मािसाहून 

अहधक जमाि (मािसे) स्विः बाळगनू मी इकडचा बंदोबस्ि करीि आहे. 
 
हरकारा भास्करराव याची म ले हकशनराव व शकंरराव ही बादशहाच्या सेविे हजर झाली. 

 
३० जुलै १६९४ 
 

काहसमखानाच्या फौजेि प ढील मन्सबदार िैनाि होिे :— म हंमद साहदक, अब्द ललफिाह, 
हसनबेग, खंडेराव, सरीगर. िे काहसमखानाची छाविी सोडून हनघून गेले. फरारी म्हिून त्याचंी नोंद 
व्हावी असा ह क म झाला. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : डहमिखान बहाद र याने मकहूर रामा (राजाराम) याचा हदवाि 

रामचंद्र (रामचदं्रपिं अमात्य) याचा मोड करण्यासाठी भाळविहून सैन्याची ि कडी पाठहवली. रामचदं्र हा 
वारुगडच्या हकललयाच्या हदशनेे रवाना झाला. 

 
बारामिीचा ठािेदार यासीनखान याने अजग पाठहवला की : रहमिपूरची ठािेदारी हरकामी पडली 

आहे. िी पत्करण्यास कोिीच ियार नाही. त्यासाठी योग्य सामग्री, माझ्या मन्सबीि शभंरची वाढ व 



 
अनुक्रमणिका 

फिेजंहगखान ही पदवी हमळि असेल िर िी ठािेदारी पत्करण्यास मी ियार आहे. बादशहानंी 
बक्षीउलम लक म खहलसखान यास म्हटले, ‘त्याला काय सामग्री हवी आहे िी कळहवण्यास सागंा.’ 
 

३१ जुलै १६९४ 
 

हवजापूरचा हकल्लेदार व स भेदार नस्र ल्लाखान याने आजे्ञप्रमािे रहमदाद याला िेथील ि रंुगािून 
काढून ह ज राि पाठहवले आहे. जामीन घेऊन त्याचंी स टका करण्याि यावी अशी बादशहाने आज्ञा केली. 

 
बीड (मराठवाडा) चा फौजदार मामूरखान याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. िो दीड हजारी 

(जाि) व सािश े स्वार याचंा मन्सबदार होिा. त्र्यंबकगडच्या बािम्यावरून कळले की : खानबगे व 
म जर्फ्फरबेग ग जगदार यानंा हकललयाच्या संरक्षिासाठी नेमले होिे. िे अद्याप िेथे पोहोचले नाहीि. फरारी 
म्हिून त्याचंी नोंद करावी अशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंी िळकोकिचा हदवाि म हंमद रफी याच्यापाशी म हंमदिकीचा म लगा हाजी म हंमद 

मासूम व रहमि अलीबेग याचा म लगा इस्माईलबेग यानंा िैनाि केले. 
 
औरंगाबादेहून बािमी कळली की अशी : मरहूम म हंमदखान याची म ले िेथे िैनाि होिी. त्यानंी 

औरंगाबादेिील बाधंकाम खात्याचा म ख्य (दारोगा) याला कैद करून मारहाि केली. स भेदाराने त्यानंा 
प ष्ट्कळ समजाहवले पि त्यानंी ऐकले नाही. बादशहाने आज्ञा केली की : िेथील हकल्लदेार इनायिखान याने 
त्यानंा ह ज राि पाठवाव.े 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : या महहन्याच्या अकरा िारखेस डहमिखान हा रवाना झाला. िो 

भाळविी (बहावनी) च्या ठाण्याहून हनघाला. दावरगड (वारूगड?) चा हकल्लेदार संभाजी याचा मोड करिे 
हा त्याचा उदे्दश होिा. 
 

१ ऑगस्ट १६९४ 
 

काल बादशहानंी हवजापूरचा माजी बादशहा हसकंदरखान याला बोलाव ू पाठहवले. बादशहानंी 
दहक्षिच्या प्रदेशासंबधंी त्याला माहहिी हवचारली. एका घटकेनंिर बादशहानंी त्याला हनरोपाचा हवडा 
हदला. 

 
िळकोकिचा हदवाि म हंमद रफी याचा म ख्य कारकून (पेशदस्ि, ह जूर (हशरस्िेदार) म्हिून 

प्रािनाथ याची नेमिूक करण्याि आली. 
 
कमाल द्दीनखान याची ग्वालहेरच्या फौजदारीवर नेमिकू करण्याि आली. 
 
आहिशखान (ग लबगा भागािील मोगल सरदार) याने हवनंिी केली की : आपले पायदळ पाचशनेी 

वाढवाव.े िसेच दोन हजार बंद कची नेमण्याि याविे. दोन हजार मािसे नेमण्याि यावीि असा ह क म 
दण्याि आला. 



 
अनुक्रमणिका 

ग लबग्याहून प ढील बािमी आली : हपडनाईक बेडर याचा सरदार हिरुमल हा आपली ि कडी 
घेऊन हचटगोपा हकललयाच्या जवळ असलेलया देवगीर (?) गावाि आला. िेथे त्याने आपले ठाि माडंले. 
त्याने गाव ल टले व मालमत्ता नेली. त्याने साि मािसे ठार मारली. काही मािसे जखमी झाली. 
आहिशखानाने शत्रूवर हल्ला करून त्याचा मोड करावा असा बादशहाने ह क म हदला. 

 
जानोजी हा चारश ेजाि व एकश ेस्वार असा मन्सबदार होिा. त्याने गाहजउद्दीनखान बहाद रपाशी 

िैनाि व्हाव ेअसा ह क म देण्याि आला. 
 
पदमडसगाचा (बीकानेरचा राजा राव किग राठोड याचा म लगा पदमडसग हा हटटवाळ्याच्या 

लढाईि मारला गेला होिा) नािू साहेबडसग याला स्विःच्या लग्नासाठी िीन महहन्याची रजा देण्याि 
आली. 

 
महहमान (महहमानगड, महहपिगड, बेळगावजवळ) चा हकल्लेदार हकल्लेदारखान याने कळहवले की 

: संिाजी व धनाजी जाधव हे सैन्यासहहि वारूगडजवळ होिे. त्यानंी हकललयाला वढेा घालण्याचा उदे्दशाने 
ि कड्या रवाना केलया असून रस्िे अडवनू धरले आहेि. क मकेवाचून आमचा सवगनाश होईल. लवकर 
क मक धाडावी. यावर कायगवाही करण्यासाठी बक्षीउलम लक म खहलसखान यास सागंण्याि आले. 

 
मरहूम गजनफरखान याचा म लगा हािमबगे याला हनरोप देण्याि आला. बादशहानंी हनरोपाचेवळेी 

त्याला साहंगिले की, आहिशखान (ग लबग्याकडील मोगल सरदार) याचे सैहनक व अहधकारी हे 
त्याच्यापाशी (आहिशखान) रुजू होऊन बेडरावंरील मोहहमाि काम करिील अशी कडक व्यवस्था करा. 
 
२ ऑगस्ट १६९४ 
 

हबदनूरच्या जमीनदाराने प ढीप्रमािे हलहहले :— शहाजादा बेदारबख्ि याने नरगूंदवरील 
हललयासाठी व मराठ्ाशंी लढण्यासाठी आमच्याकडे एक हजार स्वार व एक हजार पायदळ माहगिले 
आहेि. आपलया ह क माहशवाय पाठहविा येि नाही. बादशहानंी आज्ञा केली की : शहाजाद्याच्या 
मागिीप्रमािे सैन्याची ि कडी पाठवावी. 
 
३ ऑगस्ट १६९४ 
 

श क्रवार. आज दरबार झाला नाही. 
 
४ ऑगस्ट १६९४ 
 

सोलापूरचा हकल्लेदार हमहदी अलीखान व धोमचा (?) देशम ख अज गन हे आज बादशहानंा भेटले. 
 
लष्ट्करखान याला मन्सबीि वाढ देण्याि आली. त्याचा म लगा वजीह द्दीन याला मन्सबीि वाढ व 

खान ही पदवी देण्याि आली. 
 



 
अनुक्रमणिका 

५ ऑगस्ट १६९४ 
 

डहमिखान बहाद र याच्याकडे खहजना पोहोचवनू म हंमद जानबेग हा बादशहाला भेटला. 
 
बूधपाचगावचा ठािेदार पदाजी हा िीन हजार जाि व एक हजार स्वार असा मन्सबदार होिा. 

त्याची मन्सब पाचशनेी कमी करण्याि आली. 
 
हवजाप राहून आलेलया बािम्यावरून कळले की : शहबाज, पाचश ेजाि व दीडश ेस्वार असलेला 

मन्सबदार हा गाहजउद्दीनखान बहाद र याच्या सैन्याि िैनाि होिा. िो छाविी सोडून आला. फरारी म्हिनू 
त्याची नोंद करण्याि आली. 

 
डहमिखान बहादूर याने हलहहले की : मी अकलूजला पोहोचलो. मराठ्ाचें सैन्य फार आहे. 

माझ्यापाशी एक हजार स्वार आहेि. इिर ि कड्या क मकेसाठी नेमाव्या. बादशहानंी आज्ञा केली की : 
आहिशखानाला मराठ्ाचंा मोड करण्यासाठी डहमिखानाच्या मदिीस जाण्यासाठी हलहाव.े 

 
आजे्ञप्रमािे म हहउद्दीन ग जगबदार (दंडधारी) याने गाहजउद्दीनखान यास बहाद रगडपासून चार 

मजलावर मराठ्ाचंा मोड करण्यासाठी रवाना केले. बादशहानंी त्याच्याबंरोबर गाहजउद्दीनसाठी अत्तराच्या 
दहा क प्या पाठहवलया. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : हमीद द्दीनच्या फौजेिील बाराश ेस्वार डहमिखानाच्या फौजेि िैनाि 

करण्याि याविे. 
 
बादशहा बहरामंदखानाला म्हिाले, ‘ि म्ही इस्माईलखान मका याला सागंाव े की, मी त्याला 

मराठ्ाचंा मोड करण्यासाठी डहमिखानाकडे पाठवीि आहे. हे मान्य नसेल िर ि मच्यावर बादशहाचा 
कोप होईल हे लक्षाि ठेवा.’ 
 

६ ऑगस्ट १६९४ 
 

बारामावळचा जमीनदार बाळाजी हा पाच हजार जाि व दोन हजार स्वार असा मन्सबदार होिा. 
त्याला भेट देऊन बाहशहानंी आज्ञा केली की : एका दंडधाऱ्याने (ग जगबदार) बाळाजीला 
गाहजउद्दीनखानाच्या छाविीि पोहोचवनू याव.े 

 
म हंमद हैदर, अब लफिह व नागोजी (शहापूरचा जमीनदार) यानंा िळकोकिचा हदवाि म हंमद 

रफी याजपाशी िैनाि करण्याि आले. 
 
डहमिखान बहाद र याने मराठ्ाचंा मोड करण्यासाठी पाच रेहकले (लहान िोफा) याचंी मागिी 

केली. िी मान्य करण्याि आली. 
 
ज स्लफकारखानाच्या फौजेि िैनाि असलेला आकाक लीखान रुमी (िूकग ) याच्या मन्सबीि वाढ 



 
अनुक्रमणिका 

करण्याि आली. 
 

९ ऑगस्ट १६९४ 
 

बादशहानंी आज्ञा केली की : डहमिखान बहाद र याच्या सैन्याि पूवीचे आहि नवीन हदलेले असे 
हमळून चार हजार स्वार िैनाि असायला पाहहजेि. 
 

१३ ऑगस्ट १६९४ 
 

बादशहानंी म हंमद नझीर करावल (हबनीचा) याला िोरण्याकडे जाण्यास हनरोप हदला. 
बादशहानंी त्याला आज्ञा केली की : िेथील फौजदार व हकल्लेदार जानबाजखान याजकडे ि म्ही जाव.े पूवी 
हकल्ला घेण्यासाठी मराठ्ानंी ज्या हठकािी दोराच्या हशड्या फेकलया होत्या िी जागा स रहक्षि करावी. 
बादशहानंी म हंमद नझीर बरोबर पाचश ेबंदूकची व काही पाथरवट िैनाि केले. 

 
कनाटकचा फौजदार काहसमखान याजकडे खहजना पाठवावयाचा होिा. बादशहानंी या बद्दल 

प ढीलप्रमािे आज्ञा केली की : बक्षीउलम लक बहरामंदखान याच्या ि कडीने खहजना हवजापूरपयंि न्यावा. 
नंिर हवजापूरचा सरदार नस्र ल्लाखान याने खहजना न स्रिाबादे (सगर, ग लबगा हजलहा) चा हकल्लेदार राजा 
अनूपडसग याजकडे न्यावा. त्याने िो काहसमखानापयंि पोहोचवावा. 

 
खहजन्यािील काही रक्कम लष्ट्करखान (मोगल सरदार) व हशऱ्याचा (हजरा) हकल्लेदार सय्यद 

लिीफ याजकडेहह पाठवायची होिी. काहसमखानाकडे नऊ लाख रुपये पाठवायचे होिे. 
 
२५ ऑगस्ट १६९४ 
 

गाहजउद्दीनखान बहाद रच्या फौजेिील बािम्यावरून कळले की : रामाजी, सीिाराम 
इत्यादींच्यापाशी स्विःची ि कडी नाही. त्याचं्या जहाहगरी काढून घेण्याची आज्ञा झाली. बादशहानंी आज्ञा 
केली की : राजा शाहू याच्या पथकापैकी वीस मािसे व यादगार ह सेनखान याच्या पथकापैकी पाच मािसे 
यानंी म हंमदिकी ठािेदार नकरहसंघ (?) याच्यापाशी िैनाि करण्याि यावे. 
 
२६ ऑगस्ट १६९४ 
 

बादशहानंी हमीद द्दीनखान यास मराठ्ाचंा मोड करण्यासाठी लष्ट्कराि जाण्यास हनरोप हदला. 
बादशहा यावळेी फािेहा पढले. हमीद द्दीनखान याला उंची खोगीर असलेला घोडा देण्याि आला. 

 
गंजाच्या (बाजाराच्या) म श्रफीवर (देखरेखीवर) बलराम होिा. िो मरि पावला. त्याच्या जागेवर 

न किाच म सलमान झालेला अब्द ल्ला कौल याला नेमण्याि आले. बादशहानंी त्याला एक शाल बक्षीस 
म्हिून हदली. 

 
उदगीर कंधारच्या हकललयाच्या िोफखान्याचा दारोगा याला मन्सबीि वाढ देण्याि आली. 



 
अनुक्रमणिका 

मीर अब्द ल रसूल याला कोिला (कोथळज) ची हकल्लदेारी देण्याि आली होिी. त्याला हिकडे 
पाठहवण्याि आले. 

 
जानोजीला डहमिखान बहाद रच्या फौजेि हमीद द्दीनखानाच्या बरोबरीने िैनाि करण्याि आले. 
 
शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याच्या फौजेिील बािम्यावंरून कळले की : राजा भीम (उदयपूरचा 

राजप त्र) हा वारला. त्याची पत्नी ही पदमडसगाची म लगी िी सिी गेली. शहाजाद्याने िी सिी जाऊ नये 
म्हिून हिचे मन वळहवण्याचा प्रयत्न केला पि हिने मान्य केले नाही. 

 
राजा भीमचा म लगा सूरजमल हा स्विःच्या हववाहासाठी देशी गेला होिा. िो परि आला नाही. 

बापाच्या मृत्यूम ळे त्याला एक हजार जाि व पाचश ेस्वार अशी मन्सब देण्याि आली. 
 
२७ ऑगस्ट १६९४ 
 

ग लबग्याचा हकल्लेदार व फौजदार सडमदरखान याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
फिेप रीमहलचा भाचा लालचंद याला शभंर रुपये बक्षीस म्हिून देण्याि आले. 

 
फीरोजगडच्या हकल्लेदारीवर म हंमद अब्बासच्या ऐवजी म हंमद शरीफ याला नेमण्याि आले. 

त्याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
हखलिखाना (वस्त्रागार) चा दारोगा अब्द लकादर याला बादशहानी म्हटले, ‘िंजावरचा जमीनदार 

शाहू भोसला याच्यासाठी हखलिीची वसे्त्र ियार करून आिा.’ अब्द लकादरने दोन वसे्त्र आिली. बादशहाने 
त्यापैकी एक पसंि केले. 

 
आज्ञा झाली की : ज स्लफकारखानाच्या फौजेसाठी िीन लाख रुपये पाठवाव.े बहरामंदखानाने हा 

खहजना सगरचा हकल्लेदार व फौजदार राजा अनूपडसग याजकडे पाठवावा. त्याने िो अधोनीचा हकल्लेदार व 
फौजदार रादअंदाजखान याजकडे रवाना करावा. त्याने िो कंजीकोट (गजंीकोट?) ला पाठवावा. िेथून 
ज स्लफकारखानाने आपली पथके पाठवनू न्यावा असे ठरले. 
 

* * * 



 
अनुक्रमणिका 

सहा 
 
२९ ऑगस्ट १६९४ ते २३ सप्टेंबर १६९४ 
 
२९ ऑगस्ट १६९४ 
 

शहाजादा आज्जम याची म लगी गीिी अफरोज बगेम ही प्लेगने मरि पावली. 
 
३१ ऑगस्ट १६९४ 
 

आनंद शखेाविचा नािू गोपाळचंद हा िळकोकिचा फौजदार इखलासखान हमयाना याजपाशी 
िैनाि होिा. बादशहानंी त्याला आपलयाकडे घेिले. 
 

ग लबग्याचा हकल्लेदार व फौजदार सडमदरखान याने हवनंिी केली की : काम पडलयास मला 
हकललयाच्या बाहेर येण्याजाण्याची परवानगी असावी. बादशहानंी मान्य केले नाही. जरूर पडलयास 
हकल्लेदाराचा नायब हजयाउद्दीनखान हा बाहेर येिेजािे ठेव ू शकेल. हकल्लेदाराने बाहेर जाण्याची जरूर 
नाही अशी त्यानंी आज्ञा केली. 
 

मराठ्ानंी होरसी (?) चा हकल्ला घेिला होिा. गाहजउद्दीनखान बहाद र याने वढेा घालून िो परि 
डजकून घेिला असे वृत्त यारअलीबेग याने बादशहानंा कळहवले. 
 
२ सप्टेंबर १६९४ 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : रामा (राजाराम) याचा सरदार लखमाजी हा दोन हजार 
स्वाराहंनशी भीमा उिरून अलीकडे आला आहे. 
 
३ सप्टेंबर १६९४ 
 

महाजी (?) ला एक िलवार बक्षीस देण्याि येऊन त्याला डहमिखान बहाद र याच्या फौजेि िैनाि 
म्हिून जाण्यासाठी हनरोप देण्याि आला. 
 

यारअलीबेग याने जाखबारडसग याचा म लगा नेकनाम याला बादशहासमोर आिले. नेकनामने 
इस्लामधमग स्वीकारला. डहमिखान बहाद र याने अजग केला की : इस्माइलखान मका, हमीद द्दीनखान व 
सरमद सराले (?) यानंा माझ्यापाशी िैनाि कराव.े बादशहानंी आज्ञा केली की : हमीद द्दीनखान येिच 
आहे. सरमद (?) हा लष्ट्करखानाच्या फौजेि आहे आहि इस्माईलखान हा अद्याप डजजीहून आला नाही. 
 

बादशहानंी शहाजादा म हंमद आज्जम याला म्हटले, उदयपूरचे जमीनदार (उदयपूरचा महारािा) 
यानंा हलहा की : ि मचे एक हजार स्वार दहक्षिच्या स भ्याि कामहगरी करीि आहेि. त्यानंा ह ज राि पाठवा. 



 
अनुक्रमणिका 

राण्याच्या वहकलाने स्विः राण्याकडे जाऊन ही व्यवस्था करावी. 
 

आज्ञा झाली की : शाहू भोसला (िंजावरकर) याच्याकडे एक बंदूक व एक हत्ती ही पाठहवण्याि 
यावी. ही आज्ञा ज स्लफकारखानाच्या हवनंिीवरून झाली. 
 

४ सप्टेंबर १६९४ 
 

बादशहानंी आज्ञा केली की : उत्तर डहद स्थानािून खहजना येि आहे. बीड वरून िो ह ज राि 
आिावा. सोलापूर रस्त्याचा माजी राहदार (रक्षक) मिलबखान याने खहजन्याबरोबर ह ज राि याव ेअशी 
आज्ञा झाली. 
 

आज्ञा झाली की : छाविीिील नायब कोिवाल ख्वाजा म हंमद साहदक याने िमाम लष्ट्कराि 
प ढीलप्रमािे दवडंी द्यावी. उद्या ग रुवारी डहद  व म सलमान यानंी प्राथगनागृहाि जमाव े व प्लेगची साथ 
नाहीशी व्हावी म्हिनू प्राथगना करावी. 
 

५ सप्टेंबर १६९४ 
 

सागरगडचा हकल्लेदार जगिडसग याची मन्सब कमी करण्याि येऊन त्याला ह ज राि बोलावण्याि 
आले. मंगळवढे्याच्या बािमीवरून कळले की : गोडवदराव नावाचा एक बंडखोर (म फहसद, उपद्रवी) हा 
भीमेच्या काठावर एक गढी बाधंीि आहे. िेथील फौजदाराला यासबंंधी िाकीद देण्याि यावी अशी आज्ञा 
झाली. 
 

शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याच्या फौजेिील बािमीदाराने (सवानेहहनगार) प ढीलप्रमािे हलहून 
पाठहवले. लष्ट्करािील खानजमान फिेहजंग याने मला बोलाव ूपाठवनू म्हटले की : िू आपलया बािमीि 
प ढील मजकूर हलही :— अब्द लकादर हा माझ्या बरोबर (फिेहजंगबरोबर) आहे. हा मन ष्ट्य कामाचा आहे 
त्याची अर्मथक स्स्थिी बरोबर नाही. त्याला खान ही पदवी व योग्य जहागीर हमळेल अशी आशा बाळगन 
आहे. 
 

आज्ञा झाली की : खान ही पदवी देण्याि यावी. इिर बाबिीि त्याने उमेदवार राहाव.े त्याची 
जहागीर त्याला देण्याि यावी. 
 

७ सप्टेंबर १६९४ 
 

म हंमदखान बेग यास हनमिंगड (?) ची हकल्लेदारी व फौजदारी देण्याि आली. त्याच्या मन्सबीि 
वाढ करण्याि आली. 
 

बहरामंदखानाला बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली :— हैद्राबादचा स भेदार जानबाजखान 
(जानहसपारखान) याला ह क म पाठवा. त्याने आपला म लगा रुस्िमहदलखान याच्या बरोबर पथक देऊन 
बेडराचंा मोड करण्यासाठी त्याला बीदर स भ्याि पाठवाव.े 



 
अनुक्रमणिका 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : आजे्ञप्रमािे डहमिखान बहाद र हा मराठ्ाचंा मोड करण्यासाठी 
अकलूजहून महस (म्हसवड?) कडे िािडीने कूच करीि आहे. 
 
८ सप्टेंबर १६९४ 
 

कागलचा ठािेदार हपराजी व कोलहापूरचा ठािेदार अन्वरखान हे बादशहानंा भेटले. त्यानंी नव्वद 
मोहरा नजर म्हिून हदलया. 
 

हीरु डहदू म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 

म हंमद हसन सौदागर याने दावा लावला की : म अज्जमखान याने िीन घोडे माझ्याकडून घेिले. 
दोन हजार रुपये डकमिींपकैी फ्ि एक हजार हदले. बाकीचे देि नाही. आज्ञा झाली की : यारअलीबेग 
याने िी रक्कम द्यायला लावावी. 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : मराठ्ानंी औशानजीक (उस्मानाबाद हजलहा मराठवाडा) 
म रदापूर या गावावर धाड घालून ग रे पळहवली. 
 
९ सप्टेंबर १६९४ 
 

हवजापूरचा देशम ख खवासखान याला ह ज राि घेऊन येण्याहवषयी हवजापूरचा कोिवाल म हंमद 
अमीन कौल याला हलहहण्याहवषयी आज्ञा झाली. 
 

बादशहानंी आज्ञा केली की : डहमिखान बहाद रच्या फौजेसाठी लागिाऱ्या दारुगोळा वगैरेसाठी 
आठ हजार अश्रर्फ्या वारूगड जवळील डहमिखानाच्या छाविीि पोहोचवाव्या. 
 

रमजान महहना हवजाप राि घालवायचा असलयाम ळे बदशहानंी राहाण्याची जागा हनवडण्यासाठी 
हशकारखान करावल यास आज्ञा केली. 
 

सोलापूरचा माजी राहदार (मागगरक्षक) मिलबखान आजारी असलयाचे कळले. बादशहानंी हकीम 
म हंमद मसीह याला िीनश ेरुपये देऊन मिलबखानाचा इलाज करण्यासाठी पाठहवले. 
 
१० सप्टेंबर १६९४ 
 

ज स्लफकारखानाच्या फौजेि िैनाि असलेलया फिेह ल्लाखानाला ह ज राि येण्याहवषयी हलहहण्याची 
आज्ञा झाली. 
 

सोलापूरचा हकल्लेदार हमहदीखान याला सोलापूरला परि जाण्यासाठी हनरोप देण्याि आला. 
त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 



 
अनुक्रमणिका 

आज्ञा झाली की : फाहजलबेग याने म हंमदखान याला खहजना व िोफखाना ही बरोबर घेऊन 
आहिशखानापाशी पोहोचवनू परि याव.े 
 

हवजापूरच्या हवहहरीि पािी आहे की नाही हे पाहण्यासाठी ख्वाजा याकूि याला पाठहवण्याि आले 
होिे. त्याने येऊन साहंगिले की : हवजाप राि पाऊस खूप पडला. हवहहरीि आहि बेगम हौदाि पािी भरपूर 
आहे. 
 

व्यापाऱ्यानंी दावा केला की : शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याच्या हशकारीच्या वळेी आमच्याकडून 
माल घेिला जािो पि पैसे हदले जाि नाहीि. बादशहानंी हहशबे िपासून च किा करण्याची आज्ञा केली. 
 

१२ सप्टेंबर १६९४ 
 

गाहजउद्दीनखान बहाद र फीरोजजंग याने (मरसाना?) चा हकल्ला डजकला. सोन्याच्या हकललया व 
पत्र घेऊन दोस्िबेग वगैरे मनसबदार हे त्याच्याकडून आले. 
 

१४ सप्टेंबर १६९४ 
 

हसद्दी सालमखानाची जहागीर इंदापूर िाल ्याि होिी. त्याच्या ग मास्त्याने आसपासच्या 
करोडीच्या (देशम ख देशपाडें) संगनमिाने भोविालचा प्रदेश ल टला. खंडी (जमखंडी?) चा हकल्लेदार 
काहमलखान याने त्याचा ग मास्िा आहि एक सहकारी िाज ल्ला याला पकडून ह ज राि पाठहवले. त्यानंा 
कैदेि ठेवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

१८ सप्टेंबर १६९४ 
 

राजा भीमा याचा म लगा सूरजमल व खानडसग व अज गनडसग यानंा एक कोटी पन्नास लाख दाम 
(दाम म्हिजे एक पैसा) देण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

िळकोकिचा माजी फौजदार सरबाजखान याच्या छाविीिील बािमीवरून प ढील हकीकि 
कळली : मराठ्ाचंा सरदार शयामराव हा बेळगावजवळ जाभंोळी गावाि ठाि माडूंन बसला असून त्याने 
व्यापाऱ्याचं्या वाटा अडहवलया आहेि. िेथील फौजदाराला या बाबि हलहाव ेअशी आज्ञा झाली. मळखेडच्या 
बािम्यावरून कळले की : कहल (?) चा फौजदार दत्ताजी (?) याच्या भावकीचा हकसनराव याने 
बेडराबंरोबर संगनमि करून दंगा माजहवला आहे. यावर वहकलाकडून म चलके घेण्याचा ह क म झाला. 
 

२१ सप्टेंबर १६९४ 
 

नोकरदार (?) चा हकल्लेदार इस्माईल बेग याला त्या भागाची फौजदारी देण्याि येऊन मन्सबीि 
वाढ करण्याि आली. 
 

वऱ्हाडचा स भेदार अलीमदानखान याने हलहहले की : या प्रदेशाि दंगेखोर फार आहेि. मी त्याचं्या 
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हवरुद्ध स्वारी करीन िेव्हा या प्रदेशािील फौजदारानंी सहकायग कराव.े त्याप्रमािे फौजदारानंा हलहहण्याची 
आज्ञा देण्याि आली. 
 

आहिशखानाचा भाऊ मन्सूरखान हा गाहजउद्दीनच्या छाविीि होिा. हकललयाच्या हवजयासंबधंी 
त्याचा अजग बादशहाकडे आला. 
 

िळकोकिचा हदवाि म हंमद रफी याने हलहहले की : इखलासखान आहि पाचश ेस्वार व पाचश े
प्यादे माझ्याकडे िैनाि करण्याि आले होिे. िे अद्याप आले नाहीि. लवकर पाठहवण्याि याव ेअशी आज्ञा 
करण्याि आली. 
 

माझा हदवाि म्हिनू शम्स द्दीन ऐवजी अब्द लरहीमखानाचा जावई शहाम हंमद याची नेमिकू 
करण्याि यावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : ज स्लफकारखान याने डजजीजवळ शत्रूच्या रसदेच्या वाटा रोखून 
धरलया आहेि. त्याम ळे शत्रू अडचिीि आहे. 
 
२३ सप्टेंबर १६९४ 
 

रामडसगाचा म लगा पानडसग हा म सलमान झाला. त्याला हखलिीचा पोषाख देण्याि आला. 
 

वऱ्हाडच्या ग प्ि बािम्यावरून कळले की : िेथील स भेदार अलीमदानखान याने हठकहठकािी 
ठािेदार नेमले आहेि. िे रयिेवर जल म करीि आहेि. रयि िक्रार करीि आहे. पि अलीमदानखान 
हिकडे लक्ष देि नाही. यावर बादशहाने आज्ञा केली की : बहरामंदखानाने चौकशी करून वस्ि स्स्थिी काय 
आहे याचे वृत्त सादर कराव.े 
 

लोहगडच्या बािम्यावरून कळले की : धनाजी जाधवाचा नोकर हशवा वडकल (?) हा चाकिचा 
माजी हकल्लेदार म बाहरज द्दीन याजपाशी गेला आहि त्याने बादशाही नोकरी पत्करण्याची ियारी दाखहवली. 
बादशहाने आज्ञा केली की : हिकडील फौजदाराने चौकशी करून खरे काय िे कळवाव.े 
 

गहजउद्दीनखान बहाद र (फीरोजजंग) याने हकल्ले त्र्यंबक डजकला. याबद्दल त्याच्या प ढील 
सहकाऱ्यानंा बहक्षसे देण्याि आली. सय्यद हनयाजखान, खानसाजखान, राजा इंद्रडसग, अजबडसग, 
शवेटच्या हिघानंा मन्सबीि वाढ देण्याि आली. 
 

* * * 
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सात 
४ ऑक्टोबर १६९४ ते २५ हडसेंबर १६९४ 

 
४ ऑक्टोबर १६९४ 

 
अब्द ल अजीजचा म लगा म हंमद हाशम याला गोकाक उफग  रहीमगडच्या हकल्लेदारीवर नेमण्याि 

आले. त्याला हकललयाकडे जाण्यासाठी हनरोप देण्याि आला. 
 

श्रीपिराव कोळी (जव्हार?) ठािेदार रेनी (हभवडंी?) याला हमीद द्दीनखानाच्या फौजेि िैनाि 
करण्याि आले. िो िीन हजारी जाि व दोन हजार स्वार असा मन्सबदार होिा. 
 

म हंमद म हहसनचा म लगा म हंमद अहसन हा सावद्याचा ठािेदार होिा. त्याला वडे लागले. त्याला 
दोनश े जाि व शभंर स्वार अशी मन्सब होिी. त्याला बडिफग  करण्याि आले. त्याच्या जागी ख्वाजा 
अब लहसन याला नेमण्याि आले. त्याला दोनश ेआठ स्वाराचंी मन्सब होिी. िीि अड सष्ट स्वाराचंी भर 
घालण्याि आली. 
 

सोलापूरचा राहदार (मागगरक्षक) मिलबखान याला ह ज राि बोलावण्याि आले होिे. िो आला 
असे कळले. छाविीि येण्यासाठी त्याला दस्िक (परवाना) देण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

५ ऑक्टोबर १६९४ 
 

अब्द लमजीदखान याच्या जागी अलीक ली याला माह लीचा हकल्लेदार व पहरसराचा फौजदार म्हिून 
नेमण्याि आले. 
 
१६ ऑक्टोबर १६९४ 
 

मरहूम अमीरुलउमरा शाहयस्िाखान याचा म लगा एहिकादखान हा आपला भाऊ व म लगा 
यासहहि अकबराबादेहून (आग्रा) खहजना घेऊन आला. िो बादशहाला भेटला. ल त्फ ल्लाखान हा खहजना 
आिण्यास गेला होिा. िोहह खहजन्याबरोबर आला. त्याच्याबरोबर ग रशास्प, सय्यद दौलि, सय्यद 
यादगार ह सेनखान, अली इत्याहद मंडळी होिी. 
 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की : उत्तर भारिािून सहासष्ट लाख रुपयाचंा खहजना आला आहे. 
िो सरकारी खहजन्याि दाखल करावा अशी आज्ञा झाली. 
 

बादशहाला हवनंिी करण्याि आली की : मरहूम अमीरुलउमराच्या मालमते्तिील दहा हत्ती 
एहिकादखानाने आिले असून त्यापैकी आठ हत्तीवर जडजवाहीर लादलेले आहे. िे छाविीि आिनू 
त्यावर देखरेख ठेवावी व फाजलखानाने आपलयाला िी दाखवावी असा ह क म देण्याि आला. 
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२२ ऑक्टोबर १६९४ 
 

अजमीरच्या बािम्यावरून कळल िे असे : मालपूरच्या म हंमद जमील काजीने हलहहले की, 
अखीराम या सावकाराने कामी (?) नावाच्या दरवशेाला चोरीचा आळ घेऊन मारहाि केली व मालपूरमध्ये 
दंगेधोपे केले. त्याम ळे बागं, नमाज व ज म्म्याची (श क्रवारची) नमाज हे बंद झाले आहेि. बादशहानंी आज्ञा 
केली की : मथ रेचा फौजदार राजा हबशनडसग याला व अजमीरचा स भेदार म हमदखान याला िाकीदपते्र 
हलहावीि. 
 

ब ऱ्हािपूरचा कोिवाल म हंमद रहीम याला काढून टाकण्याि आले. त्याची मन्सब कमी करण्याि 
आली. 
 
२ नोव्हेंबर १६९४ 
 

इस्माईलखान मका याचा म लगा परवहरशखान हा ज स्लफकारखानाच्या िैनािीि (डजजीकडे) 
होिा. िो येऊन बादशहाला भेटला. 
 

दासे ऐवज (?) ला िळकोकिच्या हकललयाचंा दारोगा व हनरीक्षक म्हिनू नेमण्याि आले. त्याला 
हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील बािमी कळली : गहनमानंी (मराठ्ानंी) सोनवार ठाण्यािून (?) 
मािसे व ग रेढोरे नेली. िे भपूाळ गढीकडे गेले. िो (ठािेदार) ही बािमी कळिाच त्याचं्या पाठलागावर 
गेला. गहनमाशंी चकमकी झालया. उभय पक्षाचे अनेक लोक ठार झाले. त्यानंिर गनीम पराजय पावनू 
पळून गेले. मािसे व ग रेढोरे सोडवनू मालकाचं्या व फौजदाराचं्या हवाली केली. 
 

बहाद रनगर उफग  हकल्ले नरग ंद याची हकल्लेदारी व पहरसराची फौजदारी वलीदादखान याजकडे 
पूवीप्रमािे ठेवण्याि आली. महामद (?) खानाला शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फोजेि िैनाि करण्याि 
आले. 
 
३ नोव्हेंबर १६९४ 
 

राजा अवधूिडसग ब ंदेला (ओछा) हा शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि होिा. त्याला 
म लगा झाला. या हनहमत्त त्याने शभंर अश्रर्फ्या व एक हजार रुपये नजर पाठहवली. बादशहाने म लाचे नाव 
उदयडसग असे ठेवले. 
 

बादशहानंी ज स्लफकारखानाकडे पाठहवण्यासाठी चार करंड्या डाडळबे ज म्लि लम लकाकडे 
(असदखान, ज स्लफकारखानाचा बाप) पाठहवली. 
 

अष्टीचा देशम ख आहि हसधोजीचा म लगा भपूि हा बादशहानंा भेटला. बादशहानंी त्याला दोन 
हजार जाि, एक हजार स्वार अशी मन्सब, हखलिीची वसे्त्र, घोडा व हत्ती ही हदली. भपूिचा भाऊ गोंहवद 
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(?) यास हखलिीची वसे्त्र, घोडा असे बक्षीस हमळाले. याहशवाय त्याला पाच हजार रुपये देण्याि आले. 
त्याच्या भावकीचा कान्होजी यास हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 

कोकटनूरचा (?) देशपाडें नरडसग हा नोकरीच्या आशनेे येऊन भेटला. त्याने पाच मोहर नजर 
म्हिून हदलया. त्याला हखलिीची वसे्त्र, सािश ेजाि, दोनश ेस्वार अशी मन्सब ही देण्याि आली. 
 

मरहूम अब्द ल्लिीफ याचा म लगा बहाउद्दीन याला यादवाडची फौजदारी देण्याि आली. 
 

लष्ट्करखान हा ग लबग्याच्या पहरसराि होिा. त्याने हलहहले, ‘आपलया आजे्ञप्रमािे बेडराचंा मोड 
करून मी नदी (भीमा) ओलाडंली असून आलमेल व अफजलपूरच्या दरम्यान िळ हदला आहे.’ 
 

४ नोव्हेंबर १६९४ 
 

बादशहास कळले िे असे : बादशहाजादा आज्जमशहा याचे दोन अहधकारी सय्यद आलम व 
अमान ल्ला बेग हे सलाबिबारीिून (छाविीचा भाग) बाहेर पडले. िेथे त्याचंी आपापसाि बाचाबाची झाली. 
अमान ल्ला बेगने सय्यद आलमला कट्यारीने जखमी केले. शहाजादा आज्जम याची मािसे दोन्हीकडे जमली 
असून चकमक करण्याच्या ियारीि आहेि. बादशहा म्हिाले, ‘कोिवालच्या अहधकाऱ्यानंी जाऊन भाडंि 
हमटवाव.े’ यानंिर बादशहानंी म ख्िारखान मीर आहिश (दारुगोळ्याचा म ख्य अहधकारी), म हंमद 
मिलबखान याच्या िोफखान्याची मािसे आहि बहरामंदखान बक्षी याची मािसे यानंा भाडंि 
हमटहवण्यासाठी पाठहवले. 
 

बादशहानंी बक्षीउलम लक बहरामंदखान याची आठवि काढली. त्यानंा कळहवण्याि आले की : 
बहरामंदखान हा पेशखान्याि असून त्याचे डोके द खि आहे. याम ळे िो येऊ शकि नाही. 
 

गाहजउद्दीनखान याने प ढीलप्रमािे अजग पाठहवला : माझा म लगा चीनक लीजखानबहाद र (हाच 
हनजाम राज्याचा ससं्थापक हनजाम लम लक) याला हशवनेरीचा हकल्ला पाहण्याची इच्छा आहे. िसेच िो 
आज्जमगड (प रंदर) च्या पायर्थयाशी पोहोचला िर िो हकल्लाहह बघू इस्च्छिो. परवानगी द्यावी. बादशहाने िे 
मान्य केले. दोन्ही हकल्लेदारानंा ह क म देण्याि आला की : त्यानंी एकदा हचनक लीजखानाला हकललयाचा 
आिील भाग दाखवावा. 
 

ज स्लफकारखानाच्या प ढील सहकाऱ्यानंा हखलिीची वसे्त्र पाठहवण्याचा ह क म देण्याि आला :— 
स्विः ज स्लफकारखान, दाऊदखान (पन्नी), जमशीदखान हवजाप री, कान्होजी (हशके). 
 

दरगाहक लीखान याचा म लगा व सीरागड (मध्य कनाटक) चा हकल्लेदार अल्लाहक ली याच्या 
मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 

बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली :— एक ग जगबदार (दंडधारी अहधकारी) नेमा. त्याने जाऊन 
वऱ्हाड स भ्याि व जवळपास असलेले फौजदार (हजलहाहधकारी) यानंा घेऊन वऱ्हाडचा स भेदार 
अलीमदानखान याजकडे पोहोचवनू परि याव.े 



 
अनुक्रमणिका 
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हमजा अली हा गोकाकच्या फौजदारीवर रवाना झाला. हाजी म हंमदचा म लगाहमहदीक ली हा 
सगर (गलबगा हजलहा) च्या अहमनीवर रवाना झाला. 
 

बादशहाने आज्ञा केली की : एक दंडधारी (ग जगबदार) नेमण्याि यावा. त्याने जाऊन ग लबग्याच्या 
क िबूद्दीन पीरजाद्याला (स प्रहसद्ध साधू बंदेनवाज याचा वशंज) ह ज राि घेऊन याव.े ग लबग्याचा हकल्लेदार 
व फौजदार याने ग जगबदाराबरोबर बदका (संरक्षक पथक) द्यावा. 
 

िळकोकिचा फौजदार व इखलासखान याजपाशी िैनाि असलेला व फिेहजंगचा म लगा िाज हा 
आर्मथक द दगशिे असलयाचे कळले. बादशहानंी त्याला पाचश े रुपये खचासाठी मदि म्हिून हदले. िाज 
याला चारश ेजाि व शभंर स्वार अशी मन्सब होिी. 
 

काहसमखानाच्या फौजेि इस्माईलचा म लगा म हंमद यसू फ हा िैनाि होिा. त्याला दोनश ेजाि व 
वीस स्वार अशी मन्सब होिी. काहसमखानाच्या हलहहण्यावरून त्याच्या मन्सबीि वीस स्वाराचंी वाढ 
करण्याि आली. 
 

देवगडचा राजा बख्िबलंद हा छाविीिील कोिवालीि नजरकैदेि होिा. त्याच्याकडून भक्कम 
जामीन घ्यावा आहि त्याच्यावर बहरामंदखान याने देखरेख ठेवावी अशी आज्ञा झाली. बख्िबलंदला दोन 
रुपये रोज द्याव ेअसा ह क म झाला. 
 

परलोकवासी राजा मनोहरदास गौड याचा म लगा व पट्टा हकललयाचा हकल्लेदार लछीराम याने 
हवनंिी केली की : सावकार लोक कजगफेडीबद्दल माझ्या वहकलाला त्रास देि आहेि. त्यानंा मना 
करण्यासंबधंी नायब कोिवाल याला सागंण्याि याव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
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स पे व पाटस येथील ठािेदारीवर उग्रसेनचा म लगा माधोराम होिा. त्याच्या जागी देवीडसग 
पहाडडसग गौड याची नेमिूक करण्याि आली. त्याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि येऊन त्याला हनरोप 
देण्याि आला. 
 

उग्रसेनचा म लगा माधोराम याला खानचंदच्या ऐवजी लोहगडच्या हकल्लेदारीवर नेमण्याि आले. 
 

आज्जमगड प रंदरच्या बािम्यावरून कळले की : प रंदरचा हकल्लेदार सय्यद जानबाजखान हजारी 
जाि व िीनश ेस्वाराचंा मन्सबदार हा मरि पावला. हकल्लेदारीवर खानचंद ब ंदेला याची नेमिूक करण्याि 
यावी आहि त्याला काय मन्सब आहे हे कळहवण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

आहिशखानाला आज्ञा झाली की : ियार रहा. ि म्हाला आज्जमगड (प रंदर) कडे पाठहवण्याि येि 
आहे. 



 
अनुक्रमणिका 
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गाहजउद्दीनच्या फौजेच्या बािम्यावरून कळले की : प रंदरचा हकल्लेदार सय्यद जानबाजखान हा 
मरि पावला. हकललयाच्या स रहक्षििेसाठी गाहजउद्दीनने आपलया सैन्याची एक ि कडी हकललयाकडे 
पाठहवली आहे. 
 

हमीद द्दीनखान याच्या हलहहण्यावरून कळले की : त्याच्या िैनािीिील सैहनक हे उपासमारीम ळे 
आरडाओरडा करीि आहेि. शहरेवर महहन्याचा पगार त्यानंा देण्याि यावा अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
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इस्माईलखान मका याचा द सरा म लगा म हंमद असद हा येऊन बादशहास भेटला. 
 

न्यायमरू्मि (सदर) चा ह ज र हशरस्िेदार (पेशदस्ि) शखे म हंमद अन्वर याला मके्कला जाऊन भेटी 
देण्याहवषयीच्या कामावर नेमिूक करण्याि आली. त्याला हनरोप त्याला देण्याि आला. 

 
इस्माईलखानाचा म लगा परवहरशखान याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
खानचंद (ब ंदेला) याला प रंदरची हकल्लेदारी सागंण्याि आली. िीनश ेजाि व दोनश ेपन्नास स्वार 

अशी मन्सब होिी. िीि दोनश ेजाि व चारश ेस्वार अशी वाढ करण्याि आली. 
 
हाजी अब्द ल्लाचा म लगा म हंमद ऐवज याला िळकोकिचा िोफखान्याच्या दारोगा म्हिून नेमण्याि 

आले. त्याला अडीचश ेजाि व एकश ेआठ स्वार अशी मन्सब होिी. िीि पन्नास जाि व वीस स्वार अशी वाढ 
करण्याि आली. 

 
हमयानाखान याजकडे बहाद रनगर नरग ंद याची हकल्लेदारी होिी. िी काढून घेऊन त्याची मन्सब 

कमी करण्याि आली. 
 
सय्यद जानबाजखान याचा प िण्या सय्यद फैजबक्ष हा आपलया काकाच्या स िकाि बसला आहे 

असे कळले. बादशहानंी साहंगिले की : त्याचे स िक दूर करून त्याला आिण्यासाठी सय्यद जमािीचा 
(म सलमानािं सय्यद हा श्रेष् समजला जािो) च इसम पाठवावा. 

 
सावळगावावर (?) अब्द स्सलाम हा ठािेदार होिा. त्याला बेदारबख्िापाशी िैनाि करण्याि 

आले. 
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शहाजादा म इज द्दीन (हाच प ढे जहादंारशहा या नावाने गादीवर आला) हा हशकारीसाठी 
म हमदाप रला गेला होिा. त्याने दोन हचकारे (हरीि) मारून आिले. बादशहानंी एक हचकारा म हंमद 



 
अनुक्रमणिका 

आज्जमशहाला व द सरा म हंमद म अज्जम यालाहदला. 
 
परंड्याचा हकल्लेदार इज्जिखान हा होिा. त्याचा आिेभाऊ म हंमद दाराब याने मराठे गनीम याचंा 

एक नोकर मडहदा (महादजी) याला बादशहाकडे (नोकरी देवहवण्याचे आश्वासन देऊन) आिला होिा. 
महादजीला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 

 
म हंमद ह सेनचा म लगा आहकबि महम द याला फिेहाबाद धारूरची वाकहनसी देण्याि आली. 

त्याला एक शाल देण्याि आली. 
 
सय्यद नूरुल्ला हा शहाजादा बेदारबख्ि याजपाशी िैनाि होिा. त्याला वलीदादच्या ऐवजी 

बहाद रनगर, नरग ंदची हकल्लेदारी सागंण्याि येऊन मन्सब वाढहवण्याि आली. वलीदादची मन्सब कमी 
करण्याि आली. 

 
शहाजादा बेदारबख्ि याचा बक्षी व वाकनीस मोहिकदखान याला इनायिखानाच्या जागी 

होशगंाबादचा फौजदार म्हिनू नेमण्याि आले. 
 
हरजीचा म लगा प्रिाप हा पाच हजारी (जाि) व दोन हजार (स्वार) असा मन्सबदार होिा. त्याला 

सागंण्याि आले, ‘ि म्ही आहिशखानाकडे जा.’ त्याची िैनािी गाहजउद्दीनच्या सैन्याि करण्याि आली. 
 
अमीरुलउमरा (शाहयस्िाखान) याचा म लगा एहिकादखान हा खहजन्याबरोबर अकबराबाद 

आग्ऱ्यास आला असून लष्ट्करापाशी पोहोचला आहे. त्याला लष्ट्कराि येण्याचा परवाना (दस्िक) देण्याि 
यावा अशी आज्ञा झाली. 

 
शहाजादा आज्जमशहाचा अहधकारी पीर सय्यद आलम याला मदि करण्यासाठी म्हिून जल्ल ू

(बादशहाच्या जवळपास वावरिारे) सय्यदलाल वगैरे गेले होिे. बादशहानंी सय्यदलाल व सय्यद अली 
असगर याचंी मनसब कमी केली व सय्यद म नीम वगैरे सत्तर मािसे यानंा कामावरून कमी केले. 

 
नसीराबाद उफग  धारवाड याचा बदललेला हकल्लेदार व मरहूम म हंमद बेगखान याचा म लगा 

इस्माईलबेग याला ह ज राि बोलावण्याि आले व त्याची मन्सब कमी करण्याि आली. 
 
सालहेर उफग  स लिानगडचा हकल्लेदार सूरिडसग हा होिा. त्याला पाचश ेजाि व चारश ेस्वार अशी 

मन्सब होिी. िी शभंर जाि व दोनश े स्वार यानंी कमी करण्याि आली. सूरिडसगाला गाहजउद्दीनखान 
बहाद राच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. 

 
म हंमद म जर्फ्फरचा म लगा म हमद सईद याला चादंवडची बक्षीहगरी व वाकहनशी देण्याि येऊन 

त्याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
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अनुक्रमणिका 

दहक्षिच्या िोफखान्याचा दारोगा आहिशखान याला दीड हजार जाि व आठश ेस्वार अशी मन्सब 
होिी. त्याि शभंर स्वाराचंी भर घालण्याि आली. त्याला हखलिीची वसे्त्र व घोडा ही देण्याि आली. 
त्याच्याबरोबर आठश ेअठरा स्वाराचंी ि कडी देण्याि आली. त्याला सागंण्याि आले की : ि म्ही आज्जमगड 
प रंदरच्या हकललयाि खानचदं ब ंदेला याची स्थापना करावी व गाहजउद्दीनखान बहाद र याच्या ि कडीबरोबर 
ह ज राि याव.े आहिशखानाचा दत्तक म लगा म हंमद जफर याची मन्सब वाढहवण्याि झाली. 

 
मरहूम जानबाजखान याच्या वारसानंा िनखे देण्याची आज्ञा झाली. 
 
लष्ट्करखान याचा म लगा नस्र ल्लाखान हा हवजाप राहून आला. त्याला भेटीस येण्याची परवानगी 

देण्याि आली बदीउज्जमानचा म लगा मीर श क्र ल्ला याला पट्टा (हकल्ला) या हकललयाची वाकहनसी देण्याि 
आली. 

 
ज स्लफकारखानाच्या फौजेि िैनाि असलेला म हंमद म स्स्लम हा जहागीर घेण्यासाठी छाविीि 

आला होिा. त्याला आहिशखानापाशी िैनाि करण्याचा ह क म देण्याि आला. (हिरमल) ज न्नरचा 
हकल्लेदार फख्र द्दीनखान याला मरसल (?) ची हकल्लेदारी देण्याि आली. त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
म िगजाक लीखान याला मरसल (हिरमल?) च्या हकललयावर नायब म्हिनू नेमण्याि आले. 

 
अष्टीचा देशम ख हशवमल (?) याच्या भावकीचे गोडवद वगैरे यानंा मन्सबी देण्याि आलया. त्याि 

मालोजीलाही मन्सब हमळाली. 
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शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याची अजी बादशहानंी नजरेखालून घािली. 
 
बादशहाच्या आजे्ञने बहरामदंखान याने सय्यद लष्ट्करखान व पवनारचा फौजदार हमीद द्दीन 

महमूदखान यानंा आज्ञापते्र पाठहवली. 
 
सय्यद लोकानंा बादशहानंी आपलया हनकटच्या नोकरीिून बडिफग  केले. बादशहानंी आज्ञा केली 

की : मोगल व शखेजादे यािून ज न्या नोकराचंी हनवड करावी व त्यानंा सय्यदाचं्या जागी नेमाव.े 
 
हमीद द्दीनखान याचा नायब व छाविीच्या भोविालच्या पाहाऱ्याचा फौजदार पीर म हंमद याला 

मन्सबीि वाढ देण्याि आली. 
 
मरहूम सय्यद जानबाजखान याचा प िण्या सय्यद फैजबक्ष याच्या दोनशचे्या मन्सबीि पन्नास जाि 

व वीस स्वार यानंी वाढ करण्याि आली. 
 
सय्यद जानबाजच्या भाऊबंदापंैकी सय्यद जाफर आदींना ह ज राि बोलावण्याि आले. 

गाहजउद्दीनखानाच्या हलहहण्यावरून रामाजीचा भाऊ लक्ष्मि याला मन्सब देण्याि आली. 
 



 
अनुक्रमणिका 

सोनगडच्या हकललयावर करम ल्ला याची नेमिूक करण्याि आली. िो येईपयंि मीर अब लफिहने 
पूवीप्रमािेच हकल्ला साभंाळावा अशी आज्ञा करण्याि आली. 

 
ग लबग्याच्या बािम्यावरून कळले की : लष्ट्करखानाच्या हदवाि प्रािनाथ हा रहबलावल 

महहन्याच्या सव्वीस िारखेस ग लबग्याचा हकल्लेदार समंदरखान याच्या कारभाऱ्याला रात्री भेटला. 
हपडनायक बेडर याचे वकीलही होिे. 

 
सफहशकनखानाचा भाऊ म हमंद अस्करी याला शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि बक्षी व 

वाकनीस म्हिनू नेमण्याि आले. 
 
ग लबग्याच्या बािम्यावरून कळले की : हपडनाइक बेडर याचे सरदार अहमद व हशवाजी हे सािश े

स्वार व इिर पायदळ या सहहि अलूर व सेकूरच्या ओढ्यािून पार झाले आहेि. त्याचंा रोख क िीकडे 
आहे, कळले नाही. बहरामंदखानाने याचा वृत्तािं सादर करावा अशी आज्ञा झाली. 
 
१४ नोव्हबर १६९४ 
 

शाही िबेलयािील घोडे आज म ख्िारखान याने बादशहाच्या नजरेखालून घािले. 
 
डजजीहून ज स्लफकारखान याने हलहून कळहवले की : बहाद रखान रोहहला याचा म लगा 

अजीजखान याने हकल्ले प रमंगलावरील हललयाि चागंली कामहगरी बजावली. िो स्विः हकललयाि घ सला. 
त्याला पाचश ेजाि व पाचश े स्वार अशी मन्सबीि बढिी व्हावी. बादशहाने प्रथम दोनश े व नंिर त्यावर 
एकश ेस्वार अशी बढिी हदली. 

 
चंद्ररावचा म लगा व्यंकटराव हा शहाबंदरचा ठािेदार होिा. मराठ्ानंी त्याला कैद केला. त्याला 

हजार जाि व सािश ेस्वार अशी मन्सब होिी. िी कमी करण्याि आली. 
 
खानजमान फिेहजंग याचा म लगा म नव्वरखान याला साडेिीन हजार जाि व अडीज हजार स्वार 

अशी मन्सब होिी. िो शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि होिा. त्याने अजग केला की : बादशाही 
कारभारी हत्तीच्यासबंंधी बाकी काढून त्रास देि आहेि इिराप्रमािे मला माफी देण्याि यावी. हवनंिी मान्य 
करण्याि आली. 
 
१६ नोव्हेंबर १६९४ 
 

शहाजहानाबाद (हदल्ली) चा स भेदार आहकलखान व लाहोरचा स भेदार म कऱ् रमखान याचं्या नाव े
आज्ञापते्र रवाना झाली. शहाजादा बेदारबख्ि याला पत्र पाठहवण्याि आले. 
 
१७ नोव्हेंबर १६९४ 
 

शहाजादा म अज्जम याचा अहधकारी यायाबेग याची ह ल्लीहाळ (?) चा हकल्लेदार म्हिून नेमिूक 



 
अनुक्रमणिका 

करण्याि येऊन त्याच्या मन्सबीि बढिी करण्याि आली. 
 
म हंमद िाहहर हा स रिेि िैनाि होिा. सालहेरच्या हकललयावर सूरिडसग होिा. सूरिडसगाच्या 

ऐवजी म हंमद िाहहर याला सालहेरचा हकल्लेदार म्हिून नेमण्याि आले. त्याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि 
आली. सूरिडसगाला गाहजउद्दीनखानाच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. 

 
ज स्लफकारखान याने (डजजीहून) हलहहले, ‘फिेह ल्लाखान हा माझ्या फौजेि िैनाि होिा. त्याला 

ह ज रानंी सडे बोलाहवले होिे. पि फिेह ल्लाखान हा आज्ञा नसिाना आपलया भाऊबंदानंा घेऊन ह ज राि 
रवाना झाला आहे.’ फिेह ल्लाखानाला अडीच हजार स्वाराचंी मन्सब होिी. त्याला बडिफग  करण्याि आले. 

 
लोहगडच्या हकल्लेदार माधोराम याला आकानेर (?) चा फौजदार म्हिून नेमण्याि आले. 
 
राहहरी (रायगड) चा फौजदार अब्द ऱ् रज्जाकखान, िळकोकिचा फौजदार इखलासखान व बीडचा 

फौजदार मामूरखान याचंी पते्र बादशहाच्या नजरेखालून गेली. 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि असलेले गोवधगन 

(दोनश ेजाि व िीस स्वार याचंा मन्सबदार) व सूरिडसग (दीडश ेजाि व वीस वीस स्वार याचंा मन्सबदार) 
हे त्याचं्या छाविीि हजर नाहीि. त्याचंी जहागीर बदलन्याि यावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 

१८ नोव्हेंबर १६९४ 
 

मरहूम स लिान अलीखान याचा म लगा व फीरोजगड (यादगीर) चा माजी हकल्लेदार म हमद 
अब्बास व अिल परगण्याचा माजी फौजदार सय्यद यानंी बादशहाला नजरा पेश केलया. 

 
बीड परगण्याचा फौजदार व सोलापूरचा मागगरक्षक मामरूखान याने गहनमाचंा (मराठ्ाचंा) मोड 

केला. त्याला फमान व एक िलवार बक्षीस म्हिनू पाठहवण्याची आज्ञा झाली. 
 
यारअलीबेग याने बादशहाच्यािफे हवजापूर कनाटकचा फौजदार काहसमखान व म लिानचा 

स भेदार अल्लाहयारखान यानंा आज्ञापते्र पाठहवली. 
 
मरहूम आलम शीराची याचा म लगा नूरुद्दीन याला दामोनी (स भे बऱ्हािपूर) ची फौजदारी देण्याि 

आली. 
 
सौदागरानंी आिलेले हत्ती बादशहानंी नजरेखालून घािले. 

 
१९ नोव्हेंबर १६९४ 

 
नसीराबाद उफग  धारवाडचा हकल्लेदार म हंमद बेगखानाच्या म लगा इस्माईल बगे हा होिा. 

त्याच्याऐवजी मरहूम महंमद म राद याचा म लगा सैफ ल्ला याची नेमिूक करण्याि आली. 



 
अनुक्रमणिका 

िोरगलचा बदललेला ठािेदार अब्द ल्लाबगे याला शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि पोहोचवनू 
याव ेअशी आज्ञा देण्याि आली. 

 
आहिशखानाच्या फौजेि िैनाि असलेलया म हंमद हजारा या इसमास एक घोडा व साठ सत्तर 

मोहरा द्याव्या अशी आज्ञा देण्याि आली. 
 
हवजापूरचा स भेदार व हकल्लदेार सय्यद लष्ट्करखान हा होिा. त्याचा म लगा सय्यद नस्र ल्लाखान 

याने हवनंिी केली की : माझ्या िैनािीि हशबंदी देण्याि आली िर कालीकोटपासून म िगजाबाद हमरजेपयंि 
मी गहनमानंा (मराठ्ानंा) चौथ वसूल करू देिार नाही. बादशहानंी िी मान्य केली. नस्र ल्लाखानाबरोबर 
एक हजार स्वार व पाचश ेपायदळ अशी हशबंदी देण्याि यावी अशी बादशहानंी आज्ञा झाली. बदर बेग याने 
संरक्षक पथक घेऊन हमीद द्दीनखानाच्या फौजेि खहजना पोहोचवनू यावा अशी आज्ञा झाली. 

 
आज्ञा झाली की : बेडर जमािीचे लोक म हंमदाबाद बीदरच्या पहरसराि दंगेधोपे करीि आहेि. 

त्याचंा मोड करण्यासाठी उजबकबेग ग जगदार (दंडधारी अहधकारी) याने सय्यद अब्द ल्लाखान याला 
(नादेंडहून) बीदरला पोहोचवनू याव.े 

 
रहीमदाद अफगाि हवजाप री याला बादशाही छाविीि कैद करून ठेवले होिे. सय्यद लष्ट्करखान 

याचा म लगा नस्र ल्लाखान याने हवनंिी केली की : रहीमदाद हा कामाचा मन ष्ट्य आहे. मी त्याला जामीन 
होिो. माझ्यापाशी त्याला िैनाि करण्याि याव.े बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. 
 
२० नोव्हेंबर १६९४ 
 

हीरा (स्थापत्य िंत्रज्ञ) चा नािू जवाहरचंद हा स्विःच्या लग्नासाठी शहाजहानाबाद (हदल्ली) ला 
गेला होिा. िो येऊन भेटला. त्याने पाच रुपये नजर व एक लाकडी वाहन (िख्िासारखे, िख्िे रवा)ं ही 
भेट हदली. त्याचा भाऊ खूबचंद याने एक चौखडा नजर म्हिून अपगि केला. 

 
सैफ ल्लाच्या मन्सबीि वाढ करून नसीराबाद धारवाडची हकल्लेदारी व फौजदारी या जागेवर 

जाण्यासाठी हनरोप देण्याि आला. 
 
िािारबेग याला मिीहाल (?) च्या हकल्लेदारीवर नेमण्याि येऊन त्याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि 

आली. 
 
शहजादा आज्जम हा बादशहाच्या आजे्ञने म लासंहहि हशकारीला गेला. सफहशकनखान हा बरोबर 

होिा. शहाजाद्याने एक हहरि व एक हचकारा (लहान हहरि) याचंी हशकार केली. 
 
शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि असलेला राजा अवधूिडसग व िरकानी (?) चा 

हकल्लेदार रामडसग याचंी पते्र बादशहाच्या नजरेखालून गेली. 
 
बेदारबख्िाच्या फौजेि खहजना व लोखंडी गोळे पोहोचहवण्यासाठी अब्द ल्लाबेग ग जगदार (दंडधारी) 



 
अनुक्रमणिका 

याच्याबरोबर बहरामंदखानाचे पथक देण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
कृष्ट्िेच्या पलीकडील मसूर या ठाण्यावर अब्द ल्लाबेग हा ठािेदार होिा. त्याच्या जागी चारश ेजाि, 

पन्नास स्वार अशी मन्सब असलेला व मरहूम अब्द ल्लाखान याचा म लगा श जाअि ल्ला याची नेमिूक करण्याि 
आली. 

 
मरहूम फिेहजंगखान याचा म लगा कादरदादखान याला िाळीकोटच्या फौजादारीवर व मरहूम 

लोदीखान याचा म लगा वलीदाद याला देवद गगच्या हकल्लदेारीवर पूवीप्रमािे बहाल ठेवण्याि आले. 
 
परलोकवासी पाम नाईक याचा म लगा जोगय्या बेडर याने प ढीलप्रमािे अजग केला :—बादशहानंी 

मला िीन हजार जाि व दीड हजार स्वार अशी मन्सब हदली आहे पि फडावरील कारभारी जामीन मागि 
आहेि. याची माफी देण्याि यावी. बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. 

 
हैदराबादच्या बािम्यावंरून कळले िे असे, म हंमदाबाद बीदरचा हकल्लेदार व फौजदार 

सजावारखान याने कोहीरचा फौजदार म जर्फ्फरखान याला प ढीलप्रमािे हलहहले :— हलकट गहनमाचंी 
फौज भालकी परगण्याि घ सून चहूकडे पसरली आहे. हिच्या हभिीने कमठाण्याचे लोक बीदर शहराि 
आले आहेि. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : बहरामंदखान याने सय्यद अब्द ल्लाखान याला गहनमाचं्या सैन्याचा 

मोड करण्यास हलहाव.े 
 

२१ नोव्हेंबर १६९४ 
 

शहाजादा बेदारबख्ि यान रामद गगचा हकल्ला डजकून घेिला. काल रात्री शहाजाद्याचा वकील 
स लिान नजीर याने पाचश े अश्रर्फ्या नजर समोर ठेवली. बादशहानंी िी माफ केली. बेदारबख्िाने 
पाठहवलेला वृत्तािं बादशहानंी स्विः वाचला. 

 
हखदमिगारखानाला बादशहानंी आज्ञा केली की : ज म्लि लम लक असदखान याची प्रकृिी कशी 

आहे पाहून याव.े त्याने पाहून येऊन साहंगिले की, प्रकृिी चागंली आहे. काल म लिफिखान याने 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळहवले होिे की : ज म्लि लम लक असदखान हे आजारी आहेि. परवानगी असेल 
िर त्याचं्या समाचारासाठी जाऊन येईन, असे खानजहान बहाद र म्हििाि. बादशहानंी परवानगी हदली. 

 
पटि (पठैि) चा फौजदार म हंमद बाकर याला बदलण्याि येऊन ह ज राि बोलवण्याि आले. 

त्याची मन्सब दोनश ेस्वारानंी कमी करण्याि आली. 
 
लोहगडचा हकल्लेदार माधोराम याची दोनश ेमािसे सरकाराि होिी. िी बदलण्याि आली. 
 
देवद गगचा हकल्लेदार मरहूम लोधीखान याचा म लगा वलीदाद हा होिा. त्याच्या जागी हचत्रागंदचा 

म लगा हत्रलोकडसग याला पूवीप्रमािे नेमण्याि आले. त्याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 



 
अनुक्रमणिका 

स लिानगड सालहेरचा बदललेला हकल्लेदार सूरिडसग गौड याची मन्सब शभंर जाि व दोनश ेस्वार 
अशी कमी करण्याि आली. नसीराबाद उफग  धारवाडचा हकल्लेदार इस्माईल बेग याचीही मन्सब कमी 
करण्याि आली. 
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रामद गगचा हकल्ला डजकून घेण्याबद्दल शहाजादा बेदारबख्ि, भीमराव उफग  अलूजी, शमशरेखान व 

िीरअंदाजखान यानंा बहक्षसे देण्याि आली. 
 
म िगजाबाद हमरजचा ठािेदार इस्माईलखान मका याच्या बक्षीहगरीवर व वाहनसीवर रुस्ि मजंग 

याचा म लगा दाऊद याची नेमिूक करण्याि आली. 
 
रामद गग उफग  शमशरेगड याच्या हकल्लेदारीवर मरहूम लोधीखान याचा म लगा वलीदाद याची 

नेमिूक करण्याि येऊन त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
आजमनगर बेळगावचा हकल्लदेार बसालिखान याचा अजग बादशहाच्या नजरेखालून गेला. 
 
शहाजादा म हंमद म अज्जम याचा अहधकारी म हंमदखान हा बेदारबख्िाच्या फौजेि िोफा पोहोचवनू 

आला व बादशहानंा भेटला. 
 
रामद गगला शमशरेगड म्हिावे अशी आज्ञा झाली. म हंमद बाकी यसावल हा िळकोकिचा हदवाि 

म हंमद रफी याच्यावर सजावली (ह क माची अंमलबजाविी िािडीने करवनू घेिे) म्हिून गेला होिा. काम 
करून िो म हंमद रफीचे हवनंिी पत्र घेऊन परि आला. पत्र बादशहासमोर ठेवण्याि आले. 
 
२३ नोव्हेंबर १६९४ 
 

फिेह ल्लाखान हा ज स्लफकारखानाच्या फौजेि िैनाि होिा. त्याला ह ज राि बोलाहवले होिे. त्याची 
सगळी मन्सब काढून घेण्याि आली होिी. आिा त्याला एक हजार जाि व दोनश ेस्वार अशी मन्सब देण्याि 
आली. 
 
२५ नोव्हेंबर १६९४ 
 

सय्यद लष्ट्करखानाच्या फौजेिील बािम्यावरून कळले की : अमृिराव (खंडोजीचा म लगा) याला 
हजार जाि व दोनश े स्वार अशी मन्सब होिी. िो लष्ट्करखानाची छाविी सोडून हनघून गेला. त्याची 
जहागीर काढून घ्यावी अशी आज्ञा झाली. 
 
२६ नोव्हेंबर १६९४ 
 

बादशहानंी आज्ञा केली : बहरामंदखान (बक्षी) हा आपले आज्ञापत्र डहमिखान बहाद राच्याकडे 



 
अनुक्रमणिका 

पाठवीि आहे. िे फाजलबेग याने स्विः नेऊन द्याव.े बादशहाच्या आज्ञापत्राि हलहहले होिे िे असे : संिा 
(संिाजी घोरपडे) हा हैदराबाद प्रािंाि आहे. डहमिखान बहाद राने त्याचा पाठलाग करून त्याला हैद्राबाद 
प्रािंािून बाहेर काढाव.े 

 
हैद्राबाद प्रािंाचा स भेदार रुस्िमहदलखान व पीहडि हजलयाचा फौजदार डबद्राबन यानंी डहमिखान 

बहाद र (बहाद रखान खानजहान याचा म लगा) याला सहकायग द्याव े अशा अथाची आज्ञापते्र त्यानंा 
पाठहवण्याची आज्ञा झाली. 

 
डहमिखान बहाद र याने प ढीलप्रमािे अजग पाठहवला :— आपलया (बादशहाच्या) हनकटचे 

(जललू्, खास जवळ वावरिारे) अहधकारी आपि माझ्यापाशी िैनाि केलेि. पि िे मला सोडून प न्हा 
आपलया (बादशहाच्या) छाविीि हनघून गेले आहेि. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : म द्दाम अहधकारी नेमून अशा हनघून आलेलया अहधकाऱ्यानंा 

डहमिखानाच्या छाविीि पोहोचवाव.े 
 
२७ नोव्हेंबर १६९४ 
 

ख्वाजा उफग  करोडामल याची नेमिूक शहाजादा कामबक्षच्या खवासचा दारोगा म्हिून करण्याि 
आली. 

 
डहमिखान बहाद र, सगर (ग लबगा हजलहा) चा हकल्लदेार व फौजदार अनूपडसग व अधोनीचा 

फौजदार व हकल्लेदार रादअदंाजखान यानंा यारअलीखानाच्या हश््याने आज्ञापते्र डाक चौकीने रवाना 
झाली. 

 
बीड परगण्याचा फौजदार व सोलापूरचा राहदार (मागगरक्षक) मामूरखान याच्याकडे काफराचंा 

(मराठ्ाचंा) पाठलाग करण्याचे काम देण्याि आले. बादशहाने आज्ञा केली की : सोलापूरच्या 
जवळपासच्या ठािेदारानंा व फौजदारानंा मामूरखानाशी सहकायग करण्याहवषयी ह क म देण्याि याविे. 
त्याचप्रमािे एक ग जगबदार (दंडधारी) नेमून सदर फौजदार व ठािेदार यानंा मामूरखानाकडे 
पोहोचहवण्याि याव ेअशी आज्ञा देण्याि आली. 

 
फाजलबेगने डहमिखान बहाद र याजकडे सजावली (स्िीने अंमलबजाविी करहविारा 

अहधकारी) म्हिून जाव ेअसे ठरले होिे. पि फाजलबेग आजारी पडला. त्याम ळे पाचश ेजाि व वीस स्वार 
अशी मन्सब असलेला मीर क लीज याने सजावली म्हिनू जाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
ज स्लफकारखानाच्या फौजेि दमाजी िैनाि होिा. त्याला िीन हजार जाि व पंधराश ेस्वार अशी 

मन्सब होिी. त्याला म जर्फ्फरनगर (मळखेड) सरकार (हजलहा) मध्ये म केल (म्िल?) वगैरे चार परगिे 
जहागीर म्हिून होिे. पूवीप्रमािेच त्या परगण्याचंी फौजदारी आपलयाकडे ठेवण्याि यावी अशी त्याने 
हवनंिी केली. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 



 
अनुक्रमणिका 

म जर्फ्फरनगरचा (मळखेड) हकल्लेदार व बेगलरखानाचा म लगा म हंमद बेग याचा अजग बादशहाच्या 
नजरेखालून गेला. 

 
गाहजउद्दीनखान बहाद र याचा वकील शहादिखान याने कळहवले की : बहाद रखानाचा नािू व 

हदलेर डहमिचा म लगा म हंमद याला स्विःच्या लग्नासाठी रजा हवी आहे. बादशहानंी सहा महहन्याची रजा 
हदली. 
 

२८ नोव्हेंबर १६९४ 
 

शहाजादा बेदारबख्ि याला देण्याि यावयाचे फमान व बहक्षसे ही फखरुद्दीनक ली ग जगबदार 
(दंडधारी) याने नेऊन पोहोचवावी अशी आज्ञा झाली. 
 

२९ नोव्हेंबर १६९४ 
 

मरहूम हदलेरखान याचा म लगा हदलदारखान, िोफखान्याचा दारोगा िीरअंदाजखान वगैरे हे 
शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि होिे. िीरअदंाजखान व हमीदखानाच्या म लगा जीवन यानंा 
मन्सबीि वाढ देण्याि आली. 

 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान याला बादशहानंी साहंगिले, ‘ि म्ही प ढील अथाचा ह क म 

गाहजउद्दीनखान बहाद र याजंकडे पाठवा.’ 
 
‘गाहजउद्दीनखान यानंी आज्जमगड प रंदरच्या संरक्षिाथग स्विःचे दोनश ेस्वार पाठवाव ेआहि त्याचं्या 

ऐवजी स्विः पाशी नवीन दोनश ेस्वार भरिी कराव.े प्रत्येक स्वाराला िीस रुपये नेमनू देण्याि याविे.’ 
 
शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याच्या फौजेिून प ढील बािमी कळली : हलकट गहनमाचं्या 

(मराठ्ाचं्या) िाब्यािील परसगड या हकललयाचा हकल्लदेार याने हकल्ला मोगलाचं्या हवाली करण्यासंबधंी 
बोलिे लावले होिे. या अवधीि परसगडचा हकल्लेदार हा चाकरीच्या आशनेे सजंरखानाला येऊन भेटला. 
 

१ हडसेंबर १६९४ 
 

हबहार स भ्याच्या वृत्तान्िावरून कळले की : िेथील स भेदार व शाहयस्िाखानाचा म लगा 
ब ज गगउमेदखान हा मरि पावला आहे. त्याचा म लगा साहबरखान हा गाजीपूरला फौजदार होिा. त्याला 
पत्र पाठहवण्याि आले. 

 
आजमनगर बेळगावचा हकल्लेदार व फौजदार बसालिखान याची मन्सब वगैरे हकिी आहे याची 

माहहिी मागहवण्याि आली. बसालिखानाकडे संपगावची ठािेदारी पि होिी. 
 
सय्यद यादगार ह सेनखान याचे पन्नास स्वार गढी सकंा येथील ठािेदार म हंमद अली याजपाशी 

िैनाि होिे. िे परि बोलावण्याि आले. 



 
अनुक्रमणिका 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले िे असे : उत्तर डहद स्थानािून अनेक लोकाचंा एक िाडंा (काहफला) 
बादशहाकडे येि होिा. हा काफला भमू व चौसाळा (उस्मानाबाद व बीड या हजलयाि) याचं्या दरम्यान 
आला. त्यावळेी गनीम (मराठे) चालून आले. त्यानंी काफला संपूिगपिे ल टला. 

 
२ हडसेंबर १६९४ 
 

रुस्िमखान हवजाप री याचा म लगा गाहलबखान व सय्यद यादगार ह सेनखान यानंी बादशहाची भेट 
घेिली. 

 
आजमनगर बेळगावचा हकल्लदेार, फौजदार व संपगावचा ठािेदार बसालिखान याला शहाबंदरची 

पि हकल्लेदारी देण्याि आली. शहाबंदरच्या हकल्लेदारीवर त्याचाच नायब म्हिून त्याचा भाऊ म ईन द्दीन 
याला नेमण्याि आले. 

 
मीर सालेहचा म लगा मीर अब्द लकरीम याला गहजउद्दीन बहाद रच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. 
 
गोहलयारगड (?) चा हकल्लदेार म हंमद फाजल याचा अजग बादशहानंी नजरेखालून घािला. 
 
िळबीडचा ठािेदार व नाहरखानाचा म लगा अब्द ल्ला याने प ढीलप्रमािे कळहवले :— हलकट 

गहनमाचंा सरदार संिा (संिाजी घोरपडे) याने बापा लोकीकर (बाब साहेब पवार िर नव्हे?) या सरदाराला 
या हजलयाि ठेवले होिे. संिाजी स्विः डजजीकडे रवाना झाला. बापा हा एक हजार स्वार घेऊन 
िळबीडच्या भागावर चालून आला होिा. मी वळेीच त्याच्यावर हल्ला केला. त्याची दीडश ेघोडी (?) व इिर 
शसे्त्र हािी लागली. गनीम पळून गेला. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : संिाजी (?) चा पाठलाग करण्याि यावा. डहमिखान बहादूर त्याच्या 

पाठलागावर आहे. 
 
अब्द ल्ला याने हलहहले होिे की : गहनमाचें कहबले या भागािील खेड्यािून आहेि. मला त्यािील 

प्रत्येकाचे नाव माहीि आहे. एक चागंलयापकैी सैन्य या भागाि पाठहवले िर गहनमाचं्या कहबलयानंा पकडिा 
येईल. 

 
बादशहानंी बहरामंदखानाला साहंगिले की : याबािीि गाहजउद्दीनखान बहाद र याला हलहावे. 
 
काल बादशहानंा कळहवण्याि आले की : रामाजीचा भाऊ केरराव (केशवराव?) हा पाचशचेा 

मन्सबदार इस्लामगड उफग  रायरी (रायगड) येथे िैनाि होिा. िो वारला. 
 
बंकापूरचा हदवाि म हंमद रजा याला िेथून बदलून शहाजादा बेदारबख्िाच्या फौजेच्या हदवािीवर 

नेमण्याि आले. 
 

३ हडसेंबर १६९४ 



 
अनुक्रमणिका 

लष्ट्करखानाच्या फौजेिील बािम्यावरून प ढील गोष्ट कळली : नजर अलीबेग हा मन्सबदार 
येथील सैन्याि िैनाि होिा. त्याने सैन्याचा बक्षी म हंमद सलाह याला शभंर रुपयाचंी लाच हदली आहि 
येथून हनसटून िो बादशाही छाविीकडे रवाना झाला. नजर अलीची जहागीर काढून घ्यावी अशी 
बादशहाने आज्ञा केली. नजर अलीला एक हजार जाि व चारश ेस्वार अशी मन्सब होिी. 

 
खानजहान बहाद र बहाद रखान याने प ढीलप्रमािे अजग केला :— िो काफर सरदार संिा (संिाजी 

घोरपडे) डजजीला जाण्याच्या उदे्दशाने हैद्राबाद प्रािंाि घ सला होिा. पि आिा िो हैद्राबाद प्रािं सोडून 
हवजापूरच्या भागाि येि आहे. डहमिखान बहाद र (बहाद रखानाचा म लगा) याजपाशी सिंाजीचा मोड 
करण्याइिके सैन्य नाही. आपि गाहजउद्दीनखान याला सैन्य देऊन पाठवा. िो आहि डहमिखान बहाद र हे 
एक होऊन संिाजीचा पूिग मोड करिील. 

 
बादशहानंी हे मान्य केले आहि सिंाजीचा मोड करण्यासाठी चीनक लीजखानाला नेमाव े अशा 

अथाची आज्ञापते्र गाहजउद्दीनखानाकडे पाठहवण्याचा ह क म हदला. ब ऱ्हािपूरचा स भेदार मरहमिखान 
आहि शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि असलेला अब्द ल रसूलखान याची हवनंिीपते्र बादशहानंी 
नजरेखालून घािली. मरहूम हकलेदारखान याचा म लगा बहरवर याच्या मन्सबीि (दीडश ेजाि व वीस 
स्वार) पन्नासानंी वाढ करण्याि आली. 
 

४ हडसेंबर १६९४ 
 

नव्याने म सलमान झालेला अब्द लबारी याला दारोगाहगरी देण्याि आली. 
 
शाइस्िाखानाचा म लगा अब लमाली याला त्याचा भाऊ ब ज गगउमेद याच्या मृत्यूबद्दल सातं्वन म्हिून 

बालाबंद हा अलंकार देण्याि आला. 
 
न स्त्रिाबाद सगर (ग लबगा हजल्हा) येथील हकल्लेदार व फौजदार राजा अनूपडसग याला 

ज म्लि लम लक असदखान याने बादशहाच्या ह क माने आज्ञापते्र पाठहवली. 
 
आजमनगर बेळगावचा हकल्लदेार, फौजदार व संपगावचा ठािेदार बसालिखान याने प ढीलप्रमािे 

अजग केला :— 
 
मी यापूवी संपगावचा देशम ख हपलगौडा देशम ख याच्या बंडखोरीहवषयी कळहवले होिे. संपगावं 

घेिलयावळेेपासून िेथील फौजदारानंा त्याच्या बंडाम ळे संपगावाि ठािे बसहविे श्य झाले नाही. ठािे 
बसि नाही िोपयंि देश िाब्याि येि नाही. मी माझा नायब म हंमद याया याला हलहहले व माझ्या भावानंा 
बरोबर सैन्य देऊन संपगावकडे पाठहवले. 

 
त्यानंी संपगावाि ठािे बसहवले. पि हपलगौडा हा एक हजार स्वार व दोन हजार पायदळ घेऊन 

त्याचं्याशी लढि आहे. आपि आज्ञा कराल िर मी आपलया भावानंा, बक्षीला, नायब व हदवाि यानंा 
हकललयाि ठेऊन स्विः हकललयाबाहेर पडेन आहि बंडखोराचंा समाचार घेईन. 

 



 
अनुक्रमणिका 

बहारामंदखानाने वृत्तािं सादर करावा अशी बादशहाने आज्ञा केली. 
 
म ख्िारखान मीर आहिश (दारूगोळ्याचा म ख्य) व आख्िाबेगी याने हवनंिी केली होिी की : माझी 

पहरस्स्थहि खालावली आहे. मला बाहेर पाठवाव.े त्याची हबहारच्या स भेदारीवर नेमिकू करण्याि आली. 
 
बीड परगण्याचा फौजदार व सोलपूरचा राहदार (मागगरक्षक) मामूरखान याच्या बरोबर पाचश े

स्वार देण्याि याविे अशी आज्ञा झाली. 
 
शहाजादा बेदारबख्ि याजपाशी िैनाि असलेला संजरखान याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
मामरूखान याला फमान, हखलिीची वसे्त्र व घोडा, दीडशचेी अहधक मन्सब ही पाठहवण्याची आज्ञा 

झाली. त्याने आपि गहनमावर हवजय हमळहवला असे हलहहले होिे. 
 
५ हडसेंबर १६९४ 
 

ग लबग्याच्या हकल्लेदारीवरून समंदरखानाला बदलण्याि आले. त्याच्या जागी गंजीकोटचा 
हकल्लेदार म हंमद याया याची नेमिूक करण्याि आली. गंजीकोटवर यायाचा भाऊ म हंमद िकी याला 
नेमण्याि आले. 
 
६ हडसेंबर १६९४ 
 

म ख्िारखान मीर आहिश (दारूगोळ्याचा अहधकारी) याने अजग केला की : मगरमछ नावाची िोफ 
बेदारबख्िाच्या फौजेि होिी. हिचे िोंड फाकले आहे. बादशहानंी िी मागवनू घेऊन नजरेखालून घािली. 

 
बहरामंदखानाला सागंण्याि आले की, ‘ि म्ही सय्यद लष्ट्करखानाला ह क म द्यावा की वजंारी लोक 

हैदराबादेहून धान्य आिीि आहेि. त्यानंा स रहक्षिपिे भीमा नदीपयंि पोहोचवाव.े’ 
 
व्यंकटराव हा शहाबंदरचा ठािेदार होिा. आजमनगर बेळगावचा हकल्लेदार व फौजदार 

बसालिखान याने बादशहानंा कळहवले होिे की : हलकट गहनमाचें (मराठ्ाचें) सैन्य शहाबंदरवर चालून 
आले. त्यानंी वेंकटरावला कैद केले. याम ळे बादशहानंी वेंकटरावला शहाबंदरच्या ठािेदारीवरून काढले 
व बसालिखानाची नेमिूक केली. पि गेली दोन महहने वेंकटराव हा मराठ्ाशंी लढला. त्याने त्याचंा 
पराजय केला. बादशहानंी आज्ञा केली की : याचा िपशील हािी येईपयंि वेंकटरावाची जहागीर काढून 
घेण्याि येऊ नये. वेंकटरावला एक हजार जाि व आठश ेस्वार अशी मन्सब होिी. 

 
आहदलखानी िळकोकिचा फौजदार इखलासखान व डहमिखान बहाद र याचंी पते्र बादशहाच्या 

नजरेखालून गेली. 
 
ज स्लफकारखानाच्या फौजेि िैनाि असलेलया जमशीदखान हवजाप री याने हवनंिी केली की : 

माझी आर्मथक स्स्थहि चागंली नाही. मला कनाटकािच िीन लाखाचा िनखा जहागीर देण्याचा ह क म 



 
अनुक्रमणिका 

ज स्लफकारखानाला देण्याि यावा. माझ्या ईसा आहद म लानंा मन्सबी हमळाव्या. म लानंा ह ज राि 
पाठहवण्याहवषयी ह क म देऊन बादशहानंी आज्ञा केली की : जहाहगरीसंबधंी असदखान ज म्लि लम लक यानंी 
ज स्लफकारखानाला हलहाव.े 
 

७ हडसेंबर १६९४ 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले िे असे : िीस नोव्हेंबर (१६९४) रोजी डहमिखान बहाद र याने सिंा 
(संिाजी घोरपडे) शी बािरू गावाजवळ (भपूाळगडजवळ, खानापूर िाल का, सागंली हजलहा) लढाई 
केली. सिंाजीचे रखमाजी व इिर एक सरदार मारले गेले. मकहूर संिाजी (ज्याच्यावर प्रकोप झाला आहे 
असा) चा पराजय झाला. आपली अनेक मािसे ठार व जखमी झाली आहेि. 
 

८ हडसेंबर १६९४ 
 

ग त्तीचा हकल्लेदार मीर म हंमद िकी याची गंजीकोटचा हकल्लेदार म्हिून नेमिूक करण्याि आली. 
 
म धोळचा फौजदार मीर म हंमदशफी याची ग त्तीचा फौजदार व हकल्लेदार म्हिनू नेमिूक करण्याि 

आली. 
 
जगदेवराव हा नसीराबाद धारवाडजवळ सावनूर (?) येथे राहदार (मागगरक्षक) होिा. त्याला 

ह ज राि बोलावण्याि याव.े एकीकडून हवजापूर पयंि व द सरीकडून आपलया हदलेलया मागाचे रक्षि 
करण्याचे काम त्याला द्याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
संपगावचा ठािेदार बसालिखान याचा नायब म हंमद याया याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 

 
९ हडसेंबर १६९४ 

 
आपलया म लाने संिाजीवर हवजय हमळहवला म्हिून खानजहान बहाद र याने पन्नास अश्रर्फ्या 

हनयाज म्हिून बादशहाला नजर हदलया. 
 
हमीद द्दीन हा आपली ि कडी रायबाग ह के्करीकडे ठेवनू आला होिा. िी परि बोलावनू घ्यावी अशी 

आज्ञा झाली. स रिेचा म िसद्दी (कारभारी) एहिमादखान याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
यादवाडचा फौजदार व बहाउद्दीन याचा म लगा जमाल द्दीन हा बादशहानंा येऊन भेटला. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले िे असे : नेकहनयिखानाचा म लगा मदार हा मामूरखानाच्या फौजेि 

िैनाि होिा. इंहडजवळ त्याची गहनमाशंी (मराठ्ाशंी) चकमक झाली. िो दोन हजारी मन्सबदार होिा. 
लढाईि मदार मारला गेला. गाहलबखानाने त्याच्या बापाचे, नेकहनयिखानाचे सातं्वन केले. बादशहानंी 
आज्ञा केली की : इंडीचा ठािेदार यजदानबक्ष याला बदलण्याि येऊन त्याच्या जागी द सऱ्याला नेमण्याि 
याव.े 



 
अनुक्रमणिका 

हैद्राबादच्या बागाचंा दारोगा ख्वाजा अंबर याने पपनस व पन्नास कडलगडे पाठहवली. िी बादशहानंी 
पाहहली. 
 
१० हडसेंबर १६९४ 
 

शहाजादा बेदारबख्ि व त्याच्या फौजेि िैनाि असलेले शमशरेखान, िीरअंदाजखान व 
(म कऱ् रबखानाची म ले) म नव्वरखान व इस्ख्िसासखान याचं्याकडे देण्याि आलेली बहक्षसे पोहोचवनू 
ग जगबदार (दंडधारी) परि आले. 

 
िजीराम व इिर बंजारा नाईकानंी बादशहाची भेट घेिली. त्याला व कान्होजी रामचदं्र यानंा बहक्षसे 

देण्याि आली. 
 
अनूपडसग राठोड व स लिानडसग राठोड यानंा ज स्लफकारखानाच्या िैनािीि पाठहवण्याि आले. 
 
नरग ंद बहाद रगडचा हकल्लेदार सय्यद नूरुल्ला याला म फख्खरखान ही पदवी देण्याि आली. 
 
काल रात्री शहाजादा म हंमद म अज्जम यास बोलावनू बादशहानंी त्याला क्षमा केली व पूवीचा 

सरंजाम बहाल केला. 
 
रामद गगला भागद गग (?) व परसगडला समरगड (शमशरेगड?) ही नाव ेदेण्याि आली. 

 
११ हडसेंबर १६९४ 
 

बािूरचा ठािेदार जगदेवराव याची पते्र आली िी बादशहानंी नजरे खालून घािली. 
 
इस्माईलखान मकाचे भाऊबंद, काली, उमर, अबू म हंमद, हाजी अहमद यानंा मन्सबी देऊन 

त्यानंा इस्माईलपाशी िैनाि करण्याि आले. शहाजादा म अज्जम याला चाळीस हजार स्वार अशी मन्सब 
बहाल करण्याि आली. बहाद रशहा ही पदवीही त्याला बहाल करण्याि आली. 

 
आपलया (बादशहाच्या) जल्लिूील (हनकट, खास) मन्सबदार परि पाठवाव े असे 

ज स्लफकारखानाला ह क म पाठहवण्याची आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : लष्ट्कराि डहद  लोक पालख्यािून डकवा इराकी घोड्यावर 

बसून हफरिाि. बादशहाने आज्ञा केली की : रजपूि, मराठे व दख्खनी हे पालख्यािून अगर इराकी 
घोड्यावरून हफरू शकिील. त्यानंा सोडून इिर डहद स्थानी (उत्तर भारिीय) डहदूनी पालख्यािून अगर 
इराकी घोड्यावरून हफरू नये. 
 
१२ हडसेंबर १६९४ 
 



 
अनुक्रमणिका 

मरहूम लोधीखानाचा म लगा वलीदाद याला लछीराम गौड याच्या ऐवजी पट्ट्ट्याच्या हकल्लेदारीवर 
नेमण्याि आले. वलीदाद हा भागद गग (रामद गग) चा हकल्लेदार होिा. त्याच्या जागी सय्यद म स्िफा याला 
नेमण्यासाठी हैद्राबादेहून बोलावनू घ्याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
संगमनेरचा फौजदार म हंमद हादी याने डाडळबाच्या चाळीस करंड्या पाठहवलया शहाजादा म अज्जम 

याजबरोबर आग्ऱ्याला जाण्यासाठी पाच हजार स्वार ियार करण्याची आज्ञा झाली. बरोबर जाण्यासाठी 
सरदार म ख्िारखान (हबहारचा स भेदार), गाहलबखान, ल त्फ ल्लाखान, जानोजी, मानडसग राठोड वगैरेंना 
नेमण्याि आले. 

 
शहाजादा बेदारबख्ि याने आज बादशहाचंी भेट घेिली. औंढा (नागनाथ) सरकार (हजलहा) 

वाशीमचा बदललेला फौजदार व अमानिखानाचा म लगा म हंमद बाकर हा बादशहानंा भेटला. हदवगंि 
नारोराघो याचा म लगा मिाजी हा डहमिखानाच्या फौजेि िैनाि होिा. त्याला दीड हजार जाि, बाराश े
स्वार अशी मन्सब होिी. िीि दोनश ेस्वाराचंी वाढ करण्याि आली. 

 
सोनागड (खानदेश) च्या ठािेदारीवर अब लफिहच्या ऐवजी हसकंदरचा म लगा करम ल्ला याची 

नेमिूक करण्याि आली. 
 
गदगचा फौजदार शरेखान याला हखलिीची वसे्त्र पाठहवण्याि आली. 
 
म ख्िारखानाची नेमिूक हबहारच्या स भेदारीवर झाली होिी. िी बदलून त्याला आग्ऱ्याच्या 

स भ्यावर नेमण्याि आले. हबहारवर आग्ऱ्याचा स भेदार हफदाईखान याची नेमिकू करण्याि आली. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले िे असे : डहमिखान बहाद र हा सिंाजीच्या पाठलागावर होिा. सिंाजी 

हा नलद गग (उस्मानाबाद हजलहा) जवळ पोहचला. िेथे दोघाचें य द्ध झाले. शत्रचूी अनेक मािसे मृि अगर 
जखमी झाली. आपलीही बरीच मािसे मारली गेली. संिाजी पराहजि होऊन महादेवाच्या डोंगराि हनघून 
गेला. 
 

१३ हडसेंबर १६९४ 
 

आज्ञा झाली की : रजपूि व मराठे यानंा सोडून कोिाहह डहदूने पालखीिून इराकी व गजनी 
घोड्यावरून व हत्तीवरून हफरू नये व हत्यारे बरोबर बाळगू नयेि. 
 

१५ हडसेंबर १६९४ 
 

इंडीचा ठािेदार हादीबगे याने कळहवले की : बंडखोरानंी ठाण्याला वढेले आहे. मी लढा देि आहे. 
पि मला क मक हवी आहे. बादशहानंी हा मजकूर बहरामदंखानाला कळवावा अशी आज्ञा केली. 
 

१६ हडसेंबर १६९४ 
 



 
अनुक्रमणिका 

हमीद द्दीनखाच्या फौजेि िैनाि असलेले हयािखान बलेसर (डपपळनेर?) चा ठािेदार व इिर 
इसम बादशहानंा भेटले. 

 
डहमिखान बहाद र याने गहनमावंर (मराठ्ावंर) जय हमळहवला. याबद्दल त्याला हखलिीची वसे्त्र व 

एक िलवार पाठहवण्याचे ठरले. 
 
मनोहरदार गौड याचा नािू सूरिडसग गौड याला चौडची हकल्लेदारी देण्याि येऊन त्याची मन्सब 

वाढहवण्याि आली. त्याला चारश ेजाि व दोनश ेस्वार अशी मन्सब होिी. िी शभंर स्वारानंी वाढहवण्याि 
आली. 

 
इंडीचा ठािेदार यादगारबेग याने कळहवले की : गहनमाचें सैन्य इकडे येऊन आक्रमि करीि आहे. 

माझ्याबरोबर फार थोडे सैन्य आहे. मला लवकर क मक पाठवावी बादशहानंी आज्ञा केली की : जानोजी हा 
हमीद द्दीनच्या फौजेि िैनाि आहे. त्याने इकडे येऊन इंडीच्या ठाण्याकडे रवाना व्हाव.े 

 
स रिेचा हकल्लेदार कदीम स्लखदमिखान याचे पत्र बादशहाने नजरेखालून घािले. 

 
१७ हडसेंबर १६९४ 
 

मरहूम इहहिशामखान याचा काका शखेलाल याने प ढीलप्रमािे अजग केला :— पन्हाळ्याच्या 
य द्धाि मी इहहिशामखानाबरोबरच जखमी होऊन पडलो. माझी जहागीर जप्ि करण्याि आली. 
कारभाऱ्यानंी मी फरारी झालो अशी नोंद केली. मी सधंी साधून ह ज राि आलो आहे. माझ्याकडून सेवा 
घ्यावी. त्याला सािश ेजाि व िीनश ेस्वार अशी मन्सब होिी. िी बहाल करण्याि आली. 

 
कळहवण्याि आले की : शहाजादा म इज द्दीन याच्या अहधकाऱ्यानंी फजले अली (अब्द ल अजीम 

िनबक्षी) याच्याशी िक्रार केली आहि िे मारामारी करू लागले. कोिवालीच्या लोकानंा आवरि नाहीि. 
बादशहानंी म ख्िारखान मीर आहिश व मिलबखान यानंा आज्ञा केली की : ि म्ही िोफखान्याची मािसे 
घेऊन जा. त्यानंा आवरा. त्यानंी ऐकले नाही िर त्याचंा मोड करा. 

 
बादशहाची कचेरी सपंलयानंिर कळले की : शहाजादा म इज द्दीनच्या मािसाबरोबर चकमक 

झाली. हसद्दीमरजान हा साडेचारशचेा मन्सबदार मारला गेला व शहाजाद्याचा जमादार सय्यदलाल हा 
जखमी झाला. 

 
१९ हडसेंबर १६९४ 
 

हवजापूर कनाटकचा फौजदार काहसमखान याच्या नाव ेबादशहाचे आज्ञापत्र रवाना झाले. 
 
द नीचंद डहदू म सलमान झाला. त्याला हखलि देण्याि आली. 

 
२१ हडसेंबर १६९४ 



 
अनुक्रमणिका 

आजमनगर बेळगावच्या टंकसाळचा दारोगा ख्वाजा हमजा अमीन हा मरि पावला. 
 
खानजमान फिेहजंग बहाद र (म कऱ् रबखान) याचा म लगा अन्वरखान (म नव्वरखान) हा 

कोलहापूरजवळ होिा. त्याने कळहवले की : मी नंदीगाव? च्या गढीला वढेा घािला आहे. मला लवकर 
क मक आली िर गढी िाब्याि आिीन. बादशहानंी आज्ञा केली की : हमरजेचा फौजदार इस्माईल मका 
याला म नव्वरखानाच्या मदिीसाठी पाठवाव े आहि त्यासाठी म द्दाम एक अंमलबजाविीचा अहधकारी 
(यसावल) हमरजेला पाठवावा. 
 
२१ हडसेंबर १६९४ 
 

आहदलशाही िळकोकिचा बदललेला फौजदार सरबाजखान हा आपलया भाउबंदाबंरोबर 
बादशहानंा भेटला. 

 
यक्कािाजखान मीर ि जक (दरबारची हशस्ि पाहिारा) अहधकारी याच्याबरोबर िीन हजार चौिीस 

स्वार देऊन हलकट गहनमाशंी (मराठ्ाशंी) लढण्यासाठी अलमेल (हवजापूर हजलहा) कडे पाठहवण्याि 
आले. पाचश ेपायदळ हशपाई, दहा मि हशसे, पाच मि दारू, दहा श िरनाळ व शभंर बाि वगैरे बरोबर 
देण्याि आले. बरोबरच्या मन्सबदाराचं्या सैहनकाचंा थकलेला पगार देण्याि आला. 
 

२३ हडसेंबर १६९४ 
 

पूवी हदलेले गजंीकोट, ग त्ती, ग लबगा इत्यादींच्या हकल्लेदारीसबंंधीचे ह क म रद्द करण्याि आले. 
 

२४ हडसेंबर १६९४ 
 

डहमिखान बहाद रच्या फौजेि िैनाि असलेला हादी क ली अद्याप िेथे पोहोचला नाही असे 
कळले. आज्ञा झाली की : िो एक महहन्याि रुजू झाला नाही िर त्याला फरारी समजण्याि यावे. 

 
हमरजेचा फौजदार इस्माइलखान मका याने हवनंिी केली की : डजजीच्या मोहहमेि मी हनयमाहून 

अहधक पथक बाळगले होिे. खचग फार झाला. आिा मला अन्वरखान (म नव्वरखान) याच्या क मकेला 
जाण्यासाठी सागंण्याि येि आहे. 
 

२५ हडसेंबर १६९४ 
 

गजेंद्रगडचा हकल्लेदार सय्यद फऱ् रुक हा काही हवनंत्या घेऊन आला होिा. त्याला छाविीि 
येण्याची परवानगी देण्याि येऊन म खहलसखान याजकडे रुजू होण्यास सागंण्याि आले. 
 

* * * 
 



 
अनुक्रमणिका 

पुरविी 
 

आठ मे १६९४ चा आग्रा स भ्याच्या काजीचा अहवाल उद बोधक वाटेल म्हिनू येथे हदला आहे :— 
शरीयि पन्हा काजी वली म हंमद हनदशगनास आििो की, परमेश्वर कृपेने व बादशहाच्या भाग्याने हजहझया 
वस लीचे काम उत्तम रीिीने पार पडले. सरकारी कमगचारी, पेशकार, हदवाि वाकेनवीस, म िसद्दी व मरहून 
अमीरुलउमरा शाहयस्िाखान याचे कारभारी, दीनानाथ, बक्षीचे ह ज र हशरस्िेदार पेशदस्ि, खानचंद 
(अमीन कचेरी) व एहिकादखान हदवाि दयाराम इत्यादी मंडळी चब िऱ्यावर (काजीच्या कचेरीच्या प ढचा 
ओटा) आली आहि त्यानंी स्विः हजहझया भरला. मरहूम अमीरुलउमरा याचा हदवाि म रलीधर याने सागंनू 
पाठहवले की : हजहझया देिे हे माझे प ण्यकमग समजिो. आपि म्हिाल िर मी अनवािी चब िऱ्यापयंि 
येऊन हजहझया देईन. पि मरहूम अमीरुलउमरा याचं्या मालमते्तचे रक्षि करिे आवशयक आहे. यासाठी मी 
वाडा सोडून येऊ शकि नाही. माझे येिे होिार नाही. आपले अहधकारी आले म्हिजे मी त्यानंा 
हनयमाप्रमािे हजहझया देईन. मी त्याला प न्हा सागंून पाठहवले की, हे काम इिर कामापेक्षा महत्तवाचे आहे. 
त्याचे महत्तव ओळखून इकडे येऊन हनयमाप्रमािे हजहझया द्यावा. मशारहनलहे यानंी हजहझया देिे कबलू 
केले पि येथे येऊन हजहझया देण्यास असमथगिा दाखहवली. हजहझया वस लीचे हनयम ह ज रािून आले 
आहेि. त्यािं म्हटले आहे की, हझम्मी याने चब िऱ्यावर याव.े अमीनासमोर उभे रहाव ेव आपलया हािाने 
हजहझया द्यावा. इिर मागाने हजहझया घेिे अयोग्य आहे. आिा यावर काय िे ठरवा. स भेदार म्हिाले की : 
शरा (धमगशास्त्र) चे हनयम ि म्हाला जास्ि चागंले माहीि आहेि. धमगशास्त्राि जसे आहे िसा अंमल झाला 
पाहहजे. यानंिर रायमजकूर हे सडे चब िऱ्यावर आले आहि हनयमाप्रमािे अंमलबजाविी झाली. 
 

* * * 
  



 
अनुक्रमणिका 

आठ 
२ जानेवारी १६९५ ते १९ हडसेंबर १६९५ 

 
२ जानेवारी १६९५ 

 
नीमा देवडा सलाबिपूर, चादंा येथील ठािेदारीवर पहपार (?) याची म हंमद रहीमच्या जागी 

नेमिूक करण्याि आली. पहपार हा गाहजउद्दीनच्या फौजेि िैनाि होिा. 
 

३ जानेवारी १६९५ 
 

वऱ्हाडचा हदवाि अब लहसन याला हदवािहगरीवरून बदलण्याि आले. 
 
कळहवण्याि आले की : वजंाऱ्याचंा िाडंा महमदापूरच्या बागेि उिरला असून त्याने िेथील 

रक्षकाशंी मारामारी केली. आज्ञा झाली की : एक ग जगदार, दहा बंद कची व दोन बािदार यानंी जाऊन 
त्यानंा बागेिून काढून लावाव.े 

 
परंड्याचा हकल्लेदार व फौजदार इज्जिखान याचा नायब म हंमद दाराब याच्या मन्सबीि वाढ 

करण्याि आली. 
 

हादी क ली हा डहमिखान बहाद रच्या फौजेि िैनाि होिा. त्याची महहपिगड (?) च्या 
हकल्लेदारीवर पूवीचा हकल्लेदार सय्यद श जाअि याच्या जागी नेमिूक करण्याि आली. 

 
स पे व पाटस येथील ठािेदार देवीडसग याची नेमिूक गजेंद्रगडच्या हकल्लेदारीवर करण्याि आली. 
 
म हंमद अब्बास याची नेमिूक बहाद रगड उफग  पेडगावच्या हकल्लेदारीवर करण्याि आली. 

 
५ जानेवारी १६९५ 
 

बेदारबख्िाच्या सैन्यािील हदवाि मीर कला ंयाला वऱ्हाडचा हदवाि म्हिनू नेमण्याि आले. 
 
बादशहानंी म खहलसखानाला साहंगिले, ‘ि म्ही यक्कािाजखानाला हलहा. गनीम हे इंडी ठाण्याि 

पसरले आहेि. (धान्य आििाऱ्या) वजंाऱ्याचें िाडें भीमेच्या पलीकडे थबकले आहेि. ि म्ही गहनमाचंा मोड 
करून वजंाऱ्यानंा स रहक्षिपिे ह ज राि आिा.’ 

 
अब्द ल्ला हा ठािे परगव्हािच्या (?) य द्धाि मारला गेला होिा. त्याच्या वारसानंा रक्कम देण्याि 

आली. 
 
रायचूरच्या बािम्यावरून कळले की : डहमिखान बहाद र हा ऐनी (?) जवळ होिा िेथे संिाजी 



 
अनुक्रमणिका 

वगैरे गहनमाशंी लढाई झाली. गनीम पळून गेले. बादशहा म्हिाले, ‘मज रा झाला.’ 
 
६ जानेवारी १६९५ 
 

कैलासवासी राजा भीम (उदयपूरच्या राजप त्र) याचा काका दलडसग हा सय्यद लष्ट्करखानाच्या 
फौजेि िैनाि होिा. िो येऊन बादशहाला भेटला. 

 
हैद्राबाद कनाटकच्या बािम्यावरून कळले की : स रमा (?) नावाच्या मन्सबदाराला एक हजार 

जाि व चारश े स्वार अशी मन्सब होिी. िो ज स्लफकारखानाच्या फौजेि िैनाि होिा. िो छाविी सोडून 
हनघून गेला. फरारी म्हिून त्याची नोंद व्हवी अशी बादशहाने आज्ञा केली. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : रायचूरजवळ डहमिखान बहाद र आहि संिाजीचे य द्ध झाले. 

बादशहाच्या कृपेने डहमिखानाने सिंाजीच्या अनेक सहकाऱ्यानंा ठार केले. अनेकजि जखमी झाले. 
डहमिखानाला जय हमळाला. संिाजीचे िीन सरदार पि मारले गेले. डहमिखानाचे अनेक सैहनक मिृ 
अगर जखमी झाले. वरील हवजयाबद्दल डहमिखानाचा बाप खानजहान याने बादशहानंा एक कट्यार नजर 
म्हिून हदली. 

 
मराठा सरदार महादजी नारायि याला परंड्याचा हकल्लेदार व फौजदार अजीजखान याने 

बादशहाकडे पाठहवले. महादजीला बादशहाने दोन हजार जाि व एक हजार स्वार अशी मन्सब हदली. 
त्याचा म लगा सायब (?) याला पाचश ेजाि व शभंर स्वार याचंी मन्सब देण्याि आली. 
 
७ जानेवारी १६९५ 
 

मरहूम म हकमडसगची पृर्थवीडसग (?) व इिर म ले यानंा न स्रिाबाद उफग  सगर (ग लबगा हजलहा) 
येथील हकल्लेदाराच्या हलहहण्यावरून मन्सबी देण्याि आलया. 

 
बहहजी पाढंरे हा डहमिखान बहादूर याच्या सैन्याि िैनाि होिा. िो कासेगावला (इस्लामपूर 

िाल का) ठािेदार होिा. त्याला पाच हजार जाि व िीन हजार स्वार अशी मन्सब होिी. त्याच्या मन्सबीि 
सूट देण्याि आली. 

 
पाईन हवलायिचा ठािेदार हबहारखान याने हलहहलयावरून हरबाजीचा म लगा हरबाजी याला 

सािारगडापासून साि कोसावर असलेलया बानगाव (?) येथील ठािेदारी देण्याि आली. त्याला चारश े
जाि व िीनश ेस्वार अशी मन्सब आहे. बहादूरगडचा बदललेला हकल्लेदार म हंमद म रादखान याची मन्सब 
कमी करण्याि आली. 

 
महादजी नारायि याचे भाऊ नरसोजी वगैरेंना प ढीलप्रमािे मन्सबी देण्याि आलया :— नरसोजी 

चारश ेजाि व शभंर स्वार, दरबाजीचा म लगा नरहरजी दोनश ेजाि, िीस स्वार, भगविंराव, दोनश ेजाि व 
वीस स्वार, बाळाजीचा म लगा यशविंराव (?) दोनश ेजाि व वीस स्वार. 

 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहादाच्या श िरखाना (उंटाचंा) व गावखाना (बैलाचंा) याचंा दारोगा हखदमि ग जारखान 
याने अजग पाठहवला की : मी औरंगाबादेि आहे. श िरखाना व गावखाना उंट व बैल छाविीि आिाव ेअशी 
आज्ञा झाली आहे. पि वाटेि गहनमाचंा उपद्रव भारी आहे. िर उंट व बैल आिण्याचे काम िूिग स्थहगि 
केलयास बरे. बादशहानंी आज्ञा केली की : ठीक आहे. गावखाना व श िरखाना याचं्या बरोबर लागिारा 
लवाजमा परि बोलावनू घ्या. 
 

८ जानेवारी १६९५ 
 

खानदेशाि जाऊन िेथून आंबे पाठहवण्यासाठी म्हिून म हंमद इब्राहीम याची नेमिूक करण्याि 
आली. यक्कािाजखान हा गहनमाचंा मोड करण्यासाठी गेला होिा. िो व त्याचा भाऊ नूरुद्दीन यानंी अन क्रमे 
एक मोहर व नऊ रुपये नजर हदली. 

 
बदारबख्िाच्या फौजेि िैनाि असलेला म हंमदबदी बलखी याने हवनंिी केली की : वऱ्हाड मधील 

परगिे पािूरा (पािूर) मला िनखा जहागीर होिा. आिा िो चीनक लीजखान यास देण्याि आला आहे. 
मला परि हमळावा. आज्ञा झाली की : इनायि ल्लाखान याने (चौकशी करून) वृत्तािं सादर करावा. िसेच 
बलखीला एक हत्ती देण्याचे आश्वासन देण्याि आले होिे. त्याप्रमािे त्याला हत्ती देण्याि यावा अशी आज्ञा 
करण्याि आली. िसाच एक घोडाही देण्याि आला. 

 
गाहजउद्दीन बहाद र याने चौंद (जावदं) चा हकल्ला डजकून घेिला होिा. त्याच्या सोन्याच्या हकललया 

व गाहजउद्दीनचा हवनंिीअजग ही बादशहाच्या नजरेखालून गेली. वलीबेग ग जगबदार यास बदामीचा 
जमीनदार व मेलहगरी (?) चा म लगा रामचदं्र याला आिण्यासाठी पाठहवण्याि आले होिे. िो त्याला 
बरोबर घेऊन आला. याहशवाय त्याने जमीनदाराकडून येिारी आठ हजार रुपये पेशकशही आिली. 
 

९ जानेवारी १६९५ 
 

शखे अली हा गाहजउद्दीनखानाच्या फौजेि िैनाि होिा. िी सोडून िो पाथरी गावाि येऊन बसला. 
त्याला परि फौजेि नेऊन पोहोचहवण्यासाठी फिेह ल्ला ग जगबदार याला पाठहवण्याि आले. िो िे काम 
करून परि आला. 

 
ज स्लफकारखानाच्या हलहहण्यावरून सरबलंदखान याला सरीवीि (?) जगदेवगडची हकल्लेदारी 

देण्याि आली. िो पाच हजारी होिा. त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
यानंिर िीन महहन्याच्या नोंदी आढळि नाहीि. 

 
३१ एहप्रल १६९५ 
 

मरहूम हदलेरखान याचा म लगा हदलदारखान हा ज स्लफकारखानाच्या छाविीिून येऊन भेटला. 
त्याला शहाजादा बेदारबख्िाच्या सैन्याि िैनाि करण्याि आले. 

 



 
अनुक्रमणिका 

बागाचंा व्यवस्थापक ख्वाजा याकूि याने कळहवले की : खानजहान बहाद र याने औरंगाबादेहून 
द्राक्षाचंी चारश े कलमे मागहवली. िी आपलयाकडे पाठहवली आहेि. आज्ञा झाली की : शहाबाग, 
रहमिवाडीबाग व ज म्मामहशदीची बाग येथे िी कलमे लावण्याि यावीि. 

 
यानंिरच्या नोंदी ३ जून १६९५ पासून आढळू लागिाि. मे १६९५ मध्ये बादशहा हा हवजाप राहून 

(गलगली) हनघनू सोलापूर जवळ भीमेच्या काठी ब्रह्मप री येथे राहू लागला होिा. 
 
३ जून १६९५ 
 

इंडीचा ठािेदार जानोजी याला हखलिीची वसे्त्र देऊन हनरोप देण्याि आला. 
 
महाराज देव याला भपूिगड (?) चा हकल्लेदार म्हिून नेमण्याि आले. हकशनडसग (चौहान) याचा 

म लगा जसविंहसग (हनविंडसग?) याला समरगड (शमशरे गड?) उफग  परसगड (सरसगड?) चा 
हकल्लेदार म्हिून नेमण्याि आले. 

 
भपूिगडचा (?) बदललेला हकल्लेदार अब लवासे याची मन्सब कमी करण्याि येऊन त्याला ह ज राि 

बोलावण्याि आले. 
 
रायबाग ह केरीचा फौजदार शखे फरीद याला जमडखडीचा अमीन व फौजदार म्हिून अली अकबर 

याच्या जागी नेमण्याि आले. 
 
कळहवण्याि आले की : आनंदापूर (आळंद) च्या भागाि बेडरानंी उच्छाद माडंला आहे. त्याचंा 

मोड करण्यासाठी सय्यद अब्द ल्लाखानाला हिकडे पोहचहवण्याि याव े म्हिून ग जगबदाराची खास नेमिकू 
करण्याची आज्ञा झाली. 

 
आज्ञा झाली की : एक मन्सबदार परंड्याला पाठहवण्याि यावा. त्याने िेथील हकल्लदेार इज्जिखान 

याच्या हािाखालील अहधकारी व अन यायी याचंा िपशील आिावा. 
 
दख्खनच्या िोफखान्याचा दरोगा आहिशखान हा सरंजाम पोहोचहवण्यासाठी गेला होिा. त्याने 

हलहून कळहवले की : मी भीमेच्या पलीकडे बसलो आहे. अद्याप संरजाम आला नाही. िो लवकर 
पाठहवण्याि यावा अशी आज्ञा झाली. 
 
४ जून १६९५ 
 

ऐना (?) चा देशम ख व हनविं (?) देशम खचा म लगा हसद्धराज याला मन्सब देण्याि आली. 
हनविंचा भाऊ येसराव यालाहह मन्सब देण्याि आली. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : कृष्ट्िा नदीच्या वीस नावा आलया आहेि. आज्ञा झाली की : त्या 

भीमा नदीि सोडण्याि याव्या. 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंी दलबादल हत्ती नजरेखालून घािला. िळकोकिहून बदललला फौजदार 
इखलासखान हमयाना हा येऊन बादशहाला भेटला. (इखलासखान हमयाना हा अठरा जून १६९४ पासून 
फेब्र वारी १६९५ च्या स रवािीपयंि आहदलशाही िळकोकिचा फौजदार होिा.) त्याच्या जागी म हंमद रफी 
हदवाि याला िळकोकिच्या फौजदारीवर नेमण्याि आले. 
 

५ जून १६९५ 
 

हवजाप री कनाटकािील बसवापट्टिच्या बािम्यावरून कळले की : मौजे लोरिी (?) परगिे 
बदामी येथे बंडखोरानंी रहमि ल्ला वगैरे सौदागर यानंा ल टून खंक केले. िेथील फौजदाराच्याने बडंखोराचंा 
मोड होि नाही. बादशहानंी आज्ञा केली की : डहमिखान बहाद र याने हिकडे जाऊन बंदोबस्ि करून मग 
अकलूजकडे जाव.े अशी आज्ञा इस्माईल बेग ग जगबदार याजबरोबर पाठहवण्याि आली. 

 
ग जरमल व रामडसग हे म सलमान झाले. त्यानंा हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
म लहेरचा फौजदार बहरोजखान याचे हवनंिीपत्र बादशहाच्या नजरेखालून गेले. 
 
ज न्नर हशवनेरीचा फौजदार मन्सूरखान याने हवनंिी केली की : माझा म लगा म हंमद काहजम याला 

माझा नायब म्हिून ओिूर (?) येथील हकललयावर नेमाव.े आहि गजनफर याची हरीशगडला हकल्लेदार 
म्हिून नेमिूक करावी. शहाबेग मन्सबदार याला माझ्यापाशी िैनाि कराव.े हवनंत्या मान्य करण्याि 
आलया. मन्सबवाढीची हवनंिी मान्य करण्याि आली नाही. 
 

७ जून १६९५ 
 

फिेह ल्लाखान याला घासदािा आिण्यासाठी पाठहवण्याि आले होिे. त्याने गहनमाकडून दहा 
घोडे, चवदा उंट व काही बलै धरून आिले. 
 

९ जून १६९५ 
 

खानाजादखान (मरहूम रुह ल्लाखान याचा म लगा) हा कही (घासदाि, लाकूडफाटा) आिण्यास 
गेला होिा. िो येऊन भेटला. बादशहा म्हिाले, ‘शाबास खूप कही आिली. ि मच्या कामहगरीचा मज रा 
झाला.’ 

 
खानजादखानाने हवनंिी केली की : फिेह ल्लाखान हा गस्ि घालण्यासाठी (टेहेळिी) गेला होिा. 

त्याने चागंली कामहगरी बजावली. हशपाई गडी आहे. बादशहा म्हिाले, ‘मज रा झाला.’ 
 
नलगोंड्याचा (?) बदललेला हकल्लेदार सत्रसाल ब ंदेला (राठोड) येऊन बादशहाला भेटला. (हा 

छत्रसाल नव्हे) 
 
बादशाही छाविीपासून इंडीपयंिच्या रस्त्याचे रक्षि व इंडीची ठािेदारी ही हमीद द्दीनखानाच्या 



 
अनुक्रमणिका 

कके्षि देण्याि आली. इंडीचे ठािेदार यादगारबेग आहि जानोजी यानंा बदलण्याि आले. कड्याचा (?) 
हकल्लेदार व फौजदार याला हखलिीची वसे्त्र देऊन हनरोप देण्याि आला. 

 
हकशोरागड (?) चा हकल्लेदार घासीराम याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
बादशहा हमीद द्दीनखानाला म्हिाले, ‘ियार रहा. कही आिण्यासाठी मी ि म्हाला भपूालगडकडे 

पाठवीि आहे.’ 
 
फिेहाबाद उफग  धारूर (बीड हजलहा, मराठवाडा) चा हकल्लेदार व फौजदार उजबेगखान याने 

आपला भाऊ अब्द लगफूर याला आपला नायब म्हिनू हकललयाि ठेऊन ह ज राि येण्याची परवानगी 
माहगिली. परवानगी देण्याि आली. 
 
१० जून १६९५ 
 

जाधवराव उफग  जगदेवराव याचा अजग बादशहानंी नजरेखालून घािला. 
 
हचटगोप्प्याचा (?) हकल्लेदार व फौजदार काकडखान याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
नलगोंड्याचा बदललेला हकल्लेदार व फौजदार सत्रसाल ब ंदेला (राठोड) याची मन्सब काय अशी 

बादशहाने चौकशी केली. 
 
बक्षीउलम लक अलीक लीखान याला बादशहा म्हिाले, ‘हमीद द्दीनखानासाठी पाच हजार स्वाराचंी 

व्यवस्था करा.’ 
 
स भानगडचा हकल्लेदार व फौजदार सय्यद ल त्फ याच्याकडे हबदनूरच्या रािीकडून खंडिी वसूल 

करण्याचेही काम देण्याि आले. त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
ज स्लफकारखानाच्या सैन्याचा हदवाि म हमद शफी याने हिकडील जमीनदाराकंडून येिाऱ्या 

खंडिीचा भाग म्हिून चार हजार रुपयाचंा एक हहरा पाठहवला. पि ह ज राि िो हहरा िपासिा त्याची 
डकमि हदड हजार रुपयेच हनघाली. म्हिून िो हहरा परि करण्याि आला. यानंिर महमद आहदल 
ग जगबदार हा म हंमद शफीकडून एक हजार रुपये व दोन हहरे घेऊन आला व या कामहगरी बद्दल बादशहाने 
त्याची मन्सब वाढहवली. 
 
११ जून १६९५ 
 

बादशहाच्या हनवासस्थानासाठी योग्य स्थळ शोधाव े म्हिून मिलबखान व सरकारखान हे 
अकलूजला गेले होिे. त्यानंी येऊन साहंगिले की आम्ही अकलूज व इंदापूरच्या दोन्ही जागा पाहहलया. िेथे 
आपलयायोग्य जागा नाही. पि टेंभ रिीच्या जवळ जागा आहे. िी मात्र योग्य आहे. बादशहानंी त्या 
दोघाबंरोबर असलेलया सैहनकाचंी यादी (िूमार) नजरेखालून घािली. 



 
अनुक्रमणिका 

शखे मजीद हवजाप रीचा म लगा म हंमद वजीर याला सरमलहाल (?) च्या ठािेदारीवर नेमण्याि 
आले. 
 
१२ जून १६९५ 
 

हमीद द्दीनखान याजबरोबर पाच हजार स्वार देऊन कही (घासदािा, लाक डफाटा, रसद 
इत्यादी) आिण्यासाठी म दहाळ (म दे्दहबहाळ?) कडे रवाना करण्याि आले. त्याच्या ि कडीि सत्रसाल 
ब ंदेल (राठोड), साहेबखान, जानोजी वगैरेंना देण्याि आले. 

 
बसवापट्टि वगैरे चार हकललयाचंा हकलल्लेदार ऐवजबेग (?) याने हलहहले की : माझ्या हकललयाि 

एक हजार बंद कची िैनाि असायला हविे. त्यापैकी सािशचे जागेवर आहेि. बादशहानंी त्याच्या मन्सबीि 
वाढ केली. 

 
म्हसवडचा ठािेदार रिद ल्लाखान याने ह ज राि येण्याची परवानगी माहगिली. ठाण्याहवषयी 

सावधहगरी बाळगून ह ज राि येण्याची परवानगी देण्याि आली. 
 
नारायिदास म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 

 
१३ जून १६९५ 

 
बादशहानंी शहाजादा म अज्जम याजकडे अननसाच्या िीन करंड्या रवाना केलया. 

 
१४ जून १६९४ 

 
अलमेलाचा बदललेला फौजदार अब लहसन हा येऊन बादशहाला भेटला. 
 
आबाजी वगैरे दोन मराठे खटाव (?) परगण्यािून येऊन बादशहाला भेटले. 
 
सत्रसाल ब ंदेला (राठोड) हा हमीद द्दीनखान याजपाशी िैनाि होिा. त्याला िीनश ेजाि व पाचश े

स्वार अशी मन्सब होिी. िीि शभंर जाि व पाचश ेस्वार अशी वाढ करण्याि आली. 
 
मामूरखान याने कळहवले की : हजरि बद्र हन्नसा या इस्लामप रीि (ब्रह्मप रीि) आलया आहेि. 

आज्ञा असेल िर ह ज राि पाठहविो. बादशहानंी परवानगी हदली. 
 
रायरी (रायगडचा) फौजदार अब्द रज्जाकखान याचा अजग बादशहाच्या नजरेखालून गेला. 
 
ख्वाजा ंजलाह अलवली याला लष्ट्करखानाच्या फौजेिून काढून हमीद द्दीनखानाच्या फौजेि िैनाि 

करण्याि आले. 
 



 
अनुक्रमणिका 

१५ जून १६९५ 
 

गाहजउद्दीनखानाच्या फौजेि िैनाि असलेल रुस्िमखान हवजाप री, महहमानगड (महहपालगड) 
चा हकल्लेदार फौजदारखान व िाळीकोटचा फौजदार पीर म हंमद (?) याचें अजग बादशहाच्या नजरेखालून 
गेले. 

 
जाधवराव उफग  जगदेवराव ठािेदार सागंोला (?) याला ह ज राि बोलावण्याि आले. त्याला िीन 

हजार जाि व एक हजार स्वार अशी मन्सब होिी. 
 
शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेिील बािम्यावरून समजले की : मसूदखानाचा म लगा 

ह सेनखान याला सहा हजार जाि व पाच हजार स्वार अशी मन्सब होिी. पि प्रत्यक्षाि त्याचे स्विःचे स्वार 
नाहीि. त्याचा पाच हजार स्वाराचंा सरंजाम काढून घेऊन त्याचा जाि सरंजाम िेवढा ठेवावा अशी आज्ञा 
झाली. 

 
बरख दार पीर म हंमदखान याला बहाद रगड उफग  पेडगावच्या हकललयावरील िोफखाना व इिर 

सामग्री याचा व्यवस्थापक (दारोगा) म्हिून नेमण्याि आले. त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 

१६ जून १६९५ 
 

इज्जिबेग (?) िोफखान्याचा दारोगा, याला उदगीर व कंधार येथे हकल्लेदार म्हिून नेमण्याि 
आले. 

 
बादशहानंी शहाजादा बेदारबख्ि याला आंब्याच्या सहा करंड्या पाठहवलया. िसेच शहाजादा 

म अज्जम, गाहजउद्दीनखान बहाद र, ज स्लफकारखान बहाद र व हवजापूर कनाटकचा फौजदार काहसमखान 
यानंा आंबे पाठहवण्याि आले. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : गहनमाचं्या फौजेने मानवि, अंबड व वाहशम या भागाि 

ध माक ळ घािला आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की : अलीमदानखान (वऱ्हाडचा स भेदार) याजकडे 
अलीक ली बेग ग जगबदार याला पाठवाव ेआहि अलीमदानखानाने जागेवर जाऊन गहनमाचें पाहरपत्य कराव े
अशा अथाचे ह क म पाठवाव.े 

 
हबलरसखान यास मािबरखानाच्या फौजेिून ह ज राि बोलावनू घेण्याि आले. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : बेडरानंी ग लबगा भागाि उच्छाद माडंला आहे आहि आसपासची 

खेडी ल टली आहेि. 
 
आग्ऱ्याला अठरा मे १६९५ रोजी पोहोचनू आपि स भेदारीचे काम साभंाळू लागलो अशा अथाची 

म ख्िारखानाची अजी आली. 
 



 
अनुक्रमणिका 

५ जुलै १६९५ 
 

देवगडचा जमीनदार बख्िबलंद याची कैदेिून स टका झाली. बक्षीउलम लक म खहलसखान याच्या 
मध्यस्थीने िो बादशहास भेटला. त्याला पाचश ेजाि व दोनश े स्वार अशी मन्सब व मदि म्हिून पाचश े
रुपये देण्याि आले. बख्िबलंदला ख्वाजा याकूिच्या हवाली करण्याि आले. सावधहगरी बाळगावी असे 
ख्वाजा याकूिला सागंण्याि आले. 

 
परंड्याचा हकल्लेदार व फौजदार इज्जिखान याच्यापाशी असलेलया सामग्री सरंजामाची िपासिी 

करण्यासाठी मरहूम अब्द ऱ् रहीमखान याचा म लगा मीर नोमान (?) याला परंड्याला पाठहवण्याि आले. 
 
लाहोर स भ्यािील शम्साबादचा कानूनगो पजंाबराय हा म सलमान झाला. िसेच रामराय व मधो हे 

म सलमान झाले. सवांना हखलिीच्या वसे्त्र देण्याि आली. 
 
शहाजादा अजीम याने कळहवले की : अथिी वगैरे भागाचा जमीनदार सटवाजी डफळे याने 

प ढीलप्रमािे अजग पाठहवला आहे :— मला जीवदान हमळाव,े माझे ग न्हे माफ व्हाव े आहि माझ्या 
योग्यिेप्रमािे मन्सब हमळावी म्हिजे मी आपलया सेविे हजर होईन आहि या भागाि बादशहा मला जी 
कामहगरी सागंिील िी पार पाडीन. बादशहा शहाजाद्याला म्हिाले, ‘ि मच्या हशफारशीप्रमािे सटवाजीला 
अभय हदले असून त्याचे ग न्हे माफ केले आहेि. म हंमद ह सेन मीरबक्षी यानंी त्याला ह ज राि आिाव.े’ 

 
शहाजादा म हंमद आज्जम याने हवनंिी केली की : मला स्वारीसाठी काही घोडे देण्याि याविे. 

बादशहा म्हिाले, ‘शहाजाद्यानंा दोन इराकी, दोन अरबी व िीन ि की घोडे देण्याि याविे.’ आजे्ञप्रमािे 
आख्िाबेगी सफहशकनखान याने दोन घोडे बादशहासमोर आिले. एका इराकी घोड्याचे नाव लालनार 
(िाबंडी आग) असे असून त्याची डकमि सहा हजार रुपये ही होिी. द सरा घोडा अरबी होिा. 
 

६ जुलै १६९५ 
 

हसयादिखानाचा आप्ि ख्वाजा हाहमद हा इंडीच्या ठाण्यावरून येऊन बादशहाला भेटला. 
 
बादशहानंी शहाजादा कामबक्ष याला चार हजार रुपये डकमिीचा कोहश कोह (पवगिप्राय) नावाचा 

घोडा बक्षीस हदला. 
 
न स्रिाबाद उफग  सगर (ग लबगा हजलहा) च्या बािम्यावरून कळले की : नंदानायक जमीनदार 

वाहकिखेडा (?) याने हठकहठकािी पते्र पाठवनू प्रम ख लोकानंी आपापली पथके घेऊन यावी असे त्यानंा 
कळहवले आहे. भीमा ओलाडंण्याचा त्याचा बेि आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की : िेथील हकल्लेदार व 
फौजदार राजा अन पडसग याला कडक सावधहगरी बाळगण्याहवषयी हलहा. 

 
अधोनी (आिा आंध्र प्रदेशाि रायचूर व ग ंटकलच्या मध्ये) च्या बािम्यावरून कळले की : 

लक्ष्मीकािं याजपाशी दोन हत्ती होिे. अधोनीचा हकल्लदेार रादअंदाजखान याने स्नेहभावाने एक हत्ती 
घेिला आहि द सरा जबरदस्िीने. िो हत्तीची डकमि देि नाही. लक्ष्मीकािंला ह ज राि बोलावनू 



 
अनुक्रमणिका 

आिण्यासाठी ग जगबदार पाठवावा अशी आज्ञा झाली. 
 
बदामीचा हकल्लेदार व फौजदार याची मन्सब कमी करून त्याला ह ज राि बोलावण्याि आले. 

 
७ जुलै १६९५ 

 
सय्यद यादगार ह सेनखान (नळद गग व बेळगाव येथील माजी हकल्लेदार) याचा नािू सय्यद दौलि 

म हंमद याला स्विःच्या लग्नासाठी स्वदेशी जाण्यास रजा देण्याि आली. 
 
हवजापूर कनाटकचा फौजदार काहसमखान याने हवनंिीपत्र पाठहवले की : आपलयाला द आब 

(बादशाही हत्ती वगैरेचा ख राक) ची माफी हमळावी. मी प्रत्यक्ष मोहहमेि कामहगरी बजावीि आहे. हवनंिी 
मान्य करण्याि आली. 

 
मंगळवढे्याच्या हकललयािील बाग पाहून या म्हिून ख्वाजा याकूिला आज्ञा करण्याि आली. 
 
हत्तीखान्याचा दारोगा हमीद द्दीनखान याने हवनंिी केली की : क िबाबाद गलगली येथे माझ्यापाशी 

पन्नास अहदी व बकंदाज िैनाि होिे. िे आिाही िसेच ठेवाव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
औरंगाबादचा संरक्षक मरहमिखान याचा अजग बादशहाच्या नजरेखालून गेला. 

 
८ जुलै १६९५ 

 
ज न्नरचा हकल्लेदार व फौजदार मन्सूरखान याला जवळपासच्या हकललयाचं्या सामग्री सरंजामाचा 

देखरेख अहधकारी (दारोगा) म्हिूनही नेमण्याि आले. 
 
िेगलकोट (?) चा हकल्लेदार व फौजदार अब लहसन याने अजग पाठहवला की : शकंर नारायि वगैरे 

बंडखोर हे सैन्यासहहि येथे आले असून हकललयाला वढेा घालण्याचा बेि करीि आहेि. माझ्या बरोबर फार 
थोडे सैन्य आहे. बादशहाने आज्ञा केली की : बक्षीउलम लक म खहलसखान याने हवजाप री कनाटकचा 
फौजदार काहसमखान याला हलहून अब लहसनची मदि करण्यास सागंाव.े 
 
९ जुलै १६९५ 
 

अनव्याचा (माळवा) फौजदार कमाल्ल द्दीन याला आज्ञापत्र पाठहवण्याि आले. 
 
सय्यद अब्द ल्लाखान याला फमान पाठहवण्याि आले की : ि म्ही स भे हैदराबादच्या सरहद्दीवर 

राहाव.े गनीम हिकडे आले की त्याचें पाहरपत्य कराव.े 
 
बादशहानंी बक्षीउलम लक म खहलसखान याला साहंगिले की : कही आिण्यासाठी 

खानाजादखानाबरोबर सैन्य पाठवायचे आहे. सैहनकाचंी यादी (िूमार) ियार करा. 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंी खानाजादखानाला आज्ञा केली की : हठकहठकािच्या हकललयावर िोफखाना व त्याचा 
लवाजमा हकिी आहे याचा िपशील मला कळवा. 

 
ज स्लफकारखानाच्या फौजेि िैनाि असलेलया सय्यद ऐवज याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
राहहरी (रायगड) चा फौजदार अब्द ऱ् रज्जाकखान याने अजग पाठहवला की : येथे य द्धप्रसंगी म हंमद 

सालेह वगैरे िीन इसम यानंी चागंली कामहगरी बजावली. त्यानंा मन्सब हमळावी. आज्ञा झाली की : 
याबाबिीि म खहलसखान याने वृत्तािं सादर करावा. 

 
हवजापूर स भ्याचा हदवाि मीर अब्द लवहाब याने अजग केला की : माझ्या म लाने माझ्या घराि चोरी 

केली व मालमत्ता दाबली आहे. म लाला लष्ट्कराि आिाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
१२ जुलै १६९५ 
 

आज बकरीदचा सि. शहाजादे, आज्जम, कामबक्ष, म इज द्दीन, म हंमद अजीम वालाजाह व अमीर 
उमराव असदखान, खानजहान बहाद र, म खहलसखान, खानाजादखान इत्यादींनी हजर होऊन 
बादशहानंा िसलीमाि (नम्र अहभवादन) केलया. 
 
१३ जुलै १६९५ 
 

बादशहानंी आज हत्ती व घोडे याचंी पाहिी केली. 
 
औरंगाबादेचा बािम्यावरून कळले की : हसद्दीफळ (मन्सबदार) याच्या सरंजामाि प्रत्यक्षाि एकही 

स्वार अस्स्ित्वाि नाही. त्याची जहागीर बदलावी अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंा अहमदाबादेचा स भेदार श जाअिखान याने एक घोडा पाठहवला. त्याची डकमि चारश े

मोहरा ठरहवण्याि आली. बादशहाने घोड्याचे नाव सरबलंद ठेवले. असाच आिखी एक घोडा घेण्याि 
आला. त्याचे नाव बादशहापसंद ठेवण्याि आले. 

 
वीस डहदू म सलमान झाले. त्यापकैी प्रत्येकाला अठ्ठावीस रुपये देण्याि आले. 

 
१४ जुलै १६९५ 
 

लष्ट्करखानाच्या िैनािीि असलेला कादरदादखान हा येऊन बादशहाला भेटला. 
 
कलयाि याचा म लगा ऐमन न्हावी म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
परसगड उफग  समरगड (?) चा हकल्लेदार बहविं (भपूि?) डसग व त्याची म ले मोहनडसग, 

केशरीडसग व स जालडसग याचं्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 



 
अनुक्रमणिका 

मानडसग राठोड याच्या चौकीचा हदवस ग रुवारच्या ऐवजी शहनवार करण्याि आला. 
 
पवनारचा फौजदार सदरुद्दीन म हंमदखान याने हिकडील जमीनदाराचंी एक लाख रुपये खंडिी 

(पेशकश) पाठहवली. 
 
जवाहरमल मेमार (बाधंकाम िज्ञ) याने हवनंिी केली की : मला हैद्राबादेस जाण्याची आज्ञा झाली 

आहे पि सरकारकडून पगार येिे आहे. िी बाकी हमळावी. बादशहानंी (हहशबे होईपयंि) एक हजार रुपये 
द्याव ेअशी आज्ञा केली. 

 
ब धपाचगावचा (सािारा हजलहा) चा ठािेदार पदाजी (?) याने अजग केला की : या भागाि 

गहनमाचंी नेहमी वदगळ असिे. माझ्या काही मागण्या आहेि. आज्ञा झाली की : हमीद द्दीनखान त्या भागाि 
येि आहेि. त्यानंा कळवाव.े त्या मजूंर करण्याि येिील. 

 
हमीद द्दीनखान याला आज्ञा झाली की : त्याने आज संध्याकाळी लािूर (?) कडे रवाना व्हाव.े 
 
सफहशकनखान यास बादशहा म्हिाले, ‘ियार व्हा. ि म्हाला कही आिण्यासाठी खानाजादखान 

याजबरोबर पाठवीि आहे.’ 
 
बादशहानंी कोहीरचा फौजदार सय्यद म जर्फ्फरखान याला पाचश े स्वार व दीड हजार पायदळ 

हशबंदी म्हिून हदली. 
 
शहाजहानाबाद (हदल्ली) च्या बािम्यावरून समजले की : फिेह ल्ला याने स्विःच्या घराि दारुची 

भट्टी घािली असून िो रातं्रहदवस डधगािा घालीि असिो. त्याची मन्सब कमी करण्याची आज्ञा देण्याि 
आली. 
 

१५ जुलै १६९५ 
 

जाधवराव उफग  जगदेवराव याला हशवरू (हशवपूर?) च्या ठाण्यावरून बदलून हमीद द्दीनखान 
याजपाशी िैनाि करण्याि आले. त्याच्यासाठी एक घोडा देण्याि यावा अशी आज्ञा झाली. जगदेवरावच्या 
भाऊबंदापंैकी बहाद रजी यास बक्षीस देण्याि आले. 

 
रामराय डहदू म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
हकशोरडसग हा ज स्लफकारखानाच्या फौजेि िैनाि होिा. त्याला ग जगबदारच्या हस्िे हखलिीची 

वसे्त्र पाठवावी अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंा अजग करण्याि आला की : स रि बंदर वगरेैहून नऊ लाख चाळीस रुपयाचंा खहजना 

आला आहे. बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली :— पाच लाख रुपये गाहजउद्दीनखान बहाद र फीरोजजंग 
याच्या सैन्याि पाठहवण्याि याविे. दीड लाख रुपये खासचौकी व िोफखान्याच्या लोकानंा पगार म्हिून 



 
अनुक्रमणिका 

द्याविे. दोन लाख रुपये खाजगीि पाठवाविे व बाकीचे सरकारी खहजन्याि दाखल करावे. 
 
ज न्नरचा हकल्लेदार व फौजदार मन्सूरखान याने अजग केला होिा की : मी या भागाची व्यवस्था उत्तम 

प्रकारे करीि आहे. मला जौदगड (जौंद, चौंद?) ची पि हकल्लेदारी देण्याि यावी. बादशहानंी िे मान्य 
केले नाही. गाहजउद्दीनखान बहाद र फीरोजजंग याला हलहून द सऱ्या क िाची िरी नेमिूक करावी अशी 
आज्ञा झाली. 

 
माहूरचा हकल्लेदार उदाजीराम याचा नायब केशवराव याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 

 
१६ जुलै १६९५ 
 

वदेवान हफरंगी यास िोफखान्यािील हफरंग्याचंा म ख्य म्हिून नेमण्याि येऊन त्याच्या दीडशचे्या 
मन्सबीि पन्नासची वाढ करण्याि आली. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 

 
हसरडहदचा फौजदार कारिलबखान याच्याकडे शहाजहानाबादेच्या (हदल्ली) कालव्याच्या 

देखरेखीचे पि काम सोपहवण्याि आले. त्याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
फिेह म हंमद मेमार (बाधंकाम िज्ञ) याने ह लीहाळच्या हकललयाचा नकाशा बादशहासमोर 

आिला. िो त्यानंी नजरेखालून घािला. 
 
सफहशकनखान आख्िाबेगी याने अजग केला की : हमजाबेग मन्सबदार हा काब लहून एकशवेीस 

घोडे हवकि घेऊन येि होिा. त्यापकैी पचंावन्न घोडे उजै्जन स भ्याि चोरीस गेले. बादशहानंी आज्ञा केली की 
: उजै्जनचा नायब स भा सय्यद म हंमद याला हलहा की : िे घोडे ह डकून काढा आहि त्याचं्या डकमिीबद्दल 
जाब द्या. हमजाबेगची मन्सब कमी करण्याि आली. 

 
कळहवण्याि आले की : औरंगाबादेि जोराची वृहष्ट झाली. िलावाचे बाधं फ टले व सरकारी 

बागाचं्या डभिींचे खूप न कसान झाले. द रुस्िीसाठी मािसे पाठहवण्याि आली. 
 
ग प्ि बािम्यावरून समजले की : उदयपूरचा जमीनदार (कोित्याही राजाला मोगल हे जमीनदार 

म्हिि. त्यािून उदयपूरचा महारािाही स टला नाही.) रािा जयडसग हा मरि पावला. प्रधानानंी त्याचा 
म लगा अमरडसग याची रािा म्हिून गादीवर स्थापना केली. 

 
बादशहानंी खानाजादखानाच्या फौजेबरोबर खालीलप्रमािे मािसे नेमली :— 

 
आघाडीला – सफहशकनखान, 
उजव्या फळीवर – सय्यद असालिखान, 
डाव्या फळीवर – म हंमद म रादखान, 
हपछाडीला – यक्कािाजखान. 



 
अनुक्रमणिका 

अब िाहलब याला खानाजादखानाच्या सैन्याचा बक्षी व वाकनीस म्हिून नेमण्याि आले. 
 

१७ जुलै ९६९५ 
 

बादशहानंी खानाजादखान, सफहशकनखान व सय्यद असालिखान यानंा हनरोप देऊन कही 
आिण्यासाठी व गहनमाचें पाहरपत्य करण्यासाठी भपूाळगडाकडे रवाना केले. हनरोपाच्यावळेी बादशहा 
क शल होवो व जय हमळो अशा अथाचा फािेहा (प्राथगना) पढले. खानाजादखान याजबरोबर म हंमद 
म रादखान, सय्यद मूिगजा हैदराबादी, मरहून हमजाखान याचा म लगा ह सेन आहि गंगाराम आहद दोन 
रजपूि राजे यानंा देण्याि आले. 

 
हन मान डहदू हा म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
ग लबग्याचा हकल्लेदार व फौजदार समंदरखान याने प ढीलप्रमािे अजग केला :— माझ्याकडे 

डचचोळीची फौजदारी पि होिी. मळखेडचा फौजदार म हंमदबेग याच्या वकीलाने खोटे सागनू डचचोळी 
माझ्याकडून काढवनू म हंमदबेगच्या नाव ेकरहवली आहे. अद्यापपयंि माझेच ठािेदार डचचोळीला आहेि 
आहि डचचोळीच्या फौजदारीची सनद अद्याप यारअलीबगे (बादशहाच्या सहचवालयािील अहधकारी) याने 
म हंमदबेगच्या नाव ेपाठहवली नाही. डचचोळीची फौजदारी पूवीप्रमािेच माझ्याकडे असू द्यावी. बादशहानंी िे 
मान्य केले नाही. यारअलीबेगकडून सनद काढून (म हंमद बेगला) देण्यासाठी फिेहदौलि याला 
सजावली (अंमलबजाविीचा अहधकारी) म्हिनू नेमाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
छाविीिील द सऱ्या गंजाचा (बाजाराचा) दारोगा याने प ढीलप्रमािे अजग केला :— पहहलया 

गंजाचा करोडी शरीफखान हा दर वषी पाच लाख रुपयाचंी अफरािफर करिो. मला आज्ञा झाली िर 
याचा प रावा देईन व ही रक्कम खहजन्याि भरायला लावीन. बादशहा रुष्ट होऊन म्हिाले, ‘हा (द सऱ्या 
गंजाचा दारोगा गजनफर) नेहमी उचापिी व लबाड्या करीि असिो.’ बादशहा हमीद द्दीनखानाला 
म्हिाले, ‘द सऱ्या गंजाची आवशयकिा नाही. त्याला काढून टाका.’ 
 

१९ जुलै १६९५ 
 

ज न्नरचा बदललेला हकल्लेदार मीर फखरुद्दीन हा येऊन बादशहाला भेटला. 
 

गाहजउद्दीनखान बहाद र याने कळहवले की : हमर्फ्िाहल् फ िूह उफग  कोथळागडचा हकल्लेदार व 
फौजदार ग लाम अलीखान याच्याने त्या भागाची नीट व्यवस्था होि नाही. द सऱ्या क िाचीिरी नेमिकू 
व्हावी. बादशहानंी िे मान्य केले नाही. उलट ग लाम अलीखानाच्या मन्सबीि वाढ केली. 

 
हमीद द्दीनखान याच्या फौजेची हदवािहगरी पत्करण्यास ज स्लफकारबेग याने नकार हदला. 

द सऱ्याची नेमिकू करावी अशी आज्ञा झाली. 
 
सगर (ग लबगा हजलहा) चा हकल्लेदार राजा अनूपडसग याने कळहवले की : बंडखोर बडेर या प्रािंाि 

येऊन दंगा करीि आहेि. क िािरी सरदाराला इकडे पाठवाव.े आज्ञा झाली की : फिेहबेग ग जगबदार याने 



 
अनुक्रमणिका 

जाव ेव राजा (अनूपडसगाचे) सैन्य घेऊन बंडखोराचें पाहरपत्य कराव ेव ठािी कायम करून परि याव.े 
यक्कािाजखान हा खानाजादखानाच्या बरोबर होिा. असदखान (म ख्य प्रधान) याच्या हािाखालील िीनश े
स्वार यक्कािाजखानाकडे पाठवाव ेअसे ठरले. 

 
कळहवण्याि आले की : अगरबेग उफग  ि कग िाजखान हा मरि पावला. 

 
२० जुलै १६९५ 
 

हमीद द्दीनखान व त्याच्या सैन्यािील प ढील सहकारी यानंा बहक्षसे द्यावीि असे ठरले. 
हमीद द्दीनखान, जानोजीराव, हखलिीची वसे्त्र, घोडा व हत्ती. फिेह ल्लाखान, घोडा. बहहजी पाढंरे, 
हखलिीची वसे्त्र. सरबाजखान, घोडा. सत्रसाल ब ंदेला, हखलिीची वसे्त्र. हयािखान, घोडा. 

 
बादशहानंी म खहलसखानाला हवचारले, ‘सरफराजखानाबरोबर हकिी मािसे ज स्लफकारखानाची 

छाविी सोडून आली आहेि.’ चौकशी करून कळहविो असे म खहलसखानाने साहंगिले. 
 
औढं्याचा फौजदार कमाल द्दीन याने आपला नायब याला छाविीि पाठवाव ेअसे त्याला कळवाव े

म्हिून आज्ञा झाली. 
 
सोंध्याची पेशकश (खंडिी) साि हजार पाचश ेरुपये व खालसािील चार महालाचे साि हजार 

रुपये हे खहजन्याि दाखल करण्याि आले. 
 
हसयादिखानाने कळहवले की : अजदहाबेग ग जगबदार याने आजे्ञप्रमािे सरफराजखान यास 

शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याच्या फौजेि रवाना केले. सरफराजखानाने िे मान्य केले नाही. त्याने 
मन्सबीचा राजीनामा हदला. बादशहा म्हिाले, ‘मी असे क िालाच म्हटले नाही की सरफराजखानाच्या 
िंबूचे दोर कापाव ेव त्याच्यावर ज ल म करावा.’ त्याला समाधानाची पते्र हलहहण्याि यावीि. दोन महहन्यानंी 
त्याला ह ज राि बोलावनू घेण्याि येईल. त्यावळेी त्याच्या काय मागण्या आहेि त्या त्याने माडंाव्या. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : गहनमानंी (मराठ्ानंी) खटावला वढेा घािला असून िेथील 

ठािेदार रामचदं्र हा त्याचं्याशी य द्ध करीि आहे. आज्ञा झाली की : ही बािमी हमीद द्दीनखानाला 
कळहवण्याि यावी. त्याने िािडीने रवाना व्हाव.े 
 
२२ जुलै १६९५ 
 

म द गल (रायचूर हजलहा) च्या हकल्लेदारीवर नसरखान हा होिा. त्याच्या ऐवजी मीर फाहजल याला 
नेमण्याि येऊन त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 

 
सय्यद अब्द ल्लाखान (नादेंडचा स भेदार) याला गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी हैद्राबाद स भ्याच्या 

सरहद्दीवर पोहोचवनू ग जगबदार परि आला. हशरूर (म्हसवडचा?) ठािेदार रिद ल्लखान हा बादशहानंा 
भेटण्यासाठी आला. त्याला छाविीि येण्याची परवानगी देण्याि आली. 



 
अनुक्रमणिका 

सगर (ग लबगा हजलहा) चा हकल्लेदार व फौडदार राजा अनूपडसग याने हकललयाि आपला नायब 
ठेवावा व बंडखोराचं्या पाहरपत्यासाठी स्विः हकललयाबाहेर पडाव ेअशी आज्ञा ग जगबदाराच्या द्वारे पाठवावी 
असा ह क म झाला. 

 
सोलापूरचा हकल्लेदार व फौजदार हमहदीखान याने मोगऱ्याची सहा रोपे आिली. िीन 

प्रार्थनागृहाि (िसबीहखाना) व िीन महालाि लावावी अशी आज्ञा झाली. 
 
कळहवण्याि आले की : मौजे बाशी (?) येथे काफराचें म ख्य हे मूर्मिपूजा करिाि. बादशहानंी 

ज म्लि लम लक असदखान यास साहंगिले की, ‘इज्जिखानाला आज्ञापत्र पाठवनू कळवा की िेथील देऊळ 
पाडून टाकण्याि याव.े’ 

 
ब ऱ्हािपूरचा संरक्षक इनायिखान याने कळहवले की : धनाजी जाधव हा मलकापूरजवळ आला 

आहे. यापूवी य द्धप्रसंगाि माझे साहाय्य कराव ेअशा आपि इकडील फौजदारानंा आज्ञा पाठहवलया आहेि. 
अशीरगडचा हकल्लेदार व फौजदार जाबिाखान व होशगंाबादचा फौजदार मोहिकदखान यानंा पि अशा 
अथाचे ह क म हदले जाव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
परंड्याचा बक्षी व वाकनीस अब्द लकयूम याने भेटण्यास येण्याची परवानगी माहगिली. परवानगी 

देण्याि आली. 
 

२३ ऑगस्ट १६९५ 
 

हमीद द्दीनखानाकडे धान्य वगैरेच्या रसदीची सरबराई करावी अशा अथाच्या आज्ञा ठािेदारानंा 
देण्याि आलया. 

 
सत्रसाल ब ंदेला (राठोड) याला हमीद द्दीनखानाच्या फौजेिून ह ज राि बोलावनू घेण्याि आले. 
 
नारायिदास डहद  हा म सलमान झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 

 
२५ ऑगस्ट १६९५ 

 
ब ऱ्हािपूर व औरंगाबाद येथील पथकाचंी पाहिी करण्यासाठी इनायि ल्लाला पाठहवण्याि आले. 
 
अकलूजचा फौजदार ब ऱ्हाि ल्लाखान याला म जऱ्यासाठी हदवािेखासमध्ये येण्याची परवानगी 

देण्याि आली. देवगडचा जमीनदार बख्िबलंद हा बादशहानंा भेटला. बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले, 
‘हा उपद्रवी व बंडखोर आहे. याच्यावर नजर असू द्या.’ 
 

२६ ऑगस्ट १६९५ 
 

हवजापूर कनाटकचा फौजदार काहसमखान याला रादअदंाजखानाच्या जागी अधोनीचा फौजदार 



 
अनुक्रमणिका 

म्हिून नेमण्याि आले. काहसमखान हा चार हजारी मन्सबदार होिा. त्याच्या मन्सबीिील स्वाराि वाढ 
करण्याि आली. रादअंदाजखान याला ह ज राि बोलाहवण्याि आले. 

 
हसरागड (कनाटकाि) च्या हकल्लेदारीवर व फौजदारीवर द सऱ्या क िाची िरी नेमिकू व्हावी असे 

बादशहानंी म खहलसखानाला साहंगिले. 
 
पावसाम ळे बादशहानंी हशकारीला जाण्याचा बेि टाकून हदला. 

 
२७ ऑगस्ट १६९५ 

 
पहाडडसगाचा म लगा व मछींद्रगडचा हकल्लेदार देवीडसग याने अजग पाठहवला की : बडंखोर गोळा 

झाले आहि त्यानंी हकललयाच्या पायर्थयाशी असलेले दहूर (?) हे गाव ल टले. गदगच्या फौजदाराला ह क म 
जावा की : बंडखोरानंा पकडून माझ्या हवाली कराव.े फौजदाराला असे हलहहण्याि याव े अशी आज्ञा 
झाली. 

 
बदामीचा हकल्लेदार अब्द ऱ् रज्जाक याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
ज न्नरचा हकल्लेदार फखरुद्दीन याला हसरागडच्या हकल्लदेारीवर नेमण्याि येऊन त्याच्या मन्सबीि 

वाढ करण्याि आली. हसरागडवर यापूवी दरगाहक लीखान हा हकल्लेदार होिा. 
 
औढं्याचा हकल्लेदार म हंमदमाह याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 

 
२८ ऑगस्ट १६९५ 
 

सय्यद अफजल याला म हंमद अश्रफ याच्या जागी रामगीरचा हकल्लेदार म्हिून नेमण्याि आले. 
 
मालोजी हा गाहजउद्दीनखान बहाद र याच्या फौजेि िैनाि होिा. आजाराम ळे िो छाविी सोडून 

गेला होिा. फरारी म्हिून त्याची नोंद झाली होिी. िो परि आला. त्याची चारश ेजाि व शभंर स्वार अशी 
मन्सब बहाल करण्याि आली. 

 
उदगीरचा फौजदार म हंमद याया याला उदगीरवरून बदलण्याि येऊन त्याला ह ज राि 

बोलावण्याि आले. िो अद्याप आला नाही असे कळले. त्याची जहागीर काढून घ्यावी अशी आज्ञा झाली. 
त्याला चारश ेजाि व सत्तर स्वार अशी मन्सब होिी. 
 
२९ ऑगस्ट १६९५ 
 

यादगार ह सेन (नळद गग व बेळगाव येथील माजी हकल्लेदार) ला म लिानचा बक्षी व वाकनीस म्हिनू 
नेमण्याि येऊन त्याला हनरोप देण्याि आला. त्याला चारशचेी मन्सब होिी. िीि वीस स्वाराचंी वाढ 
करण्याि आली. 



 
अनुक्रमणिका 

पाईन हवलायिचा (वाई प्रािं) ठािेदार नाहरखान याने प ढीलप्रमािे कळहवले :— गनीम (मराठे) 
या भागाि आले होिे. मी त्याचं्याशी य द्ध केले. शत्रूपकैी अनेक मारले गेले. शत्रूचा पराजय झाला. दोन 
हत्ती, काही उंट, िलवारी व भाले अशी लूट सापडली. िी सवग ह ज राि पाठवावी अशी आज्ञा झाली. 

 
देवगडचा जमीनदार बख्िबलंद याच्यावरचा चौकी पहारा काढून घ्यावा अशी आज्ञा झाली. 

 
३ सप्टेंबर १६९५ 
 

करावलीचा (टेहेळिी, स्काउट) सरकारखान याने कळहवले की : वजंारी लोक शहाजादा 
बेदारबख्ि याच्या फौजेि रसद पोहचहविाि. आपलयाकडेही मधून मधून येिाि. लष्ट्करच्या क रिाि 
आपले बलै चरायला सोडिाि. त्यानंा मना करण्यासाठी माझी मािसे गेली होिी. िर मारामारी करू 
लागले. बादशहानंी आज्ञा केली की : अब्द ल्लाबेगला िोफखान्याची दीडश े मािसे बरोबर देऊन पाठवा 
आहि वजंाऱ्यानंा िेथून काढून लावा. 

 
हमीद द्दीनखान याने हलहून कळहवले की : गहनमाचंी (मराठ्ाचंी) फौज मोठी आहे आहि माझी 

लहान आहे. गहनमानंी सैन्य ियार ठेवले आहे. चीनक लीजखानबहाद र अद्याप पोहोचले नाहीि. माझी 
इच्छा अशी आहे की ब िगे वगैरे जादा सामान खटावमध्ये सोडाव ेव सड्या सैन्यासहहि जाऊन गहनमाचें 
पाहरपत्य कराव.े 

 
बादशहा हे बक्षीउलम लक म खहलसखान याला म्हिाले, ‘खानाजादखानाबरोबर देण्यासाठी साडे 

िीन हजार स्वार ियार असू द्या. खानाजादखानाला मी सोमवारी हमीद द्दीनखानाच्या क मकेसाठी रवाना 
करीन. हमीद द्दीनखानाला कळवा की, खानाजादखान येऊन पोहोचेपयंि ि म्ही गहनमावंर चालून जाण्याचे 
थाबंवाव.े 
 

७ सप्टेंबर १६९५ 
 

नादेंडचा स भेदार सय्यद अब्द ल्लाखान याला फमान पाठहवण्याि आले. 
 
साबाजी हा गाहजउद्दीनखान बहाद र फीरोजजंग याच्या सैन्याि िैनाि होिा. त्याला एक हजार 

जाि व सािश ेस्वार अशी मन्सब होिी. िो छाविी सोडून हनघून गेला. त्याची जहागीर काढून घ्यावी अशी 
आज्ञा झाली. 
 

८ सप्टेंबर १६९५ 
 

हमीद द्दीनखानाची क मक करण्यासाठी खानाजादखान मीर आहिश (दारू गोळ्याचा अहधकारी) 
याला बादशहानंी खटावाच्या हदशनेे जाण्यास हनरोप हदला. हनरोपाच्या वळेी बादशहा फािेहा खैर पढले. 
मरहूम फिेहजंगखान याचा नािू कादरदादखान याला हनरोप देण्याि आला. 
 

९ सप्टेंबर १६९५ 



 
अनुक्रमणिका 

दंडराजप रीचा फौजदार याकूिखान याजकडे हखलिीची खास वसे्त्र पाठहवण्याची आज्ञा झाली. 
 
खानाजादखानाच्या सैहनकानंा दोन महहन्याचा पगार आगाऊ देण्याची आज्ञा झाली. 
 
हमीद द्दीनखानाच्या सैन्यािील बािम्यावरून कळले िे असे : हमीद द्दीनखानाने चंदनवदंन 

हकललयाखालच्या वाड्या जाळण्यासाठी फिेह ल्लाखान याला पाठहवले होिे. संिा जीला ही बािमी 
समजली. िो फिेह ल्लाखानावर चालून आला. हमीद द्दीनखानहह िेथे पोहोचला. य ध्द आले. धनाजी 
जाधवचा म लगा व एक मराठा सरदार व अनेक काफर सैहनक याचंा पराजय झाला. गनीम पळून हकललयाि 
जाऊन बसले. खानाने हकललयाखालील पेठा जाळून टाकलया व ग रेढोरे पकडली. 
 

१० सप्टेंबर १६९५ 
 

बादशहा आहिशखानाला म्हिाले, ‘ियार रहा. बेडराचं्या पाहरपत्यासाठी मी ि म्हाला ग लबग्याकडे 
पाठवीि आहे.’ आहिशखानाबरोबर देण्यासाठी हव े असलेले सैन्य ियार करण्यासाठी बक्षीउलम लक 
म खहलसखान याला सागण्याि आले. 

 
सोलाप रचा हकल्लेदार व फौजदार हमहदीखान याला बदलण्याि आले. 

 
११ सप्टेंबर १६९५ 

 
खानाजादखान हा हमीद द्दीनखानाच्या मदिीला गेला होिा. त्याला बादशहानंी साि घोडे हदले. 
 
रामचंद्र व रावदलपि ब ंदेला याला ह ज राि बोलाहवण्याि आले. यादगार ह सेनखान यास 

खानाजादखान याच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. 
 
१३ सप्टेंबर १६९५ 
 

हमीद द्दीनखानाच्या फौजेिील बािम्यावरून कळले की : संिाजी व धनाजी हे आपले सैन्य घेऊन 
डोंगराच्या अलीकडे दोन कोसावर चालून आले होिे. हे कळलयावर हमीद द्दीनखान याने फिेह ल्लाखान व 
नाहरखान यानंा हिकडे पाठहवले. फिेह ल्लाखान हिकडे पोहोचला. य द्ध झाले. बादशहाच्या भाग्याने 
शत्रूपैकी अनेक लोक मारले गेले. शत्रूचा पराजय झाला. दोनश ेघोड्या, िलवारी वगैरे लूट सापडली. 
यानंिर हकललयाच्या पायर्थयाशी असलेली वाडी जाळून टाकण्याि आली. बादशहा म्हिाले, ‘सेवचेा मज रा 
झाला.’ हमीद द्दीनखानाला बक्षीस म्हिून एक िलवार पाठवावी अशी आज्ञा झाली. 

 
भारकडी (?) च्या बािम्यावरून कळले की : हमीद द्दीनखानाच्या सैन्यािील जखमी सैहनक िेथे 

पोहचले होिे. िेथील ठािेदार प रहदलखान याने त्याचं्या उपचारासाठी त्यानंा प ढे पाठहवले. 
 
२४ सप्टेंबर १६९५ 
 



 
अनुक्रमणिका 

इंडीच्या ठाण्यावरून कळले की : ख्वाजा यादगारबरोबर जे अहदी (बादशहाच्या हनकटचे 
स्वारहशलेदार) येथे िैनाि आहेि िे सरकारच्या कामाि सहकायग देि नाहीि. हनरथगक बडबड करिाि. 
अहद्याचंा बक्षी म रीदखान याने त्यानंा ह ज राि बोलावनू घ्याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
परगिे बीडचा फौजदार मामूरखान याच्या वकीलाने हवनंिी केली की : मामूरखान हा खहजना 

घेऊन छाविीजवळ आला आहे. भेटण्याची परवानगी हमळावी. परवानगी देण्याि आली. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : संिाजी (घोरपडे) च्या सहकाऱ्यापंकैी अमरुजी (अमृिराव िर 

नसेल?) हा पाचश े स्वारासंहहि बादशहाची चाकरी बजावण्याच्या आशनेे हमीद द्दीनखान यास भेटला. 
खानाने त्याला घोडा व हखलिीची वसे्त्र हदली. 
 
२५ सप्टेंबर १६९५ 
 

खानाजादखान हा काफराचें पाहरपत्य करण्यासाठी असदनगर अकलूजकडे गेला होिा. गनीम 
भपूाळगड कडे हनघनू गेले होिे. खानाजादखान हा आजे्ञप्रमािे बादशहाच्या छाविी जवळ आला. त्याने 
बादशहास भेटण्याची परवानगी माहगिली. िी देण्याि आली. 

 
काफराचं्या बरोबर लढिाना हमीद द्दीनखानाच्या बरोबर राहून पाईन हवलायिचा ठािेदार 

नाहरखान याने उत्कृष्ट कामहगरी बजावली. याबद्दल त्याच्याकडे फमान पाठहवण्याि आले. 
 
३ नोव्हेंबर १६९५ 
 

जानहसपारखान (स भेदार हैद्राबाद) याने हछटाचे कापड व एक हत्ती या वस्िू पाठहवलया. हत्तीची 
डकमि बारा हजार रुपये ठरहवण्याि आली. 

 
बलरसखान याला डहमिखान बहाद र याच्या फौजेि िैनाि करण्याि येऊन त्याला हनरोप देण्याि 

आला. हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : गनीम कासेगावजवळ आले व त्यानंी ग रेढोरे ल टून नेली. 
हसयादिखान याचा आप्ि (जावई?) ख्वाजाखान याने िीनश े स्वार बरोबर घेऊन जाऊन बंडखोराचें 
पाहरपत्य कराव ेअसे ठरले. 

 
सोलाप राि बागा ियार करण्यासाठी ख्वाजा याकूि याला रवाना करण्याि आले. 

 
४ नोव्हेंबर १६९५ 

 
शहाजादा कामबक्ष याच्या सैन्यािील मीरबक्षी म हंमद म रादखान याने कळहवले की : सैहनकाचंी 

पगाराची थकबाकी फारच झाली आहे. िे आरडाओरड करीि आहेि. कामबक्षच्या सरकारी खहजन्याि पसेै 
नाहीि. बादशहानंी आज्ञा केली की : आपलया सरकारी खहजन्यािून पस्िीस हजार रुपये काढाव े व 
सैहनकानंा पगार द्यावा. 

 



 
अनुक्रमणिका 

असदनगर अकलूजचा फौजदार व हकल्लेदार ब ऱ्हाि ल्लाखान याचा अजग बादशहाच्या नजरेखालून 
गेला. 

 
गाहजउद्दीनखानाच्या हलहहण्यावरून अब्द ऱ् रज्जाक, रायरीरायगडचा फौजदार याची अब्द स्सलाम 

वगैरे म ले यानंा मन्सबी देण्याि आलया. 
 
मळखेड (ग लबगा हजलहा) च्या बािम्यावरून कळले की : अलीखान हा हचिापूरच्या जहाहगरीि 

बसला आहे. त्याने िो परगिा हपडनाईकच्या ग मास्त्याला इजाऱ्याने हदला आहे. बादशहानंी आज्ञा केली 
की : अलीखानाला िाबडिोब आहिशखानाच्या फौजेि िैनाि करा आहि फौजदार व वाकनीस यानंा 
ग मास्त्याबद्दल बारकाईने चौकशी करून कळहवण्यास हलहा. 

 
यलंगिोशखान (औरंगजेबाचा दासीप त्र) याचा म लगा स भानवदी याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि 

आली. 
 

५ नोव्हेंबर १६९५ 
 

गाळण्या (आिा ं नाहशक हजलहा, मालेगाव िाल का) चा हकल्लेदार व फौजदार लष्ट्करी याने 
बादशहाकडे नजर म्हिून काही गाहलचे पाठहवले. 

 
खानाजादखान याला एक कलगी हशरपेच (बाराश ेरुपये डकमिीचा) देण्याि आला. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : संिाजी (घोरपडे) याने भागद गग (रामद गग) च्या हकललयाला वढेा 

घािला आहे. िेथे फौजदार व हकल्लेदार म्हिनू लछीराम (गौड) काम करीि आहे. हवजापूरचा स भेदार 
सय्यद लष्ट्करखान याचा म लगा नस्र ल्लाखान याने िािडीने लछीरामच्या क मकेला जाव ेअसे लष्ट्करखान 
याला हलहीण्याची आज्ञा झाली. डहमिखान बहाद र हा पि बंडखोराचें (सिंाजी) पाहरपत्य करण्यासाठी 
िेथे पोहोचेल. म हंमदाबाद (बीदर) चा हकल्लेदार व फौजदार सजावारखान याचा आप्ि (जावई?) मीर 
अहमद हा हवजाप राि िैनाि होिा. त्याला सजावारखानाकडे िैनाि करण्याि आले. 
 
६ नोव्हेंबर १६९५ 
 

खानाजादखान याचा म लगा म हंमद खलील याला दीड हजार रुपये डकमिीचा हशरपेच बक्षीस 
म्हिून देण्याि आला. 

 
मीर आहिश अन्वरखान (?) याला बादशहा म्हिाले, ‘ियार रहा. गहनमाचें पाहरपत्य करण्यासाठी 

मी ि मच्या बरोबर पाच हजार स्वार देऊन अकलूजकडे रवाना करिार आहे.’ 
 
आज्ञा झाली की : एक हजार अश्रर्फ्या व दहा हजार रुपये खानाजादखानाच्या सैहनकानंा देण्याि 

याविे. 
 



 
अनुक्रमणिका 

गंजाचा (बाजाराचा) करोडी (व्यवस्थापक) शरीफखान हा मरि पावला. 
 
७ नोव्हेंबर १६९५ 
 

खानाजादखान याच्या बरोबर चार हजार आठश े स्वार देऊन त्याला धनाजी जाधवाचे पहरपत्य 
करण्यासाठी असदनगर अकलूजकडे पाठहवण्याि आले. हरावलीला (आघाडीला) सफहशकनखान, 
उजव्या फळीला असालिखान, डाव्या फळीला म हंमद म रादखान, अशी खानाजादखानाच्या सैन्याची 
बादशहानंी रचना केली. यक्कािाजखान हा असदनगर अकलूजकडे या पूवीच गेला होिा. त्यानें चंदावल 
(हपछाडी) साभंाळावी असे ठरले. 

 
ज न्नरच्या बािम्यावरून कळले की : गहनमाचें लोक या भागाि आले. त्यानंी अरिगाव (?) ल टून 

ग रेढोरे नेली. येथील हकल्लेदार व फौजदार मन्सूरखान याचा नायब म हंमद काहजम हा क ं वारी हकललयाकडे 
गेला आहे. गहनमाचंा बेि हा कसबा ल टण्याचा हदसिो. आज्ञा झाली की : याबद्दल मन्सूरखानाला 
िाकीदपत्र पाठहवण्याि याव.े 

 
हैदराबादच्या स भेदार जानहसपारखान याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : या स भ्याि हठकहठकािी 

हमळून पाच हजार बंदूकची िैनाि आहेि. त्यापैकी दीड हजार मृि अगर फरारी आहेि. आज्ञा झाली की : 
पाचश ेमािसे नेमण्याि यावीि. 

 
वारुगडचा हकल्लेदार शामडसग याचा हवनंिी अजग बादशहाच्या नजरेखालून गेला. त्याची मन्सब 

वाढहवण्याि आली. 
 
हवजाप राहून आंब्याच्या दोन करंड्या ख्वाजा जरीफ याने पाठहवलया होत्या. बादशहानंी त्या 

नजरेखालून घािलया. 
 
गाहजउद्दीनखान बहाद र फीरोजजंग याने हलहहले की : हलकट गहनमानंी (मराठ्ानंी) बेि केला 

आहे की, नादेंड, वऱ्हाड, खानदेश व औरंगाबाद या प्रािंाि जाऊन ल टालूट करावी. त्या त्या प्रािंािील 
स भेदार, फौजदार, ठािेदार इत्यादींना आज्ञा व्हावी की : त्यानंी आपलया सरहद्दीवर ससैन्य येऊन ठाि 
माडंाव े म्हिजे गनीम हिकडे आले की त्याचें पाहरपात्य करिा येईल. आज्ञा झाली की : बक्षीउलम लक 
म खहलसखान याने स भेदार वगैरेंना पते्र हलहावी आहि िी म द्दाम ग जगबदाराच्याद्वारे पोहोचहवण्याि यावी. 
 

८ नोव्हेंबर १६९५ 
 

सोलापूरच्या बागा पाहण्यासाठी ख्वाजा याकूि गेला होिा. िो परि येऊन बादशहाला भेटला. 
सोलापूरचा हकल्लेदार हमहदीखान याने भाजीच्या दोन करंड्या पाठहवलया. बादशहानंी साहंगिले की : 
सोलापूरच्या बागेि िीन बंगले आहेि. त्या पैकी एकाची पक्की इमारि बाधंावी. 

 
हमहदीखानाने कळहवले होिे की : हकललयाि काही कैदी बरेच हदवसापासून आहेि. त्याचंी काही 

हकीकि कळि नाही. चौकशी करावी म्हिून आज्ञा झाली. 



 
अनुक्रमणिका 

९ नोव्हेंबर १६९५ 
 

यक्कािाजखान यास खानाजादखानाच्या फौजेि नेऊन पोहोचहवण्यासाठी म बारक यसावल याला 
नेमण्याि आले. 

 
सोलापूरचा हकल्लेदार व फौजदार हमहदीखान याने आपलया स्विःच्या हािाखालील मािसाचंी 

यादी ह ज राि द्यावी अशी आज्ञा झाली. 
 
ज स्लफकारखान बहाद र याच्या फौजेिील बािम्यावरून कळले की : रुद्रडसग याचा म लगा 

स लिानडसग याला सािश ेजाि व सािश ेस्वार अशी मन्सब होिी. िो ज स्लफकारखानाची छाविी सोडून 
आपलया जहाहगरीि जाऊन बसला. आज्ञा झाली की : त्याची जहागीर काढून घ्यावी. 
 

१० नोव्हेंबर १६९५ 
 

राजा भीम (उदयपूरचा राजप त्र) याची पृर्थवीडसग वगैरे दोन म ले ही आपलया वहडलाचं्या मृत्यनंूिर 
बादशहाला भेटण्यासाठी पन्हाळगडाहून (हिकडील आघाडीवरून) आली. त्यांना सातं्वनाची वसे्त्र देण्याि 
आली. 

 
बक्षीउलम लक म खहलसखान याने हवनंिी केली की : इखलासखान हमयाना म्हििो की, ‘आपली 

पहरस्स्थहि समाधानकारक नाही. सहा महहन्यासाठी मला आपलया नरसी या जहाहगरीि जाऊन राहाण्याची 
परवानगी द्यावी.’ हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
आहिशखानाच्या भाऊ म हंमद यूसफ याजकडे औरंगाबाद व त्या स भ्यािील हकललयािील संरजाम 

िपासण्याचे काम होिे. त्याला अमानिखानाच्या ऐवजी औरंगाबादेची हकल्लेदारी देण्याि आली. 
अमानिखानाला ह ज राि बोलावण्याि आले. 

 
फाहजलखान याने औरंगाबाद व िेथील िलाव याचें नकाश ेबादशहाच्या समोर ठेवले. बादशहानंी 

वाहकयाहनगार भोलानाथ याला साहगिले, ‘येथून औरंगाबादेपयंि मजला कोित्या व हकिी आहेि याची 
माहहिी हलहून ख्वाजा याकूि याला द्या. मी त्याला औरंगाबादेिील िलाव द रुस्ि करण्यासाठी पाठहविार 
आहे.’ 
 

११ नोव्हेंबर १६९५ 
 

सौदागराने चवदा हत्ती हवकण्यास आिले. नऊ हत्ती हवकि घ्याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
शहाजादा बेदारबख्ि याच्या सैन्याि खानजमान फिेहजंग (म करबखान) याची म ले 

इस्ख्िसासखान वगैरे ही होिी. त्याचंी मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
रायरी (रायगड) चा फौजदार अब्द ऱ् रज्जाकखान याला खास फमान पाठहवण्याि याव े अशी 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
रावदलपि ब ंदेला याचा म लगा रामचंद्र याला बादशाही हत्तीघोडे इत्यादींच्या ख राकाची बाब माफ 

करण्याि आली. त्याला पाचश ेजाि व दोनश ेस्वार अशी मन्सब होिी. 
 
गाहजउद्दीनखान बहाद र याला आज्ञा देण्याि आली की : बादशहाकडून पाठहवण्याि आलेला 

रहमि ल्ला हा मन्सबदार ि मच्या सैन्यािील काही पथके बरोबर घेऊन अहमदनगरला जाईल. िेथील 
पीलखान्या (हत्तीखाना) ची काळजी घेईल. हिकडचे फौजदार व ठािेदार सावधपिे काम करीि आहेि 
असे हदसलयास ि मची पथके ि मच्याकडे पाठहवण्याि येिील व रहमि ल्ला ह ज राि परि येईल. 
 
१२ नोव्हेंबर १६९५ 
 

हवजापूरचा स भेदार सय्यदलष्ट्करखान याची म ले अजीज ल्ला व अबसूईद ही येऊन बादशहाला 
भेटली. 

 
मामूरखानाच्या फौजेि िैनाि असलेला हरचंदराय हा आजे्ञप्रमािे येऊन बादशहानंा भेटला. 
 
ज न्नरचा हकल्लेदार व फौजदार मन्सूरखान याने क ं वारीचा हकल्ला घेिला. त्याच्या सोन्याच्या 

हकललया त्याने बादशहाकडे पाठहवलया. बादशहानंी त्या नजरेखालून घािलया. 
 
१३ नोव्हेंबर १६९५ 
 

आज बादशहा सोलापूरला रवाना झाले. नावाचं्या द्वारे त्यानंी (ब्रह्मप रीजवळ) भीमा ओलाडंली. 
असदखानाला त्यानंी (ब्रह्मप री) िळाच्या रक्षिाथग मागे ठेवले. नंिर िे िख्िे रवा ं(उघड्या पालखी सारखे 
वाहन) वर बसून सहा कोसावर असलेलया कामानी या गावी थाबंले. वाटेि त्याचं्या आजे्ञवरून शहाजादा 
आज्जम याने बादशहाच्या घोड्यावर स्वार होऊन त्याची चाल पाहहली. 

 
रायरी (रायगड) चा फौजदार अब्द ऱ् रज्जाकखान याची अजी आली. िी बादशहाने नजरेखालून 

घािली. 
 
१४ नोव्हेंबर १६९५ 
 

आज बादशहा कामानीहून हनघाले. िे अधा कोस घोड्यावरून स्वार होऊन गले. निर िख्िे 
रवावंर बसून त्यानंी चार कोसाचंा प्रवास केला. नंिर िे सोलापूरला म क्कामाला आले. 

 
हवजापूरच्या हकल्ले अकग चा हकल्लेदार िाज महम द याने राजीनामा हदला. त्याच्या ऐवजी फिेहबेगची 

नेमिूक करण्याि आली. 
 
खटाव व रहमिपूरचा ठािेदार रामचंद्र याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. त्याला दोन हजार 



 
अनुक्रमणिका 

जाि व बाराश े स्वार (त्यापकैी एक हजार दोअस्पा म्हिजे दोन घोडी) अशी मन्सब होिी. त्याि शभंर 
दोअस्पाची वाढ करण्याि आली. 

 
मसूरचा ठािेदार मंबाजी याला दोन हजार जाि व एक हजार स्वार (चारश ेदोअस्पा) अशी मन्सब 

होिी. िीि िीनश ेस्वाराचंी वाढ करण्याि आली. 
 
ठािे मोडडनब (?) येथील हकल्लेदार व फौजदार ख्वाजाख दग याला कूचकखान ही पदवी देण्याि 

आली. 
 

१५ नोव्हेंबर १६९५ 
 

बादशहा श क्रवारच्या नमाजासाठी घोड्यावर स्वार होऊन शहाजादे आज्जम, कामबक्ष, वालाजाह व 
अमीर उमराव याजंबरोबर शहरािील ज म्मामहशदीि गेले. नमाज पढून झालयावर िसेच घोड्यावर स्वार 
होऊन िे आपलया हनवासस्थानी परि आले. 
 

१६ नोव्हेंबर १६९५ 
 

आज बादशहा सोलाप राहून परि हफरले. 
 
एकोजीचा म लगा स लिानजी हा म हंमद म नीम याच्या मध्यस्थीने बादशहानंा भेटला. त्याला 

बाराशचेी मन्सब देण्याि आली. िसेच आपलया भाऊबदंानंा चाकरीि घेण्याची त्याला परवानगी देण्याि 
आली. 

 
हाजी म हंमद म कीम हा गाहजउद्दीनखान बहाद र याच्या फौजेि िोफखान्याचा दारोगा 

(व्यवस्थापक) होिा. त्याला िीरअंदाजखान याच्या जागी शहाजादा बेदारबख्ि याच्या सैन्याि 
िोफखान्याचा दारोगा म्हिनू नेमण्याि आले. हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : धनाजी जाधव हा 
सािारगडाहून हनघून भटकि होिा. नंिर िो कृष्ट्िा ओलाडूंन भागद गग (रामद गग) ला पोहोचला. त्याला 
जाऊन हमळाव ेअसा संिाजीचा बिे आहे. नदीच्या पलीकडे डहमिखान बहाद र हा संिाजीचा पाठलाग 
करीि आहे. 
 

१८ नोव्हेंबर १६९५ 
 

हशरडशहापूर (परभिी हजलहा?) येथील फौजदार अब्द लहादी याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि 
आली. 

 
कळहवण्याि आले की : ग जगबदार िमरबेग हा केज (बीड हजलहा?) येथे येऊन बसला असून 

शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि रसद, घासदािा पाठहवण्यासाठी फार िगादा करीि आहे. त्याचा हेिू 
वगेळाच हदसिो. आज्ञा झाली की : त्याची दोनशचेी मन्सब काढून घेण्याि येऊन द सऱ्या क िाची िरी 
नेमिूक करावी. 



 
अनुक्रमणिका 

१९ हडसेंबर १६९५ 
 

बहाद रगड हकल्लेदार व फौजदार अब्बासखान याने काही वस्िू नजर म्हिनू पाठहवलया. 
 
पारोद्याचा हकल्लेदार म हंमद यून स याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
कळहवण्याि आले की : देवीडसगचा म लगा हा स्वदेशी जाऊन बसला आहे. आज्ञा झाली की : 

त्याची नेमिूक मानेगड (?) च्या हकल्लेदारीवर करण्याि यावी. ग जगबदार पाठवनू त्याला ह ज राि घेऊन 
याव.े 
 

* * * 
  



 
अनुक्रमणिका 

नऊ 
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१५ जानेवारी १६९६ 
 

मरहूम काहसमखान (हा दोड् डेरीच्या वढे्याि वारला). त्याची मालमत्ता िाब्याि घेण्यासाठी 
म हंमद जाफर याला नेमण्याि आले. 

 
हवजापूरचा हदवाि म हम्मद हादी याला आज्ञा झाली की : ियार रहा. ि म्ही इकडे आलयावर 

ि म्हाला आहिशखानाच्या फौजेबरोबर जाव ेलागेल. 
 
मरहूम काहसमखान याच्या सैहनकाचंा डहमिखान बहाद र याच्या फौजेि िैनाि करण्याि याव ेअशी 

आज्ञा झाली. 
 
मिलबखान याच्या िैनािीि असलेले यसावल व हरावल सैहनक यानंा पगार म्हिनू दोन हजार 

रुपये देण्याि याविे अशी आज्ञा झाली. 
 

बादशहा हे बक्षीउलम लक म खहलसखान यास म्हिाले, ‘रुस्िमहदलखान हा खानाजादखानाच्या 
क मकेला गेला आहे. त्याला गहनमानंी (मराठ्ानंी) घेरले आहे. हवजाप री कनाटकचा फौजदार डहमिखान 
बहाद र याला हलहा की, ‘ि म्ही, खानाजादखान, रुस्िम क लीखान इत्याहद सरदाराचंी स टका करवनू 
आपलयाकडे घेऊन जा. हमीद द्दीनखान हा खानाजादखानाला बसवापट्टिच्या मागे ह ज राि घेऊन येईल. 
 
१६ जानेवारी १६९६ 
 

बंडखोर शहाजादा अकबर याच्या म लींना अकबराबाद आग्ऱ्याकडे जाण्यास हनरोप देण्याि आला. 
 
दंडराजप रीचा हकल्लेदार हसद्दी याकूि याला फमान पाठहवण्याची व्यवस्था करण्याि आली. 
 
मरहूम शम्स द्दीन म हंमदखान याचा भाऊ म हंमद बाकर याला हवजाप री कनाटकचा हदवाि म्हिनू 

नेमण्याि आले. 
 
कळहवण्याि आले की : गहनमाचें पाहरपत्य करण्यासाठी आहिशखान हा ग लबग्याकडे गेला आहे. 

बादशहा म्हिाले ‘बरे केले.’ बादशहाच्या छाविीिून एक फौज आहिशखानाकडे िैनाि करावी अशी आज्ञा 
झाली. 
 

१८ जानेवारी १६९६ 
 



 
अनुक्रमणिका 

ज स्लफकारखानाच्या फौजेिून कळले की : धनाजी जाधव हा सैन्य घेऊन आला. 
ज स्लफकारखानानेहह आपले सैन्य ियार केले. उभयिाचें य द्ध झाले. शत्रूपैकी अनेकजि ठार झाले. शत्रूचा 
पराजय झाला. िो (धनाजी जाधव) डजजीकडे पळाला. 

 
मरहूम इस्लामखान याचा म लगा हनजाम द्दीन अहमद याला ल त्फ ल्लाच्या सैन्याि बक्षी व वाकनीस 

म्हिून नेमण्याि आले. 
 
आहिशखानाने ग लबग्याहून हनघून गहनमाचंी वाट बदं करून त्याचें पाहरपत्य करण्यासाठी 

फीरोजगडकडे जाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : डहमिखान बहाद र हा बसवापट्टिपाशी पोहोचला. खानजहान 

बहाद र (डहमिखानाचा बाप बहाद रखान) याने पाठहवलेले पथक त्याच्याबरोबर आहे. पि बादशाही 
अहधकारी व पथके पोहोचली नाहीि. सैन्य थोडे असलयाम ळे डहमिखान बहाद र प ढे सरकू शकि नाही. 

 
राजा उदयडसग हा शहाजादा बेदारबख्ि याच्या सैन्याि िैनाि होिा. िेथून त्याला 

हमीद द्दीनखानाच्या सैन्याि िैनाि करण्याि आले. 
 

१९ जानेवारी १६९६ 
 

डहमिखान बहाद र याने खानाजादखानाची मदि करावी अशा अथाचे फमान बादशहानंी 
ग जगबदारच्या हािी धाडले होिे. ग जगबदाराने फमान पोहोचहवले. परि येऊन त्याने प ढील हकीकि 
साहंगिली :— 

 
डहमिखान बहाद र हा बसवापट्टि येथ आहे. खानाजादखान (दोड् डेरीच्या वढे्यािील फजीि 

सरदार) वगैरेंना मदि करण्याि आली. खानाजादखान याला वसे्त्र, पोशाख, चार हत्ती, चार घोडे व दोन 
हजार होन देण्याि आले. सफहशकनखान याला वसे्त्र, घोडा व एक हजार रुपये देण्याि आले. इिरानंाहह 
कमी अहधक प्रमािाि मदि देण्याि आली. ही सवग मदि डहमिखान बहाद रने स्विः कडून केली. त्याने 
खानाजादखान वगैरेंना अधोनीपयंि पोहोचहवण्यासाठी पाचश े स्वार बरोबर हदले आहेि. अधोनीहून िी 
सरदार मंडळी ह ज राि येिील. डहमिखान बहाद र व हमीद द्दीनखान याचं्याशी लढण्यासाठी बंडखोराने 
(संिाजी घोरपडे) दोन सन्ये ियार केली आहेि. डहमिखान बहाद राने गढीि ठािे केले आहे. बादशहानंी 
हवचारले की, ‘िो िेथे केव्हा पोहोचला.’ कळहवण्याि आले की : चार पाच हदवसाआधी. बंडखोरानंी 
(मराठ्ानंी) काहसमखानाचे एकूि सैन्य व सरंजाम ल टून नेले. 
 
२० जानेवारी १६९६ 
 

ल त्फ ल्ला हा गहनमाचें पाहरपत्य करण्यासाठी गेला होिा. त्याला परि येण्याची आज्ञा करण्याि 
आली. 

 
अधोनीचा हकल्लेदार व फौजदार याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 



 
अनुक्रमणिका 

२२ जानेवारी १६९६ 
 

आज श क्रवारची नमाज पढण्यासाठी बादशहा हे इस्लामपूर ब्रह्मप रीहून सोलापूरकडे रवाना झाले. 
खानजहान बहाद र, बहरामदंखान, म खहलसखान, हसयादिखान, वगैरेंनी बरोबर रहाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
राजा अवधूिडसग याला ग जगबदाराच्या द्वारे हमीद द्दीनखानाच्या फौजेि िैनाि करून िेथे 

पोहोचहवण्याि आले. 
 
मरहूम काहसमखान याची मालमत्ता जप्ि करण्यासाठी महमद जाफर याला पाठहवण्याचे ठरले 

होिे. आिा त्याने जाण्याची जरूरी नाही. फ्ि म रलीधर याला पाठहवले की प रे अशी आज्ञा झाली. 
 
काल हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : ल त्फ ल्लाखानाचा म क्काम पढंरपूरला होिा रात्री त्याच्या 

िंबूि एक चोर हशरला. पलंगावरील खंजीर उचलून त्याने खानावर हल्ला करण्याचा बेि केला. खानाने 
त्याच्या हािािून खंजीर काढून घेऊन त्याला ठार मारले. बादशहानंी आज याबद्दल ल त्फ ल्लाखानापाशी 
चौकशी केली. 
 
२३ जानेवारी १६९६ 
 

आज कामानी या गावापाशी सीना नदी ओलाडूंन बादशहा सोलापूरला पोहोचले. 
 
सोलापूरचा हकल्लेदार व फौजदार हमहदीखान वगैरेनी बादशहाची भेट घेिली. 
 
अलमला येथील फौजदार मीर हादीखान याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : मला एक हजार 

रुपये देण्याि याविे. येथील देशम खाचा गहनमाशंी राबिा (जािे येिे) आहे. याहशवाय सैन्यसामग्री द्यावी. 
आज्ञा झाली की : िोफ व त्याबरोबरचा लवाजमा मीर हादीकडे देण्याि यावा. 
 
२४ जानेवारी १६९६ 
 

बादशहा आज घोड्यावर स्वार होऊन ज म्मामहशदीि गेले. िेथे िे श क्रवारची नमाज पढले. 
 
ज स्लफकारखान बहाद र याच्या फौजेिील बािम्यावरून कळले की : कोट्याचा राजा हकशोरडसग 

हाडा हा िेथील छाविीि होिा. िो मरि पावला. त्याला अडीच हजार जाि व िीन हजार स्वार अशी 
मन्सब होिी. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : दोडे्डरीच्या अलीकडे अठरा कोसावंर कनकहगरी येथे 

खानाजादखान व हमीद द्दीनखान याचंी गाठ पडली. 
 

२५ जानेवारी १६९६ 
 



 
अनुक्रमणिका 

आज बादशहा सोलाप राहून रवाना झाले. त्यानंी कामानीला म क्काम केला. 
 
यारअलीबेगने कळहवले की : डहमिखान बहाद र याने प ढीलप्रमािे पत्र पाठहवले आहे :— संिाजी 

हा मोठे सैन्य घेऊन बसवापट्टिवर चालून आला आहे. माझ्यापाशी सैन्य फार थोडे आहे. अद्याप बादशाही 
सरदाराचंी क मक आली नाही. जी पहरस्स्थिी आहे िी कळवीि आहे. मी प्रयत्नाची पराकाष्टा करीन. 
बादशहानंी आज्ञा केली की : हमीद द्दीनखान व रुस्िमक लीखान यानंा हलहा की, ि म्ही अद्याप डहमिखान 
बहाद रच्या सहाय्याथग गेला नाहीि. ि म्ही िािडीने जावे. 
 

२६ जानेवारी १६९६ 
 

आज बादशहा छाविीला (ब्रह्मप री) परिले. 
 
बादशहा म लिफिखानाला म्हिाले, ‘ि म्ही खानजहान बहादूर (बहाद रखान, डहमिखान 

बहाद रचा बाप) च्या डेऱ्यावर जा. त्यानंा प ढीलप्रमािे सागंा :— शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याला 
पन्हाळगडच्या आघाडीवरून काढून सिंाजीचे पाहरपत्य करण्यासाठी बसवापट्टिकडे पाठहविो. 
पन्हाळ्याच्या वढे्याचे काम गाहजउद्दीनखान बहाद र याजकडे देिो व ि म्हाला गाहजउद्दीनखान बहाद रच्या 
जागेवर नेमिो. म लिफािखान हा खानजहान याला हवचारून आला. त्याने बादशहानंा कळहवले की : 
खानजहान म्हििाि’ माझी काही हरकि नाही. पि माझ्याबरोबर सैन्य नेमून देण्याि यावे. बादशहानंी 
आज्ञा केली की : शहाजाद बदेारबख्ि याच्याकडे पाठहवण्यासाठी फमान ियार करा. 
 

२७ जानेवारी १६९६ 
 

हनमंिगडचा (?) बदललेला हकल्लेदार सय्यद श जाअि हा येऊन बादशहाला भेटला. 
 
वैजापूर (?) चा फौजदार म हंमदजमान हा होिा. त्याच्या जागी जैन लाहबदीनखान याची नेमिूक 

करण्याि आली. 
 
म्हस्की म द गलचा फौजदार म हंमद फाहजल याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
इंडी (?) चा ठािेदार जाधवराव याला चारशचेी मन्सब होिी. िी वाढहवण्याि आली. 

 
२८ जानेवारी १६९६ 

 
कान्हो बाबर (?) ला गजूंनहर (गजंन?) च्या देशम खीवर नेमण्याि येऊन त्याला एक शाल 

देण्याि आली. 
 

बीडचा फौजदार मामूरखान याने हलहहले की : परसळा (हशरसाळा) चा बदललेला फौजदार 
म हंमद वजीर याने व्यवस्था चागंली ठेवली आहे. त्याला च्या जागेवर पूवीप्रमािे बहाल करण्याि याव.े 
बादशहानंी िी मान्य करून वजीरखानाला मामूरखानापाशी िैनाि करण्याची आज्ञा केली. 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंी वाहकयाहनगार भोलानाथ याला म्हटले, ‘पन्हाळगडाहून बसवापट्टिपयंि हकिी कोस 
अंिर आहे व हकिी मजला होिाि याचा िपास काढून कळवा.’ 

 
ग लशनाबाद (नाहशक) चा ठािेदार मािबरखान याच्यापाशी राविमल झाला हा िैनाि होिा. 

त्याची नामीगड (?) च्या हकल्लेदारीवर नेमिूक करण्याि आली. 
 
शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याजकडे पाठहवण्याचे फमान ग जगबदाराचं्याकडे देण्याि आले. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले िे असे : वीस जानेवारी १६९६ (चोवीस जमाहदसानी) रोजी संिाजी 

िीन चार हजार घोडेस्वाराहंनशी डहमिखान बहाद रावर चालून आला. डहमिखान आपलया मोच्यािून बाहेर 
पडला. शत्रूपकैी अनेकजि ठार अगर जखमी झाले. डहमिखान आपलया मोच्याि परि आला. िो त्याला 
बंद कीची गोळी लागली. त्याच्याबरोबर बलरसखान हा होिा. िोहह जखमी झाला. 
 
२९ जानेवारी १६९६ 
 

हकशोरडसग हाडा याची कोटा येथील जहागीर त्याचा म लगा रामडसग याला देण्याि आली. 
 
काल रात्री बादशहानंी बक्षीउलम लक म खहलसखान याजबरोबर खलबिे केली. बादशहा म्हिाले, 

‘शहाजादा बेदारबख्ि, गाहजउद्दीनखान बहाद र, डहमिखान बहाद र, हमीद द्दीनखानबहाद र, व 
रुस्िमहदलखान याजंपाशी एकंदर सैन्य हकिी आहे व या सैन्याची सामग्री काय आहे कळवा.’ त्याप्रमािे 
कळहवण्याि आले. 
 
३० जानेवारी १६९६ 
 

बादशहानंी (दोडे्डरीच्या वढे्याि फजीि पावलेलया) प ढील इसमाचं्या प ढीलप्रमािे बदलया केलया. 
खानाजादखान, अजमीरच्या स भेदारीवर, सफहशकनखान, धामोनी (मध्यप्रदेश, सागरजवळ) च्या 
फौजदारीवर, म हंमद म रादखान, स भे अजमीरची हदवािी, सय्यद असालिखान, रिथंबोर (राजस्थान) 
ची हकल्लेदारी. 

 
हकशोरडसगाचा नािू भीमडसग याला गिखेरी (?) ची व बदामीची फौजदारी देण्याि आली. िेथे 

पूवी रामडसग फौजदार होिा. 
 
१ फेब् ु वारी १६९६ 
 

हवजापूरचा हदवाि व अलमेलाचा ठािेदार मीरहादी याला आपलया स्थळी जाण्यास हनरोप देण्याि 
आला. 

 
कळहवण्याि आले की : परलोकवासी हकशोरडसग याची पथके देशीहून आली असून डजजीकडे 

रवाना होऊ इस्च्छिाि. बादशहा म्हिाले, ‘त्यानंा उद्या हजर राहाण्यास सागंा. मी त्याचंी पाहिी करीन.’ 



 
अनुक्रमणिका 

ज न्नरचा फौजदार मन्सूरखान याच्या नावाने आज्ञापत्र (हस्ब लह क म) पाठहवण्याि आले. 
 
२ फेब् ु वारी १६९६ 
 

कळहवण्याि आले की : गदग येथून खहजना आिावयाचा आहे. ल त्फ ल्लाखानाला िो आिण्यास 
जाण्यासाठी ियार रहावयास सागंण्याि आले. त्याच्या बरोबर अडीच हजार स्वार हविे. हििके पथक 
ियार करण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
खानाजादखानाच्या िोफखान्यािील मािासानंा ह ज राि बोलावण्याि याव ेअशी आज्ञा करण्याि 

आली. 
 
नरसापूर (?) च्या बािम्यावरून कळल की : ल टालूट करण्याच्या उदे्दशाने गहनमाचें एक हजार 

स्वार या भागाि चालून आले आहि इकडील खेडी त्यानंी ल टली. िेथील बदललेला फौजदार म हंमद 
अमान याने गहनमाचें पाहरपत्य करण्यासाठी म हंमदअली यास पाठहवले. शत्रपूैकी अनेकजि ठार झाले. 
स्विः म हंमदअली हाहह मारला गेला. त्याला दोनश ेजाि व पन्नास स्वार अशी मन्सब होिी. 
 

३ फेबु्रवारी १६९६ 
 

मरहूम डहमिखान याचा म लगा सय्यद म हंमद ह सेन याला म हंमद म रादखान याच्या ऐवजी मीर 
ि ज क (हशष्टाचारपालनाचा दरबारािील अहधकारी) म्हिून नेमण्याि आले. 

 
बादशहा म्हिाले, ‘हमीद द्दीनखानाला हलहा, ि म्ही हनम्मे सैन्य घेऊन ह ज राि या. हनम्मे सैन्य 

शहाजादा बेदारबख्ि याजकडे िैनाि करण्याि येईल.’ 
 
डहमिखान बहाद रच्या फौजेिून काल बािमी कळली िी अशी : सिंाजी (घोरपडे) हा दहा हजार 

स्वार व बारा हजार पायदळ सैहनक घेऊन डहमिखान बहाद रावर चालून आला. संिाजीचे कनाटकी प्यादे 
एका डोंगरावर जमलेले आढळले. डहमिखान बहाद र हा स्विःचे सैन्य घेऊन त्याचं्यावर चालून गेला. 
जवळ जवळ पाचश ेप्यादे ठार झाले. यानंिर संिाजीचा समाचार घेण्यासाठी िो हत्तीवर बसून हनघाला. िो 
संिाजी व त्याचे सैन्य याजवर ि टून पडला. या स मारास डहमिखान बहाद राच्या कपाळाला बंद कीची गोळी 
लागली. जखमी अवस्थेि िो आपलया मोच्याि दाखल झाला. बादशाही सैन्यािील अलीबाकी वगैरे 
जमादारानंी शत्रूशी य द्ध चालू ठेवले. यािच अलीबाकीला बाि व िलवार याचं्या जखमा होऊन िो 
जहमनीवर कोसळला. गहनमाचें सैहनक त्याला घेऊन गेले. त्याच्या म लाने लढा चालू ठेवला. संिाजीला 
बािाच्या दोन जखमा झालया. मोगलाचें सैन्य मोच्याि परिले. वीस जानेवारी १६९६ च्या मध्यरात्री 
डहमिखान बहाद र मरि पावला. डहमिखान बहाद राचे जवळ जवळ िीनश ेसैहनक परागंदा झाले व वाट 
फूटेल हिकडे पळाले. 

 
आज उम्दि लम लक खानजहान बहादूर हा बादशहाकडे आला आहि म्हिाला की, ‘डहमिखान 

बहादूर हा आपलया सेविे मरि पावला. माझी हीच इच्छा आहे की आपलया सेविे मीहह कामी याव.े’ 
 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहा फािेहा (मृिासंाठी प्राथगना) पढून म्हिाले की, ‘खान बहाद र हा शहीद (धमगकायाथग 
ह िात्मा) झाला.’ असे म्हिून त्यानंी खानजहानला आपलया डेऱ्याकडे जाण्यास हनरोप हदला. 

 
बादशहा शहाजादा कामबक्ष याला म्हिाले, ‘खानजहान बहाद राच्या समाचारासाठी त्याच्या 

डेऱ्यावर जा. ‘त्याप्रमािे शहाजादा त्याच्या डेऱ्यावर जाऊन आला.’ 
 
बादशहानंी आपलया म दपाकखान्याचा म ख्य अहधकारी नेमिखान याला म्हटले, ‘ि म्ही व 

म लिफिखान असे दोघे भोजनाचे खानजहानच्या डेऱ्यावर घेऊन जा व त्यानंा जेऊ घालून परि या.’ 
 
बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले, ‘जेवरगी, फीरोजगड, (ग लबगा हजलहा) वगैरे हकललयाचं्या 

हकल्लेदारानंा हलहून कळवा की, त्यानंी आपापलया हकललयाबाबि अत्यिं सावधहगरी बाळगावी. 
 
गाहजउद्दीनखान बहाद राकडून कळले की : गनीम हे ल टालूट करण्याच्या उदे्दशाने वऱ्हाड व 

खानदेश या स भ्याकडे गेले आहेि. चीनक लीजखानबहाद र (भावी हनजाम लम लक) यानंा सैन्य देऊन 
त्याचं्या पाठलागावर पाठहवण्याि आले आहे. 
 
४ फेब् ु वारी १६९६ 
 

हकशोरडसग (हाडा) ची हरीडसग वगैरे मािसे आज बादशहानंा भेटली. त्यानंा बक्षीसे देण्याि 
आली. 

 
कळहवण्याि आले की : हकशोरडसगाच्या पथकािील मािसे बाहेर उभी आहेि. बादशहानंी ऐंशी 

स्वाराचंी पाहिी केली व त्यानंा ल लफ ल्लाखानापाशी िैनाि कराव ेअशी आज्ञा केली. 
 
कळहवण्याि आले की : लक्ष्मीकािं हा आहिशखानाच्या फौजेि िैनाि होिा. िो छाविी सोडून 

हनघून गेला. त्याला दीड हजार जाि व शभंर स्वार अशी मन्सब होिी. 
 
कोटरीहपयाराच्या फौजदारीवरून इरादिखानाला बदलून त्याला ह ज राि बोलावण्याि आले. 
 
स लिानपूर नंद रबारचा फौजदार बहरोजखान याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 

 
५ फेब् ु वारी १६९६ 
 

महादजी माने याला अडीच हजार स्वार अशी मन्सब होिी. त्याच्याकडे नाहरगाव (?) िाल ्याची 
व्यवस्था होिी. सजावली (अंमलबजाविीचे अहधकारी) पाठवनू त्याला ह ज राि बोलावण्याि आले व िेथून 
त्याला स्विःच्या िालू्याि पाठवाव ेअसे ठरले. मिलबखानाने हवनंिी केली की : महादजीचे म्हििे आहे 
की, ‘मला जहागीर नसलयाम ळे माझी आर्मथक पहरस्स्थिी खालावली आहे. माझी मािसे ठाण्याची व्यवस्था 
नीट ठेवीि आहेि. मला जहागीरीचा परवाना हमळिाच मी कामावर जाईन.’ बादशहा म्हिाले, ‘सध्या ि म्ही 
जा. जहाहगरीचा परवाना हदयानिखानाकडून घ्या.’ महादजीने िे कबूल केले नाही. त्याने कमरेची िलवार 



 
अनुक्रमणिका 

काढून साहंगिले की : मला नोकरीची जरूरी नाही.’ यावर बादशहा म्हिाले की, याला कैदेि टाका. 
मािबर जामीन हमळाला िरच सोडा.’ 

 
सरुपगडचा बदललेला फौजदार हखदमिअलीखान याला पूवीप्रमािेच अकंोलयाच्या ठािेदारीवर 

नेमण्याि आले. 
 
सोलापूरचा कालवा नीट करण्यासाठी दोनश े बेलदार व शभंर कहार पाठहवण्याि याविे अशी 

आज्ञा झाली. 
 
बादशहा हे बक्षीउलम लक म खहलसखान यास म्हिाले की, ‘अहमदाबाद, अजमीर अकबराबाद, 

शहाजहानाबाद, लाहोर व अलाहाबाद या स भ्याि हकिी सैन्य आहे िे मला कळहवण्याि याव.े’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : ह ज राि आलेले एकश ेपासष्ट बंदूकची यानंा शहाजादा बेदारबख्ि 

याच्या सैन्याि पोहोचहवण्याि याव.े 
 
बादशहा बक्षीउलम लक म खहलसखान याला म्हिाले, ‘चादं्याचा राजा हकसनडसग व पवनारचा 

फौजदार सद्र द्दीन म हंमदखान यानंा हलहा की, चीनक लीजखानबहाद र हे गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी 
ि मच्या प्रािंाि येिील त्यावळेी ि म्ही त्याचं्याशी हमळून गनीम मोडून काढावा. 
 

८ फेब् ु वारी १६९६ 
 

िख्िे रवा ं(वाहन) चा दारोगा फिेह दौलि याला बादशहानंी आज्ञा केली की : ज्या हदवशी मला 
रोजा (उपवास) असेल त्याहदवशी माझ्या येण्याजाण्यासाठी न्यायालयाि पालखी मेिा ठेवीि जा. 
त्याप्रमािे करण्याि आले. 

 
होशगंाबादचा बदललेला फौजदार मोहिकदखान याला बीड वगैरेच्या फौजदारीवर नेमण्याि 

आले. बीडवर यापूवी मामूरखान हा फौजदार होिा. 
 

१० फेब् ु वारी १६९६ 
 

बादशहा आज सकाळ संध्याकाळचे नमाज (फजर, जोहर) आपलया शय्यामहंदरािच पढले. 
असरच्या नमाजाच्या वळेी (उिरत्या उन्हाच्या वळेी) िे प्राथगनागृहाि (िस्बीहखान, जपाची जागा) आले. 
िेथे त्यानंी शहाजादा आज्जम, शहाजादा कामबक्ष, असदखान, हसयादिखान, म लिफिखान व पेश इमाम 
यानंा बोलावनू घेिले व समहूासहहि िे असरची नमाज पढले. 

 
कळहवण्याि आले की : नस्र ल्लाखान व ख स्रौखान यानंी गदगचा खहजना हवजापूरला आिला आहे. 

ख स्रौखान हा िो खहजना हवजाप राहून आिीि आहे. आिा ल त्फल्लाखानाने जाण्याची जरुर नाही अशी 
आज्ञा झाली. 
 



 
अनुक्रमणिका 

११ फेब् ु वारी १६९६ 
 

फराशखान्याचा म श्रफ (अहधकारी) अब्द लहै याला बादशहा म्हिाले, ‘माझ्या प्राथगनागृहाच्या 
(िसबीहखाना) या बाजूला एक हखडकी (झरोका) करून द्या. म्हिजे न्यायदान मागिाऱ्यानंा बोलावनू 
न्यायदानाचे काम करिा येईल. िसे करण्याि आले. 
 

१२ फेब् ु वारी १६९६ 
 

बादशहानंी हदवािे आम व खासचे काम बंद ठेवले. िेरा व चवदा रजब (साि िे आठ फेब्र वारी) ला 
बादशहानंी रोजा (उपवास) केला. पधंरा िारखेलाहह रोजा (उपवास) होिा. उन्हाळ्याम ळे बादशहा 
अश्ि झाले. शहाजादा आज्जम हा आलयावर बादशहानंी इर्फ्िार (पारिे) केला. नंिर हकीम (वैद्य) 
म हंमद साहदक याला बोलावनू बादशहा सरबि प्याले. 

 
मथ रेचा फौजदार हबशनडसग (हमजा राजा जयडसग याचा पििू) याला ह ज राि बोलावण्यासाठी 

म द्दाम ग जगबदार पाठहवण्याि आला. 
 
खानजहान बहाद र याने िीस खब गजे, पन्नास सफरचंद व दोनश ेडाडळबे बादशहाकडे पाठहवली. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : हमीद द्दीनखान व रुस्िमखान वगैरेंनी जड सामन अधोनीच्या 

हकललयाि ठेवले व पाच हजार स्वार व साि हजार पायदळ सैहनक बरोबर घेऊन एक फेब्र वारी रोजी िे 
संिाजीच्या पाहरपत्यासाठी बसवापट्टिकडे रवाना झाले. 

 
ब ऱ्हािपूरचा स भेदार याने अजी पाठहवली होिी िी बादशहानंी नजरेखालून घािली. 
 
आजे्ञप्रमािे वाहकयाहनगार भोलानाथ याने अधोनीच्या हकललयाचा नकाशा बादशहाला दाखहवला. 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : डहमिखान बहाद र याजकडे अठरा लाख रुपये सरकारी देिे 

हनघि आहे. बादशहानंी िी सगळी रक्कम माफ केली व डहमिखान बहाद र याच्या कारभाऱ्यानंा ह ज राि 
येण्याची आज्ञा केली. 

 
बादशहा हसयादिखानाला म्हिाले, ‘अब्द लखहलक ग जगबदार हा वऱ्हाडाि आहे. गहनमाचं्या 

पाहरपत्यासाठी चीनक लीजखानबहाद र अद्याप त्या भागाि पोहोचला की नाही हे ग जगबदाराला हलहून 
हवचारा. म्हिजे वऱ्हाडचा स भेदार अलीमदानखान याला हचनक लीजखानाला जाऊन हमळण्याहवषयी 
िाकीद पाठहवण्याि येईल.’ 
 
तेरा फेब् ु वारी १६९६ 
 

आज बादशहा मेण्याि बसून आपलया हनवासस्थानािून न्यायकचेरीि आले. न्यायालयाि िे िीन 
घटका होिे. 



 
अनुक्रमणिका 

खानजहान याने दोन हजार रुपये पेशकश बादशहानंा नजर केली. बादशहानंी िी माफ केली. 
िसेच न्यायालयाचे काम सपंण्यापूवीच खानजहान याला आपलया िंबूि परि जाण्याची परवानगी देण्याि 
आली. 

 
सकाळच्या वळेी बादशहानंी ख्वाजा याकूिला साहंगिले, ‘महालािून एक हजार रुपये घेऊन जा व 

सोलापूरची हवहीर स्वच्छ करा.’ ख्वाजा याकूिने कहाराचंा दारोगा दूलानाला, बेलदाराचंा दारोगा 
हीराचंद, कचेरीचा दारोगा हाजी स हराब इत्यादींना आजे्ञप्रमािे बरोबर घेिले. बादशहा म्हिाले, ‘हवहीर 
लवकर ियार (साफ) करा. िोपयगन्ि ख्वाजा याकूिने िेथेच थाबंावे. 

 
जीनि हन्नसा बेगम (औरंगजेबाची म लगी) हहने खानजहान याजकडे हखलिीची मािमी 

(शोकहनदशगक) वसे्त्र पाठहवली. 
 
म हंमद म रादखान याची स भे अजमीरच्या हदवािहगरीवर नेमिूक झाली होिी. िी बदलून त्याला 

गोध्ऱ्याच्या (ग जराि) फौजदारीवर नेमण्याि आले. (स प्रहसद्ध इहिहासकार खाफीखान याला म हंमद 
म रादखानाच्या आश्रय होिा.) 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : खानाजादखान, सफहशकनखान इत्याहद मंडळी हवजापूरच्या 

पलीकडे पंधरा कोसावर आली आहेि. 
 
दहक्षिच्या िोफखान्याचा दारोगा आहिशखान याने आपला नायब ह ज राि पाठवावा अशी आज्ञा 

झाली. रादअंदाजखान याला अधोनी इस्म्ियाजगडच्या हकललयावरून बदलण्याि आले होिे. त्याने हवनंिी 
हलहून पाठहवली की : नवीन हकलल््लेदार इकडे येण्यास उशीर झलयाम ळे मला कजग झाले आहे. बादशहा 
म्हिाले, ‘त्यालहव ेअसलयास न स्रिाबादेच्या हकललयावर त्याला नेमिो.’ म लिफिखानाने साहंगिले की : िे 
रादअंदाजखानाला मान्य नाही. बादशहा म्हिाले, ‘त्याने ह ज राि याव.े’ न स्रिाबादवर नेमण्यासाठी म्हिनू 
बादशहानंी प रहदलखान याची मन्सब हकिी आहे याची चौकशी केली. 
 

१४ फेब् ु वारी १६९६ 
 

आज श क्रवार, कचेऱ्या बंद होत्या. 
 

१५ फेब् ु वारी १६९६ 
 

चाभंारगोंद्याचा फौजदार ख्वाजा ख दायारखान याने कडलगडाच्या दोन करंड्या पाठहवलया. 
 
इंडीचा ठािेदार व दलपिचा म लगा गजपि याने खहजना आिला होिा. त्याने दोन मोहरा नजर 

हदली. 
 
म हंमद जाफर याला हवजाप री कनाटकचा हदवाि म्हिून नेमण्याि आले. रामराज याला 

अंबाजोगाई (?) चा ठािेदार म्हिून नेमण्याि येऊन त्याला एक घोडा देण्याि आला. त्याला हनरोप 



 
अनुक्रमणिका 

देण्याि आला. 
 
मथ रेचा फौजदार राजा हबशनडसग याने आपले अधे सैन्य आपला म लगा क ं वर जयडसग (भावी 

सवाई जयडसग) याज बरोबर मथ रेि ठेवनू हनम्म्या सैन्याहनशी ह ज राि याव ेअशी आज्ञापते्र हलहहण्याचा 
ह क म झाला. 

 
आलमेलयाच्या आसपासच्या फौजदारानंा व ठािेदारानंा मोहीमेच्या प्रसंगी आलमेलयाचा फौजदार 

म हंमद हादी याजकडे पोहोचहवण्यासाठी गाहलबबेग व इिर इसम असे दोन ग जगबदार नेमण्याि आले. 
 
मरहूम काहसमखान याच्या जहाहगरी त्याच्या घराण्याकडे बहाल ठेवाव्या अशी आज्ञा झाली. 
 
आहिशखान याने आपले सैन्य फीरोजगड (यादगीर) येथील हकल्लेदार म हंमद शरीफ याजकडे 

ठेऊन स्विः हैद्राबादेिील हशबंदीची चौकशी करण्यास जाव ेअशी आज्ञा करण्याि आली. 
 

१७ फेब् ु वारी १६९६ 
 

बादशहा म खहलसखान याला म्हिाले, ‘साि हजार सािश ेस्वाराचं्या पैकी िेराश ेपंचेचाळीस स्वार 
ब्रह्मप रीच्या िळाच्या रक्षिासाठी असदखान व शहाजादा वालाजाह याजपाशी ठेवावे. बाकीचे स्वार 
आमच्या बरोबर राहिील. आमच्या बरोबरच्या पथकाचंी रचना अशी राहील :— 
 
शहजादा आज्जम – हरावल (आघाडी) 
म हंमद कामबक्ष – उजव्या फळीला 
खानजहान बहाद र – डाव्या फळीला 
ल त्फ ल्लाखान – चंदावल (हपछाडी). 
 

शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि असलेला खानजमान फिेहजंग, वऱ्हाडचा स भेदार 
अलीमदानखान, रामद गगचा हकल्लेदार लक्षीराम गौड याचंी पते्र बादशहाच्या नजरेखालून गेली. 

 
खानाजादखान हा इंडीला पोहोचला असे कळले. हवजाप री कनाटकचा हदवाि मीर बाकर याला 

हदवािहगरीवरून काढण्याि आले होिे. त्याला ह ज राि बोलावण्याि आले. 
 
हमीद द्दीनखानाने हलहून कळहवले की : सिंाजीच्या पाहरपत्यासाठी मी अधोनीहून बसवापट्टिकडे 

रवाना झालो आहे. 
 
१३ माचग १६९६ 
 

बादशहानंी आज्ञा केली की : गाहजउद्दींनखान बहादूर पेडगावहून ह ज राि येि आहे. त्याने 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान याच्या डेऱ्याि उिराव ेव चीनक लीजखानबहाद र याने मरहूम वजीरखान याचा 
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म लगा मीर जैन लआहबदीन याच्या हवलेीि उिरावे. 
 
आज्ञा झाली की : पीलखाना (हत्तीखाना) याजबरोबर संरक्षक पथक (बदरका) देऊन 

गाहजउद्दीनखान बहाद र याने िो औरंगाबादेस पोहोचवावा. मागावरील फौजदारानंी पि आपापलया हद्दीिून 
संरक्षिाची व्यवस्था करून हत्ती आपलया हद्दीबाहेर पोहोचवावे. 

 
सय्यद अब्द ल्लाखानाचा म लगा हसन अलीखान याजबरोबर मन्सबदार, फौजदार व िेराश ेबावन्न 

स्वार िैनाि करण्याि आले. आज्ञा झाली की : हलकट गनीम हे हैद्राबाद प्रािंाि पसरले आहेि. एका 
ग जगबदाराने जाऊन हसन अलीखानाला गहनमाचं्या पाहरपत्याठी िािडीने हिकडे पोहोचवावे. 
 
१४ माचग १६९६ 

 
महहमानगडचा हकल्लेदार व हकल्लेदारखानाचा म लगा म हंमदक ली हा ह ज राि आला होिा. िो 

लग्नासाठी औरंगाबादेस रवाना झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देऊन हनरोप देण्याि आला. 
 
हकरिसेनचा म लगा मनसाराम हे म सलमान झाला. त्याला वीस होन देऊन शखे हहदायि ल्ला हे 

नाव ेदेण्याि आले. 
 
बीड वगैरेच्या परगण्यावर मामूरखान हा फौजदार होिा. त्याच्याऐवजी सोलापूरचा हकल्लेदार व 

फौजेदार हमहदीखान याची नेमिूक करण्याि आली. हमहदीखानाचा म लगा हमजा म हंमद याला 
सोलापूरचा हकल्लेदार व फौजदार म्हिून नेमण्याि आले. त्याला दोनश ेजाि व वीस स्वार अशी मन्सब 
होिी. िी वाढवनू िीनश ेजाि व दोनश े स्वार अशी करण्याि आली. मोहिकदखानाला होशगंाबादेवरून 
बीडवर नेमण्याि आले होिे. िो ह क म मागे घेण्याि येऊन त्याला होशगंाबादेवरच कायम करण्याि आले. 

 
मामूरखान याजकडून कळहवन्याि आले की : महदाजी नारायि हा दोन हजार जाि व एक हजार 

स्वार याचंा मन्सबदार होिा. िो मरि पावला. 
 
राजा रघ नाथ याचा नािू महहपिडसग याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि येऊन त्याला सरकारी 

बाकीच्या वस लीचा अहधकारी म्हिून नेमण्याि आले. 
 

१५ माचग १६९६ 
 

बादशहानंी आज हत्ती व घोडे याचंी पाहिी केली. 
 

१७ माचग १६९६ 
 

हखदमि ग जारखान (उंटखान्याचा) याने हवनंिी केली की : धारच्या ऐवजी दहक्षिेिच जहागीर 
द्यावी. आज्ञा झाली की : औरंगाबाद प्रािंािील हरसूल परगिा हा िनखा जहागीर म्हिून देण्याि यावा. 

 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहा आज सोलाप राकडे रवाना झाले. श िरखाना (उंट) वगैरेची पाहिी करून बादशहा 
म्हिाले, ‘यानंा चरण्यासाठी औरंगाबादेकडे पाठवा.’ 
 

१८ माचग १६९६ 
 

आलमेलयाचा फौजदार मीर हादी याने अजग पाठहवला की : वाकिखेड्याचा जमीनदार हपड नाइक 
याने माझ्याकडे संदेश (वाटाघाटीचा) धाडला आहे. हवजापूरचा रुद्राजी कानूनगो (देशपाडें) याला 
पाठहवले िर िह करीन असे िो म्हििो. मध्यस्थाला वसे्त्र देऊन त्याच्याकडे रवाना कराव े अशी आज्ञा 
झाली. 
 

१९ माचग १६९६ 
 

बादशहाच्या (सोलापूरकडे कूच करिानाच्या सैन्यािील) चंदावल (हपछाडी) चा सरदार व मीर 
आहिश (दारुगोळ्याचा अहधकारी) िरहबयिखान याने हवनंिी केली की : ब्रम्हप रीचा िळ व सोलापूर या 
दरम्यान दोनश ेस्वाराचें ठािे बसहवलयास बरे होईल. बादशहानंी हवनंिी मजूंर केली. 

 
मळखेडचा फौजदार सरमि याला गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी हवजापूरचा हदवाि म हंमद हादी 

याजपाशी िैनाि करण्याि आले. त्याला हादीकडे नेऊन पोहोचहवण्यासाठी एक ग जगदार नेमावा अशी 
आज्ञा झाली. 

 
हवजापूरचा कानूनगो (देशपाडें) रुद्र पंहडि याला हखलिीची वसे्त्र देऊन म हंमद हादीपाशी रवाना 

करण्याि आले. 
 
ज स्लफकारखान बहाद र याने प ढीलप्रमािे कळहवले :— येथील नगदी नेमिकू असलेलया 

मन्सबदाराचंी स्स्थिी शोचनीय झाली आहे. सरकारकडून त्यानंा प ष्ट्कळ येिे बाकी आहे. माझ्यावरस द्धा 
माझ्या नोकरवगाचे व स्विःच्या सैहनकाचें देिे फार झाले आहे. माझ्यावर कृपा होईल अशी आशा आहे. 
बादशहा म्हिाले, त्यानंा प ढीलप्रमािे हलहा :— 

 
ि मच्या येथे िैनाि असलेलया सैन्याच्या पगारासाठी पधंरा लाख रुपये खास ि मची अडचि दूर 

करण्यासाठी देण्याि येि आहेि.’ 
 
बादशहा आज सोलापूरला पोहोचले. सोलापूरचा हकल्लदेार व फौजदार हमहदीखान आहि त्याची 

म ले हमजा म हंमद व हसन म हंमद हे बादशहानंा भेटले. 
 
परगिे अंबा बाबूर (?) च्या रयिेने िक्रार केली की : येथील फौजदार अजीज ल्ला हा ज लूम 

जबरदस्िी करिो. बादशहानंी त्याची मन्सब काय आहे याची चौकशी करण्यास साहंगिले. 
 
मामूरखान याने यारअलीबेगच्या मध्यस्थीने हवनंिी अजग पाठहवला की : बादशहानंी माझी नेमिूक 

हवजापूरी कनाटकच्या फौजदारीवर केली आहे. मन्सबीि वाढ व बहक्षसी हदली आहे. पि माझी मन्सब 
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लहान आहे. पूवीच्या फौजदारानंा मोठ्ा मन्सबी होत्या. येथे रयि बंडखोरी करीि असिे. माझी मन्सब 
पाचश े जाि, हजार स्वार अशी वाढवावी. बादशहानंी याची चौकशी करून आपलयाला कळवाव े असे 
म खहलसखान वगैरेंना साहंगिले. 
 
२० माचग १६९६ 
 

आज बादशहा सोलाप रािील ज म्मामहशदीि नमाज पढण्यासाठी िख्िे रवा ं या वाहनािून गेले. 
नमाज पढून झालयावर िे ज म्मामहशदीहून पाऊि कोसावर असलेलया आपलया हनवासस्थानी आले. 
 
२१ माचग १६९६ 
 

गोडवदराव हरकारा याला मजकूर हलहून घेण्यासाठी ह ज राि बोलावण्याि आले. 
  
मरहूम काहसमखान याच्या वहकलाने प ढीलप्रमािे अजग केला :— मरहूम काहसमखान याचे 

क ट ंबीय आहि इिर मािसे ही इस्म्ियाजगड अधोनीच्या हकललयाि आहेि. काहसमखानाची मालमत्ता 
जप्िीि घेण्यासाठी बादशहाकडून म रलीधर हा अधोनीला गेला आहे. काहसमखानाचे क ट ंबीय आहि 
कारभारी कारकून यानंा योग्य िो लवाजमा बरोबर देऊन संरक्षक पथकासंहहि ह ज राि बोलावनू घेण्याची 
आज्ञा व्हावी. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : वरील हवनंिीप्रमािे करण्यास इस्म्ियाजगड अधोनीचा हकल्लेदार 

राजा अनूपडसग याला हलहहण्याि यावे. 
 
हवजापूरचा स भेदार सय्यद लष्ट्करखान व त्याचा म लगा सय्यद नस्र ल्लाखान आजारी असलयाचे 

कळले. हकीम म हंमद शफी यानंी त्याचंा उपचार करावा अशी आज्ञा झाली. 
 
फौजदार नाहरखान याचा म लगा महलक म हंमद याला बापाचा नायब म्हिनू नेमण्याि आले. 

िसेच नाहरखानाच्या िैनािीि असलेला आहि इस्माईलचा म लगा अब्द ल्ला याला (नाहरखानाचा) नायब 
म्हिून करहि (कऱ्हाड?) यथे नेमण्याि आले. 
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बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले, ‘ि म्ही नादेंडचा स भेदार खानाजादखान (अजमीरच्या ऐवजी 
त्याची नेमिकू नादेंडच्या स भेदारीवर करण्याि आली होिी.) याला हलहा, त्याला हवजापूर कनाटकची 
फौजदारी हवी असेल िर िेथे मी त्याला नेमण्यास ियार आहे.’ 

 
म्हस्की म द गलचा फौजदार म हंमद फाहजल व चाभंारगोंद्याचा फौजदार बरख दारखान 

(ख दायारखान?) याचें अजग बादशहाचं्या नजरेखालून गेले. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि हा बकंापूर (धारवाड हजलहा) ला 



 
अनुक्रमणिका 

पोहोचला. िेथे जड सामान ठेवनू संिाजीच्या पाहरपत्यासाठी िो सडा रवाना झाला. 
 
चादंवडचा बक्षी व वाकनीस याला कामावरून बदलून ह ज राि बोलावण्याि आले होिे. या अवधीि 

को कन्नड (?) चा बदललेला फौजदार म बारजखान (?) याजपाशी नोकर झाला असे कळले. 
म बारजखानाला हलहून त्याला बडिफग  कराव ेअशी आज्ञा करण्याि आली. 

 
सोलापूरच्या ईदग्याची डभि व खंदक ही द रुस्ि करण्याि यावी अशी बादशहानंी सोलापूरचा 

हकल्लेदार व फौजदार हमहदीखान याला आज्ञा केली. 
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बख्िबलंदचा म लगा म हंमदअली हा देवगड (नागपूरजवळ) हून येऊन बादशहाला भेटला. 
 
मीर आहिश (दारुगोळ्याचा अहधकारी) िरहबयिखान याने प ढीलप्रमािे हवनंहि केली :— गनीम 

हैद्राबाद प्रािंाकडे आले आहेि. हैद्राबादचा स भेदार जानहसपारखान याचा म लगा रुस्िमअलीखान 
गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी गेला आहे. आिा हैद्राबादच्या स भेदारापाशी फार थोडे सैन्य राहहले आहे. काही 
पथके िैनाि होिील अशी िो अपेक्षा बाळगून आहे. बादशहानंी त्याची मन्सब वाढवनू अहधक स्वार सैहनक 
बाळगण्याची आज्ञा हदली. यापूवी त्याला िीन हजार पाचश ेजाि व दोन हजार पाचश ेस्वार (त्यापकैी एक 
हजार दोअस्पा म्हिजे दोन घोडी) अशी मन्सब होिी. 

 
सोलापूरचा (?) फौजदार अमान ल्ला याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
मामूरखान यास पूवीप्रमािेच बीड वगैरेच्या फौजदारीवर कायम ठेवण्याि आले. त्याला दोन हजार 

जाि, सिराश ेस्वार व हशबंदीसाठी दीडलाख रुपये अशी मन्सब होिी. 
 
बादशहा हे सोलापूरचा हकल्लेदार व फौजदार हमहदीखान याला म्हिाले, ‘श िरखाना (उंट) व 

इिर सामान ि म्ही मामूरखान फौजदार याजपयंि नेऊन पोहोचवा. िेथून िे औरंगाबादेपयंि 
पोहोचविील.’ 

 
मरहूम श जाखानाचा म लगा म हंमद हवकार याला बादशहानंी हवचारले, ‘ि झा भाऊ व 

चाभंारगोंद्याचा बदललेला हकल्लेदार म हंमद अश्रफ याला ह जराि बोलावण्याि आले होिे. िो अद्याप आला 
नाही.’ हवकार म्हिाला, ‘त्याची आर्मथक पहरस्स्थहि शोचनीय आहे. िो रोशनाबादेि आहे.’ त्याची जहागीर 
काढून घेण्याि यावी अशी आज्ञा झाली. 

 
ज स्लफकारखान बहाद राच्या फौजेि िैनाि असलेला राव गोपाळडसग व रायचूरचा हकल्लेदार व 

फौजदार सरुपडसग याचंी पते्र बादशहाच्या नजरेखालून गेली. 
 
२४ माचग १६९६ 
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हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : संिाजी हा बासवापट्टिच्या वढे्याि ग ंिला होिा. हमीद द्दीनखान 
िेथून आठ कोसावर आला. आपले बरेच सैन्य वढे्याच्या कामाि ठेवनू सिंाजी हा हमीद द्दीनखान याजवर 
या महहन्याि (शाबान) दोन िारखेस (फेब्र वारी अखेर) चालून आला. बादशहाच्या कृपेने शत्रूपैकी अनेक 
जि ठार वा जखमी झाले. शत्रूचा पराजय झाला. चार कोसपयंि त्याचा पाठलाग करण्याि आला. चार 
सजलेले घोडे व शसे्त्र आमच्या हािी सापडली. त्यानंिर शत्रूच्या स्थळावर (िळावर) हल्ला करून िे 
ल टले. सिंाजी िेथून पळून गेला. हमीद द्दीनखान आहि इिर अहधकारी यानंी शत्रूच्या िळावर म क्काम 
केला. यानंिर हमीद द्दीनखानाने संिाजीची बािमी आिण्यासाठी हेर नेमले. हेरानंी बािमी आिली की : 
संिाजी हा हचत्र द गगकडे गेला. याम ळे हमीद द्दीनखान याने िेथेच म क्काम केला. मिृाचें दफन व जखमी 
लोकाचंी श श्र शा इत्यादी कामे करून दोन िीन हदवसानंी िो गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी रवाना होिार आहे. 

 
आपि बहाद रगड पेडगावाि दाखल झालो अशा अथाचे पत्र शहाजादा आज्जम याजकडून आले. िे 

बादशहानंी नजरेखालून घािले. 
 
बहरामंदखान बहक्षउलम लक याने हवनंिी केली की : बसवापट्टिचा फौजदार दाऊद याने गहनमाचं्या 

य द्धाि कामहगरी बजावली. त्या भागाची िो चागंली व्यवस्था करीि आहे. आपलया कृपेची आशा बाळगून 
आहे. त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 

 
हकशोरडसगाचा म लगा रामडसग याजकडे ग जगबदाराच्याद्वारे हखलिीची वसे्त्र पाठहवण्याि आली. 
 
बसवापट्टिच्या हकल्लेदाराला काय मन्सब आहे, चौकशी करून कळहवण्याची आज्ञा झाली. 
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बसवापट्टिचा फौजदार दाऊद हदलनाक याला हखदमि दौलिखान ही पदवीदेण्याि आली. 
 
आज रमजानची पहहली िारीख. बादशहाच्या राज्यकारभाराचे चाहळसाव े वषग स रू झाले म्हिनू 

रात्री शहाजादा कामबक्ष, हसयादिखान, म लिफिखान वगैरेंनी बादशहाला नम्र अहभवादन केले. 
 
बसवापट्टिचा हकल्लेदार म हंमद ऐवज याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि येऊन त्याला ऐवजखान ही 

पदवी देण्याि आली. 
 
वाहकयानवीस भोलानाथ याने आजे्ञप्रमािे बसवापट्टिचा नकाशा बादशहानंा दाखहवला. 

बादशहानंी नकाशा पाहून हवचारले, ‘शहाजादा म हंमद बदेारबख्ि हा कोठे आहे.’ कळहवण्याि आले की : 
िो बकंापूरहून िीन माचग रोजी संिाजीच्या पाहरपत्यासाठी रवाना झाला आहे. बादशहानंी हवचारले, 
‘बंकाप रापासून ि ंगभद्रा हकिी दूर आहे.’ कळहवण्याि आले की : अठरा कोस आहि िेथून बसवापट्टि दहा 
कोस आहे. 

 
आज्ञा झाली की : देउळघाटचा फौजदार (वऱ्हाड) नसरखान याच्या भाउबंदापंैकी सहा मन्सबदार 

िैनाि करण्याि याव.े 



 
अनुक्रमणिका 

रामगड (?) च्या हकल्लेदारीवर व फौजदारीवर इमाम म हहय द्दीनखान याच्या जागी दगाहक लीखान 
याची नेमिकू झाली. 

 
बादशहा हसयादिखानाला म्हिाले, ‘संिाजीशी झालेलया य द्धाहवषयीचे पत्र हमीद द्दीनखानाने 

हलहहले आहे. त्याच्या प्रहि शहाजादा आज्जम व शहाजादा बेदारबख्ि याजंकडे पाठवा. िसेच 
ज स्लफकारखानबहाद र व खानाजादखान यानंा हलहून कळवा की, ‘सैहनक अशा दृढहनियाने लढि 
असिाि.’ 
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संगमनेरचा फौजदार म हंमद िाहहर याला द सऱ्या हठकािी (?) फौजदारीवर नेमण्याि येऊन 
त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 

 
अब्द ऱ् रसूलखान हमयाना याला शहाजादा बेदारबख्ि याच्या सैन्यािून बदलून शहाजादा आज्जम 

याजकडे िैनाि करण्याि आले. 
 
बदामीच्या बािम्यावरून समजले की : िेथील हकल्लेदार अब्द लऱ् रज्जाक याने िेथील जमीनदार 

अब्द ल रसूल याची मालमत्ता घेिली असून त्याने हिच्यावर जबरदस्िीने िाबा हमळहवला आहे. 
 
ग जगबदार पाठवनू मालमत्ता परि देवहवण्याि यावी अशी आज्ञा झाली. 
 
गाहजउद्दीनखान बहाद र याच्या हलहहण्यावरून कळले की : हमर्फ्िाह लफ िूह (कोथळज, 

कोथळागड) चा फौजदार ग लाम अलीखान याने राजीनामा हदला आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की : 
द सऱ्या क िाचेिरी नाव स चवा. त्याची नेमिकू करण्याि येईल. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : संिाजी दोन कोस चालून येऊन हमीद द्दीनखानाशी य द्ध 

करण्याच्या ियारीि आहे. 
 
मरहूम काहसमखान याच्या मालमते्तचा िपशील म रलीधर याने प ढीलप्रपािे हलहून पाठहवला :— 

काहसमखानाच्या औरंगाबादेच्या वाड्याि पचंवीस हत्ती, हजन्सी (सामग्री) खाना वगैरे, कंदकी येथील 
जमीनदारीच्या गोरीमदर (?) खेड्याि सोन्याचादंीची भाडंी व कागदपत्र, सीरागड येथे पाच हत्ती. 
याहशवाय काहसमखानाचे कारभारी बनारसीदास व इस्स्फंदयारबेग याचं्याकडे काहसमखानाने मालमत्ता 
हदली आहे. िे दोघे आिा अहमदाबादेि आहेि. वरील सवग मालमत्ता िाब्याि घ्यावी अशी आज्ञा झाली. 
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कळहवण्याि आले की : गाहजउद्दीनखान बहाद र हा आपलया म लासहहि व सैन्य बरोबर घेऊन 
पेडगाव (?) हून रवाना झाला. 
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हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : संिाजी हा य द्ध करण्यासाठी हमीद द्दीनखानावर चालून आला. 
खानानेही त्याला लढा हदला. बादशहाच्या भाग्याने शत्रपूैकी अनेकजि ठार अगर जखमी झाले. शत्रूचा 
पराजय झाला. दोनश े घोडे व इिर शस्त्रासे्त्र आम्हा गाजींच्या हािी लागली. बादशहा म्हिाले, ‘मज रा 
झाला.’ 
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िोफखान्याचा दारोगा अबदालबेग याने ब्रह्मप रीच्या िळावरून बादशहाच्या ह ज राि (सोलापूरला) 
दोन िोफा आिलया. 

 
बक्षीउलम लक म खहलसखान याने हवनंिी केली की : खानजहान बहाद रचे एक हजार स्वार, 

असदखानाचे दोनश े स्वार व माझे दोनश े स्वार असे डहमिखान बहाद र याजपाशी िैनाि होिे. त्याचं्या 
संबंधी काय आज्ञा? बादशहानंी आज्ञा केली की : खानजहान बहाद र याचे स्वार बोलावनू घेण्याि याविे. 
बाकीच्या स्वारानंा शहाजादा बेदारबख्ि याजपाशी िैनाि करण्याि यावे. 

 
नादेंडचा स भेदार सय्यद अब्द ल्लाखान याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : अजमीरच्या स भेदारीवर 

मला बदललयाचे फमान व हखलिीची वसे्त्र हमळाली. पि नवीन नेमलेला नादेंडचा स भेदार खानाजादखान 
हा अद्याप आला नाही. खानाजादखान याला लवकर नादेंडला पोहचण्याहवषयी हलहहण्याची आज्ञा झाली. 
सय्यद अब्द ल्लाखान याच्या भाऊबंदांना त्याचा म लगा व नायब हसन अलीखान याजबरोबर िैनाि 
करण्याचाहह ह क म झाला. 

 
बक्षीउलम लक म खहलसखान याने अजग केला की : खानाजादखान याला हवजापूर कनाटकची 

फौजदारी नको आहे. त्या जागेसाठी द सऱ्याक िाचे िरी नाव स चहवण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
अजमिखान, बलरसखान व अजमि ल्लाखान यानंी बसवापट्टि येथे सिंाजीशी झालेलया य द्धाि 

चागंली कामहगरी बजावली. त्याचं्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
कळहवण्याि आले की : हवजापूर कनाटकचे जहमनदार हे संिाजीच्या बरोबर पळून गेले होिे. िे 

शहाजादा बेदारबख्ि याला भेटले. 
 
२९ माचग १६९६ 
 

हमीद द्दीनखान याने संिाजीशी झालेलया य द्धाचा वृत्तािं हलहून बादशहाकडे पाठहवला. हा वृत्तािं 
इबाद ल्ला वगैरे साि मन्सबदार घेऊन आले. बादशहानंी िो पाहहला. हमीद द्दीनखान व त्याचे राजा 
अवधूिडसग वगैरे सहकारी याचं्या मन्सबी काय आहेि याची चौकशी बादशहानंी केली. 

 
बसवापट्टिचा फौजदार दोस्िखान याला ख दादादखान ही पदवी देण्याि आली. 
 
गदगचा फौजदार शरेखान म हंमद याला वकनामोपी (?) ची फौजदारी देण्याि आली. 



 
अनुक्रमणिका 

हमर्फ्िाह लफ िूह (कोथळज) चा हकल्लेदार ग लामअली याने प ढीलप्रमािे हवनंिीपत्र पाठहवले :— 
एकोिीस शाबान (चोवीस माचग) १६९६ रोजी रात्रीच्या वळेी रामा, नारायि, वगैरे हे पाचश ेस्वार व नऊश े
पायदळ असे सैन्य घेऊन आले व त्यानंी हकललयाला वढेा घािला. मीही हकललयािून त्याचं्यावर ह के्क वगैरेंचा 
मारा केला आहि त्यानंा दाखहवले की मी सावध आहे. हवनंिी की, मािबरखान वगैरे इकडील फौजदारानंा 
माझी मदि करण्यासाठी िािडीने येण्याचा ह क म व्हावा. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : फौजदारानंा क मकेसाठी जाण्याबद्दल िािडीने ह क म पाठवा. 

बैरमबेग ग जगबदार याने जाऊन वरील फौजदारानंा ग लाम अलीकडे नेऊन पोहोचवाव.े िसेच ग लाम 
अलीच्या पत्राची प्रि शहाजादा आज्जम याजकडे पाठहवण्याि यावी अशी आज्ञा झाली. 
 

३१ माचग १६९६ 
 

सोलापूरचा हकल्लेदार व फौजदार हमहदीखान हा सरकारी बैल व उंट याचें िाडें (औरंगाबादेकडे) 
पोहोचहवण्यासाठी गेला होिा. त्याच्याकडील बािम्यावरून प ढीलप्रमािे कळले :— अठ्ठावीस माचग १६९६ 
(चार रमजान) रोजी मी म जमद (?) च्या पलीकडे िीन कोसावर शभंर सारबान (उंट हाकिारे) वायंानंा 
बरोबर घेऊन त्यानंा चरहवण्यासाठी गेलो होिो. गहनमाचें पथक चालून आले. त्यानंी उंटानंा घेरले. माझे व 
खानजहान बहाद रचे, माझ्याजवळ िैनाि असलेले सैहनक यानंी गहनमाशंी सामना हदला. बादशहाच्या 
भाग्याने काही गनीम ठार अगर जखमी झाले. गहनमाचंा पराजय करून आम्ही उंट सोडवनू आिले. 
खानजहान बहाद राचा म रादबेग नावाचा सैहनक मारला गेला. 

 
इरादिखान यास पूवीप्रमािेच कोटराहपयारी (माळवा) च्या फौजदारीवर कायम ठेवण्याि आले. 

याहशवाय गागरोनच्या हकल्लदेारीवर व फौजदारीवर त्याची नेमिूक करण्याि आली. आपलया म लाला 
नायब म्हिून ठेवनू स्विः दोनश ेस्वारासंहीि त्याने ह ज राि याव ेअशी आज्ञा करण्याि आली. 

 
आपि संिाजीचे पाहरपत्य करण्यासाठी हमीद द्दीनखानाच्या साहाय्याथग गेलो आहोि अशा अथाचे 

हवनंिीपत्र हैद्राबादचा स भेदार जानहसपारखान याचा म लगा रुस्िमहदलखान याजकडून आले. िे 
बादशहानंी नजरेखालून घािले. 

 
हशकारखान व महंमदबेग यानंा बादशहानंी आज्ञा केली की : इंदापूरला जा आहि िेथे माझ्या 

राहाण्यासाठी, छाविीसाठी जागा व िेथे चारापािीं याच्या काय सोयी आहेि याची चौकशी करून या. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : संिाजीवर जय हमळहवलयाबद्दल हमीद द्दीनखान याजकडे फमान, 

हखलिीची वसे्त्र, चेगा (हशरपेच) ही पाठवावी. हमीद द्दीनखान याला हमीद द्दीनखान बहाद र ही पदवी 
देण्याि आली. 

 
बादशहानंी (सोलापूर मूक्कामाहून) जवाहरमल व हीरा (बाधंकाम खात्याचे) यानंा आज्ञा केली की 

: ि म्ही इस्लामप री उफग  ब्रह्मप रीच्या िळावर जा आहि िळाभोविी डभि उभारण्याचे काम करा. 
 
डहमिखान बहाद र व सय्यद काहसमखान याचं्या सैहनकानंा शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याजपाशी 



 
अनुक्रमणिका 

िैनाि करण्याची आज्ञा झाली होिी. िी अंमलाि आिण्यासाठी ग जगबदार नेमाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
१ एहप्रल १६९६ 
 

हमीद द्दीनखानबहाद र याच्या संिाजीवरील मोहहमेि भाग घेिलयाबद्दल रुस्िमहदल खान, 
म गलखान, सत्रसाल ब ंदेला, (राठोड), िदबीरखान (?) इत्यादींना हखलिीची वसे्त्र पाठहवण्याि आली. 

 
शहाबादचा बदललेला फौजदार राजा उत्तमराम गौड याची मन्सब वाढहवण्याि आली. बीड 

वगरेैचा फौजदार मामूरखान याने हलहहले की : बादशहा इस्लामप रीहून आले आहेि. मी परंड्याचा रस्िा 
(हनधोकपिे) चालू केला असून चौ्या (गस्ि घालण्यासाठी) बसहवलया आहेि. बादशहा श क्रवारच्या 
नमाजासाठी सोलाप रला येिाि िर सोलापूरकडे जािारा राजमागग चालू करून िेथे (मागावर) चौ्या व 
ठािी बसहविो. आज्ञा झाली की : ठीक आहे. 

 
बादशहानंी जवाहरमल याला िळाकडे (ब्रह्मप रीच्या) जाण्यास हनरोप हदला. िे म्हिाले, ‘जेथे 

माझे हनवासस्थान आहे िेथे एक हकल्ला बाधंा. ि म्ही जाऊन खचाचा आराखडा करून घेऊन या.’ 
 
३ एहप्रल १६९६ 
 

आज (सोलापूर म क्कामी) बादशहा घोड्यावर स्वार होऊन ज म्मामहशदीि श क्रवारच्या नमाजासाठी 
गेले. बरोबर शहाजादा कामबक्ष, खानजहान बहाद र, म खहलसखान वगैरे मंडळी होिी. 
 
४ एहप्रल १६९६ 
 

बादशहा आपलया बक्षींना म्हिाले, ‘हमहदीखान (सोलापूरचा हकल्लेदार) याचा म लगा म हंमद याला 
म्हिाव,े हकललयािील िोफखाना पाहण्यासाठी, िोफखान्याचा (बादशाही) दारोगा िरहबयिखान हा 
हकललयाि येिार आहे.’ 

 
शहाबादचा फौजदार राजा उत्तमराम याने आपला भाऊ उदीिडसग याला शहाबादेि ठेऊन स्विः 

ह ज राि याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले, ‘ईदूस्लफिरची नमाज पढून झालयावर मी िळाकडे (ब्रह्मप री) 

जाऊन. िेथून दोनिीन हदवसानंी इंदापूरकडे जाईन.’ 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : शरेखान, ख दादादखान व ऐवजखान हे बसवापट्टिच्या 

रक्षिासाठी िेथेच राहहले आहेि आहि अजमि ल्लाखान व बलरसखान वगैरे हे हमिखान बहाद र शहीद 
याचे शव घेऊन ह ज राि रवाना झाले आहेि. 
 
६ एहप्रल १६९६ 
 



 
अनुक्रमणिका 

हाशमबेग ग जगबदार हा बादशहाचे आज्ञापत्र घेऊन गाहजउद्दीनखान बहाद र याजकडे गेला होिा. 
िेथून गाहजउद्दीनखानाचे उत्तर घेऊन िो परि आला. त्याने साहंगिले की : आपि िेथून हनघालो िेव्हा 
गाहजउद्दीनखान बहाद र हा परंड्याच्या पलीकडे होिा. 

 
शहाजादा बेदारबख्ि व ज स्लफकारखानाच्या फौजेि िैनाि असलेला सरबलंदखान याचंी पते्र 

बादशहानंी नजरेखालून घािली. 
 
यारअलीबेग याने प ढीलप्रमािे कळहवले :— वेंकटराव हरकारा याने कळहवले होिे की : भमू 

(उस्मानाबाद हजलहा) च्या आसपासचे मलहारराव वगरेै जमीनदार हे संिाजी (घोरपडे) याला मदि 
करिाि. या वृत्तावरून ग जगबदार पाठवनू सदरील जमीनदारानंा कैद करून आिण्याि आले व चौकशीचे 
काम बक्षीउलम लक म खहलसखान याजकडे सोपहवयिि आले. त्याने मला (यारअलीबेग) हे प्रकरि 
िपासण्यास साहंगिले. माझ्या चौकशीि हदसून आले की : वेंकटरावाचा व सदर जमीनदाराचंा िंटा 
जमीनदारीबाबि बरेच हदवसापासून आहे. वेंकटरावाने याम ळे त्याचं्यावर आळ घेऊन त्यानंा कैद करहवले 
आहे. जमीनदार म्हििाि की : जमीनदारीची सनद आम्हाला हमळाली िर आम्ही पेशकश म्हिनू वीस 
हजार रुपये देऊ. बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. 
 

७ एहप्रल १६९६ 
 

अन्हू (?) च्या ठािेदारीवर सफहशकनखान हा होिा. त्याच्या जागी नळद गगचा हकल्लेदार 
काहमलखान याची नेमिूक करण्याि आली. 

 
ज स्लफकारखान याच्या सैन्यािील िोफखान्याचा दारोगा फाहजलखान याने हवनंिी केली की : 

हवजाप री कनाटकची फौजदारी आपलयाला देण्याि आली िर िे काम व्यवस्स्थिपिे पार पाडीन. आज्ञा 
झाली की : ज स्लफकारखान याने याबद्दल हलहहले िर िे मान्य करण्याि येईल. 

 
ज न्नरचा हकल्लेदार व फौजदार मन्सूरखान याने कळहवले की : शहाजादा म हंमद आज्जम हे या 

भागाि आले आहेि. आपली आज्ञा झाली िर त्यानंा भेटिो. 
 

८ एहप्रल १६९६ 
 

शहाजादा बेदारबख्ि याच्या सैन्याि खानजमान फिेहजंग याची म ले िैनाि होिी. त्यानंा म्हिजे 
इखलासखान व म नव्वरखान यानंा मन्सबीची वाढ देण्याि आली. 

 
उदगीर (?) चा हकल्लेदार सजावारखान याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : पगारबाकी देण्यासाठी 

सैहनक फार त्रास देि आहेि. काही रक्कम पाठवनू मदि करण्याि यावी. आज्ञा झाली की : नादेंडचा 
स भेदार खानाजादखान याला हलहून सैहनकाचंा हगल्ला थाबंवावा. 
 

९ एहप्रल १६९६ 
 



 
अनुक्रमणिका 

पवनारचा फौजदार सद्र द्दीन म हंमदखान याने हवनंिी अजग पाठहवला की : आपलया आजे्ञप्रमािे 
दीनदार (गोंड राजा) चे पाहरपत्य व इस्लामगडचा हकल्ला डजकून घेिे यासाठी मी व चादं्याचा जहमनदार 
(राजा) हकशनडसग हे शत्रूवर चालून गेलो. बंडखोराचे पाहरपत्य झाले. िो पळून गेला. त्याच्या 
पाठलागावर दोन हजार सैहनक पाठहवले असून इस्लामगडचा हकल्ला िाब्याि आिला आहे. चादं्याचा 
जमीनदार राजा हकशनडसग याचेहह याच अथाचे हवनंिीपत्र आले. सद्र द्दीनने इस्लामगडच्या सोन्याच्या 
हकललया पाठहवलया. बादशहानंी हकशनडसग, सद्र हद्दन व देवगडचा बदललेला जमीनदार याचं्या 
मन्सबीबद्दल चौकशी केली. 

 
खान फीरोजजंग याच्या सैन्याचा हदवाि म हंमद जाफर याला शहाजादा आज्जम याच्या सैन्याचा 

मीर सामान म्हिून नेमण्याि आले. मामूरखानाचा हदवाि म हंमद नसीर याला फीरोजजंग 
(गाहजउद्दीनखान) याच्या फौजेची हदवािहगरी देण्याि आली. 

 
लष्ट्करखानाच्या फौजेिील खालील मन्सबदारानंा ल त्फ ल्लाखानाकडे देण्याि आले. िे गेले 

नाहीि. त्याचं्या मन्सबीि घट करण्याि आली. एकोजी, हा िीन हजारी होिा. दलडसग हा हजारी होिा. 
मालोजी, म हंमद म कीम. 
 
१० एहप्रल १६९६ 
 

आज िख्िे रवावंर बसून बादशहा (सोलापूर म क्कामी) नमाजासाठी ज म्मामहशदीि गेले. 
 
११ एहप्रल १६९६ 
 

बादशहानंा सागंण्याि आले की : इंदापूरला म क्काम करण्यासाठी जागा चागंली आहे. चारापािी 
म बलक आहे. बादशहा म्हिाले, ‘मीर सामान फाहजलखान याला हलहा, ियारी करा. आम्ही इंदापूरकडे 
कूच करिो.’ 
 
१२ एहप्रल १६९६ 
 

कळहवण्याि आले की : गाहजउद्दीनखान बहाद र हे आजे्ञप्रमािे कामठी (बीदरजवळ) हून हनघनू 
बेडर बंडखोराचं्या पाहरपत्यासाठी ग लबग्याकडे रवाना झाले आहेि. 

 
ग लबगा भागाि कोि जमीनदार धामधूम करीि आहेि याची चौकशी करून कळहवण्यासाठी 

मळखेडचा फौजदार म हंमदबेग याला हलहहण्याि याव े अशी बक्षीउलम लक म खहलसखान याला आज्ञा 
करण्याि आली. 

 
कळंब (यविमाळ हजलहा) चा फौजदार नूरुल्ला याची बादशहानंी चौकशी केली. 

 
१४ एहप्रल १६९६ 
 



 
अनुक्रमणिका 

लष्ट्करखानाच्या सैन्याि खालील अहधकारी िैनाि होिे. त्यानंा ल त्फ ल्लाखान याजकडे िैनाि 
करण्याि आले. पि िे गेले नाहीि. म्हिनू त्याचं्या मन्सबी कमी करण्याि आलया. 

 
सय्यद नस्र ल्लाखान, वजीद द्दीनखान (?), रहमदाद, एकोजी, मंबाजी (मनाजी), जलवाजी, 

म हंमद जाफर, ल िफेअली, बहहजी, संभाजी (?), हाजी अली वगैरे. 
 
१५ एहप्रल १६९६ 
 

हमजाबेग याला भपूिगडच्या हकल्लेदारीवर नेमण्याि आले. बाधंकामखात्याचा जवाहरमल याने 
ईस्लामप री (ब्रह्मप री) चा नकाशा व बाधंकामाच्या खचाचा आराखडा ही बादशहा समोर ठेवली. त्याने 
साहंगिले की : हकल्ला पक्का बांधावयाचा असलयास सत्तर हजार रुपये खचग येईल. कच्चा बाधंायचा असलयास 
चाळीस हजार रुपये खचग येईल. आराखडा म लिफिखान याजकडे देण्याि यावा अशी आज्ञा झाली. 

 
मीर आहिश िरहबयिखान याने हवनंिी केली की : सलाबि बारमध्ये मी एक मशीद व हौद ही 

ियार केली आहेि. आपलया खास हनवासस्थानािून (दौलिखाना) पाण्याचा कालवा जािो. आपि आज्ञा 
कराल िर त्याचे पािी महशदीच्या हौदाि देण्याि येईल. ख्वाजा याकूि व काजी अब्द ल्ला यानंा हवचारून 
काय िे करा असे सागंण्याि आले. 

 
संिाजीवरील य द्धाि सय्यद अजमि ल्ला याच्या भाउबंदानंी कामहगरी बजावली होिी. त्यांना बहक्षसे 

देण्याि आली. 
 
पवनारचा फौजदार सद्र द्दीन म हंमदखान याने हलहहले की : मी व चादं्याचा राजा हकशनडसग यानंी 

देवगडचा जमीनदार दीनदार याला काढून लावले. राजा (हकशनडसग) याचा द सरा म लगा कालडसग हा 
िरुि व होिकरू आहे. इस्लामगडची (देवगड) जमीनदारी आपलयाला हमळाली िर मी चादंा व देवगड या 
जमीनदाऱ्याबद्दल बारा लाख रुपये पेशकश म्हिनू देईन. हशवाय श कराना (आभाराचे द्योिक) म्हिून पाच 
लाख रुपये देईन. याहशवाय दीनदारकडे पेशकशची काही बाकी हनघि असलयास िीही देईन. सद्र द्दीनने हे 
हलहहले की : राजा हकशनडसगचा हा द सरा म लगा आपलया आईसहहि म सलमान होण्यास ियार आहे. 
आहि प्रत्येक महहन्यास एक लाख रुपये सरकारी खहजन्याि भरण्यास ियार आहे. बादशहा 
बक्षीउलम लकला म्हिाले, ‘सद्र द्दीनखानाला हलहा, कालडसग आहि त्याची आई यानंा चादं्याहून ि मच्याकडे 
बोलावनू घ्या आहि त्यानंा म सलमान करा. नंिर ह ज राि हलहा. त्यानंिर इस्लामगड उफग  देवगडची 
जमीनदारी, राजा ही पदवी व फमान ही पाठहवण्याि येिील. 
 

१७ एहप्रल १९६६ 
 

आज िख्िे रवावंर स्वार होऊन बादशहा ज म्मामहशदीि जाऊन नमाज पढून आले. बरोबर 
शहाजादा कामबक्ष, खानजहान बहाद र, म खहलसखान वगैरे अमीर उमराव होिे. 

 
आमच्या हनवासस्थानापासून (सोलाप राि) ईदगाह हकिी लाबं आहे अशी बादशहानंी चौकशी 

केली. अधाकोस व पाव (पाउि कोस) अंिर आहे असे सागंण्याि आले. 



 
अनुक्रमणिका 

देवगडचा पदच्य ि जमीनदार बख्िबलंद हा (ब्रम्हप रीहून) येऊन बादशहानंा भेटला. 
 
वऱ्हाड स भ्याचा हदवाि बशारिखान याने हवनंिीपते्र पाठहवले की : म हंमद सईद ग जगबदार हा येथे 

धान्यासाठी आला होिा. िो रयिेवर ज लूम करीि आहे. त्याने बरीच रक्कम गोळा करून हस्िगि केली 
आहे. त्याला बदलण्याि याव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
शहाजादा आज्जम याचे पत्र बादशहाच्या नजरेखालून गेले. 
 
म लिफिखानाने अजग केला की : जवाहरमलने बाधंकामाचा आराखडा हदला आहे. ईस्लामप रीि 

हकल्ला व दोन हवहहरी याचंा खचग सत्तर हजार रुपये होईल. मािीच्या डभिी बाधंलया िर चाळीस हजार रुपये 
लागिील. बादशहा म्हिाले, ‘मािीची िटबंदी करा व दोन हवहहरी बाधंा. काजी, कचेरीचा दारोगा व मीर 
सामान यानंी आपसाि हवचारहवहनमय करून हे काम िडीस न्याव.े’ 

 
म लिफिखानाने हवनंिी केली की : आपि इंदाप रला जािार आहाि. मलाहह बरोबर न्याव.े 

बादशहानंी मान्य केले. िे म्हिाले, ‘िूिग मी ईस्लामप रीला जािो काजीशी ठरवनू हकललयाच्या पाया 
बाधंिीचे काम स रू व्हाव.े’ िटबंदीच्या डभिीसाठी पासष्ट हजार रुपये देण्याची आज्ञा झाली. 
 
१८ एहप्रल १६९३ 
 

यारअलीबेगने हवनंिी केली की : म लिान येथे एक डहदू मन ष्ट्य इराकी घोड्यावर बसून जाि होिा. 
डहदूना इराकी व अरबी घोड्यावर बसण्याची मनाई असलयाम ळे म लिानचा कोिवाल म हंमद अमीन याने 
घोडा, जीन, लगाम ही त्या मािसाकडून घेऊन ह ज राि पाठहवली. बादशहानंी िी पाहून सरकाराि ठेवनू 
देण्याची आज्ञा हदली. 
 
२० एहप्रल १६९६ 
 

आज बादशहा ध्यानधारिेसाठी एहिकाफला (एकािंाि) बसले. 
 
अंबरचा राजा हबशनडसग याचा म लगा क ं वर जयडसग हा आपले सैन्य घेऊन मथ रेहून ह ज राि 

येण्यास हनघाला असे कळले. 
 
रायरी (रायगड) चा फौजदार अब्द ऱ् रज्जाक याने हवनंिी केली की : या पूवी या हजलयाची हकीकि 

मी गाहजउद्दीनखान बहाद र फीरोजजंग याजकडे हलहून पाठवीि असे. आिा िे ग लबग्याला गेले आहेि व 
बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा हे पेडगावला (गाहजउद्दीनच्या जागी) आले आहेि. त्यानंाहह हजलयाची 
हकीकि हलहून पाठहवण्यासबंंधी काय आज्ञा? बादशहानंी आज्ञा केली की : पाठवीि जावी. 
 
२१ एहप्रल १६९६ 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : गहनमाचें (मराठ्ाचें) जवळजवळ चार हजार स्वार हे परंडा 



 
अनुक्रमणिका 

प्रािंाि देवरानी येथे आले. िेथे िे ल टाल ट करीि आहेि. बीड वगैरेचा फौजदार मामूरखान याने हिकडे 
जाऊन गहनमाचें पाहरपत्य कराव ेअशी आज्ञा ग जगबदाराच्याद्वारे पाठहवण्याचा ह क म झाला. 

 
रमजानच्या इदेसाठी असदखान हा (ब्रह्मप रीहून हनघून) सोलापूरच्या वाटेवर होिा. इि्याि 

हरकाऱ्याकंडून बािमी कळली की : गहगमाचंी फौज मंगळवढे्याजवळ आली आहे. बादशहानंी आज्ञा केली 
की : असदखानाला हलहा िळावर (ब्रह्मप री) जाऊन सावध रहा. 

 
२४ एहप्रल १६९६ 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर बसून ईदग्याि गेले. िेथे िे ईदची नमाज पढले. (शव्वाल महहन्याची 
पहहली िारीख) अमीर उमराव बरोबर होिे. सवांनी बादशहाचे अहभष्ट डचिन केले. 

 
कळहवण्याि आले की : शरेबाजखान उफग  अब्द ल्ला हा चार हजारी मन्सबदार होिा. त्याने एका 

अफगाि सावकारापासून कजग काढले होिे. आपली रक्कम वसूल करण्यासाठी सावकार हा 
शरेबाजाखानापाशी गेला. त्याचं्याि बाचाबाची झाली. अफगाि सावकाराने शरेबाजखानाला आपलया 
कट्यारीने ठार मारले. त्याच्या नोकरानंी त्या अफगाि सावकारालाहह ठार मारले. 

 
म लिान येथे एक डहदू मन ष्ट्य इराकी घोड्यावर बसून जाि असलयाम ळे िो घोडा जप्ि करण्याि 

आला होिा. बादशहाने िो घोडा िरहबयिखानाला बक्षीस म्हिून हदला. 
 

२५ एहप्रल १६९६ 
 

आज बादशहा ज म्मामहशदीि जाऊन नमाज पढले. िे िख्िेरवावंर स्वार होऊन गेले होिे. 
 
राजा हबशनडसग याने मथ रेहून आपलया म लाबरोबर एक हजार स्वार देऊन त्याला ह ज राि रवाना 

केले असे कळले. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : मलहारि का (मलहार ि कदेव) वगैरे सरदार दीड हजार 

स्वाराहंहि वागंी परगण्यािील भमू (?) (उस्मानाबाद हजलहा) वर चालून आले असून त्या गावाला त्यानंी 
वढेले आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की : खानजहान बहाद राचा म लगा न स्रिखान याने एक हजार स्वार व 
पायदळ यासहहि हिकडे जाव ेआहि गहनमाचें पाहरपत्य करावे. 

 
सोलापूर व ब्रह्मप री याचं्या दरम्यान एक ठािे कायम करण्याि आले होिे. िेथील ठािेदार म हंमद 

हा येऊन बादशहानंा भेटला. 
 

२६ एहप्रल १६९६ 
 

बादशहा आज सोलाप राहून हनघून ब्रह्मप रीकडे रवाना झाले. वाटेि त्यानंी सीना नदीच्या काठावर 
म क्काम केला. 



 
अनुक्रमणिका 

केज (बीड हजलहा) चा चौधरी (देशम ख) व हशवराम (?) चा म लगा रामराव याने दहा रुपयाचंी 
नजर बादशहानंा हदली. 

 
सोलापूरचा हकल्लेदार व फौजदार हमहदीखान याला अफजलपूरची पि ठािेदारी देण्याि आली. 

त्याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. हे ठािे यापूवी बीड वगैरेचा फौजदार मामरूखान याजकडे होिे. 
त्या प्रमािाि त्याची मन्सब कमी करण्याि हमहदीखान व त्याचा म लगा हमजा म हंमद यानंा सोलापूरकडे 
जाण्यास हनरोप देण्याि आला. 

 
२७ एहप्रल १६९६ 

 
बादशहानंी आज (ब्रह्मप रीच्या वाटेवर) वाघोली (?) या गावी म क्काम केला. 
 
रुस्िमखान हवजाप री हा गाहजउद्दीनखान बहाद र याच्या फौजेि िैनाि होिा. त्याने हवनंिीपत्र 

पाठहवले की : मी आजारी आहे. माझा म लगा गाहलबखान याने मला भेटून जाव.े यासाठी रजा द्यावी. 
बादशहानंी गाहलबखानाला एक आठवड्याची रजा हदली. गाहलबखानाला िीन हजार जाि व िीन हजार 
स्वार अशी मन्सब आहे. 

 
लोहगडच्या हकललयावर पूवी खानचंद ब ंदेला हा हकल्लेदार व फौजदार होिा. त्याची बदली प रंदर 

उफग  आज्जमगडवर करण्याि आली. खानचंदच्या जागी लोहगडच्या हकल्लेदारीवर व फौजदारीवर 
रावदलपि ब ंदेला याचा म लगा रामचंद याची नेमिूक करण्याि आली. त्याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि 
आली. 

 
खानजहान बहाद र याचा म लगा न स्रिखान यास गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी परंड्याकडे 

जाण्यासाठी हनरोप देण्याि आला. त्याला सािश ेजाि व चारश ेस्वार अशी मन्सब आहे. त्याच्याबरोबर एक 
हजार स्वार व एक हजार पायदळ सैहनक देण्याि आले. 

 
खानचंद ब ंदेला याच्यापूवी प रंदरला माधोराम हा हकल्लेदार व फौजदार होिा. माधोरामला 

शहाजादा आज्जम याच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. 
 
२८ एहप्रल १६९६ 
 

आज बादशहा (ब्रम्हप रीच्या) िळावर पोहोचले. 
 
कळहवण्याि आले की : गनीम (मराठे) औरंगाबादच्या भोविी पसरले आहेि. आज्ञा झाली की : 

औरंगाबादचा संरक्षक मरहमिखान याला जवळपासच्या फौजदाराचं्या सहकायाने गहनमानंा हाकलून 
लावण्यासाठी हलहाव.े एक ग जगबदार याला अंमलबजाविीसाठी पाठहवण्याि यावे. 

 
मरहूम डहमिखान बहाद र याजपाशी िैनाि असलेला बलरसखान हा येऊन बादशहानंा भेटला. 
 



 
अनुक्रमणिका 

शहाजादा कामबक्ष याच्या फौजेिील चारश ेस्वारानंा खानजहान बहाद र याचा म लगा न स्रिखान 
याजपाशी परंड्याकडे िैनाि करण्याि आले. 
 
२९ एहप्रल १६९६ 
 

सजावारखान (उद गीरचा हकल्लेदार स हराबखान याचा म लगा हा स्विः हह बीदर, कंधार (नादेंड 
हजलहा) वगैरेचा हकल्लेदार होिा. याला शहाजादा आज्जम याच्या सैन्याि िैनाि करण्याि आले. 

 
बहाद रगड उफग  पेडगाव येथील हकल्लेदार अब्बासखान याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 

 
१ मे १६९६ 
 

कळहवण्याि आले की : शहाजादा बेदारबख्ि हा बसवापट्टि येथे असून त्याने हिकडील 
जमीनदाराचें पाहरपत्य करण्यासाठी खानजमान फिेहजंग याची नेमिकू केली आहे. 

 
परंड्याच्या बािम्यावरून कळले की : मकह र (मराठे) याचे रामचंद वगैंरे सरदार हिकडे आले 

होिे. मामूरखान फौजदार पि हिकडे आला. त्याने गहनमाचें पाहरपत्य करून त्याचंा पराजय केला व त्याचें 
घोडे वगैरे हस्िगि केले. 

 
मरहून डहमिखान बहाद र याचे प ढील सहकारी येऊन बादशहाला भेटले. अज्मि ल्लाखान, 

अस्मि ल्लाखान, सय्यद सरमस्ि, देवीडसग, मानडसग (?), हहफज ल्ला. 
 
आलमेलयाचा बदललेला फौजदार सय्यद जैद हा येऊन बादशहानंा भेटला. बहाद रगड उफग  

पेडगावचा हकल्लेदार व फौजदार अब्बासखान याने हलहहले की : बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा याचा 
िंबू हकललयाजवळ आहे. शहाजाद्याला म जरा करण्यास जाण्यासंबधंी काय आज्ञा? बादशहानंी आज्ञा केली 
की : (रोज म जरा करण्यास) जाण्याची जरूर नाही. 
 

४ मे १६९६ 
 

बागाचंा दारोगा ख्वाजा याकूि याने हवनंिी केली की : मला या जागेवर पाच वषांपूवी नेमण्याि 
आले. या अवधीि मी बागाइिीचे उत्पन्न म्हिून एक लक्ष चौिीस हजार नऊश ेएकोिऐंशी रुपायाचंा भरिा 
आपलया खासगीच्या खहजन्याि केला आहे. ख्वाजा याकूि (बागाचंा दारोगा) याला चारश ेजाि व पन्नास 
स्वार अशी मन्सब होिी. िीि शभंर (जाि) ची वाढ करून बादशहा म्हिाले, ‘ियार व्हा. सोलापूरच्या 
हवहहरीच्या द रुस्िीसाठी मी ि म्हाला हिकडे पाठहविार आहे.’ 

 
बादशहाजादा म हंमद आज्जम शहा याने बादशहाच्या स्वारीसाठी लागिील म्हिून पाचश े उंट 

पाठहवले होिे. पि माझे जािे आिा थाबंहवले आहे असे सागूंन बादशहानंी उंट परि पाठहवण्याची आज्ञा 
केली. 
 



 
अनुक्रमणिका 

५ मे १६९६ 
 

इस्लामगड उफग  रायरी येथील बािम्यावरून कळले की : रायरीचा हकल्लेदार सूरडसग हा मरि 
पावला. त्याला दीड हजार जाि व चवदाश ेस्वार अशी मन्सब होिी. बादशहानंी सूरडसगाच्या जागी त्याचा 
म लगा हशवडसग याची रायरीच्या हकल्लेदारीवर नेमिूक केली. हशवडसगाला चारश ेजाि व दोनश ेस्वार अशी 
मन्सब होिी. िीि बादशाहानंी िीनश ेजाि व आठश ेस्वार आशी भर घािली. त्याला एकंदरीि एक हजार 
जाि व एक हजार स्वार अशी मन्सब झाली. याहशवाय त्याला पन्नास लाख दाम (स मारे पन्नास हजार 
रुपये) बक्षीस म्हिनू देण्याि आले. 

 
हसऱ्याचा (?) ठािेदार रिद ल्लाखान याचे गहनमाशंी य द्ध झाले. गहनमापंैकी अनेकजि ठार झाले. 

अठरा घोडे, दोनश ेभाले व िीन मािसे हािाि सापडली. िी ह ज राि पाठहवण्याि आली आहेि असे बक्षींनी 
साहंगिले. आज्ञा झाली की खानसामानच्या हवाली करावे. 
 

६ मे १६९६ 
 

बंकापूर (बेळगाव?) चा हकल्लेदार व फौजदार बसालिखान याला महहपिगडचीपि हकल्लेदारी 
देण्याि आली. महहपिगडवर यापूवी हमजाबेग हा हकल्लेदार होिा. त्याची मन्सब पन्नास स्वारानंी कमी 
करण्याि आली. 

 
कळहवण्याि आले की : गनीम (मराठे) गजेंद्रगडच्या भागाि पसरले आहेि. ल त्फ ल्लाखानाने 

हिकडे जाऊन बंडखोराचें पाहरपत्य कराव ेअशा अथाचा ह क म पाठवावा अशी आज्ञा झाली. 
 
आज्ञा झाली की : राहहरी (रायगड) चा फौजदार अब्द ऱ् रज्जाकखान याला हलहा की, हशवडसग िेथे 

येऊन पोहोचेपयगन्ि हकललया (रायगड) च्या बाबिीि सावधहगरी बाळगा. 
 
८ मे १६९६ 
 

सोलापूरचा कालवा ियार करण्यासाठी ख्वाजा याकूि याला पाठहवण्याि आले. 
 
ब धपाचगावचा (सािारा हजलहा) ठािेदार बदाजी (पदाजी) याने हवनंिीपत्र पाठहवले की : 

ठाण्याची गढी मोडकळीस आली आहे. काय आज्ञा? यावर बादशहानंी आज्ञा केली की : खटावचा ठािेदार 
रामचंद्र याला हलहा, पन्नास बेलदार व इिर पाचश ेकामगार खटावहून पाठवनू गढी द रुस्ि करून घ्या. 
बादशहानंी मिलबखानाला साहंगिले की, ‘पदाजीला जहागीर िनखा देऊन त्याच्या ठाण्याकडे रवाना 
करा.’ 

 
हसयादिखान याने बादशहानंा साहंगिले की : गाहजउद्दीनखान बहाद र याने मला प ढीलप्रमािे पत्र 

हलहहले आहे :— 
 
हंबळ (? ग लबगा हजलहा) च्या गढीि बेडरानंी ठाि माडंले होिे. िेथून िे वाटमारी करीि. हे 



 
अनुक्रमणिका 

कळलयावर मी माझ्या जवळ असलेले खंजरखान वगैरे अहधकारी त्याचं्या पाहरपत्यासाठी पाठहवले. 
गहनमाचंा पराजय झाला. त्याचं्यापकैी बऱ्याच जिानंा ठार मारण्याि आले. घोडे, आहि शसे्त्र हस्िगि 
झाली. बंडखोर पळून गेले आहि गढी आमच्या िाब्याि आली. 
 
१० मे १६९६ 
 

गाहजउद्दीनखान बहाद र याने हलहहले की : आपलया आजे्ञप्रमािे मी सगर उफग  न स्त्रिाबाद (ग लबगा 
हजलहा) च्या सरहद्दीवर आली आहे. पि हद्दी आखलेलया नाहीि. मी क ठपयंि हद्दी साभंाळाव्या. आज्ञा 
झाली की : सगरच्या काय हद्दी आहेि हे हलहून त्याला कळहवण्याि याव.े 
 
११ मे १६९६ 
 

खानजहान बहाद र याच्या हवनंिीवरून मरहून डहमिखान बहाद र याच्या अजमि ल्लाखान व 
बलरसखान या सहकाऱ्याचं्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 

 
हमरजेवर इस्माईलखान मका हा फौजदार होिा. त्याच्या जागी मकसूद बेग याची हमरजेचा 

फौजदार म्हिून नेमिकू करण्याि आली. ईस्माईलखान याला शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि 
करण्याि आले. 
 
३१ मे १६९६ 
 

मीर हबीब ल्ला याचा म लगा मीर म हंमद िाहहर हा संगमनेर व गंगापूरचा फौजदार होिा. त्याला 
परगिे थाळनेर वडजी (?) येथे अमीन व फौजदार म्हिनू नेमण्याि आले. त्याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि 
आली. 

 
दरगाहक लीखान याला हसरागड? (कनाटकाि) चा हकल्लेदार व फौजदार म्हिून नेमण्याि आले. 

त्याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
हवजापूर कनाटकचा फौजदार आहिशखान याला नेमिकूीचे फमान व हखलिीची वसे्त्र धाडण्याि 

आली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : एक ग जगबदार नेमा. त्याने सरफराजखान व माधोराम यानंा पारनेर 

भागािील ठाण्याि नेऊन सोडाव.े 
 
मंगळवढे्याच्या बािम्यावरून कळले की : गनीमाचें चारश ेसैहनक त्या भागाि पसरले असून त्यानंी 

आज बाज ची बरीच खेडी ल टली आहेि. हिकडील फौजदारानंा हलहून बंडखोराचें पाहरपत्य करवाव ेअशी 
आज्ञा झाली. 
 

१ जून १६९६ 



 
अनुक्रमणिका 

चाकिचा हकल्लेदार व फौजदार ब ऱ्हाि ल्ला याला चारश ेजाि व दोनश ेस्वार अशी मन्सब होिी. िो 
मरि पावला. त्याच्या जागी हमर्फ्िाह लफ िूह (कोथळगड) चा हकल्लेदार व फौजदार ग लाम अलीखान याची 
नेमिूक करण्याि आली. त्याच्या म न्सबीि वाढ करण्याि आली. 

 
रावदलपि ब ंदेला याचा म लगा भारिीचंद याला ज स्लफकारखानाच्या सागंण्याप्रमािे पाचश ेजाि 

व दोनश ेस्वार अशी मन्सब देण्याि आली. 
 
बादशहानंी ठािेदाराचं्या बदलया प ढीलप्रमािे केलया :— कडूसच्या ठाण्यावर अमरडसग व 

लोहगड (?) च्या ठािेदारीवर दलडसग हे होिे. त्याचं्या जागी वरील दोन्ही ठाण्यावर माधोराम याची 
नेमिूक करण्याि आली. माधोराम हा पाटस (?) च्या ठािेदारीवर होिा. त्याच्याजागी खडगराय याचा 
म लगा अमरडसग याला नेमण्याि आले. दलडसग याला स प्याची ठािेदारी देण्याि आली. भानडसग याला 
बारा मावळची ठािेदारी देण्याि आली. 

 
शहाजादा बेदारबख्ि याच्या सैन्यािील बािम्यावरून कळले की : अब्द ऱ् रहीम हमयाना याचा म लगा 

अब्द स्सलाम हा दोन हजारी (जाि) व एक हजार (स्वार) असा मन्सबदार होिा. िो बेदारबख्िाची छाविी 
सोडून आपलया स्विःच्या जहाहगरीि जाऊन बसला आहे. त्याची जहागीर काढून घ्यावी अशी आज्ञा झाली. 

 
ज स्लफकारखान बहाद र याच्या फौजेिून कळले की : संिाजी हा िंजावरकडे गेला. ही बािमी 

कळिाच ज स्लफकारखान हा सैन्य घेऊन संिाजीवर चालून गेला. य द्ध झाले. बादशहाच्या भाग्याने शत्रूचे 
अनेक लोक प्रािास म कले. शत्रूचा पराजय झाला. घोडे, उंट, भाले व िलवारी अशी लूट सापडली. 

 
बादशहानंी वरील वृत्तािं असदखान (ज स्लफकारखानाचा बाप) याला पाहाण्यास हदला. गढीसखं 

(जि िाल का, सागंली हजलहा) या हठकािी प रहदलखान हा ठािेदार होिा. त्याला मन्सूरखानाच्या ऐवजी 
ज न्नर (हशवनेरी) च्या हकल्लेदारीवर व फौजदारीवर नेमण्याि आले. दख्खनच्या िोफखान्यावर आहिशखान 
हा दारोगा म्हिून काम करीि होिा. त्याच्या जागी मन्सूरखान याची नेमिूक झाली व त्याला ह ज राि 
बोलावण्याि आले. 

 
हहर्फ्ज ल्ला याला ज स्लफकारखानाच्या फौजेचा बक्षी व वाकनीस म्हिनू नेमण्याि आले होिे. िो 

बादशहाच्या दरबाराि आला. िो म्हिाला, ‘मला ही नोकरी नको.’ बादशहा रुष्ट होऊन म्हिाले, ‘याची 
हखलिीची वसे्त्र परि घ्या आहि त्या जागेवर इिर क िाची िरी नेमिकू करा.’ 

 
रावदलपि ब ंदेला याचा म लगा रामचंद हा शहाजादा आज्जम याच्या फौजेि िैनाि होिा. त्याला 

खानचंदच्या ऐवजी लोहगडचा हकल्लेदार व फौजदार म्हिून नेमण्याि आले. त्याची मन्सब वाढहवण्याि 
आली. 

 
मरहूम लष्ट्करखान याची म ले सय्यद फजल ल्लाखान व सय्यद नसरुल्लाखान यानंा दरबाराि 

बोलावण्याि आले. 
 
हाहफज म हंमदखान वगैरे मन्सबदार व स भे औरंगाबादेिील हकललयािील सामग्री संरजामचा 



 
अनुक्रमणिका 

हनरीक्षक म हंमद यूस फ यानंा हवजापूरी कनाटकचा फौजदार आहिशखान याजबरोबर िैनाि करण्याि 
आले. 

 
अधोनीचा हकल्लेदार व फौजदार राजा अन पडसग याजकडे हसरग प्पीची हकल्लेदारी व फौजदारीपि 

देण्याि आली. 
 
हवजाप रािील हकल्ले अरकची हकल्लेदारी मरहूम सय्यद लष्ट्करखान याचा म लगा सय्यद 

वजीह द्दीनखान याला देण्याि आली. 
 
२ जून १६९६ 
 

गढी सखंच्या (सखं, जि िाल का) ठािेदारीवर फख्र द्दीनखान याचा भाऊ म हंमद बेग याची 
नेमिूक करण्याि आली. िेथे यापूवी प रहदलखान हा ठािेदार होिा. 

 
काजी म हंमद ह सेन याला ब ऱ्हािपूरचा काजी म्हिून नेमण्याि आले. हखलिीची वसे्त्र अंगावर 

घालून िो दरबाराि आला. त्याला पाहून बादशहा म्हिाले, ‘याची हखलिीची वसे्त्र काढून घेऊन काजीच्या 
जागेवर द सऱ्याची नेमिूक करा.’ 

 
िरहबयिखान हा आपली पथके घेऊन छाविीि पोहोचला असून त्याची मािसे कही (घासदािा, 

रसद) आिण्यासाठी िीन कोस लाबं गेली आहेि असे कळले. 
 
३ जून १६९६ 
 

न्यायकचेरीिील दंड वसूल करिारा दारोगा (व्यवस्थापक) अब्द लकादर हा दरबाराि इकडून 
हिकडे हफरि होिा बादशहानंी आज्ञा केली की : असे हफरिे बंद करा. याप ढे न्यायकचेरीि (अदालि) व 
दीवाि यािून कोिी असे आमच्यासमोर इकडे हिकडे हफरिा कामा नये. प्रत्येकाने आपलया जागी उभे 
राहहले पाहहजे. 

 
हनजाम द्दीन याला िरहबयिखानाच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले होिे. पि िो गेला नाही. 

त्याच्या मन्सबीि घट करण्याि आली. 
 
थाळनेरचा फौजदार ह सेन बेगखान याची नेमिकू अंबानापूर (?) च्या फौजदारीवर करण्याि 

आली. अबंानापूरचा फौजदार व मरहूम कादरदादखान याचा म लगा अजीज ल्ला याला ह ज राि बोलावनू 
घेण्याि आले. 

 
मरहूम हकल्लेदारखान (मराठवाड्यािील धारुरचा हकल्लेदार) याचा म लगा दाराब याला 

ज स्लफकारखानाच्या फौजेि बक्षी व वाकनीस म्हिून नेमण्याि आले. 
 

४ जून १६९६ 



 
अनुक्रमणिका 

िरहबयिखानाची पथके (घासदािा, लाकूडफाटा इत्याहद) आिण्यासाठी गेली होिी. गहनमाचंी 
पथके त्याचं्यावर चालून आली. िरहबयिखानाने त्याचं्या पाहरपत्यासाठी आपला भाऊ कामयाब याला 
पाठहवले. य द्ध प्रसंग झाला. बादशहाच्या भाग्याने गहनमापंैकी अनेकजि ठार झाले. गहनमाचंा पराजय 
झाला, घोडे, शसे्त्र इत्याहद हािी लागली. हे वृत्त ऐकून बादशहा म्हिाले, ‘मज रा झाला.’ 

 
हमीद द्दीनखान बहादूर याने गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी बालाघाटकडे (कडपा करनूल वगैरे) जाव े

असे बादशहानंी ठरहवले होिे. पि हमीद द्दीनखानाने आपला रस्िा बदलण्याचे कारि नाही असे नंिर 
ठरले. 

 
शहाजादा आज्जम याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : माझे शभंर सैहनक हे आहदलखानी 

िळकोकिचा फौजदार म हंमद रफी याजपाशी िैनाि आहेि. त्यानंा ह ज राि बोलावनू घ्याव.े बादशहानंी 
मान्य करून त्यानंा शहाजादा आज्जम याजकडे रवाना कराव ेअसा ह क म हदला. 
 

६ जून १६९६ 
 

चाभंारगोंद्याचंा फौजदार ख दायारखान याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 

७ जून १६९६ 
 

शहाजादा आज्जम याच्या छाविीिून कळले की : अब्द लरसूलखान याला दोन हजार जाि व दीड 
हजार स्वार अशी मन्सब आहे व हमयानाखान याला एक हजार जाि व पाचश ेस्वार अशी मन्सब आहे. पि 
प्रत्यक्षाि त्याचं्यापाशी फ्ि पन्नास पन्नास स्वार आहेि. त्याप्रमािाि त्याचंी सरंजाम जहागीर कमी करावी 
अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 

८ जून १६९६ 
 

स लिान म हंमद अमीन याने हलहून कळहवले की. गहनमाचं्या सैहनकानंी य द्धप्रसंगी मोचे उभे केले 
होिे. िे पाडायचे आहेि. ह ज रािून बेलदार आले िर िे हे काम करू शकिील. शभंर बेलदार पाठहवण्याि 
याविे अशी बादशहानंी फाहजलखान मीरसामान यास आज्ञा केली. 

 
गाहजउद्दीनखान बहाद र यानेहह गहनमाचंी गढी पाडण्यासाठी (ग लबगा हजलयाि) बेलदार 

मागहवले होिे. दोनश ेबेलदार पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
मरहूम इहहिमामखान याचा म लगा व औढं्याचा (मराठवाडा) हकल्लेदार सय्यद अहमदयार याच्या 

मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
हसरागडचा बदललेला हकल्लदेार व फौजदार फख्र द्दीनखान हा येऊन बादशहानंा भेटला. 
 
सय्यद जाफर याला चाकिची हकल्लेदारी व फौजदारी देण्याि येऊन त्याच्या मन्सबीि वाढ 



 
अनुक्रमणिका 

करण्याि आली. 
 
बंडखोर अकबर (औरंगजेबाचा म लगा) याच्या म लींना घेऊन येण्यासाठी नगारखान्याचा 

अहधकारी शहाबगे याला नेमण्याि येऊन त्याला अहमदाबादेचा स भेदार श जाअिखान याजकडे 
पाठहवण्याि आले. 

 
अजमि ल्ला दरवशेची म ले सय्यद अली व अब्द ल अली यानंा नीम (?) व नोहरा (?) येथे 

ठािेदाऱ्या देण्याि आलया. 
 
१० जून १६९६ 
 

केज धारुर (मराठवाडा) येथील अहधकारी म हंमद शरीफ याला चंदेरी कापड खरेदी करण्यासाठी 
पाठहवण्याि आले. 

 
ब ऱ्हािपूरचा स भेदार इनायिखान याला हलहून हटकराशंी झालेलया चकमकीचा िपशील मागावा 

अशी बक्षीउलम लक म खहलसखान याला आज्ञा झाली. 
 
बनारसचे हविकर कापडावर क रािाच्या ओळी काढीि. हा प्रकार बंद करण्याि यावा आहि असे 

कापड ह ज राि पाठहवण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
११ जून १६९६ 
 

गाहजउद्दीनखान बहाद र याच्या छाविीिून समजले की : साबाजी (दीड हजार जाि व पाचश े
स्वार), मानडसग (पाचश ेजाि व दोनश ेस्वार) व रामडसग (पाचंश ेजाि व शभंर स्वार) हे मन्सबदार हजर 
नाहीि. त्यानंा फरारी म्हिून नोंदण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
सरबाजखान (आहदलशाही कोकिचा माजी फौजदार) याच्या मृत्यूम ळे त्याच्या संरजामाि 

असलेला रंदार (?) चा परगिा दंडराजप रीचा फौजदार हसद्दी याकूि याला िनखा जहागीर म्हिून 
देण्याि आला. 
 
१४ जून १६९६ 
 

आपि ईद ज्ज हा (बकरीद) ची नमाज मंगळवढे्याि पढू िर िी जागा पाहून या अशी फरासखान्याचा 
अहधकारी अब्द लहै व मिलबखान करावल यानंा आज्ञा झाली. 
 

िरहबयिखान याने हलहून पाठहवले की : गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी मी इकडे आलो आहे. 
गहनमाचं्या गढ्या पाडण्यासाठी एक िोफ पाठवावी. हवनंिी मान्य झाली. एक िोफ पाठहवण्याची 
िोफखान्याचा म श्रफ (अहधकारी) म हनमखान याला आज्ञा झाली. 

 



 
अनुक्रमणिका 

बकरीद च्या नमाजाच्या प्रसंगी जरूर पडेल म्हिून मंगळवढेा येथील ईदग्याचा ओटा मोठा करावा 
अशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंी सालहेर (?) चा फौजदार म हंमद अमीन याच्या मन्सबीची चौकशी केली. 
 
सरफराजखानाच्या जहागीर परगण्यावरील एक आहमल (अहधकारी) बापू हा नादेंडचा स भेदार 

खानाजादखान याच्या कैदेि आहे असे समजले. त्याला सोडवनू हैद्राबादच्या हदवािाकडे पाठवाव ेम्हिनू 
म हंमद आहदल ग जगबदार याला पाठवावा अशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहा हे बक्षीउलम लक म खहलसखान याला म्हिाले, ‘बापू पंहडिला बोलवा. दहक्षिचे स भे 

हैद्राबाद, वऱ्हाड, औरंगाबाद व हवजापूर अगदी सम द्रापयंि या सवग प्रदेशाचा नकाशा नीट करून मला 
दाखहवण्याि यावा.’ 

 
१४ ऑगस्ट १६९६ 

 
सोंध्याचा (कनाटक) जमीनदार सदाहशवनायक याच्या नाव े फमान ग जगबदाराचं्या द्वारे 

पाठहवण्याि आले. 
 
असदनगर उफग  अकलूज येथे बलरसखान याची ठािेदार म्हिून नेमिूक करण्याि आली. त्याने 

हवनंिी केली की : वळेप्रसगंी या भागािील फौजदारानंी आपलयाला येऊन हमळाव.े अशा अथाचे ह क म 
पाठहवण्याची आज्ञा करण्याि आली. 
 

२२ ऑगस्ट १६९६ 
 

बेळगावचा हकल्लेदार बसालिखान याने हलहहले की : रहीमदाद अफगाि हवजाप राि िैनाि आहे. 
त्याला या भागाची फार चागंली माहहिी आहे. त्याला माझ्यापाशी िैनाि करण्याि याव.े बादशहा म्हिाले, 
‘यापूवी सय्यद लष्ट्करखान (हवजापूरचा स भेदार) हा रहहमदादला जामीन होिा. त्याचप्रमािे बसालिखान 
हा रहीमदादला जामीन राहाि असलयास त्याला बसालिखानापाशी िैनाि करण्याि येईल.’ 

 
चादं्याचा राजा हकशनडसग हा मरि पावला होिा. असदखान याने कळहवले की : हकशनडसगाचा 

मोठा म लगा वीरडसग हा वीस वषाचा असून जमीनदारी करण्यास योग्य आहे. त्याला त्याच्या बापाच्या 
मृत्यूम ळे हरकामी असलेली जमीनदारी व मन्सब हमळावी. बादशहानंी मान्य केले. िे म्हिाले, ‘पूवीप्रमािे 
त्याच्याकडून खास पेशकश घेऊन चादं्याच्या जमीनदारीचे फमान त्याला देण्याि याव.े’ 

 
असदखानाने हवनंिी केली की : देवगडचा राजा नेकनाम याचा वकील नेकनामची हवनंिी माडंिो 

आहे. िी हवनंिी अशी :— मला बादशहाच्या कृपेने देवगडची जमीनदारी हमळाली आहे. राजा हकशनडसग 
याच्या नाव ेिशा अथाचे फमानहह सादर झाले आहे. आिा राजा हकशनडसग हे वारले आहेि. िे फमान 
आिा आपलया नाव ेसादर व्हाव.े बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. राजा नेकनाम याच्या नाव ेवगेळे फमान व 
हखलिीची वसे्त्र सादर करण्याचा ह क म झाला. राजा हकशनडसग याच्याकडे जे फमान ग जगबदाराच्या हस्िे 



 
अनुक्रमणिका 

रवाना झाले होिे िे ग जबदाराने आपलया जवळच ठेवाव ेअशी आज्ञा झाली. कारि राजा नेकनामचा मोठा 
भाऊ वीरडसग हा राजा नेकनाम याचा दे्वष करीि असिो. (हकशनडसगाचा द सरा म लगा म सलमान झाला. 
त्याचे नाव नेकनाम ठेवण्याि येऊन त्याला देवगड, नागपूर जवळची जमीनदारी देण्याि आली. 
हकशनडसगाचा मोठा म लगा बीरडसग हा चदं्रपूर चादं्याचा राजा झाला). 
 
२३ ऑगस्ट १६९६ 
 

राजा उत्तमराम गौंड हा ह ज राि आला. त्याच्या मन्सबीबद्दल बादशहानंी चौकशी केली. 
 
अधोनीचा हकल्लेदार व फौजदार राजा अनूपडसग याने प ढील अथाचे हवनंिीपत्र पाठहवले :— माझी 

पथके वषािून दोनदा देशी जािाि. त्याचं्या ऐवजी द सरी पथके येिाि. माझा म लगा सरूपडसग याला 
सािश ेजाि व चारश ेस्वार अशी मन्सब आहे. घोड्यानंा डाग हदले की नाही, नोंदी बरोबर आहेि कीं नाहीि 
हे पहावयाचे म्हिनू सरकारी अहधकारी त्रास देिाि. साहेबडसगाच्या काळाि जी वहहवाट होिी िीच 
चालवनू या त्रासािून माफी देण्याि यावी. बादशहानंी मान्य केले. 
 
२५ ऑगस्ट १६९६ 
 

बादशहानंी आज शहाजादा कामबक्ष याच्याकडे पंधरा केळी व काही करवदें पाठहवली. असदखान 
व खानजहान बहाद र यानंा प्रत्येकी साि साि केळी देण्याि आली. शहाजादा आज्जम याजकडेही केळी 
पाठहवण्याची आज्ञा झाली. 
 
२६ ऑगस्ट १६९६ 
 

हबदनूरच्या रािीने भेटी पाठहवलया (स गंधी द्रव्ये व मसाले). त्या बादशहाच्या नजरेखालून गेलया. 
 
चादं्याचा राजा हकशनडसग याचा म लगा बीरडसग यास दीड हजारी मन्सब, राजा ही पदवी, एक 

हत्ती, हखलिीची वसे्त्र व एक खंजीर ही देण्याची आज्ञा झाली. 
 
ख्वाजा याकूि याने हवनंिी केली की : सोलाप रािंील आपलया हनवासस्थानािून पाण्याचा पाट 

ियार करण्याि आला आहे. त्याचा खचाचा आराखडा पाच हजार रुपये होिा. त्या पैकी सरकारी रक्कम 
चार हजार रुपये खचग झाली. मी माझे स्विःचे िीनश े रुपये खचग केले. हे िीनश े माझ्या िफे ह ज राि 
पेशकश म्हिून समजाव.े पाटाचे पािी बागेि आिण्याि आले आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की एक मािसू 
सोलापूरला पाठहवण्याि यावा. त्याने जाऊन प्रत्यक्षाि हकिी खचग झाला आहे याची चौकशी करावी. 
 
२७ ऑगस्ट १६९६ 
 

आज बादंशहानंी रोजा (उपवास) ठेवला. म्हिून कचेऱ्या बंद होत्या. 
 
३० ऑगस्ट १६९६ 



 
अनुक्रमणिका 

आज राजा हबशनडसग याचा म लगा हवजयडसग (हाच प ढे सवाई जयडसग म्हिून प्रहसद्ध झाला.) 
हा बादशहास भेटला. म लाखिीच्या वळेी हवजयडसगास नरकवासी संभाजीचा म लगा राजा शाहू याच्या मागे 
उभे राहाण्याची आज्ञा झाली. क ं वर हवजयडसहाने बादशहास िसलीमाि (म जरे वगैरे) हशष्टाचाराप्रमािे 
केले. 

 
बादशहानंी पूवी आज्ञा केली होिी की : इस्माईलखान मका हा शहाजादा आज्जम याच्या फौजेि 

िैनाि आहे. आज्जमनगर प रंदरच्या रक्षिासाठी त्याने त्या हकललयाकडे जाव.े त्याला हिकडे 
पोहोचहवण्यासाठी ग जगबदार नेमा. त्यानंिर बादशहानंी द सरा ह क म सोडला की : इस्माईलखान मका याने 
शहाजादा आज्जम याच्या छाविीि राहाव.े प रंदरच्या रक्षिासाठी शहाजादा आज्जम याने त्याच्या मनाला 
येईल त्याला पाठवावे. 

 
गोकाकचा अमीन व फौजदार सय्यद म जर्फ्फरखान याला यादवाडची फौजदारी पि देण्याि 

आली होिी. िी रद्द करण्याि आली. 
 
३१ ऑगस्ट १६९६ 
 

शहाजादा कामबक्ष याच्या देवडीवरचा नाजर ख्वाजा इज्जि (अहधकारीं, हनरीक्षक) याने एक 
पािीहपण्याचे पात्र, त्याच्यावरचे झाकंि, एक िबक व एक हकशिी अशी पाचं पाते्र हबलोरी नक्षी केलेली 
घेऊन िी कामबक्षाच्या महालाि पाठहवली. शहाजाद्याला िी आवडली. त्यानंी िी पाते्र घेऊन 
आबदारखान्याि (जलपाते्र ठेवण्याची जागा) पाठहवली. आबदारखानाचा दारोगा (व्यवस्थापक) म हंमद 
कबीर याने िी पाते्र बादशहास दाखवली आहि म्हटले की : ही पाते्र पाच हजार रुपयानंा हवकि घेिली 
आहेि. बादशहा नाजरवर रागावले. त्यांनी त्याची मन्सब पन्नासनी कमी केली. बादशहानंी आज्ञा केली की 
: सौदागर व कारागीर यानंा कैद करा. याप ढे अशी पाते्र आििा कामा नये. 
 
१ सप्टेंबर १६९६ 
 

मंगळवढे्याचा हकल्लेदार व फौजदार फजल ल्लाखान हा मरि पावला. त्याच्या जागेवर आसफखान 
(?) याची नेमिूक करन्याि आली. 

 
कळहवण्याि आले की : शहाजादा आज्जम याच्याबरोबर सैन्य थोडे आहे. आज्ञा झाली की : 

अजमि ल्लान, बलरसखान वगैरेंना अडीच हजार स्वार बरोबर देऊन शहाजादा आज्जम याजपाशी िैनाि 
करण्याि याव.े 
 
२ सप्टेंबर १६९६ 
 

बादशहा काल मीरि ज क (दरबारची व्यवस्था पाहािारा) िरबीयिखान याला म्हिाले, 
‘न्यायकचेरीि आरडाओरडा (आवाज) फार होिो. भास्करराव हरकारा वगैरेंना कचेरीि येऊ देऊ नका.’ 
 
३ सप्टेंबर १६९६ 



 
अनुक्रमणिका 

अधोनीचा बदललेला हकल्लेदार व फौजदार रादअंदाजखान हा येऊन बादशहाला भेटला. 
 
रायरी (रायगड) चा फौजदार अब्द ऱ् रज्जाकखान याचे हवनंिीपत्र बादशहाचं्या नजरेखालून गेले. 

त्याने काही मागण्या केलया होत्या. 
 
बादशाही हत्ती घोड्यानंा ख राक म्हिून द्यावी लागिारी रक्कम माफ व्हावी. बादशहानंी िी माफ 

केली. 
 
फमान, हखलिीची वसे्त्र व घोडा या माझ्या वहडलाचं्या मृत्यूच्या सात्वनाथग हमळिाऱ्या वस्िू 

हमळाव्या. बादशहानंी मान्य केले. 
 
वऱ्हाडािील डचचोळी (?) हा परगिा हशबंदीचा दोनश ेमािसाचं्या पगारासाठी िनखा म्हिून मला 

देण्याि आला आहे. िेथील फौजदारी पि मला देण्याि यावी. 
 
हत्तीचे न कसान झाले. त्याची जबाबदारी सूरडसगावर घालण्याि आली. िो मरि पावला. 

न कसानीची माफी देण्याि यावी. बादशहानंी मान्य केले. 
 

* * * 
  



 
अनुक्रमणिका 

 
 
 

हवभाग दुसरा : १६९९ ते १७०० 
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१ 
 

पाच एहप्रल १६९९ ते पाच नोव्हेंबर १६९९ 
 

पाच एहप्रल १६९९ 
 

बक्षीउलम लक म खहलसखान याने हवनंिी केली की : आपलया आजे्ञप्रमािे फिेह ल्लाखान यास 
िरहबयिखानाच्या फौजेि िैनाि म्हिनू रवाना करण्याि आले. पि फिेह ल्लाखान जाि नाही. िो म्हििो 
की, ‘मला धनाजी जाधव डकवा इिर गनीम याचं्या पाठलागावर पाठहवण्याि याव.े मी कामहगरीची 
पराकाष्टा करीन. पि अशीच आज्ञा होि असलयास मी काही क रक र न करिा आपले डोके कापून ह ज राि 
पाठवीन. पि त्यापूवी एकदा येऊन बादशहाचे चरि पाहीन.’ बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘त्याला ह ज राि 
येण्यासाठी दस्िक (परवाना) देण्याि याव.े’ 
 

सोळा एहप्रल १६९९ 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले िे असे : कृष्ट्िा साविं हा मोठे सैन्य घेऊन वऱ्हाड प्रािंाि हालचाल 
करीि आहे. बंडखोर हनगूनबख्ि (गोंड जमीनदार) हा आपलया लहान सैन्यासहहि त्याला हमळाला आहि 
संधी साधून त्याने मकहूर (कृष्ट्िा साविं) याला कैद केले. 

 
हेराचं्या िोंडून बािमी कळली िी अशी : गहनमाचें सरदार चार हजार स्वारासंहहि इकडे आले 

असून त्यानंी बादशाही म ल ख ल टला. ही बािमी कळिाच िरहबयिखान हा शहागडहून (जालन्याजवळ, 
औरंगाबाद हजलहा) त्याचं्यावर िािडीने चालून गेला. या महहन्याच्या (शव्वाल) बारा िारखेस (िीन एहप्रल 
१६९९) य द्ध झाले. गनीमाचंा पराजय झाला. बारा कोस पयंि त्याचंा पाठलाग करण्याि आला. गहनमाचंी 
हकत्येक मािसे ठार अगर जखमी झाली. अडीच हजार ग रेढोरे, गोण्या लादलेले दहा हजार बलै आहि 
शभंर घोड्या इिकी लूट िरहबयिखानाच्या हािी पडली. बादशहा म्हिाले, ‘मज रा झाला (सेवचेे साथगक 
झाले).’ 

 
िेगबहाद रचा प त्र गोडवद (ग रू गोडवदडसग) याचं्या बाबिीि सरडहदचा फौजदार वजीरखान व 

जम्मूचा बदललेला फौजदार हदलावरखान यानंा आज्ञापते्र पाठहवण्याि आली होिी. त्याचंी उत्तरे आली. 
िी बादशहाचं्या समोर ठेवण्याि आली. 
 
सतरा एहप्रल १६९९ 
 

औरंगाबाद िे ब ऱ्हािपूर या मागाचे रक्षि (राहदारी) करण्याचे काम फिेह ल्लाखान याजकडे 
देण्याि आले. त्याला दोनश ेमोहरा डकमिीचा घोडा व हखलिीची वसे्त्र देऊन त्याला हनरोप देण्याि आला. 
 
अठरा एहप्रल १६९९ 
 



 
अनुक्रमणिका 

फराशखान्याच्या अहधकारी शरफ द्दीन याला बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘आम्ही श क्रवारची नमाज 
मंगळवढे्याि पढू. उद्या प ढील टप्प्याचे िंबू (पेशखाना) हिकडे पाठवा.’ 

 
न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) याच्याकडे चार लाख रुपये पाठवायचे होिे. त्याच्या बद्यासबंंधी 

(संरक्षक पथकासंबंधी) आज्ञा झाली की : अल्लायारबेग ग जगबदार यानंी ज म्लि लम लक असदखान याच्या 
जवळचे शभंर स्वार खहजन्याबरोबर न्याव ेआहि खहजना पोहोचवनू परि यावे. 

 
कळहवण्याि आले की : हशकाकोल येथील खहजन्याि िेवीस लाख रुपये आहे. आज्ञा झाली की 

मोरबाकी वगैरे िीन ग जगबदार पाठवनू खहजना ह ज राि बोलावनू घ्यावा. 
 
एकोिीस एहप्रल १६९९ 
 

अब्द ऱ् रहमान म र्फ्िी हा मके्कच्या याते्रवरून परि आला होिा. त्याला पूवगवि बादशाही छाविीि 
म र्फ्िीहगरीवर नेमण्याि आले. 

 
दौलिाबादेचा हकल्लेदार व फौजदारी सय्यद म िगजाखान याने प ढीलप्रमािे कळहवले : फिेह ल्ला हे 

या भागाि आले. िे रात्री हललयासाठी हालचाली करिाि. या कामासाठी आमची पथके मागहविाि. पि 
हकल्ला हरकामा सोडून मदिीसाठी आमच्या पथकानंी जािे हे कायद्याच्या हवरुद्ध आहे. याबद्दल फिेह ल्लाचा 
जाब हवचारण्याि यावा अशी आज्ञा झाली. 
 
वीस एहप्रल १६९९ 
 

आज बादशहा सव्वासहा मलै अंिर प्रवास करून मंगळवढे्याला पोहोचले. स्वारीि त्याचं्या बरोबर 
मन्सूरखान व हखदमि िलबखान, आहि स्वारीच्या मागे शहाजादे कामबक्ष हे होिे. 

 
एकवीस एहप्रल १६९९ 
 

आज बादशाहा मंगळवढे्याच्या ज म्मामहशदीि श क्रवारची नमाज पढले. 
 
रािोद (माळव्याि, सरोजच्या उत्तरेस मलैावर) चा फौजदार शरे अफगनखान याने प ढीलप्रमािे 

हवनंिीपत्र पाठहवले : आपलया आजे्ञप्रमािे मी छत्रसाल ब ंदेलयाच्या पाहरपत्यासाठी हनघालो. छत्रसाल 
त्यावळेी सूरजमऊ येथे होिा. मी त्याच्यावर चालून गेलो. य द्ध झाले. शत्रूची अनेक मािसे ठार झाली. 
आमच्याकडचीही बरीच मािसे मारली गेली अगर जखमी झाली. छत्रसाल हा पळून हकललयाि घ सला. मी 
हकललयाला वढेा घािला. सधंी साधून छत्रसाल हकललयािून पळाला. मी गाव उध्वस्ि केले. नंिर त्याचा 
पाठलाग केला. आज्ञा झाली िर छत्रसालला हजव ेमारीन अगर त्याला आपलया सेविे आिीन. िो जेथे 
जेथे जाईल िेथे बादशहाच्या कृपेने त्याच्या मागे जाऊन त्याला नरकाि पाठवीन. बादशाहा म्हिाले, 
‘आफरीन, शाबास, सेवचेा मज रा झाला.’ बादशहानंी बक्षीउलम लक म खहलसखान याला आज्ञा केली, ‘ि म्ही 
शरे अफगनखानाला हलहा की–छत्रसाल भेटीला आला िर उत्तम, नाहीिर त्याचे डोके कापून िे ह ज राि 
पाठवा. यानंिर ि मच्यावर सवग प्रकारे कृपा होईल.’ 



 
अनुक्रमणिका 

बावीस एहप्रल १६९९ 
 

श क्रवारची नमाज आटोपून आज बादशहा मंगळवढेयाहून आपलया िळावर (ब्रह्मप री) परि आले. 
 

तेवीस एहप्रल १६९९ 
 

सरबलंदखान उफग  ख्वाजा म सा याचा च लिभाऊ ख्वाजा अब्द ल्लिीफ याला चीनक लोजखानाच्या 
फौजेि िैनाि करण्याि आले. सरबलंदखान याची मन्सब काढून घेण्याि आली. त्याला दोन हजार 
रुपयाचें वषासन देऊन शहाजहानाबादेि (हदल्ली) िैनाि करण्यास याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
काल बादशहानंी असदखान, रूह ल्लाखान, ख्वाजा अंबर, ख्वाजा मसूद इत्यादींना डाडळब े

पाठहवली. (बादशहाजादा म अज्जम याने काब लहून अठरा डाडळबे व अठरा नासपािी पाठहवली होिी.) 
 

चोवीस एहप्रल १६९९ 
 

औरंगाबादचा अहधकारी (हाहरस, संरक्षक) सय्यद हसनखान याचा अजग बादशहाच्या नजरेखालून 
गेला. 

 
ब ऱ्हािपूरच्या बािम्यावरून कळले की : मरहूम इस्लामखान याचा नािू अब्द ल करीमखान ही 

महदरापान करून लोकाचं्यावर ज ल म करिो. िो होळीचा खेळ खेळिो. हनहषद्ध अशा प ष्ट्कळच गोष्टी िो 
करिो. त्याला नउश ेजाि व चारश े स्वार अशी मन्सब होिी. िी चारश ेजाि व दोनश े स्वार अशी कमी 
करण्याची आज्ञा झाली. 

 
चीनक लीजखान बहाद र याने प ढीलप्रमािे अजग पाठहवला : हशक्रापूरचा बदललेला ठािेदार व 

राघोजीचा म लगा मानाजी हा गहनमाचं्या (मराठ्ाचं्या) कैदेि सापडला होिा. आिा िो स टून माझ्या 
छाविीि आला आहे. त्याची मन्सब पूवीप्रमािे बहाल करण्याि यावी अशी त्याची हवनंिी आहे. हवनंिी 
मान्य करण्याि आली. मानाजीला दीड हजार जाि व पाचश ेस्वार, त्या पकैी चारश ेस्वार द घोडी, अशी 
मन्सब होिी. 
 
पंचवीस एहप्रल १६९९ 
 

काटी (ि ळजापूरजवळ) चा अमीन शखे पीर म हंमद याने हलहहले की : येथे पन्नास हजार रुपयाचंा 
सरकारी खहजना आहे. बदका (संरक्षक पथक) असलयाहशवाय मी िो पाठव ूशकि नाही. आज्ञा झाली की : 
म खहलसखान याने बदका पाठवनू खहजना आिवनू घ्यावा. 
 
सव्वीस एहप्रल १६९९ 
 

बादशहानंी आज रोजा (उपवास) ठेवला. न्यायदानाचे काम बंद होिे. 
 



 
अनुक्रमणिका 

सत्तावीस एहप्रल १६९९ 
 

आज श क्रवार. सरकारी काम बंद होिे. 
 
अठ्ठावीस एहप्रल १६९९ 
 

बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे िूरािचा वकील ख्वाजा क िब द्दीन याला शहागडपयंि पोहोचवनू 
िरहबयिखान आहि त्याचे प ढील सहकारी, म हंमद कामयाब (भाऊ), सय्यदखान, नागोजी माने, 
हैदरखान, आवजी, यशविंराव, मरहूम इरादिखानाचा म लगा श क्र ल्ला, सय्यदखानाच्या म लगा सय्यद 
याकूब, बक्षी व वाकनीस म हंमदमीर आहि हमजा म हंमद हे येऊन बादशहानंा भेटले. 

 
सफहशकनखानाने हवनंिी केली की : क लीजखानाच्या बरोबरचे बकंदाज सरकाराि आहेि त्याचें 

पगार थकलेले आहेि. त्यानंा दोन महहन्याचा पगार देण्याि यावा अशी आज्ञा झाली. 
 
एकोितीस एहप्रल १६९९ 
 

कलयाि हभवडंीचा ठािेदार मािबरखान याने हलहहले की : माझा च लिभाऊ म हंमद ह सेन याने 
कनाळा गड घेण्याच्या कामाि खूप कामहगरी बजावली. कृपेची आशा बाळगून आहे. त्याला दोनशचेी मन्सब 
होिी. िी शभंर स्वारानंी वाढहवण्याि आली. 

 
मन्सूरखान याने हवनंहि केली की : माझा म लगा म हंमद जफर हा नरग ंद (?) च्या हकललयावर 

आहे. िेथील हशमाच्या मािसानंी त्याला त्याच्या घराि कोंडले. ‘आहिशखानाने जे हदलेले आहे िे िू 
आम्हाला दे.’ िेथील हकल्लेदार व फौजदार केशवदास याने हशमाच्या लोकाचें दािापािी बंद करून टाकून 
त्याचं्याकडून त्यानंी घेिलेले सगळे वसूल केले. यावर काय आज्ञा? बादशहानंी यावर केशवदासाच्या 
मन्सबीि वाढ केली. 

 
काल बादशहानंा कळहवण्याि आले की : गहनमाचंी पथके ग लबग्याच्या जवळ आली. त्यानंी 

हकत्येक खेडी ल टून जाळपोळ केली. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘िरहबयिखानाने सैन्य घेऊन जाव ेव 
गहनमाचें पाहरपत्य कराव.े’ िरहबयिखानाने हवनंिी केली की : ह क माच्या िामीलीि काही क रक र नाही. 
आज्ञा झाली िर माझा भाऊ कामयाब याला गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी पाठवीन. बादशहानंी आज्ञा केली, 
‘ि म्ही डकवा कामयाब याचें जािे स्थहगि.’ मिलबखान याला झाली की, ‘ियार राहा. गहनमाचं्या 
पाहरपत्यासाठी मी ि म्हाला पाठवीि आहे.’ 
 

तीस एहप्रल १६९९ 
 

ख्वाजा म हरमखान (ख्वाजा याकूब) याने औरंगाबादेहून दहा खरबूजे पाठहवली. िी बादशहासमोर 
ठेवण्याि आली. सटवाजी डफळे (जिेचा) याचा म लगा बाबाजी (बाजी) हा रामा (राजाराम) पाशी होिा. 
त्याला आिण्यासाठी म नीमखानाचा कारभारी रामजी पहंडि हा गेला होिा. िो येऊन बादशहानंा भेटला. 
येिाना त्याने आपलयाबरोबर बाजी डफळे याच्या मागण्याचंी अजी आिली. िी बादशहासंमोर ठेवली. 



 
अनुक्रमणिका 

बक्षीउलम लक म खहलसखान याने चौकशी करून कळवावे, अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : गहनमाचें सहा हजार स्वार ग लबगा भागाि पसरले आहेि. या 

स मारास त्यानंी हीरापेठ ल टले आहे. त्याचें पाहरपत्य करण्यासाठी बादशहानंी िरहबयिखानाचा भाऊ 
कामयाब यास रवाना केले. याहशवाय आज्ञा झाली की : ‘नळद गगचा हकल्लेदार व फौजदार हमहदीखान याने 
स्विः ग लबगा भागाकडे रवाना व्हावे’ असा त्याला ह क म देण्याि यावा. 

 
कळहवण्याि आले की : बाबाराव हा इस्लामगड उफग  रायरी (रायगड) येथे िैनाि होिा िो वारला. 

त्याला दोन हजार जाि व एक हजार स्वार अशी मन्सब होिी. 
 

एक मे १६९९ 
 

बादशहानंी आज्ञा केली की : स भे दहक्षिच्य हदवािाचा म ख्य ह जूर कारकून (पेशदस्ि) हमहरचंद 
याला आिी त्याच्या म लाला कैद करण्याि याव.े अंमलबजाविी करण्याि आली. 

 
कामयाब याने गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी जाण्यास म्हिून हनरोप घेिला. त्याने हवनंिी केली की : 

ग लबग्याहून मला एक िोफ देण्याि यावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
बादशहाची चाकरी पत्करण्यासाठी बाजी डफळे याने चार अटी घािलया होत्या :— 
 
एक : मला पाच हजार जाि व पाच हजार स्वार अशी मन्सब देण्याि यावी. यावर बादशहाची 

आज्ञा, चार हजार जाि व चार हजार स्वार अशी. 
 
दोन : शखे नसीर याला मन्सब देऊन आमच्याबरोबर िैनाि करण्याि याव.े बादशहाची आज्ञा, 

मान्य केले. 
 
तीन : ज न्या बादशाही इलाख्यािील परगिे काटी वगैरे चार महाल िनखा जहागीर म्हिून 

हमळाव.े बादशहाची आज्ञा, मान्य नाही. 
 
चार : पन्नास हजार रुपये खचासाठी देण्याि याव.े बादशाहाची आज्ञा, पंधरा हजार रुपये देण्याि 

येिील. 
 

दोन मे १६९९ 
 

न स्रिाबाद उफग  धारवाड येथील हरकाऱ्याने हलहून पाठहवले की : रायहळ ळी हकललयाजवळील 
प्रदेशाचा देसाई धीर हा मराठ्ाचंा सरदार बहहजी याजकडे गेला. त्याच्याकडून त्याने काही पथके घेिली. 
त्याने हकललयाजळील पेठ आपलया िाब्याि घेिली असून त्याचे मोचे हकललयापासून पंचवीस साखळ्याच्या 
अंिरावर आले आहेि. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याने बंडखोराचे पाहरपत्य 
कराव.े’ 



 
अनुक्रमणिका 

बागलाण्याचा फौजदार नजाबिखान याने बादशहाकडे एक जायनमाज (प्राथगनेचे आसन) 
पाठहवले. िे बादशहानंी पाहहले. 
 
तीन मे १६९९ 
 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की दहक्षि स भ्याच्या हदवािाचा ह जूर कारकून हमहरचंद हा 
कोिवाली चब िऱ्याि कैदेि आहे. त्याने हवनंिी केली आहे की : मी म सलमान होिो. येथे आहि औरंगाबाद 
येथे असे दोन्ही हठकािी हमळून माझी पन्नास हजाराची मालमत्ता आहे. िी पेशकश म्हिून सेविे देऊन 
टाकिो. वरील हवनंिीवर हमहरचंदला बादशहाच्या आजे्ञने ह ज राि आिण्याि येऊन त्याला म सलमान 
करण्याि आले. त्याची मन्सब एकशवेीस जाि अशी होिी. िीि दोनशचेी बढिी करण्याि आली. 
बादशहानंी त्याचे नाव शखे हमहरुल्ला असे ठेवले. 

 
चार मे १६९९ 
 

शहाजादा म अज्जम याने सव्वीस डाडळबे व सिरा नासपािी पाठहवली. ख्वाजा म हरमखान याने 
औरंगाबादेहून संत्री पाठहवली. 
 
पाच मे १६९९ 
 

आज शहाजादा म अज्जमकडून अठरा डाडळबे व नासपािीच्या दोन करंड्या आलया. 
 
हमहरचंद उफग  हमहरुल्ला याची मालमत्ता त्याला परि करण्याि यावी. पेशकश माफ करण्याि 

आली आहे. हमहरुल्लाचा म लगा बागमल याला कैदेिून काढून बापाकडे देण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
सहा मे १६९९ 
 

काल (हजलकाद पधंरा) बादशहाचा वाढहदवस होिा. अमीर उमरावानंी आज बादशहाचे 
त्याहनहमत्त अहभनंदन केले. 

 
हैद्राबाद स भ्याचा कोिवाल व बागाचंा अहधकारी यान आबं्याच्या चार करंड्या पाठहवलया. 

 
सात मे १६९९ 
 

म हंमदाबाद उफग  बीदर येथे िैनाि असलेलया हरकाऱ्याचं्या हलहहण्यावरून प ढीलप्रमािे कळले : 
धनाजी जाधव वगैरे सरदार पंचवीस हजार स्वाराचें सैन्य घेऊन या हजलयाि आले आहेि. हकललयािील 
हशमानंा हकत्येक महहन्याचे पगार न हमळालयाम ळे िे चौकी पहाऱ्याच्या बाबिीि गाफील आहेि. 
हकल्लेदारापाशी स्विःचे पथक नाही. त्याम ळे त्याचे भाऊ व म ले ही गहनमाचं्या हवरुद्ध हकललयाच्या बाहेर पडू 
शकि नाहीि. हकललयाि संरजाम सामग्री अलप आहे. िोफा नाद रुस्ि अवस्थेि पडलया आहेि. िोफा 
द रुस्ि करण्यासाठी अहधकाऱ्यानंा ह क म गेले पि अंमलबजाविी झाली नाही. गहनमाचें उच्छाद अमयाद 



 
अनुक्रमणिका 

होि आहेि. काय आज्ञा? बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘िेथील हकल्लेदार व फौजदार सजावारखान याला 
िाकीदपत्र पाठवाव.े’ 

 
जोधपूरच्या बािम्यावरून प ढीलप्रमािे कळले : आजे्ञप्रमािे द गादास राठोड याने बंडखोर राजप त्र 

अकबर यास परि आिण्यासाठी म्हिून अहमदाबादेचा स भेदार श जाअिखान याजकडून पन्नास हजार 
रुपये, पोशाखाची वसे्त्र व िंबू आहद सरंजाम हे घेिले आहि िो मेरठ्ाहून कंधारच्या हदशनेे रवाना झाला 
आहे. अकबर परि येि असलयास वाटेि त्याला कोिी अडव ू नये या अथाचे फमान बादशहाने 
श जाअिखानाकडे पाठहवले होिे. िे फमानही श जाअिखानाने द गादासापाशी देऊन ठेवले आहे. 
 

आठ मे १६९९ 
 

बादशहानंी अहधकाऱ्याचं्या प ढीलप्रमािे नेमि का केलया. औरंगाबादच्या स भेदारीवर सय्यद 
हसनअलीखान याच्या ऐवजी बागलािचा फौजदार नजाबिखान. बागलािच्या फौजदारीवर 
नजाबिखानाचा म लगा बहरोजखान. अधोनी इस्म्ियाजगडच्या हकल्लेदारीवर राव स्वरूपडसग याच्या ऐवजी 
सय्यद हसनअलीखान. स लिानपूर नंद रबार व थाळनेर येथील फौजदारीवर इरादिखान. 
 

दहा मे १६९९ 
 

म खहलसखान बक्षीउलम लक याने आजे्ञप्रमािे कोलहापूरचा नकाशा बादशहासमोर ठेवला. 
बादशहानंी आज्ञा केली की : शहाजादा बेदारबख्ि यानंी कोलहाप राि छाविी करावी. आहि त्या प्रदेशािील 
गहनमाचें पाहरपत्य करावे. 

 
माह लीचा हकल्लेदार जैन लआहबदीन याने प ढील प्रमािे हलहून पाठहवले : गहनमानंी (मराठ्ानंी) 

हसद्धगड काबीज केला. त्यानंी एक हजार पायदळ सैहनक व हकल्ला चढून जाण्याची सामग्री (दोराच्या 
हशड्या वगैरे) माह लीकडे पाठहवली. मला बािमी कळिाच मी खबरदारी बाळहगली. माह ली हकललयाि 
हशमाचे फ्ि एक हजार पायदळ सैहनक आहेि. हे सैन्य फार कमी आहे. येथील हशबंदीसाठी आिखी 
सािश े मािसे पाठहवण्याची कृपा व्हावी. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘वळेप्रसंगी मािबरखान (कलयाि 
हभवडंीचा ठािेदार) याने मदि करावी.’ 

 
अहमदनगरच्या बािम्यावरून कळले की : (मराठा) सरदार हिमंिराव याने शवेगाव परगण्याची 

खेडी ल टली आहेि. िेथील फौजदार इस्लिफािखान याचा नायब सय्यद म जफ्फर याजपाशी पथके 
नाहीि. खेड्याचे संरक्षि त्याच्याने होि नाही. शहाद गगचा हकल्लेदार व फौजदार अब लफिह याने हकल्ला 
डजकलयाबद्दल हकललया पाठहवलया. त्या बादशहाच्या नजरेखालून गेलया. 

 
छाविीच्या नायबकोिवाल म हंमद अमीन याने प ढील प्रकरि बादशहाच्या नजरेसमोर आिले. 
 
एक म सलमान जवाहहऱ्या हा जवाहहरे हवकण्यासाठी हरदेव हिवारी याच्या घरी गेला. हिवारीने 

त्या जवाहहऱ्याला ठार मारून आपलया घराि त्याला प रले आहि त्याची चीजवस्ि हस्िगि केली. एका 
आठवड्याने हिवारी याने मोत्याचंी दोनपदरी माळ हवकण्यासाठी म्हिनू बाजाराि पाठहवली. जवाहहऱ्याच्या 



 
अनुक्रमणिका 

वारसानंी िी माळ मयिाची म्हिून ओळखली. हिवारीला कोिवाली चब िऱ्यावर (ठाण्यावर) आिण्याि 
आले. त्याला मारहाि करण्याि आली. शवेटी त्याने आपला ग न्हा कबलू केला. मयि जवाहहऱ्या याचे पे्रि 
आहि मयिाची चीजवस्ि ही हिवारीच्या घरािून काढण्याि आली. आिा हजवाच्या भीिीने हिवारी 
म सलमान होऊ पाहाि आहे. काय आज्ञा? बादशहा म्हिाले, ‘त्याला काजीपाशी घेऊन जा. िे काय 
म्हििाि त्यावर हवचार करिा येईल.’ हिवारीला काजीकडे नेण्याि आले. काजी म्हिाला, ‘मयिाचे वारस 
काय म्हििाि? त्याचं्या म्हिण्याप्रमािे होईल.’ मयिाचे वारस म्हिाले, ‘याला सोडिा कामा नये. याला 
मारले पाहहजे.’ या नंिर हिवारीला कोिवालो चब िऱ्याच्या समोर ठार मारण्याि आले. 
 
अकरा मे १६९९ 
 

आज श क्रवार न्यायकचेरी (दीवाि) बंद होिी. 
 
बारा मे १६९९ 
 

ज स्लफकारखानाच्या सैन्यािील बािम्यावरून समजले की : ज स्लफकारखानाने बादशहाच्या 
आजे्ञप्रमािे जमशीदखान यास डजजी प्रािंाि ठेवले असून िो स्विः रामाच्या (राजारामाच्या) 
पाहरपत्यासाठी पंचवीस एहप्रल रोजी ह ज राि येण्यासाठी रवाना झाला आहे. 

 
अधोनी इस्म्ियाजगडचा बदललेला हकल्लेदार व फौजदार राव स्वरूपडसग याची मन्सब कमी 

करण्याि आली. 
 
शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेिील बािम्यावरून समजले की : बेदारबख्ि हा गहनमाचंी गाठ 

घेण्यासाठी कोलहापूराहून हमरजेकडे रवाना झाला. 
 
तेरा मे १६९९ 
 

नरकवासी संभा (जी) चा म लगा राजा शाहू याच्या हदवािहगरीवर रुद्रदास हा होिा. त्याला 
बदलून त्याच्या जागेवर फराशखान्याचा म श्रफ शरफ द्दीन याची नेमिूक करण्याि आली. त्याला एक 
बालाबंद (अलंकार) बक्षीस देण्याि आला. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले िे असे : धना (जी) जाधव याने हपठूर (?) च्या गढीला वढेा घािला. 

िेथील देशम ख याने साि हदवस गढी लढहवली. शवेटी धनाजीने दशम खाला कैद केले. आहि 
त्याच्याकडून चाळीस हजार रुपये चौथ म्हिनू घेिले. त्यानंिर त्याने कारीम ंगी परगण्याला घेरले आहे. 
धनाजीचा हेि  हा हदसिो की पावसाळा िोंडावर आला आहे. भीमेला पूर येि आहे. त्याम ळे त्या प्रदेशािून 
हनघून परंडयाच्या वाटेने आपलया देशी परि जाव.े काय आज्ञा? बादशाहानंी आज्ञा केली की, ‘त्या 
भागािील फौजदारानंा िाकीदपते्र हलहहण्याि यावीि.’ 
 
चवदा मे १६९९ 
 



 
अनुक्रमणिका 

गाहजउद्दीन फीरोजजंग याचा भाऊ अब्द ऱ् रहीमखान याची मन्सब िीनश ेजाि व दीडश ेस्वार अशी 
कमी करण्याि आली. त्याला एक हजार जाि व अडीचश ेस्वार अशी मन्सब होिी. 

 
एका मािसाने एक अजग हलहहला. िो हलहून त्याने बािाला बाधंला आहि िो बाि बादशहाच्या 

हनवासस्थानाि टाकला. िो बाि नेमका बादशहाच्या समोर येऊन पडला. अजाि प ढील मजकूर होिा. : 
एका मािसाने कट केला आहे की बादशहा बाहेर हनघाले असिा बािाने डकवा िलवारीने त्याचं्यावर आघाि 
करावा. मी त्या मािसाला ओळखिो. मी िबेलयाि आहे. चौकशीसाठी ज्या क िाची नेमिूक होईल 
त्याच्यापाशी हजर होण्यास मी ियार आहे. बादशहानंी बाि आहि अजग ही हमीद द्दीनखानबहाद र याजपाशी 
देऊन त्या इसमास ह डकून काढण्याची आज्ञा केली. 

 
सतरा मे १६९९ 

 
इरादिखान यास स लिानपूर नंद रबारच्या फौजदारीवर नेमण्याि आले होिे. िी नेमिूक बदलून 

त्याला सय्यद हसनअलीखान याच्या जागी अधोनी इस्म्ियाजगडच्या हकल्लेदारीवर नेमण्याि आले. 
 
खान फीरोजजंग याने कळहवले की : मी वऱ्हाड प्रािंाि दाखल झालो असून हनगूनबख्िाचे 

पाहरपत्य केले आहे. त्याला मी हाकलून लावीन अगर त्याला पकडून कैद करीन. 
 

अठरा मे १६९९ 
 

इस्ख्िसासखान हा कोलहापूरचा फौजदार होिा. त्याला चार हजार जाि व दोन हजार स्वार अशी 
मन्सब होिी (मकऱ् रबखानाच्या म लगा). त्याने शहाजादा आज्जमच्या माफग िीने हवनंिी केली की : आपि 
चीनक लीजखानाच्या फौजेि िैनाि आहोि. आपलयाला शहाजादा बेदारबख्िापाशी िैनाि करण्याि याव.े 
हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
सय्यद हसनअलीखान यास सरदारखान याच्या जागेवर स लिानपूर नंद रबारचा फौजदार म्हिनू 

नेमण्याि आले. 
 

एकवीस मे १६९९ 
 

बादशहानंी आज्ञा केली की : चीनक लीजखान हे धनाजी जाधवाच्या पाहरपत्यासाठी जािील िेव्हा 
त्या त्या भागािील फौजदार व ठािेदार यानंी आपापलया हद्दीि त्याचं्याशी सहकायग करावे. 

 
हमीद द्दीनखानबहाद र याने कळहवले की : ज्या इसमाने बािाला अजग बाधूंन िो आपलयाकडे 

फेकला होिा त्याची मी चौकशी केली आहे. त्या इसमाचे नाव अब्द ऱ् रहीम असे आहे. त्याला हवचारले िर 
म्हििो की, ‘मी फ्ि बादशहानंा सागेंन, इिरानंा नाही.’ याहशवाय वडे्यासारखे काही िरी बरळिो. 
बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘त्याला नमगदेच्या पलीकडे घालवनू देण्याि याव.े’ 
 

बावीस मे १६९९ 



 
अनुक्रमणिका 

आज बादशहानंी रोझा (उपवास) ठेवला. दोन्ही दीवाि, हदवािे आम व न्यायकचेरी ही बंद होिी. 
 

तेवीस मे १६९९ 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर बसून सोलाप राकडे रवाना झाले. सव्वासहा मलैाचा प्रवास करून 
त्यानंी बाघवाडीपाशी म क्काम केला. 

 
रािा अमरडसग याचे अहधकारी पृर्थवीडसग, रामराय, बाघमल व जगरूप यानंा हखलिीची वसे्त्र 

देण्याि आली. 
 
चोवीस मे १६९९ 
 

आज बाघवाडीहून हनघून सहा मलैाच्या वर अंिर कापून बादशहानंी सीना नदीच्या काठावर म क्काम 
केला. 

 
रिथंबोरचा हकल्लेदार अब्द लकादर याने आंब्याच्या चार करंड्या पाठहवलया होत्या. बक्षीउलम लक 

बहरामंदखान, बक्षीउलम लक म खहलसखान, रूह ल्लाखान, म हंमद अमीनखान, हसयादिखान व 
हमीद द्दीनखान याचं्याकडे आंबे बक्षीस म्हिून देण्याि आले. 
 
पंचवीस मे १६९९ 
 

आज सोलापूरच्या ज म्मामहशदीि बादशहा श क्रवारची नमाज पढले. 
 
पदमडसगाचा (हटटवाळ्याच्या लढाईि १६८३ मध्ये मारला गेलेला व बीकानेरच्या रावकिग राठोड 

याचा म लगा) नािू साहेबडसग याने हवनंिी केली की : मी शहाजादा म अज्जम याजंपाशी िैनाि होिो. 
द ष्ट्काळाम ळे साि वष ेमला जहाहगरीिून काही हमळाले नाही म्हिून मी ह ज राि आलो. परवानगीवाचनू 
शहाजाद्याची छाविी सोडून आलो म्हिून माझी मन्सब काढून घेण्याि आली आहे. मी हवपन्नावस्थेि आहे. 
एकदा आपले चरि दृष्टीस पडाव ेअशी इच्छा आहे. कृपा व्हावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
सत्तावीस मे १६९९ 
 

साहेबडसग बादशहानंा भेटला. त्याची पाचश ेजाि व दोनश े स्वार अशी मन्सब बहाल करण्याि 
आली. 
 

ल त्फ ल्लाखान हा फीरोजजंगापाशी िैनाि होिा. त्याची मन्सब कमी करून त्याला व त्याचा भाऊ 
इनायिखान यानंा ह ज राि बोलावण्याि आले. 
 
अठ्ठावीस मे १६९९ 
 



 
अनुक्रमणिका 

कैलासवासी राजा भीम (उदयपूरचा राजप त्र) याचा म लगा ग मानडसग हा येऊन बादशहानंा 
भेटला. त्याला आज्जमच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : बक्षींनी शाहमयान्याि बसून लोकाचंी प्रकरिे हनकालाि काढीि 

जावी. त्याप्रमािे दोघेहह बक्षी, म खहलसखान व बहरामंदखान हे, शाहमयान्याि येऊन बसू लागले. 
 
हैद्राबाद स भ्याि सैन्य कमी आहे असे बक्षी म खहलसखान याने कळहवले. यावर पाचश ेस्वार व एक 

हजार पायदळ हशपाई नव्याने नेमण्याची हैदराबादेचा स भेदार जानहसपारखान याला परवानगी देण्याि 
आली. 

 
अहसनाबाद ग लबग्याचा हकल्लेदार म हंमदबेग हा होिा. त्याला बदलून त्याच्या जागी 

िरहबयिखान याचा भाऊ कामयाब याची नेमिूक करण्याि आली. कामयाब याला खान ही पदवी देण्याि 
येऊन त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 

एकोितीस मे १६९९ 
 

हैद्राबाद स भ्याि सैन्य कमी आहे. चार हजार िीनश े स्वार िैनाि करण्याि याविे अशी आज्ञा 
झाली. 
 

तीस मे १६९९ 
 

आज इदेचा (ईद ज्ज हा, बकरीद) हदवस. सोलापूरला बादशहा यासाठी राहहले होिे. आज ईदग्याि 
जाऊन िे नमाज पढले. बरोबर शहाजादा कामबक्ष व अमीर उमराव मंडळी होिी. 
 

एकतीस मे १६९९ 
 

आज बादशहा सोलाप राहून िळाकडे (ब्रम्हप री) परि येण्यास हनघाले. वाटेि कामानी येथे त्यानंी 
म क्काम केला. 

 
‘िरहबयिखानाबरोबर देण्यासाठी दोन हजार स्वार ियार करा. त्याला मी पाठहविार आहे’, अशी 

बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
बादशहानंी सोलापूरचा हकल्लेदार व फौजदार बख्शीखान यास सोलापूरकडे परि जाण्यासाठी 

हनरोप हदला. 
 

एक जून १६९९ 
 

आज बादशहा िळावर (ब्रम्हप री) परिले. सटवाजी डफळे याच्या म लाला परगिे मंगळवढेे 
िनखा जहागीर म्हिून देण्याची आज्ञा झाली. 



 
अनुक्रमणिका 

दोन जून १६९९ 
 

अशगदखानाने कळहवले की : बाबाजी (बाजी) डफळे याला मंगलवढे्याचा परगिा िनखा जहागीर 
हदला आहे. पि िो िर हशमाच्या इसमानंा पगारासाठी आहे. आज्ञा झाली की, ‘त्यानंा बीड व म िगजाबाद 
(हमरज) या परगण्यािून पगार देण्याि यावा.’ 

 
इनायिखान याने वहकलामाफग ि हवनंिी केली की : मी खहजना व हत्ती घेऊन ग लबग्याि बसलो 

आहे. आहि मला िर ह ज राि येण्याची आज्ञा झाली आहे. हत्ती व खहजना याचें काय करावयाचे? आज्ञा 
झाली की, ‘हत्ती व खहजना ही बरोबर घेऊन ह ज राि या.’ 

 
कळहवण्याि आले की : चीनक लीजखान बहाद र हा बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे धनाजी जाधवच्या 

पाहरपत्यासाठी परंडा भागाि पोहोचला आहे. िरहबयिखानाची रवानगी स्थहगि करण्याि आली. 
 

चार जून १६९९ 
 

नरकवासी सभंा (जी) चा म लगा राजा शाहू हा आजारी होिा. मोकळीक झालयावर िो बादशहानंा 
भेटला आहि नऊ मोहरा नजर म्हिून त्याने पेश केलया. 

 
इहहिमामखान आख्िाबेगी याला इखलासखान ही पदवी देण्याि आली. (हा प ढे सािारच्या 

वढे्याि मारला गेला.) 
 
राजा भीम याचा म लगा ग मानडसग याला शहाजादा आज्जमच्या ऐवजी शहाजादा म अज्जम याच्या 

फौजेि िैनाि करण्याि आले. 
 
चीनक लीज बहाद र याने हलहहले की : परंड्याहून धनाजी जाधवच्या पाहरपत्यासाठी जाव ेअशी 

माझी इच्छा आहे. पि गहनमापंाशी (मराठे) बरेच सैन्य आहे. ह ज राकडून आिखी काही पथके धाडण्याि 
आली िर मी गहनमाचें व्यवस्स्थिपिे पाहरपत्य करीन. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘हमहदीखान (नळद गगचा 
फौजदार व हकल्लेदार), उजबेकखान (धारुरचा हकल्लदेार व फौजदार) व इिर फौजदार यानंा त्याचं्या 
पथकासहहि चीनक लीजखानाला जाऊन हमळण्यासाठी म द्दाम ग जगबदाराबरोबर ह क म पाठवाविे. 
िरहबयिखानाने उद्या चीनक लीजखानाच्या क मकेसाठी रवाना व्हाव.े’ 

 
इरादिखानाला (याचे आत्मचहरत्र प्रहसद्ध आहे) इस्म्ियाजगड अधोनीचा हकल्लेदार व फौजदार 

म्हिून जाण्यास बादशहानंी फािेहा पढून हनरोप हदला. 
 
पाच जून १६९९ 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : धनाजी जाधव हा हैद्राबाद स भ्याच्या हद्दीवरून परिून 
बादशहाच्या छाविीपासून (ब्रम्हप रीपासून) अकरा कोसावर हजविी (?) या गावी आला आहे. ही बािमी 
कळिाच चीनक लीजखान बहाद र हा परंड्याहून िािडीने रवाना झाला. आज िो इंदापूरला पोहोचेल. 



 
अनुक्रमणिका 

मजल दरमजल करीि िो गढीसखं (जि िाल का, सागंली हजलहा) कडे चालला आहे. 
 
बादशहानंी िरहबयिखानाबरोबर चार हजार दोनश ेस्वार हदले. आहि क शल इस्च्छिारा फाहिहा 

पढून त्याला गहनमाचें पाहरपत्य करण्यास जाण्यासाठी हनरोप हदला. 
 
मयि राजा भीम (उदयप रचा राजप त्र) याचे भाऊ इदं्रडसग व बहाद रडसग हे चाकरीच्या आशने 

बादशहापाशी आले. 
 
सहा जून १६९९ 
 

काल रात्री बादशहा हे म खहलसखान बहक्षउलम लक याला म्हिाले, ‘हमीद द्दीनखानाबरोबर 
देण्यासाठी दोन हजार पाचश ेस्वार ियार करा.’ स्वार ियार करण्याि आले. िे पथक बादशहानंी पाहहले. 
बादशहानंी हमीद द्दीनखानबहाद र यास बादशाही छाविी भोविी गस्ि आहि टेहेळिी करण्यासाठी 
जाण्यास हनरोप हदला. 

 
ग जगबदाराचंा दारोगा (म ख्य) हसयादिखान यास बादशहानंी हनरोप देऊन आज्ञा केली की : 

चीनक लीजखानबहाद र हे आपलया िळाच्या (ब्रम्हप री) जवळूनच कूच करीि धनाजी जाधवच्या 
पाहरपत्यासाठी जाि आहेि. ि म्ही त्यानंा भेटून परि यावे. 

 
सय्यदखान उफग  सय्यदलाल आहि म रीदखानाच्या म लगा वहीदखान यानंा िरहबयिखानाच्या 

फौजेि िैनाि करून हिकडे रवाना करण्याि आले. 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : पावसाम ळे शहाजादा कामबक्ष याच्या हनवासस्थानाि हचखलच 

हचखल झाला आहे. फराशखान्याचा म शरफ शरफ द्दीन (याच्याकडे शाहूच्या हदवािहगरीचे पि काम होिे) 
त्याने शहाजाद्याचे पूवीचे (आिाचे) हनवासस्थान पाहून कळवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

सात जून १६९९ 
 

मयि राजा भीम याचे भाऊ इंद्रडसग व बहाद रडसग हे बादशहानंा भेटले. सटवाजी डफळे याने 
प ढीलप्रमािे हवनंिीपत्र पाठहवले : एकिीस मे (१६९९) रोजी मला बािमी कळली की धनाजी जाधव, दादो 
मलहार वगैरे या भागाि येि आहेि. आपि म नीमखानाचा म लगा म हंमद काजम याला पाच हजार स्वार 
देऊन इकडे पाठवाल अशी आशा आहे. म्हिजे गहनमाचें पाहरपत्य होईल व या भागाि त्यानंा छाविी घालू 
हदली जािार नाही. बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. 

 
छत्रडसग हशसोहदया याला िरहबयिखानाच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. त्याला चारश ेजाि व 

अडीचश ेस्वार अशी मन्सब आहे. 
 

आठ जून १६९९ 
 



 
अनुक्रमणिका 

हसयादिखान हा आजे्ञप्रमािे चीनक लीजखानबहाद र याला भेटून िळावर परि आला. 
 

नऊ जून १६९९ 
 

आज श क्रवार दोन्ही दीवाि (हदवािे आम व न्यायालय) बंद होिे. 
 

दहा जून १६९९ 
 

बागलाि वगैरेचा हकल्लेदार (व फौजदार) बहरोजखान याला मन्सबीि वाढ व रोख बहक्षसीही 
देण्याि आली. 

 
नस्र ल्लाखान याने बादशहापसंद या आंब्याच्या करंड्या पाठहवलया होत्या. बादशहानंी शहाजादा व 

अमीर उमराव याजंकडे आंब ेपाठहवले. 
 

अकरा जून १६९९ 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : चीनक लीजखानबहाद र व जबरदस्िखान हे आपलया 
सैन्यासहहि धनाजी जाधवाच्या पाहरपत्यासाठी माि नदीवरून सत्तावीस कोस प ढे गेले. भानावळी (?) 
म क्कामी य द्ध झाले. उभय पक्षाचे अनेक लोक ठार झाले. स मारे दोनश ेघोड्या, नगारे, हनशान वगरे लूट 
गाजींना (मोगलानंा) हमळाली. गनीम पळून आपलया स्विःच्या प्रािंाकडे (सािारा प्रािं) जाि आहेि. 
चीनक लीजखानबहाद र त्याचंा पाठलाग करीि आहे. बादशहा म्हिाले, ‘छान केले. सेवचेा मज रा झाला.’ 
 

बारा जून १६९९ 
 

धनाजी जाधवाचे पाहरपत्य करून िरहबयिखान हा बादशाही िळाजवळ येऊन पोहोचला. 
 
धनाजी जाधवावर हवजय हमळहवलयाचा वृिािं चीनक लीजखान याने हलहून पाठहवला. 

 
तेरा जून १६९९ 

 
िरहबयिखान मीर आहिश (दारू गोळ्याचा अहधकारी) हा आज धनाजी जाधवावरील मोहहमेवरून 

परि येऊन बादशहानंा भेटला. बादशहा िरहबयिखानाला म्हिाले, ‘ि मच्या सेवचेा मज रा झाला.’ त्याला 
हखलिीची वसे्त्र व मन्सबीि वाढ ही देण्याि आली. 

 
नागोजी माने हा िरहबयिखानाबरोबर आला होिा. त्याने बादशहानंा दोन मोहरा नजर केलया. 

त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. िरहबयिखानाने हवनंिी केली की : धनाजीवरील मोहहमेि नागोजी 
माने याने उत्कृष्ट कामहगरी बजाहवली. त्याच्या भाऊबंदापंैकी दोन मािसे या मोहहमेि मारली गेली आहेि. 
बादशहा म्हिाले, ‘याची (नागोजीची) मन्सब, ह द्दा वगैरे काय आहे मला कळहवण्याि याव.े’ 

 



 
अनुक्रमणिका 

चीनक लीजखान याने धनाजी जाधवावर हवजय हमळहवला म्हिनू त्याच्या मन्सबीि दोनश ेस्वारानंी 
वाढ करण्याि आली. चीनक लीजखान याचे इस्माईलखान मका आहद सरदाराचें मन्सब मरािब काय 
आहेि याची चौकशी करून कळवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
म हहय द्दीनक ली ग जगबदार याने हलहून पाठहवले की : आपलया आजे्ञप्रमािे नळद गगचा हकल्लेदार व 

फौजदार हमहदीखान हा लष्ट्करापाशी आला. आिखी एक ग जगबदार उजबेकखानाला (मराठवाड्यािील 
धारूरचा हकल्लेदार, बीड हजलहा) आिण्यासाठी पाठहवला आहे. आहि आिा िरहबयिखान हेच आपलया 
ह ज राि आले आहेि. िर काय आज्ञा? आज्ञा झाली की : हमहदीखान याने आपलया इलाख्याि (नळद गग, 
उस्मानाबाद हजलहा) जाऊन सावधहगरी बाळगावी. 

 
अहमदाबादेचा स भेदार श जाअिखान याने हलहून पाठहवले की : उदयपूरचा परलोकवासी रािा 

जयडसग याचा प्रधान करूिडसग हशसोहदया हा आपलया म लानंा बरोबर पथके देऊन बादशाही चाकरीि 
पाठव ूइस्च्छिो. आज्ञा झाली की : त्यानंा ह ज राि पाठवावे. 
 
चवदा जून १६९९ 
 

काल बादशहा हे बहरामंदखान बक्षी याला म्हिाले, ‘भीमेचा पूर आहे िोपयंि ि म्ही आपलया 
वाड्यािील कचेरीिच काम करीि चला.’ (बहरामंदखानाचे हनवासस्थान भीमेच्या उत्तर काठावर, जेथे 
आिा बेगमप री आहे, होिे असे हदसिे. खानजहान बहाद रखानाचा वाडाही हिकडेच होिा. बादशहाचंा िळ 
दहक्षि काठावर ब्रह्मप रीला होिा.) 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : गहनमाचें स मारे पाच हजाराचे सैन्य इंडीच्या जवळ आहे. 

बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘चीनक लीजखानबहाद र यानंा हलहून गहनमाचें पाहरपत्य करण्याचा ह क म 
पाठवावा.’ म खहलसखानाने हवनंिी केली की : चीनक लीजखानाने हलहहले आहे की ह ज राचं्या चरिाचें 
दशगन घेऊन बरेच हदवस झाले आहेि. यावर बादशहा म्हिाले, ‘गहनमाचें पाहरपत्य करून त्यानंा ह ज राि 
याव े आहि एक ग जगबदार नेमून हमहदीखान व उजबकेखान यानंा चीनक लीजखानाकडे पाठहवण्याची 
व्यवस्था करा व धनाजी जाधवावर हवजय हमळहवलयाबद्दल चीनक लीजखानाकडे फमान व हखलिीची वसे्त्र 
धाडा.’ 
 
पंधरा जून १६९९ 

 
औरंगाबादच्या बािम्यावरून समजले की : गहनमाचें पन्नास स्वार जालन्याच्या भोविी हफरि असून 

िे लोकानंा ल टि आहेि. िेथील स भेदार व फौजदार यानंा िाकीदपते्र पाठवावीि अशी आज्ञा झाली. 
 
मंगळवढे्याचा हकल्लेदार रुस्िमबेग याला िेथील फौजदारी पि देण्याि आली. 

 
सोळा जून १६९९ 

 
श क्रवार. दोन्ही दीवाि (कचेऱ्या) बंद होत्या. 



 
अनुक्रमणिका 

सतरा जून १६९९ 
 

बीडचा फौजदार इस्लिफािखान हा खहजना घेऊन िळापाशी आला. त्याला आि येण्याची 
परवानगी देण्याि आली. उजबेकखान (धारुरचा हकल्लदेार) याने वहकलाच्या द्वारा हवनंिी केली की : 
आजे्ञप्रमािे मी भीमेच्या पहलकडे पोहोचलो असून चीनक लीजखानाच्या लष्ट्कराि जाि आहे. माझ्या 
पथकापंकैी इिरानंा भीमा पार करण्याच्या परवाना (दस्िक) देण्याि यावा. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
चीनक लीजखानाने हलहहले की : सटवाजी डफळे याला माझ्याकडे िैनाि करण्याि याव.े िसेच 

िरहबयिखानाच्या िैनािीिील हशद्दी ख दावदंखान आहद अहधकाऱ्यानंा काही हदवसासंाठी माझ्याकडे 
देण्याि याव.े बादशहानंी सटवाजी डफळे याला त्याप्रमािे हलहहले. ‘जाव’े, अशी आज्ञा केली. खालील 
अहधकाऱ्यानंा चीनक लीजखानाकडे िैनाि करण्याि आले. हशद्दी ख दावदंखान, बहाद र ठािेदार महरापूर 
(फखरापूर?) दीड हजारीजाि व सािशसे्वाराचंा मन्सबदार, सय्यदखान सािश ेजाि व दोनश ेस्वाराचंा 
मन्सबदार, स लिान व मरहूम खानजहान बहाद र याचें स्वार सहाश,े छत्रडसग हशसोहदया चारश ेजाि व 
दोनश ेस्वाराचंा मन्सबदार. 
 

अठरा जून १६९९ 
 

धोडप (नाहशक हजलहा) चा हकल्लेदार अब लहसन हा बादशहानंा येऊन भेटला. 
 
म हंमदाबाद उफग  बीदरचा हकल्लेदार सरअफराजखान (सजावारखान?) याने हलहहले की : आज्ञा 

होि असेल िर गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी मी हकललयाच्या बाहेर पडि जाईन. हवनंिी अमान्य करण्याि 
आली. 

 
सोंध्याचा जमीनदार हशवप्पा नाईक याच्या नावाने फमान पाठहवण्याि आले. 

 
(दोन मुहरम) एकवीस जून १६९९ 

 
आहिशखान मरहून याचा मानलेला म लगा म हंमद जफर हा येऊन बादशहाला भेटला. 
 
काल संध्याकाळी म हंमद अमीनखान सदर (न्यायाधीश) याने प ढीलप्रमािे बादशहानंा कळहवले : 

खान फीरोजजंग यानंी मला प ढीलप्रमािे पत्र पाठहवले आहे— देवगडचा हकल्ला (नागपूरजवळ) डजकून 
घेण्यासाठी मी हाहमदखानबहाद र (फीरोजजंगाचा भाऊ) याला पाठहवले. य द्ध झाले. बादशहाच्या भाग्याने 
शत्रूचे अनेक लोक ठार झाले. हाहमदखान याने देवगडचा हकल्ला िाब्याि घेिला आहे. फीरोजजंगच्या 
सैन्यािूनहह याच स मारास वरीलप्रमािे बािमी आली. बादशहा म्हिाले, ‘शाबास आफरीन, सेवचेा मज रा 
झाला.’ 

 
रायरीचा (रायगड) हकल्लेदार व फौजदार हशवडसग याने आपलयाला प त्र झाला म्हिनू एक हजार 

रुपये नजर म्हिनू पाठहवले. बादशहाने म लाचे नाव प्रीिडसग (पवगिडसग?) ठेवले. 
 



 
अनुक्रमणिका 

अठ्ठावीस जून १६९९ 
 

चीनक लीजखान याच्या िैनािीिील प ढील इसमानंा मन्सबीि वाढ व पदव्या देण्याि आलया. 
म हंमद शाहकरयार, शाहकरखान, हमजाबेग मरहूमचा म लगा नौरोजबेग यास हमजाबेगखान ही पदवी, 
मरहूम लष्ट्करखान याचा म लगा सय्यद अजीज ल्ला यास अब्द ल अजीजखान ही पदवी. 

 
बागाचंा व्यवस्थापक ख्वाजा म हरमखान याने औरंगाबादेहून पन्नास आंबे पाठहवले. बादशहानंा िे 

आवडले. बादशहानंी आंब्याचे नाव ‘म हरमपसंद’ असे ठेवले. 
 
ब ऱ्हािपूरचा स भेदार मोहिकदखान याने हलहहले की : आजे्ञप्रमािे मी बंडखोर हनगूनबख्ि याचं्या 

सहकाऱ्यापंैकी सादि अफगाि याचं्या क ट ंहबयानंा व नािेवाइकानंा पकडले. आिा सादि अफगाि हा 
ह ज राचंी चाकरी करण्याच्या उदे्दशाने आला आहे. त्याला ह ज राि पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
धामोनी (ब ंदेलखंडाि, सागर जवळ) चा फौजदार शरेअफगनखान याने हवनंिी केली की : 

हचत्रम क ट ब ंदेला हा छत्रसाल याला सोडून नोकरीच्या आशनेे आला आहे. त्याला मन्सब हमळावी. 
धामोनीच्या हकल्लेदारीवर गयास द्दीनच्या जागी माझा म लगा सफरक ली याची नेमिूक करण्याि यावी. 
हिसरी हवनंिी ही की छत्रसालच्या पाहरपत्यासाठी इकडील फौजदारानंा व दहियाचे रावदलपि, ओरछाचे 
अवधूिडसग व चंदेरीचे द जगनडसग याचं्या कारभाऱ्यानंा आपापली पथके घेऊन मला येऊन हमळाव ेअशी 
आज्ञा व्हावी. हवनंत्या मान्य करण्याि आलया. 
 
एकोितीस जून १६९९ 
 

बादशहानंी आज चीनक लीजखान व त्याचें सहकारी हबलबारसखान व मोगलखान आदींना 
क शलिा हनदशगक फािेहा (प्राथगना) पढून अहमदनगरकडे जाण्यास हनरोप हदला. चीनक लीजखानाला 
एक हशरपेच खड्याचा व दीड हजार रुपयाचा हार बक्षीस म्हिून देण्याि आले. बीडचा फौजदार 
इस्लिफािखान यालाही फाहिहा पढून हनरोप देण्याि आला. त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. सयाजी 
मराठा याला इस्लिफािखान याजकडे िैनाि करण्याि आले. 

 
एक जुलै १६९९ 
 

परंड्याचा हकल्लेदार गैरिखान (इज्जिखान?) हा आजे्ञप्रमािे येऊन बादशहास भेटला. इंडीचा 
ठािेदार अमान ल्लाखान हा येऊन बादशहानंा भेटला. सय्यद वजीह द्दीन यास चीनक लीजखानाच्या फौजेि 
िैनाि म्हिून जाण्यास हनरोप देण्याि आला. 

 
ख्वाजा मंजूर याने हवनंिी केली की : बंडखोर अकबर याची म लगी हसबगि हन्नसा बेगम ही िापाच्या 

आजाराने मरि पावली. बादशहा हे जनाज्याची नमाज पढले. हमीद द्दीनखानबहाद र याला त्यानंी आज्ञा 
केली की, ‘हिचा (हसबगि हन्नसा बेगम) दफनहवहध मंगळवढे्याि केला जावा.’ 
 
दोन जुलै १६९९ 



 
अनुक्रमणिका 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : रामा (राजाराम) हा आपलया हकललयाचंी पाहिी करण्यासाठी 
िळकोकिाि गेला होिा. िेथून िो सािाऱ्याला परि आला. सािाऱ्याला िो चार हदवस राहहला. िेथून िो 
मावळ (?) ला गेला. िेथील जमीनदाराचंा पाह िचार घऊन िो आिा वसंिगडला गेला आहे. 

 
धामोिीचा बदललेला हकल्लेदार गयास द्दीन याने कळहवले की : हनगूनबख्ि हा देवगड 

(नागपूरजवळ) हून या भागाि आला. त्याने मंडलयाचा जमीनदार अब्द लहादी याच्याशी य द्ध केले. 
अब्द लहादीचा अहधकारी आज्जम व पाचश े अफगाि ठार झाले. हनगूनबख्िाने अब्द लहादीचा म ल ख 
बळकावला आहे. आिा धामोिीच्या हकललयावर चाल करून येण्याचा त्याचा बिे आहे. धामोिीच्या 
हकललयाि सामग्री काय आहि हशम हशबंदी काय, काही नाही. याची व्यवस्था व्हावी. यावर म खहलसखान 
बक्षी याने चौकशी करून वृिािं सादर करावा अशी बादशहाने आज्ञा केली. 

 
बादशहाने आज्ञा केली की : म हंमद आज्जम याजकडे चौपन्न लाख रुपये म गलखान याने 

पोहोचवाव.े शहाजादा बेदारबख्ि याजकडे एक लाख रुपये न झ्रिजंगाबरोबर (ज स्लफकारखान) पाठवाव.े 
आहि फीरोजजंगाच्या लष्ट्कराि पाच लाख रुपये पाठहवण्याि याविे. डहद स्थान (उत्तर भारि) चा खहजना 
उजै्जनला येि आहे. त्यािून पगारवाटप करण्याि येईल. 
 

चार जुलै १६९९ 
 

हनगूनबख्ि हजकडे जाईल हिकडे ि म्ही त्याचा पाठलाग करावा अशा अथाचे ह क म फीरोजजंग 
याला पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
हशकाकोलचा फौजदार फकीरुल्लाखान याने एक लाख रुपयाचंी ह ंडी पाठहवली होिी. रक्कम 

खहजन्याि दाखल करावी अशी आज्ञा झाली. 
 

पाच जुलै १६९९ 
 

हनगूनबख्िाच्या पाहरपत्यासाठी प ढील इसमानंा ह क म धाडण्याि आले. माळव्याचा स भेदार 
म ख्िारखान, धामोिीचा फौजदार शरेअफगनखान, इटाव्याचा फौजदार खैदर अंदेशखान, चादं्याचा 
जमीनदार (राजा) बीरडसग याला हलहहण्याि आले की : ि मचा भाऊ राजानेकनाम याला देवगड उफग  
इस्लागड येथे स्थापन करून ि म्ही चादं्याला परि या. 

 
उमर अफगाि हा सोलापूरच्या हकललयाि कैदेि होिा. िेथून िो पळाला. ‘माळव्याि आला 

असलयास त्याला पकडून ह ज राि पाठवाव’े, अशी माळव्याचा स भेदार म ख्िारखान याला आज्ञा करण्याि 
आली. 

 
अधोनी इस्म्ियाजगडच्या बािम्यावंरुन कळले की : डोंगर (गड) चा हकल्लेदार शखे अली याने 

कोलारा (कोलार?) गहनमापंासून घेिला होिा. शखे अलीच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 

सहा जुलै १६९९ 



 
अनुक्रमणिका 

मयि राजा भीम (उदयपूरचा राजप त्र) याचे भाऊ इंद्रडसग व बहाद रडसग यानंा मन्सबी देण्याि 
आलया. 

 
हनगूनबख्ि हा माळव्याि घ सला असून येथील नरडसहभान नावाच्या जमीनदाराशी त्याने 

हािहमळविी केली आहे. इकडील फौजदार व जमीनदार यानंा यासंबधंीचे िािडीचे ह क म देण्याि याविे 
अशी हवनंिी माळव्याचा स भेदार म ख्िारखान याने केली. त्याप्रमािे ह क म रवाना झाले. 
 
सात जुलै १६९९ 
 

प रंदरचा हकल्लेदार व फौजदार खानचंद (ब ंदेला) याला डोळ्याचे द खिे होिे. या बाबि चौकशी 
करण्यासाठी बादशहाने शहाजादा आज्जम याला साहंगिले. आज्जमने कळहवले की : खानचंद आिा 
आजारािून प रिा बरा झाला असून िो हकल्लेदारीची व फौजदारीची व्यवस्था नीट ठेवीि आहे. त्याच्या 
जवळचे पथकहह चागंले आहे. प रंदरची (व प ण्याची) फौजदारी व हकल्लेदारी त्याच्याकडे बहाल ठेवण्याि 
आली. त्याला सािश ेजाि व िीनश ेस्वार अशी मन्सब आहे. 

 
बंडखोर अकबर याची म लगी हसबगि हन्नसाबेगम हहचा मकबरा (थडगे, घ मट इत्याहद) 

मंगळवढे्याि बाधंण्याि यावा अशी आज्ञा होिी. िंत्रज्ञ जवाहरमल याने चारश े वीस रुपयाचा खचाचा 
आराखडा ियार केला. रक्कम मंजूर करण्याि आली. 
 
नऊ जुलै १६९९ 
 

उमर अफगाि हा सोलापूरच्या हकललयािून पळाला होिा. िो कोटरहपरीच्या जवळ (माळवा) 
पोहोचला असून मोठी धामधूम करण्याच्या हवचाराि आहे, असा अजग म लिफिखानाने केला. आज्ञा झाली 
की : िेथील फौजदार हहदायि ल्लाला, उमर अफगािला पकडून हकल्ला िाब्याि घ्यावा व िो पाडून 
टाकावा, असा ह क म पाठवावा. माळव्याचा स भेदार म ख्िारखान याने हहदायि ल्लाला मदि करावी अशीहह 
आज्ञा करण्याि आली. 
 
दहा जुलै १६९९ 
 

वऱ्हाडचा स भेदार अस्करखान यास खेडला व पवनार येथे पूवीप्रमािे ठािी बसहवण्याि यावी असा 
ह क म पाठवावा अशी आज्ञा झाली. 

 
श क्रवारच्या नमाजासाठी आम्ही मंगळवढे्यास जाऊ त्यावळेी राजा शाहू याची पथके आम्ही 

नजरेखालून घालू अशी बादशहाने आज्ञा केली. 
 
ग लबग्याचा हकल्लेदार व फौजदार कामयाबखान याने प ढील प्रमािे हलहहले : परसोजी भोसले 

वगैरे गनीम सहा हजार स्वाराचें सैन्य घेऊन या प्रदेशाि पसरले. मी िािडीने जाऊन त्याचं्याशी सामना 
केला. य द्धाि त्याचंी अनेक मािसे ठार झाली. िीन कोसपयंि मी त्याचंा पाठलाग केला. घोडे, भाले 
इत्यादीची मोठी लूट आमच्या हािाि सापडली. हमहदीखान (नळद गगचा फौजदार व हकल्लेदार) व 



 
अनुक्रमणिका 

उजबेकखान (धारुरचा फौजदार व हकल्लेदार) यानंा, मला येऊन हमळण्याची आज्ञा व्हावी. हवनंिी मान्य 
करण्याि आली. 
 
बारा जुलै १६९९ 
 

माळव्याच्या स भेदाराने हलहहले की : हनगूनबख्ि याने गढमंडलयावर नरेंद्रशहाची स्थापना केली व 
िो स्विः वऱ्हाड स भ्याकडे हनघून गेला. 
 

तेरा जुलै १६९९ 
 

उदयपूरचा (माजी प्रधान) करुिडसग हा आपली म ले स लिानडसग व शयामडसग याचं्यासहहि 
बादशहानंा भेटला. त्यानंा मन्सबी देण्याि आलया. नळद गगचा हकल्लेदार व फौजदार हमहदीखान व धारूरचा 
हकल्लेदार व फौजदार उजबकेखान यानंा जाण्यासाठी हनरोप देण्याि आला. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : राजा शाहूचे शभंर स्वार यानंा मन्सूरखानाचा म लगा म हंमद काजम 

याजपाशी िैनाि करण्याि याव.े 
 

पंधरा जुलै १६९९ 
 

आज्जमनगर बेळगावच्या बािम्यावरून कळले की : राजहंसगडचा हकल्लेदार अलाहदाद हा 
हकललयाच्या बाहेर आला होिा. गहनमाचं्या (मराठ्ाचं्या) सैहनकानंी त्याला ठार मारले. त्याला अडीचश े
जाि व सत्तर स्वार अशी मन्सब होिी. बादशहानंी हकल्ला कलंदडसग (?) याच्या अहधकाराि द्यावा अशी 
आज्ञा केली. त्याला िीनश ेजाि व शभंर स्वार अशी मन्सब होिी. 

 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळहवण्याि आले : श्रीरंगपट्टिचा जमीनदार (राजा) याचा हरकारा 

रामराय हा ह ज राि आहे. त्याने जगदेवराव (श्रीरंगपट्टिचा राजा) याच्याकडून रोख रक्कम आहद हजनसा 
घेिलया असून त्याने आपलया िाब्याि ठेवलया आहेि. काय आज्ञा? हरकाऱ्याला दीडश ेजािची मन्सब 
होिी. बादशहानंी त्याची मन्सब पन्नासने कमी केली. आहि त्याने काय रक्कम आहि हजनसा बळकावलया 
याचा िपशील माहगिला. 
 

सोळा जुलै १६९९ 
 

खदक (गदग?) चा बदलेला हकल्लेदार ज झारडसग हा बादशहानंा भेटला. 
 
म हंमदाबाद बीदरचा स भेदार अलीमदानखान याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : गहनमाचें 

पाहरपत्य करण्यासबधंीचे ह क म हमळाले, त्याप्रमािे करीि आहे. पि गहनमाचें सैन्य मोठे आहे. माझा म लगा 
अलीरजा हा खान फीरोजजंग याजपाशी आहे. त्याला माझ्याकडे पाठहवण्याची व्यवस्था व्हावी. हवनंिी 
मान्य करण्याि आली. 

 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) हा कृष्ट्िा ओलाडंील. त्यासाठी दहा 
नावा कृष्ट्िेि पाठहवण्याि याव्या.’ 
 

सतरा जुलै १६९९ 
 

कलंदडसग याला राजहंसगडच्या हकल्लेदारीवर जाण्यास हनरोप देण्याि आला. 
 
अहमदाबादच्या बािम्यावरून कळले िे हे : येथे िैनाि असलेले जाफरअली यमन लम लकी वगैरे हे 

म हरममध्ये डोले, िाबिू, अलम वगैरे बसवनू बाजे वाजंत्री वाजहविाि. हकिीहह मना केले िरी ऐकि 
नाहीि. काय आज्ञा? बादशहानंी प ढील अहधकाऱ्याचं्या मन्सबी कमी केलया. जाफरअली, हैदरक ली, 
सय्यदह सेन, म हंमदकासम, म हंमद म अज्जम. 

 
औरंगाबादच्या बािम्यावरून कळले की : मरहूम हदलेरखान याचा म लगा चादं हा लोकावंर ज ल म 

करीि असून, आपसाि भाडंिे लावीि आहे. त्याला ह ज राि बोलावण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
एकोिीस जुलै १६९९ 
 

बादशहाने श्रीरंगपट्टिचा जमीनदार (राजा) याच्याकडे हखलिीची वसे्त्र, स्मरिी व घोडा या वस्िू 
ल त्फ ल्ला ग जगबदार याच्याबरोबर पाठहवलया होत्या. त्या देऊन िो परि आला. श्रीरंगपट्टिच्या राजाने 
ग जगबदाराला याबद्दल वसे्त्र व एक हजार रुपये बक्षीस म्हिून हदले. िे ग जगबदाराकडेच राहू द्याव े अशी 
बादशहाने आज्ञा केली. 

 
रहीमखान याची िैनािी शहाजहानाबाद येथे केली. िो औरंगाबादेपयंि गेला. िेथून िो प ढे 

जाईना. बादशहानंी आज्ञा केली की : ग जगबदाराला पाठवनू त्याला हदल्लीकडे पाठवाव.े रहीमखानाने 
मन्सबीचा राजीनामा हदला होिा. मन्सब नको असलयास त्याला वषासन द्याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
ल त्फ ल्लाखान (हनजाम लम लकाचा मामा) याची मन्सब कमी केली होिी. िी प न्हा बहाल करण्याि 

आली. 
 
तेवीस जुलै १६९९ 
 

मरहूम अब्द ल अजीजखान याचा म लगा व धोडपचा हकल्लेदार अब लहसन याला बहक्षसे देऊन 
धोडपकडे जाण्यास हनरोप देण्याि आला. 

 
म हंमद अमीनखान सदर (न्यायाधीश, हनजाम लम लकाच्या बापाचा च लि भाऊ, प ढे म हंमदशहाच्या 

कारहकदीि म ख्य प्रधान) याचा भाऊ ख्वाजा अब्द ऱ् रगहीम याला हरआयिखान ही पदवी देण्याि आली. 
 
मंगळवढे्याचा हकल्लेदार व फौजदार रुस्िमबेगखान याने प ढीलप्रमािे कळहवले : रामा (राजाराम) 

याचा एक अहधकारी पूजेसाठी म्हिून पंढरपूरला आला होिा. त्यानंा पकडले. सरबराहखान हा बादशाही 



 
अनुक्रमणिका 

लष्ट्करच्या भोविी टेहळिी करण्याच्या कामावर फौजदार आहे. या सरबराहखानाचा ग मास्िा अलीशरे हा 
राजारामाच्या मािसाचंी स टका करण्यासाठी आला. आमच्या मािसाशंी िो लढला. त्याम ळे सधंी साधून 
गहनमाचें बरेच सरदार पळून गेले. काय आज्ञा? बादशहानंी आज्ञा केली, ‘सरबराहखानाला हजर करा.’ 
 
सव्वीस जुलै १६९९ 
 

हवजाप री कनाटकचा फौजदार मामूरखान याने हलहहले की : येथे कामे प ष्ट्कळ व्हावयाची आहेि. 
अधोनीचा बदललेला हकल्लदेार राव सरूपडसग याला इकडे येऊन बादशाही मोहहमािून भाग घेण्याची 
आज्ञा व्हावी. एका ग जगबदाराला पाठवनू सरूपडसगाला हिकडे पाठहवण्याि याव े अशी आज्ञा झाली. 
खानबहाद र न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) हा हिकडे आलयावर सरूपडसगाने शहाजादा बेदारबख्िाच्या 
सैन्याि िैनाि म्हिून जाव ेअसे ठरले. 

 
महादेवाच्या डोंगराचा ठािेदार यासीनखान याने कळहवले की : रामा (राजाराम) हा सािाऱ्याहून 

हनघून वसंिगडला पोहोचला आहे. मराठ्ाचें यमाजी वगैरे सरदार दहा–बारा हजार स्वारासंहहि देवराई 
या गावाि ठाि माडूंन बसले आहेि. बालाघाटाि आपले घोडे ठेवनू पेठेि छाविी करण्याचा त्याचंा हवचार 
आहे. क िाला िरी पाठवनू त्याचें पाहरपत्य कराव ेआहि त्यानंा छाविी घालू देऊ नये अशी हवनंिी आहे. या 
बाबिीि चीनक लीजखान बहाद र याला िाकीदपत्र पाठहवण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
खटाव येथील हरकाऱ्याचं्या हलहहण्यावरून कळले की : गहनमाचें एक हजार स्वार वारूगड जवळ 

जमले आहेि. हकललयाि सामग्रीसरंजाम व हशम नाही. काय आज्ञा? आज्ञा झाली की, ‘मन्सूरखानाने 
सामग्रीसरंजामाची व्यवस्था करून द्यावी.’ 

 
धामोिीचा फौजदार (ब ंदेलखंड) शरे अफगनखान याने हलहहले की : गगरोनीचा परगिा वीस 

वषापासून छत्रसालाचा म लगा गरीबदास याच्या िाब्याि होिा. आिा िो त्याच्या हािािून काढून घेण्याि 
आला आहे. िो मला िनखा जहागीर म्हिून देण्याि यावा. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
हेराचं्या हलहहण्यावरून कळले की : इस्माईलखान मका, जाधवराव, एकोजी व परसोजी वगैरे 

यानंा चीनक लीचखानाच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले होिे. पि िे अद्याप त्या फौजेि दाखल झाले 
नाहीि. आहि चीनक लीजखान िर अहमदनगरला पोहोचला. काय आज्ञा? आज्ञा झाली की, 
‘सफहशकनखान मीर ि जक याने यासावल (अंमलबजाविीची मािसे) यानंा पाठवनू वरील अहधकाऱ्यानंा 
चीनक लीजखानाच्या सैन्याि रवाना कराव.े’ 
 

एकोितीस जुलै १६९९ 
 

सरकारी मालमते्तचा (बयिूािचा) अहधकारी ख दाबदंाखान याने कमरनगर (कनूगल)– च्या 
खािीिून हमळालेले िीन हहरे बादशहाच्या समोर ठेवले. 

 
शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याने प ढीलप्रमािे हलहहले : कानगौडा देशम ख याने एक हकल्ला 

बाधंला होिा. आजे्ञप्रमािे त्याचा प्रदेश उध्वस्ि करून हकल्ला िाब्याि आिला आहे. लक्ष्मेश्वरची फौजदारी 



 
अनुक्रमणिका 

व सदर हकललयाची हकल्लेदारी यावर क िाची िरी नेमिकू व्हावी. ‘ि म्हीच क िाचे िरी नाव स चवा’, असे 
त्याला कळहवण्याची आज्ञा झाली. 

 
मीर आहिश (दारूगोळ्याचा अहधकारी) िरहबयिखान याला आज्ञा झाली की : दोनश ेबंदूकची 

हवजाप री कनाटकचा फौजदारी मामूरखान याजकडे पाठहवण्याि यावे. 
 

तीस जुलै १६९९ 
 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की : म हंमदाबाद उफग  बीदरचा स भेदार अलीमदानखान याने 
रयिेकडून एक लक्ष िेरा हजार चारश े रुपये वसूल केले आहेि. ‘ग जगबदाराला पाठवनू िी रक्कम 
अलीमदानखान याजकडून घेऊन ह ज राि आिावी’, अशी आज्ञा झाली. 

 
प रंदर हकललयािील िोफखान्याचा दारोगा काहसम याने हलहहले की : गहनमाचें मोठे सैन्य या 

भागाि पसरले आहे. या हकललयावर त्याचंा रोख हदसिो. आज्ञा झाली की, ‘चीनक लीजखानबहाद र याने 
िािडीने हिकडे पोहोचाव ेअसे त्याला हलहहण्याि याव.े’ 

 
हरकऱ्याचं्या िोंडून प ढीलप्रमािे कळले : सटवाजी डफळ याचा म लगा बाजी डफळे याने (राजा) 

रामाची सोबि सोडून म नीमखानाच्या माफग िीने ह ज राि याव ेअसे ठरले होिे. पि िो म नीमखानाचा म लगा 
म हंमद काहजम याजपाशी पोहोचला. मात्र सटवाजी हा आपला म लगा बाबाजी (बाजी) व कहबलयाची 
मािसे यानंा घेऊन पळून गेला. म हंमद काहजम हा गढीसखं (सखं, जि िाल का, सागंली हजलहा) येथे 
येऊन पोहोचला. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘सटवाजी व त्याचे भाऊबंद याच्या मन्सबी काढून घ्याव्या. 
मामूरखानाचा नायब हदयानिखान हा हवजाप राि आहे. त्याला हलहहण्याि याव ेकी– सटवाजीचे परगिे 
िािडीने जप्ि कराव.े’ 
 
एक ऑगस्ट १६९९ 
 

काल रात्री बादशहानंी बक्षीउलम लक म खहलसखान यास बोलहवले. त्याला प ढील प्रमािे आज्ञा 
करण्याि आली : िरहबयिखान मीर आहिश (दारू गोळ्याचा अहधकारी) याजबरोबर पाठहवण्यासाठी 
स्वार ियार करा. त्याचवळेी पाच हजार दोनश ेस्वाराचें सैन्य ियार करण्याि येऊन बादशहानंा केलेली 
व्यवस्था दाखहवण्याि आली. बादशहानंी िरहबयिखानाला मध्यरात्री बोलाहवले आहि फाहिहा पढून 
त्याला सटवाजी डफळे याच्या पाहरपत्यासाठी रवाना केले. बादशहानंी सफहशकनखान मीर ि जक अवल 
(दरबारच्या एकंदर व्यवस्थेचा श्रेष् संचालक) याला आज्ञा केली की : िरहबयिखानाबरोबर नेमलेलया 
सहकाऱ्यानंा मािसे पाठवनू िरहबयिखानापाशी रवाना करा. सफहशकनखानाने हवनंिी केली की : या 
सहकाऱ्याचं्या काही मागण्या आहेि. 

 
सय्यद अजमि ल्लाखान याने हवनंिी केली की : दोन हत्ती व दोन घोडे देण्याि याविे. हवनंिी मान्य 

करण्याि आली. 
 
सय्यदखानाने हवनंिी केली की : काही घोडे व रोख रक्कम देण्याि यावी. त्याला पाच घोडे व एक 



 
अनुक्रमणिका 

हजार रुपये देण्याची आज्ञा झाली. नागोजी माने याची नेमिूक सटवाजी डफळे याच्या जागी आटपाडी 
(सागंली हजलहा) च्या ठािेदारीवर करण्याि आली. त्याला एक खंजीर बक्षीस म्हिून देण्याची स चना 
देण्याि आली. िरहबयिखानाच्या फौजेच्या हदवािहगरीवर अब लम कादमचा म लगा अब्द लजम व बक्षीहगरी 
व वाकहनसी यावर म हंमद िकी याचं्या नेमि का करण्याि आलया. 

 
िरहबयिखानाने हवनंिी केली की : शाही िोफखान्यािील दीडश ेबकंदाज व दोनशऐेंशी पायदळ 

हशपाई मी बरोबर घेि आहे. त्याचंी िीन महहन्याची पगारबाकी चाळीस हजार रुपये भरिे. रक्कम 
महालािील खहजन्यािून देण्याि यावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
मरहूम लोधीखान याचा म लगा व हमफिाह लफ िूह (कोथलागड) चा हकल्लेदार अहमद याने प ढील 

प्रमािे हवनंिीपत्र धाडले : राजमाचीच्या हकल्लेदाराचा भाऊ सावरबा (?) हा मोठे सैन्य घेऊन या भागाि 
चालून आला. मी आपली पथके त्याच्या हवरुद्ध पाठहवली. य द्ध झाले. बादशहाच्या भाग्याने शत्रूची अनेक 
मािसे ठार झाली. त्याचं्या सरदाराला हजविं पकडण्याि आले आहे. बादशहा म्हिाले, ‘सेवचेा मज रा 
झाला.’ 
 

दोन ऑगस्ट १६९९ 
 

शहजादा बेदारबख्ि याने म िगजाबाद हमरजकडे याव ेअशा अथाची आज्ञा त्याला धाडण्याि आली. 
 
राजा शाहू याच्या वकीलाने म खहलसखानाच्या मध्यस्थीने हवनंिी केली की : राजे शाहू यानंा 

आपली पथके दाखहवण्याची आज्ञा झाली आहे. पि त्यापैकी पाचशसेत्तर मािसे मोगल सैन्यािच िैनाि 
आहेि. िी परि येईपयंि पाहिी स्थहगि करण्याि यावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
गढीसखं (सखं, जि िाल का, सागंली हजलहा) येथील ठािेदार अली याने कळहवले की : 

सटवाजी डफळे हा गढीला वढेा घालण्यासाठी येि आहे. चारश े बंदूकची आहि कोिािरी अहधकारी 
पाठहवण्याि येऊन माझे सहाय्य कराव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली आहि खानजहानची मािसे व शखे 
ग लाम म हंमद, म शरफ कौलार हैदराबादी यानंा हिकडे (संखकडे) पाठहवण्याची आज्ञा झाली. 
 

तीन ऑगस्ट १६९९ 
 

आटपाडीचा ठािेदार नागोजी माने यास िरहबयिखानाच्या फौजेि जाण्यास हनरो देण्याि आला. 
त्याला एक घोडा, व एक कट्यार ही देण्याि आली. 

 
राजा भीम याचे भाऊ इदं्रडसग व बहाद रडसग यानंा िरहबयिखानाच्या फौजेि जाण्यास हनरोप 

देण्याि आला. त्याचं्या काही हवनंत्या मान्य करण्याि आलया. 
 

पाच ऑगस्ट १६९९ 
 

मयि राजा अनूपडसग याचा म लगा इदं्रडसग याला पाचश ेजाि व दोनश ेस्वार अशी मन्सब होिी. 



 
अनुक्रमणिका 

त्याला एक घोडा बक्षीस देण्याि येऊन िरहबयिखानाच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. 
 
गाहजउद्दीनखान फीरोजजंग याने हलहहले की : आजे्ञप्रमािे चादंखान याला हनगूनबख्िाच्या 

पाठलागावर पाठवीि आहे. पि िो नमगदेच्या पलीकडे आहे. माळव्याचा स भेदार म ख्िारखान याला आज्ञा 
व्हावी की— हनगूनबख्िाने नरेंद्रशहाला गढ (मंडल) येथे स्थापन केले आहे. िेथे जाऊन त्याचे पाहरपत्य 
कराव.े हवनंिी मान्य करून म ख्िारखानाकडे एक ग जगबदार पाठहवण्याची आज्ञा करण्याि आली. 

 
मोहिकदखान स भेदार ब ऱ्हािपूर याने प ढीलप्रमािे हलहहले की : मऊ गंसाबाद (फऱ् रूखाबाद, 

हजलहा उत्तर प्रदेश) येथील वाहहद अफगाि हा कालीबटेचा जमीनदार मकरंद याच्यापाशी पाचश ेअफगाि 
घेऊन दहा हजार रुपये माहवार (महसक) वर नोकरी करीि आहे. िी नोकरी सोडून दे म्हिून त्याला 
साहंगिले पि ऐकि नाही. शहाजादा म हंमद आज्जम याच्या जहाहगरीिील अनेक गाव े त्याने ल टली व 
िेथील मालमत्ता त्याने आपलया स्विःच्या गावी पाठहवली. अकबराबाद आग्रा येथील स भेदार याला हलहून 
वाहहद अफगाि याचे कहबले धराव े व त्याच्या सहकाऱ्याचंी मालमत्ता जप्ि करावी असा ह क म व्हावा. 
हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
सहा ऑगस्ट १६९९ 
 

मरहूम खानजहान याचा म लगा अब लफिह हा स्विःचे लग्न उरकून छाविीि (ब्रह्मप रीच्या) 
आला. 

 
शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेिील बािम्यावरून प ढील प्रमािे कळले : राव गोपाळडसग हा 

आमच्या फौजेि िैनाि होिा. िो आपला म लगा हहमिडसग याला सैन्याि (बेदारबख्िाच्या) ठेवनू स्विः 
हनघून गेला. या संदभाि यारअलीबेग याने हवनंिी केली की राव गोपाळडसग हा येथे (ब्रह्मप री) िळापाशी 
आला आहे. त्याने हचठ ठी हलहहली की काही हवनंिी करण्यासाठी मी आलो आहे. बादशहा म्हिाले, ‘िो 
(गोपाळडसग) येथे कशासाठी आला हे बक्षीउलम लक म खहलसखान याने चौकशी करून कळवाव.े’ त्याची 
मन्सब दोन हजार जाि व एक हजार स्वार अशी आहे. 
 
सात ऑगस्ट १६९९ 
 

ि कग िाजखानाचा भाऊ व दहीवडीचा ठािेदार ख्वाजाखान याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि येऊन 
त्याला व छत्रडसग हसयोहदया यानंा िरहबयिखानाच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. एखाद्या 
अहधकाऱ्याची नेमिूक करून माझ्या सैन्याि धान्य व रसद पोहोचेल अशी व्यवस्था व्हावी अशी 
िरहबयिखानाने हवनंिी केली. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
भीमेच्या पलीकडील काठावर (उत्तरे कडील) मरहूम खानजहान याचा वाडा होिा. जवाहरमल 

िंत्रज्ञ याने आजे्ञप्रमािे वाड्याचा नकाशा बादशहासमोर ठेवला. िो पाहून बादशहा म्हिाले, ‘न स्रिखान 
(खानजहानचा म लगा) याने द सऱ्या जागेि राहाव.े वरील वाड्याि शहाजहानाबाद (हदल्ली) हून आलेली 
खानजहानची बहीि हाजीखानम ही राहील.’ 

 



 
अनुक्रमणिका 

ज न्नरच्या बािम्यावंरून प ढीलप्रमािे कळले : िीनश े म काहीर (मराठे) हे लोहगडपाशी आले. 
त्यानंी हकललयाच्या िटावर दोरावर हशड्या लावलया. पि िोफखान्याची मािसे सावध झाली. त्यानंी दोर 
कापून टाकले. िेथील (लोहगड) हकल्लेदार अटलडसग याजपाशी पथके नाहीि. पावसाळ्याचा मोसम 
आहे. हकल्ला हािाि राहिे कठीि आहे. काय आज्ञा? आज्ञा झाली की, ‘बक्षीउलम लक म खहलसखान याने 
चौकशी करून वृत्तािं सादर करावा.’ अल्लाहक ली, सागंोलयाचा हकल्लेदार व फौजदार, याने गहनमाचें िीन 
घोडे ल टले होिे. िे ह ज राि पाठहवले. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : रामा (राजाराम) हा वसंिगडाहून बाहेर पडून सािाऱ्याला परि 

आला आहे. 
 
आठ ऑगस्ट १६९९ 
 

उदयपूरचा रािा अमरडसग आहि हबदनूरचा जमीनदार (राजा) बसप्पा नाईक (?) यानंा प्रत्येकी 
एकेक घोडा पाठहवण्याची आज्ञा झाली. 

 
खान फीरोजजंग यानें प ढीलप्रमािे हलहहले : सय्यद अब्द ल मआली याचा म लगा खान म हंमद हा 

पूवी बंडखोर हनगूनबख्ि याच्या चाकरीि होिा. िो सध्या खानबहाद र न स्रिजंग याच्या फौजेि िैनाि आहे. 
त्याला इकडील प्रदेशाचा उत्तम पहरचय आहे. त्याला माझ्या फौजेि िैनाि करण्याि याव.े हवनंिी मान्य 
करण्याि आली. 

 
शहाजादा कामबक्ष याच्या पथकािील दोनश े एकोििीस मािसे फिेह ल्लाखानाच्या फौजेि व 

दोनश े छत्तीस मािसे कामयाबखानाच्या फौजेि िैनाि होिी. त्यानंा परि बोलावण्याि याव े अशी 
बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
काल हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील बािमी कळली : दौलिमंदखान उफग  हशवजी हा पूवी 

ग लालबारमध्ये कैदेि होिा. जानोजीच्या हवनंिीवरून त्याची स टका करण्याि आली. िो आिा जानोजीचा 
नायब म्हिून जहखनहजविी (?) च्या फौजदारीवर काम करीि आहे. आिा गहनमानंा (मराठ्ानंा) जाऊन 
हमळाव ेअसा त्याने बेि केला आहे. 

 
बादशहा हमीद द्दीनखानाला म्हिाले, ‘ि मच्या िैनािीिील हवश्वासू मािसाला त्याला धरून 

आिण्यासाठी पाठवा. िो लढू लागला िर त्याला ठार मारा. पि ही गोष्ट उघड होऊ देऊ नका.’ 
हमीद द्दीनखान बहाद र याने आपला बक्षी रामडसग याला या कामावर नेमले. िो पथक घेऊन पोहोचला. 
हशवजी गढीच्या बाहेर आला. रामडसगाने त्याला म्हटले, ‘ि ला ह ज राि येण्याचा ह क म झाला आहे.’ यावर 
हशवजीने िलवार उपसली. चकमकीि िो मारला गेला. त्याचे डोके कापून पाठहवण्याि आले आहे. 
 

नऊ ऑगस्ट १६९९ 
 

चीनक लीजखान याने हवनंिी केली की : या भागािील वाकहनसानंा आज्ञा व्हावी की हलकट 
गहनमाचंी (मराठ्ाचंी) माहहिी त्यानंी मला प रवीि जावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 



 
अनुक्रमणिका 

संरक्षिासाठी म्हिून औरंगाबाद स भ्याचे भाग पाडण्याि आले. एकेका अहधकाऱ्याला त्या त्या 
भागाच्या संरक्षिासाठी जबाबदार धरण्याि आले. िे भाग आहि त्यावरील अहधकारी हे प ढील प्रमािे होिे 
:— 
 
(१) चीनक लीजखान बहाद र याजंकडे अहमदनगर, प िे, सगंमनेर, हशरवळ. 
(२) औरंगाबादचा फौजदार नजाबिखान याजकडे, जालना, अंबड, वैजापूर, कन्नड, फदापूर, 

गोदावरीवरील शहागडपयंि. 
(३) बीडचा फौजदार इस्लिफािखान याजकडे फिेहाबाद, शवेगाव, शहागड, बादशाही छाविी 

(ब्रम्हप री). 
(४) नळद गगचा हकल्लेदार व फौजदार हमहदीखान याजकडे ग लबगा, सोलापूर, अक्कलकोट, व 

अफजलपूर. 
(५) ग लशनाबाद नाहशकचा ठािेदार मािबरखान याजकडे अहमदाबाद उफग  नानोदे (?) जव्हार, दूपदी 

डदडोरी (?). 
(६) धारूरचा फौजदार उजबेकखान याजकडे औसा (?) नलेगाव (?), गोदावरीपयंि. 
 

दहा ऑगस्ट १६९९ 
 

आज बादशहा मंगळवढे्यास जाण्यास हनघि होिे. पि मिलबखान करावलबेगी याने हवनंिी केली 
की : पावसाम ळे वाटेि खूप हचखल झाला आहे. याम ळे बादशहानंी प्रवासाचा बेि रहहि केला. 
 
अकरा ऑगस्ट १६९९ 
 

आज श क्रवार. कचेरीचे कामकाज झाले नाही. 
 
बारा ऑगस्ट १६९९ 
 

कळहवण्याि आले की : खान फीरोजजंग याच्या फौजेि िैनाि असलेले म हंमद रजी वगैरे 
बकंदाज हे फीरोजजंगाचे सैन्य सोडून ह जूराि येि आहेि. आज्ञा झाली की, ‘रुस्िमबेग याने जाऊन त्यानंा 
परि फीरोजजंगाच्या सैन्याि घालाव.े’ 

 
चीनक लीजखानबहाद र याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : ज न्नरच्या हकललयाि अब्द लकरीम वगैरे 

मावळे आहेि. त्यानंा माझ्यापाशी िैनाि करण्याि याव.े 
 
िरहबयिखान मीर आहिश याने खालील हवनंत्या हलहून पाठहवलया : 

 
(१) डफळापूरची ठािेदारी अमान ल्ला यास देण्याि यावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
(२) खानापूरची ठािेदारी आवजी आढळराव यास देण्याि यावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 



 
अनुक्रमणिका 

(३) बहहजी पाढंरे याचा मानलेला म लगा परसोजी आहि सटवाजी डफळे याचे भाडंि आहे. बहहजीचे 
म्हििे आहे की— ‘आपलयाला डफळापूरची जमीनदारी देण्याि आली िर आपि पेशकश म्हिून 
एक लाख रुपये देण्यास ियार आहोि. बादशहाने हवनंिी मान्य करून आज्ञा केली की, ‘परसोजी 
(व बहहजी) पाढंरे यास चीनक लीजखानाच्या फौजेिून काढून िरहबयिखानापाशी िैनाि करण्याि 
याव.े’ 

(४) ठाण्याचं्या रक्षिासाठी आठश ेस्वार व एक हजार प्यादे, स्वारास चाळीस रुपये व प्याद्याला पाच 
रुपये या हहशबेाने नेमण्याि याविे. या कामासाठी एखाद्या अहधकाऱ्याची नेमिूक करण्याि यावी. 
हवनंिी मान्य करण्याि येऊन स्वारासंाठी म हंमद काहजम व प्याद्यासंाठी मन्सूरखान या 
अहधकाऱ्याचंी नेमिकू करण्याि आली. 

(५) कवठे येथील ठािेदारीवर भपूिचा म लगा हसद्धराज याची नेमिकू करण्याि यावी. हवनंिी मान्य 
करण्याि आली. 

(६) जवळे येथील ठािेदारीवर अब्द ल रसूल याचा म लगा उस्मान याची नेमिूक करण्याि यावी. हवनंिी 
मान्य करण्याि आली. 

(७) अथिीचा जमीनदार भपूि याचा भाऊ देवराव हा सटवाजी डफळे याच्या िक्रारीम ळे हवजापूर येथे 
कैदेि आहे. त्याची स टका करण्याि यावी. हवनंिी मान्य झाली व देवरायला िरहबयिखानाच्या 
सैन्याि पाठहवण्याि याव ेअशी आज्ञा देण्याि आली. 

 
तेरा ऑगस्ट १६९९ 
 

मरहूम म खहलसखान याचा म लगा व अहमदनगर सरकार (हजलहा) मधील जेऊर (?) चा 
फौजदार अजीज ल्ला हा आजे्ञप्रमािे येऊन बादशहानंा भेटला. 
 

आवजी आढळराव याला खानापूरच्या ठािेदारीवर नेमण्याि आले. त्याला दीड हजार जाि व 
आठश ेस्वार अशी मन्सब होिी. िीि पाचश ेजाि अशी वाढ करण्याि आली. 
 

चवदा ऑगस्ट १६९९ 
 

म हंमदाबाद उफग  बीदर येथील स भेदार अलीमदानखान याने हलहून हवनंिी केली की : मी 
रयिेकडून पट्टी म्हिनू एक लाख िेरा हजार चारश े रुपये वसूल केले असे येथील हरकारा व 
सवानेहहनगार (वृि सादर करिारा) यांनी वैमनस्याच्या पोटी खोटेच हलहहले आहे. त्यावरून ही रक्कम 
माझ्याकडून वसूल करावी अशी आज्ञा झाली आहे. ह क म रद्द व्हावा. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
हत्रचनापली व हबदनूरच्या जमीनदाराकंडे हखलिीची वसे्त्र, फमान व घोडे या वस्िू न स्त्रिजंग 

(ज स्लफकारअलीखान) याच्या द्वारे पाठहवण्याची आज्ञा झाली. 
 

पंधरा ऑगस्ट १६९९ 
 

पावसाम ळे आज कचेऱ्याचें काम बंद होिे. 



 
अनुक्रमणिका 

सोळा ऑगस्ट १६९९ 
 

मन्सूरखान याने अजग केला की : कलयाि हभवडंीचा ठािेदार मािबरखान याने प ढीलप्रमािे 
हलहहले आहे— गहनमानंी (मराठ्ानंी) हसद्धगडचा हकल्ला िाब्याि घेिला होिा. हे ऐकून मी हिकडे माझी 
पथके पाठहवली. बादशहाच्या भाग्याने हकल्ला परि आपलया िाब्याि आला आहे. िेथे हकल्लेदार व हशम 
(हशबंदी) याचंी व्यवस्था करण्याि यावी.’ आज्ञा झाली की : िेथील हकल्लेदारी मािबरखानाच्या अहधकाराि 
देण्याि यावी. मािबरखानाला दोन हजार जाि व एक हजार चारश े स्वार, त्यापैकी एक हजार स्वार 
द घोडी, अशी मन्सब होिी. िीि शभंर स्वाराचंी वाढ करण्याि आली. 

 
बादशहानंी औरंगाबाद स भ्याची हवभागिी व अहधकाऱ्याचंी नेमिूक प ढीलप्रमािे करून आज्ञा केली 

की, ‘या अहधकाऱ्यानंी गहनमानंा (मराठ्ानंा) आपलया हद्दीि छाविी करू देऊ नये व चोरानंा (मराठे 
गहनमानंा) आपलया हद्दीि राहू देऊ नये.’ 

 
स भ्याचे पाडण्याि आलेले हवभाग, त्याचं्या हद्दी, अंिरे व अहधकारी हे प ढीलप्रमािे : 

 
(१) चीनक लीजखान याच्या िाब्याि चौसष्ट कोस लाबं व िीस कोस रंुद, हद्दी अहमदनगर, संगमनेर, 

ज न्नार, हशरवळ, प िे. 
(२) औरंगाबादचा स भेदार नजाबिखान, पन्नास कोस लाबं व बेचाळीस कोस रंुद, जालना, अंबड, 

वैजापूर, कन्नड, खाली गोदावारी व उत्तरेस फदापूरचा घाट (अडजठ्ाजवळ). 
(३) बीडचा फौजदार इस्लिफािखान, साठ कोस लाबं व चाळीस कोस रंुद, उत्तरेस शहागडपयंि 

(गोदावरीवर), दहक्षिेस ब्रह्मप रीच्या छाविीपयंि. 
(४) धारूरचा हकल्लेदार उजबेकखान चव्वचेाळीस कोस लाबं व छत्तीस कोस रंुद. 
(५) नळद गगचा हकल्लेदार व फौजदार हमहदीखान, बत्तीस कोस लाबं आहि बत्तीस कोस रंुद, हद्दी 

ग लबगा, सोलापूर, अफजलपूर, धाराशीव (उस्मानाबाद). 
 
सतरा ऑगस्ट १६९९ 
 

बहाद रगड पेडगावच्या बािम्याि म्हटले होिे की : गहनमाचें पाचश ेस्वार पाटसच्या ठाण्याजवळ 
छाविी करून आहेि. त्यानंी आपले घोडे जवळपासच्या रानाि चरण्यासाठी सोडले आहेि. ह जराकंडून 
कोिी अहधकारी येऊन त्याचें पाहरपत्य करील अशी आशा बाळगून आहे. 
 
एकोिीस ऑगस्ट १६९९ 
 

कळहवण्याि आले की : एक फकीर न्यायालयाच्या बाजूनेग लाल बारकड उडी मारून 
कठड्यावरून बादशहाच्या िख्िाजवळ पोहोचाण्याचा बेि करीि होिा. अल्लाहयारबेग ग जगबदार याने 
त्याला पकडून खाली आिले. चौकशी करिा िो मजजूब (फकीराि वडे्यासारखे वागिारे) असलयाचे 
समजले. त्याला सोडून द्याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 



 
अनुक्रमणिका 

ईरज (ग्वालहेर जवळ) कडील बािम्यावरून समजले की : बंडखोर हनगनूबख्ि याने छत्रसालकडे 
िीस हजार रुपये पाठहवले आहेि. या रकमेिून बंदूकचींना नेमून त्यानंा माझ्याकडे पाठवा असे 
हनगूनबख्िाने छत्रसालाला कळहवले आहे. कळहवण्याि आले की : अब्द ऱ् रहमान याचा म लगा अब्द लमजीद 
वगैरे मािसे हवजाप री कनाटकाि िैनाि होिी. िी िेथून हनघनू गेली आहेि. फरारी म्हिून त्याचंी नोंद 
व्हावी अशी आज्ञा झाली. अब्द लमजीदला दोन हजारी जाि व एक हजार स्वार अशी मन्सब होिी. त्याचे 
इिर सहकारी फिेहम हंमद पाचश ेजाि व दोनश ेस्वार व इस्ख्ियारम हंमद िीनश ेजाि व शभंर स्वार असे 
मन्सबदार होिे. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : सटवाजी डफळे आहि त्याचा म लगा हे रामा (राजाराम) ला 

भेटले. त्याने त्यानंा हखलिीची वसे्त्र हदली. 
 
एकवीस ऑगस्ट १६९९ 
 

उदयपूरचा जमीनदार (रािा) अमरडसग यास देण्यासाठी हखलिीची वसे्र व इिर वस्िू काढून 
ठेवण्याि आलया होत्या. त्या पाठहवण्याचे स्थहगि कराव े अशी आज्ञा झाली. इिकेच नव्हे िर त्याने 
पाठहवलेले पेशकश परि कराव ेअशी ज म्लि लम लक असदखान यास आज्ञा झाली. 
 
तेवीस ऑगस्ट १६९९ 
 

आज्ञा झाली की : मयि राजा भीम याचे भाऊ राजा इदं्रडसग व राजा बहाद रडसग यानंा 
िरहबयिखानाच्या फौजेिून ह ज राि बोलावनू घ्यावे. 
 
चोवीस ऑगस्ट १६९९ 
 

आज बादशहा मंगळवढे्याकडे रवाना झाले. िीन कोसाची मजल आक्रमनू िे मागंळवढे्याच्या 
हकललयानहजकच्या आपलया हनवासस्थानाि दाखल झाले. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : गहनमाचं्या (मराठ्ाचं्या) सहा हजार स्वारानंी वरेवळ व कंधार 

(नादेंड हजलहा) भागाि छाविी केली आहे. आज्ञा झाली की, ‘गहनमाचें पाहरपत्य करून त्यानंा हिकडे 
छाविी घालू न देण्याहवषयी नादेंडचा स भेदार अलीमदानखान व धारूरचा हकल्लेदार व फौजदार 
उजबेकखान यानंा हलहहण्याि याव.े’ 
 

पंचवीस व सव्वीस ऑगस्ट १६९९ 
 

श क्रवार–आज कचेऱ्या बंद होत्या. सव्वीस ऑगस्टलाहह कचेऱ्या बंद होत्या. 
 

सत्तावीस ऑगस्ट १६९९ 
 

िळकोकिचा फौजदार बसालिखान (याच्याकडे बळेगावची हकल्लेदारीहह होिी) याने हवनंिी 



 
अनुक्रमणिका 

हलहून पाठहवली की : दोन हत्ती व दोन घोडे पाठहवण्याि याव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
बसालिखान याच्या इिर हवनंत्या प ढील प्रमािे होत्या (१) इकडे दारुगोळा नाही. पाठवावा अशी आज्ञा 
झाली. 

 
शभंर बेलदार व शभंर िबरदार (परश धारी) िैनाि करण्याि याविे. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
काहसमबेग ग जगबदार हा सोंध्याचा जमीनदार (राजा) सदाहशव नाईक याजकडे फमान घेऊन गेला 

होिा. िो त्याचे उत्तर घेऊन आला. 
 

अठ्ठावीस ऑगस्ट १६९९ 
 

खान फीरोजजंग याच्या सैन्यािील बािम्यावरून कळले की : येथील फौजेिील िोफखान्याचा 
दारोगा म हंमदहरजा हा येथून चारश े बाि, दारूगोळा, श िरनाळ वगैरे सामग्री ही खान फीरोजजंगाच्या 
परवानगीवाचनू घेऊन गेला असून िो (वऱ्हाडचा स भेदार) अस्करखान याजकडे एहलचपूरला गेला आहे. 
येथे मोहहमा चालू आहेि. काय आज्ञा? िोफखान्याि याचा अहवाल द्यावा, अशी आज्ञा झाली. 

 
स भे हैदराबाद येथे िैनाि असलेले मन्सबदार यानंी (म हरममध्ये) वादे्य वगैर वाजहवली असे 

िेथील म हिहसब (नीहिमते्तवर देखरेख ठेविारा अहधकारी) याने पाठहवलेलया बािम्यावरून कळले. 
हैद्राबादचा स भेदार जानहसपारखान याची मन्सब पाचशनेी कमी करण्याि आली. 

 
एकोितीस ऑगस्ट १६९९ 

 
खान फीरोजजंग याच्या सैन्याचा हदवाि याने फीरोजजंगास साहंगिले की : ‘हशपायाचंा एक 

वषाचा पगार थकला आहे.’ बादशहाची आज्ञा की, ‘उत्तर भारिािील खहजना ब ऱ्हािप राि आला आहे. िो 
इकडे आलयावर पगार देऊ.’ पि हदवािाचे म्हििे असे की, ‘खहजना येण्याि उशीर होि आहे.’ यावर 
बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘िूिग इकडून एक लाख रूपये फीरोजजंगाकडे पाठवाव.े खहजना आलयावर 
उरलेला पगार देण्याि येईल.’ 
 

एक सप्टेंबर १६९९ 
 

चाकिचा हकल्लेदार व फौजदार सय्यदजाफर याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : गहनमानंी 
(मराठ्ानंी) कडूस व खेड येथे छावण्या घािलया आहेि. िेथील ठािेदाऱ्या पि माझ्याकडे देण्याि आलया 
िर मी गहनमाचें पाहरपत्य करीन आहि त्यानंा या भागाि येऊ देिार नाही. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
दोन सप्टेंबर १६९९ 
 

मीर लष्ट्करी याची कौलास (नादेंड हजलयाच्या सरहद्दीवर, आंध्रप्रदेश) चा हकल्लेदार व फौजदार 
म्हिून नेमिकू करण्याि आली. 

 



 
अनुक्रमणिका 

आपलया िैनािीिील हरकारा भास्करराव याच्याबरोबर वीस ग जगबदार व इिर वीस कौल (सेवक) 
देण्याि याविे अशी आज्ञा झाली. 

 
होशगंाबाद (मध्यप्रदेश) च्या बािम्यावरून कळले की : येथील फौजदार जानबाजखान हा 

आजे्ञप्रमािे खान फीरोजजंग यानंा जाऊन हमळाव े म्हिून हनघाला होिा. वाटेि गोंडांनी रात्री त्याच्यावर 
छापा घािला. अनेक लोक मारले गेले अगर जखमी झाले. जानबाजखान याला जबर जखमा झालया. 
हल्लेखोर गोंड हे त्यानंिर हनघून गेले. 
 
चार सप्टेंबर १६९९ 
 

धारूरचा हकल्लेदार व फौजदार उजबेकखान याला इस्लिफािखानाच्या जागी बीडचा पि फौजदार 
म्हिून नेमण्याि आले. त्याची मन्सब वाढहवण्याि येउन हशबंदीची रक्कमहह दीडलाख रुपयानंी वाढहवण्याि 
आली. 

 
अशगदखानाच्या अजास अन सरून अस्करखान (वऱ्हाडचा स भेदार) याच्या जागी डबद्राबन याची 

प ढील कामासाठी नेमिूक करण्याि आली : (१) पवनार व खेडला येथील फौजदारी (२) चादंा व देवगड 
येथील जमीनदाराकडून हमळिाऱ्या पेशकशची िहसीलदारी (वस ली). 

 
करूिडसग हशसोहदया याला बादशहानंी िरहबयिखानाच्या िैनािीिून काढून स्विःच्या िैनािीि 

घेिले. 
 
पाच सप्टेंबर १६९९ 
 

काल रात्री बादशहानंा कळहवण्याि आले की : िरहबयिखान मीर आहिश हा आपले सैन्य 
ख्वाजाखान याच्या हािाखाली ठेवनू एकटाच छाविीि आला आहे. िरहबयिखान हा येऊन बादशहानंा 
महशदीि भेटला. त्याने पाच मोहरा नजर म्हिून बादशहासंमोर ठेवलया. बादशहानंी त्याला हवचारले, 
‘आज हकिी कोस मजल मारून आला?’ त्याने साहंगिले, ‘एकोिीस कोस.’ यानंिर त्याला स्विःच्या 
हनवासस्थानाकडे जाण्यास हनरोप देण्याि आला. 

 
रूह ल्लाखान याने आपलया वकीलाच्या द्वारे हवनंिी केली की : परगिे कासेगाव हे पूवी शकंरराम 

चव्हाि याजकडे होिे. आिा त्याच्या बदलीम ळे परगिा मोकळा (पायबाकी) आहे. िो िनखा म्हिनू 
देण्याि यावा. हदयानिखान याने चौकशी करून कळवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
सहा सप्टेंबर १६९९ 
 

डबद्राबन फौजदार याला पवनार (वधा हजलहा) कडे जाण्यास हनरोप देण्याि आला. 
 
जाफराबाद उफग  चादूंर (चादंवड?) च्या हरकाऱ्याने हलहहले की : हकल्लेदार इनायि ल्ला हा आजारी 

आहे. िलवारही हािाि धरू शकि नाही. काय आज्ञा? म खहलसखान याने चौकशी करून कळवाव ेअशी 



 
अनुक्रमणिका 

आज्ञा झाली. 
 
रूह ल्लाखानाने हवनंिी केली : शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि असलेला राव 

गोपाळडसग हा हवपन्नस्स्थिीम ळे बेदारबख्िाच्या फौजेिून आला असून छाविीच्या चौकीि पडून आहे. िो 
हपढीजाद सेवक आहे. आपलया भेटीची अपेक्षा बाळगून आहे. बादशहा म्हिाले, ‘त्याला म्हिाव,े ि ला देशी 
जाण्यास परवानगी हमळिार नाही. भेट घेऊन आपलया िैनािीच्या जागेवर (बेदारबख्िाच्या फौजेि) जाि 
असेल िर त्याने मला भेटाव,े नाहीिर नाही. मजी त्याची.’ राव गोपाळडसग याला दोन हजार जाि व एक 
हजार स्वार अशी मन्सब होिी. 
 

आठ सप्टेंबर १६९९ 
 
खान फीरोजजंग याच्या सैन्यािील बािम्यावरून कळले की : िेथे िैनाि असलेले हदलेरखान 

वगैरे बाजाराि उघडउघड दारु हवकिाि. आहि अशीच इिर धमगबाय कृत्ये करिाि. असे होऊ न 
देण्याहवषयी खान फीरोजजंग यास हलहहण्याि याव े अशी आज्ञा झाली. असे करिाऱ्याचंी नाव े :— 
हदलेरखान, राजा इंद्रडसग, राजा उत्तमराम, राजा बीरडसग, म नीमखान, शखे अलीखान, िालेयारखान, 
शहबाज पन्नी. 

 
म हमरखान याने औरंगाबादेहून हलहहले की : िेथील िलावािून मािी काढून हदल्ली दरवाजाकडे 

टाकण्याि आली आहे. िेथे बाग लावण्यास जागा चागंली आहे. आज्ञा झालयास बाग लावण्याि येईल. 
हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 

नऊ सप्टेंबर १६९९ 
 

म हंमदअमीन खान सदर (न्यायाधीश) याचा भाऊ म हंमद यूसफ हा मध्य आहशयािून न किाच 
आला होिा. िो येऊन बादशहाला भेटला. त्याला हखलिीची वसे्र देण्याि आली. 

 
शहाजादा बेदारबख्ि याने प ढीलप्रमािे नेमि का करण्याि याव्या असे हलहून पाठहवले : बंकापूरचा 

हकल्लेदार मीर नूरूद्दीन याला लक्ष्मेश्वरची फौजदारी पि देण्याि यावी. आहि त्याचा म लगा मीर हाशम 
याला चादंागौडाचा हकल्ला बरहट्टी (?) यावर हकल्लेदार म्हिून नेमण्याि याव.े दोन्ही हवनंत्या मान्य 
करण्याि आलया. 
 

दहा सप्टेंबर १६९९ 
 

िरहबयिखान हा आजे्ञप्रमािे िळावर आला होिा. क शलिेची प्राथगना (फािेहा खैर) पढून 
बादशहानंी त्याला परि आपलया सैन्याकडे जाण्यास हनरोप हदला. 

 
राव गोपाळडसग याने प ढीलप्रमािे हवनंिी यारअलीबगे व म खहलसखान याचं्या द्वारे केली : माझा 

म लगा रिनडसग याने माझे सगळे विन बळकाहवले आहे. मी िर येथे सैन्याि नोकरी बजावीि आहे. माझ्या 
म लाच्या या आििाईपिाम ळे माझी फार द दगशा झाली आहे. रिनडसगाला ह ज राि बोलावण्याबाबि 



 
अनुक्रमणिका 

ग जगबदार पाठहवण्याि आला नाही. रिनडसग सध्या उजै्जनच्या स भ्याि िैनाि झाला आहे. मला देशी 
जाण्याची परवानगी असावी. मी िेथील व्यवस्था लावनू प न्हा ह ज रापाशी येईन. बादशहानंी आज्ञा केली 
की, ‘राव गोपाळडसग याने जाण्याची जरूर नाही. रिनडसगाला ह ज राि पाठहवण्याबद्दल म ख्िारखान 
(माळव्याचा स भेदार) याला हलहहण्याि याव.े’ 

 
खास चौकीचा दारोगा मिलबखान याने अजग केला की : खास चौकीची बरीच मािसे जहाहगरी 

नसलयाम ळे त्रस्ि आहेि. म नीमखानाने खास अहधकारी पाठवनू त्यानंा जहाहगरी हमळिील अशी व्यवस्था 
करावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
हेराचं्या िोंडून कळले की : परसोजी भोसले वगैर सरदार वऱ्हाडाकडे हालचाली करीि आहेि. 

रामा (राजाराम) याने त्यानंा हलहहले आहे की मी चादंा देवगडच्या भागाि येि आहे. 
 
अकरा सप्टेंबर १६९९ 
 

िरहबयिखानाच्या सैन्याि िैनाि असलेला सय्यदखान व त्याचा म लगा यानंा िरहबयिखानाकडे 
जाण्यास हनरोप देण्याि आला. 

 
डफळापूरचा ठािेदार अमान ल्लाखान यास सखं (जि िाल का) व जरेश्वर (?) येथील 

ठािेदारीवर नेमण्याि आले. 
 
िळकोकिचा फौजदार बसालिखान याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : आपली आज्ञा झाली 

होिी की वजेरा सदर क्रोह (साहंिक?) हफरंगी याने अजग व पेशकश ही पाठहवली की त्याच्या नावाने फमान 
पाठहवण्याि येईल. आपले खास फमान येईपयंि म स्ख्लसखान बक्षी याचा हस्ब लह क म (आपलया आजे्ञवरून 
हनघालेला ह क म) िरी सादर व्हावा म्हिजे िो हफरंगी मला िोफा वगैर सामग्री देईल. हवनंिी मान्य 
करण्याि आली. 

 
बीडचा बदललेला फौजदार इस्लिफािखान याच्यापाशी आठश ेऐंशी स्वार होिे. िे नवीन फौजदार 

उजबेकखान याजपाशी िैनाि करण्याि याविे अशी आज्ञा झाली. 
 
तेरा सप्टेंबर १६९९ 
 

लक्ष्मेश्वरच्या फौजदारीवर बादशहानंी म हंमदखान बेग याच्या जागी अब्द ऱ् रसूल हमयाना याची 
नेमिूक केली. 

 
करूमादगाव (हवदभाि?) च्या जमीनदाराला ह ज राि पाठवाव े अशी आज्ञा खान फीरोजजंग 

याजकडे पाठहवण्याि आली. 
 
पंचवीस सप्टेंबर १६९९ 
 



 
अनुक्रमणिका 

आज बादशहानंी आज्ञा केली की : यार अलीबेग यानी वकील व खबरा देिाऱ्याकडून म चलके 
घ्याव.े त्याने या दरबारच्या बािम्या हलहू नये. 
 
दोन ऑक्टोबर १६९९ 
 

आज बादशहानंी आज्ञा केली की : वकील व दरबारच्या खबरा देिारे यानंी बक्षीच्या कागदपत्राि 
जे ह क म सादर झालेले असिील िेवढ्याप रत्याच बािम्या द्याव्या. याम ळे या अखबारािचे काम साि हदवस 
थाबंले होिे. 

 
आज्जमगड प रंदरच्या िोफखान्याचा दारोगा (अहधकारी) म हंमद काहसम याने प ढील प्रमािे 

हलहहले : हेरानंी बािमी आिली की–म काहीर (मराठे) याचंा सरदार परश राम हा दोन हजार स्वार व दोन 
हजार पायदळ घेऊन द ष्ट हेिू मनाि धरून या भागाि आला आहे. काय आज्ञा? आज्ञा झाली की, 
‘चीनक लीजखानाला हलहून त्याचे पाहरपत्य करण्याचा ह क म पाठवावा. 
 

तीन ऑक्टोबर १६९९ 
 

न किाच म सलमान झालेला अब्द ऱ् रहीम कौल (सेवक) याला वीस मोहराचं्या डकमिीचा एक घोडा 
बक्षीस म्हिून देण्याि आला. 
 

चार ऑक्टोबर १६९९ 
 

राव गोपाळडसग चंद्रावि हा आज बादशहानंा भेटला. त्याने सफहशकनखानाच्या द्वारे प ढीलप्रमािे 
हवनंिी केली : माझा म लगा रिनडसग हा माझे विन (रामप रा, माळव्याि) बळकावनू बसला आहे. िीन वष े
झाली माझ्या जहाहगरीिून एक पैशाचे उत्पन्न मला हमळि नाही. त्याची िैनािी काब लस भ्याि करण्याि 
यावी. त्याच्या ऐवजी माझा म लगा डहमिडसग याला देशी जाण्याची परवानगी देण्याि यावी. 

 
बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. त्यानंा गोपाळडसगाला हखलिीची वसे्त्र देऊन त्याला 

बेदारबख्िाच्या फौजेि जाण्यासाठी हनरोप हदला. गोपाळडसगाला दोन हजारी जाि व चारश ेस्वार अशी 
मन्सब आहे. 
 

पाच ऑक्टोबर १६९९ 
 

िरहबयिखानाचा म लगा म हंमद इसहाक याला बक्षीस देण्याि आले. ग लबग्याचा हकल्लेदार व 
फौजदार कामयाबखान याच्या बरोबर असलेले दीडश ेमन्सबदार यानंा ह ज राि बोलावनू घेण्याि आले. 

 
शहाजादा म अज्जम याने (काब लहून) अठरा डाडळबे व खब गजे पाठहवली िी बादशहासमोर ठेवण्याि 

आली. 
 

सात ऑक्टोबर १६९९ 



 
अनुक्रमणिका 

म नीमखानाचा म लगा म हंमद काहजम याला खानापूरच्या ठाण्याकडे पाठहवण्याि आले. 
 
राविमल हा ग लशनाबाद (नाहशक) चा ठािेदार मािबरखान याजपाशी िैनाि होिा. िो लष्ट्कराि 

आला. त्याला भेटीस आिाव े अशी मन्सूरखानाला आज्ञा झाली. त्याला पाचश े जाि व अडीचश े स्वार 
त्यापैकी दीडश ेद घोडी अशी मन्सब होिी. 

 
देवगडचा (नागपूरजवळ) याप ढे इस्लामगड म्हिून उल्लखे करीि जावा अशी आज्ञा झाली. 
 
औरंगाबाद व बीड येथे िैनाि असलेले शभंर अहदी (पगारीहशलेदाराप्रमािे) यानंा बोलावनू घेऊन 

प ढे रवाना होिाऱ्या बादशाही िंबूबरोबर (पेशखाना) पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

आठ ऑक्टोबर १६९९ 
 

राव गोपाळडसग याचा म लगा डहमिडसग याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
मीरक ह सेन याला ब गंा (ब िगे, िळ ब्रम्हप रीचा) चा बक्षी व वाकनीस म्हिून नेमण्याि आले. 

 
नऊ ऑक्टोबर १६९९ 
 

हमजाग ल ख शमंहजल व उस्मान करावल यानंी ब्रह्मप री िे म िगजाबाद हमरज याच्या एका वाटेने 
बारा मजला व द सऱ्या वाटेने दहा मजला आखलया होत्या. िी यादी बादशहानंा दाखहवण्याि आली. बारा 
मजलाचं्या वाटेने चलाव ेअसे बादशहानंी ठरहवले. बादशहा म्हिाले, ‘पाच जमाहदलावल रोजी (एकोिीस 
ऑ्टोबर १६९९) मी (ब्रह्मप रीहून) कूच करीन.’ 

 
राविमल झाला आज बादशहानंा भेटला. हमफिाह लफ िूह (कोथळागड) या हकललयाची हकल्लेदारी 

व फौजदारी याजवर पूवीचा अहधकारी अहमद याला बदलून त्याच्या जागेवर राविमल झाला याची 
नेमिूक करण्याि आली. 

 
याप ढे नजर (भेट, नजरािा) याला पेशकश म्हिि जाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
जानोजी हा पंचहजारी मन्सबदार, गाहजउद्दीनखान बहाद र याच्या फौजेि िैनाि होिा. त्याची 

मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
दहा ऑक्टोबर १६९९ 
 

शहाजादा बेदारबख्ि याने कळहवले की : आपलया आजे्ञप्रमािे मी या महहन्याच्या (रहबउस्सानी) 
एकोिीस िारखेस (चार आ्टोबर १६९९) लक्ष्मेश्वरहून पन्हाळगडाकडे रवाना झालो आहे. 

 
हसरडहदचे न्शबंदी ख्वाजा (औरंगजेब म जद्दद हसरडहदीच्या या घराण्याला ग रुप्रमािे मानी) 



 
अनुक्रमणिका 

यानंा काल बादशहानंी दोन हजार रुपये देऊन हसरडहदला जाण्यास हनरोप हदला. त्याचं्याबरोबर संरक्षक 
पथक हदले जाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
करावलखान यास आज्ञा झाली की, ‘ियार रहा. ि म्हाला मी खटावकडे पाठवीि आहे. येथून 

खटावपयंि हकहि मजला होिील? िेथे राहाण्यासाठी छाविी योग्य जागा हनवडून परि या.’ त्याने हवनंिी 
केली की : बदका (संरक्षक पथक) देण्याि याव.े आज्ञा झाली की : बकग दाज व हशम (पायदळ) याचे 
पथक देण्याि याव.े याच सदंभांि िरहबयिखान मीर आहिश (दारूगोळ्याचा म ख्य) याने हवनंिी केली की 
: बकंदाज पथकाची पगार थकबाकी अठरा हजार रुपयापयंि गेली आहे. खासगीिून (अंदरून महल) ही 
रक्कम देण्याि यावी अशी आज्ञा झाली. 

 
हवजाप री कनाटकचा फौजदार महमूदखान याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : मी आजारी आहे. 

परवानगी असलयास येथे एक नायब ठेवनू हवजाप र स भ्याि येईन. परवानगी देण्याि आली. 
 

बारा ऑक्टोबर १६९९ 
 

दीवािचे कामकाज स रू होण्यापूवी बादशहानंी बक्षीउलम लक म खहलसखान याला बोलाव ू
पाठहवले. िो येऊन बादशहा महशदीि होिे िेथे त्यानंा भेटला. 

 
करावलखान व मरहूम अन्वरखान याचा म लगा अब्द स्सलाम ख शमंहजल याला योजमापाची साधने 

देऊन खटावकडे रवाना केले. बादशहानंी आज्ञा केली : म नीमखानाचा म लगा म हंमद काहजम हा आपले 
पथक घेऊन याचं्याबरोबर जाईल. यानंी मजला ठरवनू मला माझ्या प्रवासाि वाटेि भेटाव.े 

 
शहाजादा बेदारबख्ि याच्या सैन्यािंील जी जी मािसे ब्रह्मप रीच्या छाविीि आहेि त्यानंा 

बेदारबख्िाकडे िािडीने पोहोचवाव,े अशी आज्ञा झाली. 
 
स रिेच्या बािम्यावरून कळले की, िेथील बंदराचा म िसद्दी (अहधकारी) अमानिखान हा मरि 

पावला. 
 

तेरा ऑक्टोबर १६९९ 
 

ब्रह्मप रीच्या िळावर आसारे म बारक (पे्रहषिाशी संबहंधि असलेले काहंी अवशषे) ठेवलेले असून 
बादशहा मधूनमधून दशगनाला जाि (प ढे मोहहमेि िे बरोबर बाळगीि) काल िे रात्रभार आसारे 
म बारकपाशी बसून होिे. सकाळी हदवस दोन प्रहर आला असिा िे परिले. 
 

चवदा ऑक्टोबर १६९९ 
 

बादशहानंी आज्ञा केली की : म रीदखान, हजार जाि व िीनश े स्वार याचंा मन्सबदार, याने 
ब्रह्मप रीच्या िळावर राहाव.े 

 



 
अनुक्रमणिका 

पंधरा ऑ्टोबर १६९९ एक जमाहदलावल, दहक्षि स भ्याचा हदवाि हदयानिखान याची मरहूम 
अमानिखान याच्या जागी स रिबंदरचा म िसद्दी (अहधकारी) म्हिून नेमिूक करण्याि आली. 

 
मोहिमदखान याला दहक्षिचा हदवाि म्हिनू नेमिे आहे िर त्याचे मन्सब मरािब काय आहेि याची 

माहहिी हवचारण्याि आली. 
 
चीनक लीजखान याने हलहून कळहवले की : नारोजीचा भाऊ व बारामावळचा जमीनदार खंडोजी 

हा आपलया इलाख्यािील ठािी साभंाळण्याचे काम उत्कृष्ट रीिीने करीि आहे. कृपा होईल अशी अशा 
बाळगून आहे. त्याला दोन हजार जाि व एक हजार स्वार अशी मन्सब होिी. िीि पाचश ेजाि अशी वाढ 
करण्याि आली. 

 
बादशहानंी प ढील प्रमािे आज्ञा केली. बादशाही िळाच्या भोविालचे ठािेदार याचंी हनम्मी पथके 

बादशाही सैन्याि व हनम्मी ठाण्याि. बादशाही सैन्यािील वरील हनम्मी पथके िरहबयिखान व 
फिेह ल्लाखान याजंकडे िैनाि राहिील. 

 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान याने हवनंिी केली की : आपली आज्ञा झाली आहे की राजा शाहू व 

हसकंदरखान हवजाप री हे आपलया बरोबर राहिील. मरहूम दौलिमदंखान याचा म लगा बख्िावरखान 
याच्या संबधंी काय आज्ञा? त्यानेहह आमच्या बरोबर राहाव ेअशी आज्ञा झाली. बख्िावरखान यास पधंाराश े
जाि व पाचश ेस्वार अशी मन्सब होिी. 
 

सोळा ऑक्टोबर १६९९ 
 

फराशखान्याचा म शरफ शरफ द्दीन याने हवनंिी केली की : मंगळवेढ्याकडे म क्कामाचे िंब ू
पाठहवण्यासबंंधी काय आज्ञा? बादशहानंी आज्ञा केली की : नौबिी नगारे वाजवीि झेंडे बरोबर घेऊन िंब ू
रवाना करा. बरोबर मिलबखान करावलबेगी, ख दाबंदाखान (बयिूाि, सरकारी मालमते्तचा अहधकारी), 
हखदमि िलबखान (नगारखान्याच्या दारोगा) सरबराहखान कोिवाल, व म हंमद आहरफ इत्यादींनी जाव.े 
त्याप्रमािे अंमलबजाविी झाली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : िीन हजार मोहरा इदंापूर मागे शहाजादा आज्जम याजकडे 

पाठहवण्याि याविे. मरहूम अमानिखान (स रिेचा म िसद्दी) याची म ले सय्यद म हंमद, मीर म हंमदिकी व 
सय्यद अहमद यानंा मन्सबी व नेमि का देण्याि आलया. 

 
बादशहानंी िरहबयिखान मीर आहिश याला आज्ञा केली की : मी ज्या ज्या वळेी नवीन मजलावर 

म क्काम करीन त्यावळेी ि म्ही सवग िोफानंा सरबत्ती हदली पाहहजे. 
 
बादशहानंी शहाजादा बेदारबख्ि याजकडे फमान पाठहवले होिे. त्याचे उत्तर घेऊन ग जगबदार 

परि आला. िो म्हिाला, ‘मी हनघालो त्यावळेी शहाजादे हे पन्हाळगडच्या हदशनेे एक मजल प्रवास करून 
होिे.’ 

 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहा हे कोिवाल सरबराहखान याला म्हिाले, ‘मी कूच करिार आहे. जे माझ्याबरोबर 
राहािील त्यानंा परि (ब्रम्हप रीचा) िळावर येऊ देऊ नका.’ 
 
सतरा ऑक्टोबर १६९९ 
 

कचेरीच्या पूवी बादशहानंी बक्षीउलम लक म खहलसखान, हमीद द्दीनबहाद र, म लिफिखान, उस्मान 
करावल यानंा दौलिखान्याच्या (हनवासस्थानाच्या) महशदीि बोलावनू त्याचं्याशी खलबिे केली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : दहा हजार रुपये डकमिीचा एक हत्ती व पाचश ेमोहरा डकमिीचा एक 

घोडा, ज म्लि लम लक असदखान (म ख्यप्रधान) याच्यासाठी काढून ठेवा. आम्ही इकडून रवाना होण्याच्या 
वळेी त्यानंा देण्याि येिील. 

 
शहाजादा म अज्जम याने डाडळबाच्या दोन करंड्या पाठहवलया होत्या त्या हमळालया. 
 
बारामावळचा जमीनदार खंडोजी हा चीनक लीजखान याच्या फौजेि िैनाि होण्यासाठी हनघाला. 

त्याने बादशहाचा हनरोप घेिला. त्याला सोन्याचे कडे देण्याि आले. 
 
पाईने हवलायिचा ठािेदार नाहरखान, खटावचा ठािेदार रामचंद्र व मसूरचा ठािेदार मंबाजी 

याचं्या नाव ेआज्ञापते्र रवाना करावयाचा व त्याचंी उत्तरे आिण्याचा ह क म झाला. 
 
अठरा ऑक्टोबर १६९९ 
 

काल रात्री बादशहानंी बक्षीउलम लक म खहलसखान, मन्सूरखान व उस्मान करावल यानंा बोलावनू 
त्याचं्याशी खलबिे केली. 

 
बादशहानंी ज म्लि लम लक असदखान यास हखलिीची वसे्त्र हदली. बादशहा म्हिाले, ‘उद्या येथून 

हनघिाना, ि म्हाला हत्ती व घोडा ही देण्याि येिील.’ 
 
क च करिाना रूह ल्लाखान याने एक मजल चौडोल व एक पालखी व दोन मजलासाठी रथ ठेवावा 

अशी आज्ञा झाली. 
 
वऱ्हाड स भ्याचा बदललेला हदवाि बशारिखान हा येऊन बादशहानंा भेटला. त्याला मरहूम 

खानजहानबहाद र याचा म लगा न स्त्रिखान याच्या जागी इस्लामप री (ब्रम्हप री) च्या हकल्लेदारीवर नेमण्याि 
आले. सादिखान, ख्वाजाखान, ि कग िाजखान,चीनसबद, व हहदायि केश यानाचं िेवढे आपले क ट ंबीय 
बरोबर ठेवण्याची परवानगी देण्याि आली. बाकीच्या क ट ंहबयाना िळाबाहेर जाऊ देऊ नये अशी आज्ञा 
कोिवाल सरबराहखान याला देण्याि आली. 
 

एकोिीस ऑक्टोबर १६९९ 
 



 
अनुक्रमणिका 

आज सहा घहटका हदवस आला िसे बादशहा हे म िगजाबाद हमरजेच्या हदशनेे जाण्यासाठी िख्िे 
रवावंर स्वार झाले. िे हदवािेखास पाशी आले. िेथे त्यानंी ज म्लि लम लक असदखान यास हत्ती व घोडा ही 
बक्षीस हदली. असदखानाच्या साि हजार जाि व साि हजार स्वार याि स्वार द घोडी करून वाढ केली. 
ब्रम्हप रीच्या िळाचे रक्षि करण्याचे काम असदखानाकडे देण्याि आले. बादशहानंी क शलिेची प्राथगना 
(फािेहाखैर) पढून त्याला हनरोप हदला. 

 
सव्वािीन कोस असा प्रवास करून बादशहा मंगळवढे्याला पोहोचले. त्यावळेी िोफाचंी सरबत्ती 

करण्याि आली. 
 
ब्रह्मप रीहून हनघिाना वाटेि बादशहांनी इस्लामप री (ब्रह्मप री) चा हकल्लेदार बशारिखान याला 

परि जाण्यास हनरोप हदला. 
 
खान जहानबहाद र याची म ले अब लफिह व नस्त्रीखान यानंा इस्लामप री (ब्रह्मप री) च्या िळावर 

राहाण्याची आज्ञा देण्याि आली. 
 
हदवािेखासचा दारोगा हमीद द्दीनखानबहाद र, अहहदयान (एकाडें) हशलेदारचा बक्षी 

ख दाबंदाखान, म लिफिखान, न्यायकचेरीचा दारोगा म नीमखान याचं्या मन्सबी वाढहवण्याि आलया. 
 
ख दाबंदाखानाने िळावर राहाव ेअशी आज्ञा झाली होिी. आिा त्याने (हा शाहयस्िेखानाचा म लगा) 

स्वारीि बरोबर राहाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

वीस ऑक्टोबर १६९९ 
 

आज बादशहा मंगळवढे्याि श क्रवारची नमाज पढले. 
 

एकवीस ऑक्टोबर १६९९ 
 

आज बादशहानंी बयूिाि (सरकारी मालमत्ता) चा प्रम ख अहधकारी ख दाबंदाखान याच्या जागी 
त्याचा नायब म्हिून मरहूम अमीरुल उमराचा (शहयस्िाखान) म लगा अब लम आली याची नेमिकू करून 
त्याला िळावर (ब्रह्मप रीच्या) जाण्याचा हनरोप हदला. 

 
डसकदरखान (हवजापूरचा माजी बादशहा) राजा शाहू, आहि दौलिमंदखानाचा म लगा 

बख्िावरखान यानंा स्वारीि पालखी, डोली व रथ बरोबर घेण्याची परवानगी देण्याि आली. 
 
म हंमद अकबर (बंडखोर राजप त्र) याचा अजग घेऊन त्याचे हसद्दीहसन आहद नोकर आले होिे. 

त्यानंी सद्र द्दीनखानापाशी जाव ेअशी आज्ञा करण्याि आली. 
 
बावीस ऑक्टोबर १६९९ 

 



 
अनुक्रमणिका 

आज बादशहा मंगळवढे्याहून हनघाले. अडीच कोस प्रवास करून िे भालविी या गावी पोहोचले. 
 
रामराय हरकारा याला िळाच्या (ब्रह्मप री) हरकाऱ्याच्या ह द्यावर नेमून बादशहानंी त्याला 

ब्रह्मप रीकडे जाण्यास हनरोप हदला. 
 
तेवीस ऑक्टोबर १६९९ 
 

खटावच्या हदशनेे मजला आखण्यासाठी करावलखान यास पाठहवण्याि आले होिे. िो परि 
आला. त्याने मजलाचा आराखडा बादशहा समोर ठेवला. 

 
हबदनूरचा जमीनदार बसाप्पा नायक याला फमान, हखलिीची वसे्त्र, हत्ती व घोडा पाठहवण्याचे 

ठरवनू व त्याच्याकडून पेशकश (खंडिी) घेऊन येण्यासाठी सय्यद म राद याची ग जगबदार म्हिनू नेमिकू 
करण्याि आली. 

 
खटावचा ठािेदार रामचदं्र याने हलहून कळहवले की : येथील हकल्ला मोडकळीस आलेला असून 

पडून गेला आहे. दोनश े बलेदार व वीस मि सरब (दारुगोळ्यासाठी लागिारी हवहशष्ट मािी) व बारुद 
(दारु) ही पाठहवण्याि येिील अशी आशा बाळगून आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की पन्नास बलेदार व 
सरब, बारुद ही पाठहवण्याि यावी. 

 
कळहवण्याि आले की : हलकट गहनमाचंी (मराठे) मािसे मंगळवढे्याच्या भोविी आली आहि 

त्यानंी ग रेढोरे पळहवली. बादशहानंी आज्ञा केली की : बक्षीउलम लक बहरामंदखान यानंी लष्ट्कराभोविी 
गस्ि घालावी. त्याप्रमािे बहरामंदखान हा लष्ट्कराभोविी चार कोस गस्ि घालून आला. 
 
चोवीस ऑक्टोबर १६९९ 
 

आज बादशहा भालविीहून िख्िे रवावंर बसून हनघाले. अडीच कोस प्रवास करून िे म क्काम 
आम्दा? येथे दाखल झाले. बादशहानंी आज्ञा केली की : न स्त्रिजंग (ज स्लफकारखान) याला देण्यासाठी 
म्हिून चारश े मोहरा डकमिीचा एक घोडा व सहा हजार रुपये डकमिीचा एक हत्ती हे वगेळे ठेवाव.े 
बक्षीउलम लक म खहलसखान यानंी साहंगिले की : न स्त्रिजंग (ज स्लफकारखान) हे हवजापूर जवळ येऊन 
पोहचले आहेि. 

 
कळहवण्याि आले की : शहाजादा म हंमद आज्जमशहा हे या महहन्याच्या साि िारखेस 

(जमाहदलावल) हनघाले (एकवीस आ्टोबर १६९९). िे याच महहन्याच्या बारा व चौदा या िारखाि 
बादशहानंा येऊन भेटिील. बादशहानी आपलया बकावल (म दपाक खाना) चा अहधकारी हकीम 
साहदकखान यानंा आज्ञा केली की : शहाजादे आज्जम एक मजलेवर आले की ि म्ही येथील खाशाचे भोजन 
बरोबर घेऊन जाऊन त्यानंा िे देण्याची व्यवस्था करा. 

 
हरकाऱ्याने कळहवले की : रामा (राजाराम) हा सािारच्या हकललयाि आहे. आपली बायका म ले 

हकललयाि ठेवनू स रि बंदराकडे जाव े असा त्याचा बिे आहे. बादशहानी हे वृत्त वाचून िे बक्षीउलम लक 



 
अनुक्रमणिका 

म खहलसखान याजकडे पाठवाव ेम्हिून आज्ञा केली. 
 

पंचवीस ऑक्टोबर १६९९ 
 

आज बादशहा डनबोिी (?) या गावाजवळ म क्कामाला आले. बादशहानंी हहदायिकेश याला 
हवचारले, ‘बादशहाजादे आज्जम येथून हकिी अंिरावर आहेि?’ त्याने साहंगिले, ‘पस्िीस कोसावर. पाच 
पाच कोसाची मजल िे करिील िर एक आठवड्याि िे ह ज राि येऊन पोहचिील.’ 

 
रामा (राजाराम) याने ह ज राि अजग पाठहवला होिा. यारअलीबेग याने िो बादशहा प ढे ठेवला. िो 

वाचून बादशहानी त्याच्याकडे (यारअलीबेग) परि हदला. 
 
यारअलीबेग याच्या हेराकंडून प ढीलप्रमािे कळले : राम (राजाराम) याने रामचंद्र (रामचंद्रपिं 

अमात्य) व हनळोपहंडि यानंा सािाऱ्याि सोडले. िो स्विः सािाऱ्यावरून चार कोस प ढे आला. िेथे 
हनगूनबख्ि (बंडखोर गोंड राजा) याजकडून आलेली दोन मािसे त्याला भेटली. िे रामाला 
(राजारामाला) म्हिाले, ‘ि म्ही त्या प्रािंािून इकडे या म्हिजे देवगड (नागपूर जवळ) ला ठाि माडंिा 
येईल.’ 
 

यावर धनाजाधव व दादोमलहार हे सरदार म्हिाले, ‘बादशहा हे स्वारीवर हनघाले आहेि. स्विःचे 
हहि हव ेअसेल िर ि म्ही (राजाराम) डजजीकडे जाव.े’ रामा (राजाराम) ने िे मान्य केले नाही. त्याची 
इच्छा सूरिबंदर, वऱ्हाड व स भे हैदराबाद या मागाने डजजीकडे जाण्याची आहे. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : बक्षीउलम लक म खहलसखान याने फीरोजजंगाला हलहाव ेकी, ‘ि म्ही 

जेथे आहाि (वऱ्हाडाि) िेथेच ठाि माडूंन राहा आहि चीनक लीजखानाला हलहाव े की, ‘मकहूर रामा 
(राजाराम) जर ि मच्या प्रदेशाि येऊ लागला िर ि म्ही त्याचा पाठलाग करावा.’ 
 

पंचवीस ऑक्टोबर १६९९ 
 

डनबोिी (?) परगण्याच्या काही रयिेने िक्रार केली, की सगळ्या शिेीभािीची पायमल्ली झाली 
आहे. त्यानंा पाचश ेरुपये देण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
सजेराव (पाच हजार जाि व िीन हजार स्वार), संभाजी, उदाजी व नेिोजी हे शहाजादा 

बेदारबख्ि याजपाशी िैनाि असून या वळेी ह ज राि होिे. त्यानंा फीरोजजंगाच्या फौजेि िैनाि करण्याि 
आले. 
 

सव्वीस ऑक्टोबर १६९९ 
 

आज बादशहा मौजे डनबोिी (?) हून हनघाले. सव्वािीन कोस व प्रवास करून मौजे कसर 
(कोसारी? जि िाल का) येथे आले. 

 



 
अनुक्रमणिका 

हसनक लीखानाचा म लगा म हंमदअली हा मध्य आहशयािून नोकरीच्या आशनेे आला होिा. िो 
बादशहानंा भेटला. त्याला चारश ेजाि व शभंर स्वार अशी मन्सब देण्याि आली. रावदलपि ब ंदेला याच 
म लगा रामचंद हा ब ऱ्हािपूरचा स भेदार मोहिकदखान याजपाशी िैनाि होिा. िो येऊन बादशहानंा भेटला. 
त्याची पाचश ेजाि व दोनश ेस्वार ही मन्सब बहाल ठेवण्याि आली. 

 
प िे व बारा मावळ याचा जमीनदार खंडोजी याने हवनंिी अजग पाठहवला. िो मजकूर बक्षीउलम लक 

म खहलसखान याने बादशहानंा कळहवला. खंडोजीने प ढीलप्रमािे हवनंिी केली होिी : फौजदाराचं्या 
हलगजीपिाम ळे या प्रदेशािील पंधरा महालाि (परगिे) हलकट गहनमाचंी (मराठ्ाचंी) मािसे येथे ठाि 
माडूंन आहेि. िी छाविी करीि आहेि. बह िेक खेडी म्हिजे बंडखोराचंी आगरे बनली आहेि. या 
महालाची फौजदारी पि मला देण्याि आली िर मी चार हजार स्वार व पाच हजार मावळे पायदळ याचंी 
व्यवस्था करीन व गहनमानंा छाविी करू देिार नाही. यावर काय आज्ञा म्हिनू हवचारिा बादशहानंी आज्ञा 
केली की : जे महाल गैर अमली असून िोट्याि नाहीि (कमी) िे देण्याि याविे. खंडोजीला दीड हजार 
जाि व पाचंश ेस्वार अशी मन्सब होिी. 

 
मौजे आम्दा येथील रयिेने िक्रार केली की हपकाची नासाडी झाली आहे. त्यानंा पाचश े रुपये 

द्याविे अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहाजादा आज्जम याजंकडे बादशहाचें फमान घेऊि ग जगबदार गेला होिा. त्याने परि येऊन 

साहंगिले की, ‘शहाजादे हे नऊ िारखेस (िेवीस ऑ्टोबर) बादशहाकडे येिास हनघाले आहेि.’ 
 
सत्तावीस ऑक्टोबर १६९९ 
 

श क्रवार, आज बादशहाचं्या दोन्ही कचेऱ्या अदालि व हदवािे आम या बंद होत्या. 
 
अठ्ठाहवस ऑक्टोबर १६९९ 
 

आज बादशहा साडेिीन कोसाचा प्रवास करून गावजवळल पोहोचले. बादशहा उस्मान करावल 
याला म्हिाले, ‘उद्या मी वाटेि गढीसंखा (सखं) पाहून प ढील म क्कामाला जाईन. िे अंिर हकिी राहील 
याची मोजिी करून या?’ उस्मान करावलने त्याप्रमािे केले. त्याने हवनंिी केली की : गढी सखंाच्या वाटेने 
उद्याचा प्रवास पाविेचार कोसाचा होईल. 
 
एकोितीस ऑक्टोबर १६९९ 
 

आज बादशहा म क्कामाहून हनघाले. साडेिीन कोस प्रवास करून िे मौजे मवारी (?) जवळ आले. 
गढीसखं हे स्थळ पाहाण्याचे त्यानंी स्थहगि केले. 

 
बारा मावळचा जमीनदार खंडोजी याने पन्हाळगडासंबधंी काही सूचना बक्षीउलम लक म खहलसखान 

याचं्यापाशी आिलया होत्या. म खहलसखानाने त्या (सूचना) बादशहानंा कळहवलया. आज्ञा झाली की, 
सूचना िपासून िरहबयिखान यानंी माडंाव्या. 



 
अनुक्रमणिका 

तीस ऑक्टोबर १६९९ 
 

आज बादशहा म क्कामाहून हनघाले. सव्वादोन कोसाचा प्रवास करून िे मलाबाद (जि 
िाल ्यािंील, जिेपासून बारा मलैावरील वज्राबाद जवळ) येथे म क्कामाला आले. 

 
हेरानंी आिलेला प ढील वृिािं यारअलीबेग याने बादशहा प ढे ठेवला. वृत्तािंाि मजकूर असा होिा 

: रामा (राजाराम) हा सािाऱ्याहून हनघून चार कोसावर आला. िेथून त्याने सािारा हकललयािून कलगी, 
हशरपेच इत्याहद वस्िू आिण्यासाठी आपला मन ष्ट्य पाठहवला. िो मन ष्ट्य हकललयािून त्या वस्िू घेऊन येि 
असिाना वाटेि गहनमानंी त्याच्यावर हल्ला करून त्याला मारले व िे त्या वस्िू घेऊन गेले. ही बािमी ऐकून 
मकहूर (राजाराम) फार अस्वस्थ झाला. िो हकललयाि परि आला. त्याचे हदवशी हकललयाि एकाएकी आग 
लागली. आहि सारे काही जळून गेले. 

 
या घटनेम ळे िो (राजाराम) फार घाबरला. त्याने दहशि खाल्ली. त्याचे (राजारामाचे) अन यायी 

त्याला म्हिू लागले, ‘बादशाही सैन्ये या प्रदेशाि येऊन पोहोचली आहेि. रोजचे आमचे कसे हनभावले 
याची आम्हाला काळजी लागली आहे. ि म्ही द सरीकडे जाव ेआहि आमच्या व्यवस्थेसाठी क िाची िरी 
नेमिूक करावी.’ मकहूर (राजाराम) हा पचंवीस ऑ्टोबर पयंि हकललयाच्या बाहेर पडला. 

 
बादशहानंी िो वृत्तािं वाचला. त्यानंी स्स्मिहास्य केले. हा वृत्तािं बक्षीउलम लक म खहलसखान 

याजकडे पाठवा अशी त्यानंी आज्ञा केली. 
 

एकतीस ऑक्टोबर १६९९ 
 

आज बादशहा मलाबाद (जिपासून आग्नेयेला बारामलैावरून) हनघाले. िे हस्िी (अथिी) च्या 
ठाण्यावरून एकंदर साडे पाच कोस व पंधरा साखळ्या असा प्रवास करून मौजे नगरी (हनगडी?) जवळ 
पोहोचले. 

 
कचेरीचे काम संपलयावर बादशहानंी िरहबयिखानाला बोलाहवले. त्यानंी त्याला काही स चना 

केलया. बह िेक िे िरहबयिखानाला प ढे पन्हाळगडाकडे रवाना करिील. 
 
बादशहानंी बक्षीउलम लक म खहलसखान याला प ढीलप्रमािे आज्ञा केली : ि म्ही 

चीनक लीजखानबहाद र यानंा हलहा की : ि म्ही अहमदनगरहून हनघून सालप्याच्या घाटावर या. जर रामा 
(राजाराम) त्या भागाि आला िर त्याचे प रेसे पाहरपत्य करा. 
 

एक नोव्हेंबर १६९९ 
 

कान्होजी (हशके) हा शहाजाद बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि होिा. त्याला ह ज राि बोलावनू 
घ्याव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 

दोन नोव्हेंबर १६९९ 



 
अनुक्रमणिका 

आज बादशहा िख्िे रवावंर स्वार होऊन हनघाले. अडीच कोसाचा प्रवास करून िे मौज गन्नापूर 
(ऐनापूर?) येथे म क्कामाला आले. 

 
बादशहानंी काल रात्री हमीद द्दीनखानबहाद र यास आज्ञा केली की : पन्हाळगडचा नकाशा ियार 

करवा. िो शहाजादा बेदारबख्ि याजकडे पाठवा. त्याप्रमािे वढेा चालवावा (असे कळवा). 
 
म नीमखान याने बादशहानंा प ढीलप्रमािे हवनंिी केली. मोठमोठ्ा अमीर उमरावाचें डहद  वकील 

येथे आहेि. त्याचें म्हििे आहे िे हे, ‘मागे आपली (बादशहाची) आज्ञा झाली होिी की आम्ही लोकानंी शसे्त्र 
बाळगून हफरू नये. आम्ही अमीर उमरावाचं्या घोड्यानंा डाग देवहविे व इिर कामे करिो. आम्ही वास्िहवक 
पाहिा बादशहाचें खालसाकडील नोकर आहोि. शहरया (इस्लामी धमगशास्त्र) प्रमािे हजहझया भरिो. 
यावळेी बादशहा हे हजहाद व शत्रूचे पाहरपत्य या कामासाठी उद्य ्ि झाले आहेि. आम्ही बादशहाच्या सेविे 
व साहन्नध्याि आहोि. आम्हाला शते्र धारि करून, कामहगरी करून दाखवनू प्राि अपगि करण्याची सधंी 
हमळावी,’ बादशहानंी आज्ञा केली की : मोठ्ा अमीर उमरावाचें वकील व मन्सबदार यापैकी जे जे म्हिनू 
घोड्यानंा डाग देण्याची व बाळगण्याची कामे करीि असिील त्यानंा कोिी त्रास देऊ नये. (िे शसे्त्र बाळगून 
हफरू शकिाि). 

 
शहाजादा आज्जम, गाहजउद्दीनखान (फीरोजजंग) व ज स्लफकारखान न स्त्रिजंग याचं्या नावं े पते्र 

रवाना झाली. 
 
आम्ही सोमवारी मूिगजाबाद हमरजेि दाखल होऊ अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
तीन नोव्हेंबर १६९९ 
 

चार हजार अश्रर्फ्या शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याजकडे पाठहवण्याि याविे अशी आज्ञा झाली. 
 
चार नोव्हेंबर १६९९ 
 

आज बादशहा सब्जरंग (हहरवा) नावाच्या घोड्यावर स्वार होऊन प्रवासाला हनघाले. वाटेि िे 
िख्िे रवामंध्ये बसले आहि सव्वादोन कोसाचा प्रवास करून िे उगार (हमरजेच्या प ढे असलेले उगार 
स्टेशन जवळचे गाव िर नव्हे?) येथे म क्कामाला आले. 

 
कोलहापूरचा ठािेदार रिबाजखान याला ह ज राि बोलावण्याि आले. 
 
हेराचं्या िोंडून प ढील बािमी कळली : बारा िारखेस (जमाहदलावल, सव्वीस ऑ्टोबर, १६९९) 

रामा (राजाराम) व नरकवासी संिाजीचा म लगा रािोजी हे चार हजार स्वार बरोबर घेऊन सािाऱ्याहून 
हनघाले. त्याचं्याबरोबर घना जाधव, रामचदं्र व दादो मलहार वगैरे सरदार साि हजार स्वार बरोबर घेऊन 
होिे. िे चंदनवदंनच्या हकललयाि गेले. िेथे िे िीन हदवस होिे. सिरा जमाहदलावल (एकिीस ऑ्टोबर 
१६९९, रोजी िे चंदनवदंनहून हनघून िेथून बारा कोसावर असलेलया परगिे उदरगी (?) येथे पोहोचले. 
िेथे त्यानंा बारा हजार स्वाराचें आिखी सैन्य येऊन हमळाले. स रिबंदराकडे जाण्याचा मकहूर (राजाराम) 



 
अनुक्रमणिका 

चा बेि हदसिो. 
 
बादशहानंी शहाजादा बेदारबख्ि याला आज्ञा केली होिी की : पन्हाळगड डजकून घ्यावा व 

सािारगडाखालची हपके व खेडी उध्वस्ि करावी. आिा आज्ञा करण्याि आली की बेदारबख्िाने रामाचा 
(राजारामाचा) पाठलाग करावा. 

 
म नीमखानाने हवनंिी केली की : सटबाजी डफळे हा प न्हा ह ज राि येि आहे. वाटेि त्याला कोिी 

त्रास देऊ नये अशी फौजदार व ठािेदार यानंा आज्ञा व्हावी. िसे ह क म देण्याि याविे अशी आज्ञा झाली. 
 
पाच नोव्हेंबर १६९९ 
 

आज बादशहा म क्कामाहून हनघाले. साडेिीन कोसाचा प्रवास करून िे मौज वसमल (म्हैसाळ, 
हमरजेपासून सहा मलै) येथे पोहोचले. 

 
सटवाजी डफळे याजपाशी िैनाि असलेला बदी हा हाि बाधूंन बादशहापाशी हजर झाला. त्याचे 

हाि मोकळे कराव ेआशी आज्ञा झाली. 
 
हमरज मूिगजाबादेचा हकल्लेदार व फौजदार म र्फ्िखरखान उफग  मीर नूरुल्ला हा येऊन बादशहानंा 

भेटला. ग जगबदार हे शहाजादा बेदारबख्ि याच्या नाव ेपते्र घेऊन गेले होिे. त्यानंी परि येऊन बादशहानंा 
कळहवले की : शहाजादा हा म िगजाबाद हमरजेच्या पलीकडे दहा कोसावर असून िो बादशहाच्या 
आजे्ञप्रमािे रामा (राजाराम) च्या पाठलागावर कूच करीि चालला आहे. 
 

* * * 
  



 
अनुक्रमणिका 

२ 
 
सहा नोव्हेंबर १६९९ ते एकतीस हडसेंबर १६९९ 
 
सहा नोव्हेंबर १६९९ 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर बसून हनघाले. पाविेिीन कोसाचा प्रवास करून िे म िगजाबाद 
हमरजेला पोहोचले. िेथील हकल्लेदार व फौजदार म र्फ्िखरखान याने आजे्ञप्रमािे िोफाचंी सरबत्ती केली. 
बादशहाजादा आज्जम याने बादशहाची गाठ घेिली. त्याची म ले वालाजाह व वालािबार हेहह बादशहाला 
भेटले. 

 
बादशहानंी प्राथगनेचे शब्द कोरलेला एक िाईि शहाजादा बेदारबख्ि याजकडे पाठहवला. 

म खहलसखान याने बादशहानंा कळहवले की : शहाजादा बेदारबख्ि याने आपलया सैन्याचा बक्षी 
नेकनामखान व सैन्याचे ब िगे हमरजेि ठेवले आहे. आजे्ञप्रमािे नेकनामखान हा बादशहानंा भेटला. 

 
काल रात्री बादशहानंी रूह ल्लाखान व हमीद द्दीनखानबहाद र यानंा बोलावनू म्हटले ‘ियार रहा. 

सािारगडाच्या पायर्थयाशी असलेली खेडी उध्वस्ि करिे व माझ्या छाविीसाठी जागा हनवडिे यासाठी मी 
ि म्हाला ग रुवारी पाठहविार आहे.’ बक्षीउलम लक यानंी सैन्याच्या हशपायाचें िूमार (मस्टर रोल, नाव े
नोंदलेले दप्िर) ियार कराव ेअशी आज्ञा झाली. आजे्ञप्रमािे म खहलसखानाने रूह ल्लाखानाच्या सैहनकाचंा 
िपशील दाखहवला. रूह ल्लाखानाच्या सैहनकाचंा िपशील साि हजार नउश ेस्वार असा भरला. 

 
गंजीकोटचा हकल्लेदार म हंमदशफी हा येऊन बादशहानंा भेटला. बादशहानंी फजाईल खान याला 

साहंगिले, खान बहाद र न स्त्रिजंग याला हलहा की : रामा (राजाराम) हा वऱ्हाडच्या बाजूने गेला आहे. 
ि म्ही त्वहरि त्याच्या पाठलागावर जाव.े आहि शहाजादा बेदारबख्ि याला जाऊन हमळाव.े 
 

सात नोव्हेंबर १६९९ 
 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की : हमरज म िगजाबाद येथे पाण्याची फार टंचाई आहे. बादशहानंी 
आज्ञा केली की : कृष्ट्िा नदीच्या काठावर राहाण्यालायक स्थळ पाहून याव.े त्याप्रमािे मिलबखान व 
उस्मान करावल हे जागा पाहून आले. त्यानी साहंगिले की, ‘येथून कृष्ट्िा सव्वािीन कोस अिंरावर आहे.’ 

 
शहाजादा आज्जम याच्या िैनािीिील प ढील मािसे येऊन बादशहानंा भेटली. जलाल द्दीनखान 

बक्षी, अफजलखान बक्षी व हदवाि, हहदायि ल्लाखान, म हंमद हमहदी मीर सामान, हहदायि ल्ला कोका, 
असद ल्ला दारोगा िोफखाना, हमजा कूचकचा म लगा हमजा म हंमद, हकीम ह सेन, इखलासकेश बक्षी व 
वाकनीस. 

 
खान फीरोजजंग याच्या नावं ेआज फमान रवाना झाले. गंजीकोटचा हकल्लेदार महंमद शफी (?) 

याला रूह ल्लाखानाच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. 



 
अनुक्रमणिका 

म हिहशमखान याला दोन हजार जाि व एक हजार स्वार अशी मन्सब होिी. त्याला मन्सबीवरून 
बडिफग  करण्याि आले. त्याला वषासन नेमून देण्याि आले. त्याला ह ज रािून दोन हजार व ब ऱ्हािपूरच्या 
खहजन्यािून िीन हजार द्याव ेआहि त्याने अजमीरला जाऊन कालक्रमिा करावी अशी आज्ञा करण्याि 
आली. 

 
सरफराजखान हा शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि होिा. म खहलसखानाच्या 

हवनंिीवरून त्याला मदिीदाखल दहा हजार रुपये द्याव ेअशी आज्ञा झाली. राव दलपि ब ंदेला याचा म लगा 
रामचंद हा देशीहून येऊन बादशहाला भेटला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि असलेली अनेक 

मािसे म िगजाबाद हमरजेि बसून आहेि. बादशहानंी सफहशकनखान मीरि जक याला आज्ञा केली की, 
‘म द्दाम अहधकारी नेमून वरील मािसानंा बेदारबख्िाच्या सैन्याि पाठहवण्याि याव.े” 

 
रूहल्लाखानाच्या ऐवजी सफहशकनखान याने करावली (टेहळिीचे आघाडीचे पथक, स्काउडटग) 

चे काम साभंाळाव ेअशी आज्ञा झाली. म नीमखानाचा म लगा म हंमद काहजम याला दारोगा म्हिनू नेमण्याि 
येऊन एक हजार स्वार व पाच हजार पायदळ याजंसहहि बारामावळचा जमीनदार खंडोजी याला 
त्याजपाशी िैनाि करण्याि आले. 

 
खंडोजीचा म लगा महोजी (?) याला एक हजार जाि व चारश ेस्वार अशी मन्सब देण्याि आली. 

अमृिराव याला पाचंश ेजाि व शभंर स्वार अशी मन्सब हमळाली. मरहूम खानजमान फिेहजंग याचा म लगा 
अब्द ल्लिीफ हा पन्हाळगडच्या भोविालच्या भागाचा फौजदार होिा. आपलया सनदा द रुस्ि करून 
हमळाव्या अशी त्याने हवनंिी केली. ह सेन कौल याने त्याची व्यवस्था करावी अशी आज्ञा झाली. 

 
ख दाबंदाखान याला रूह ल्लाखान मीर सामानच व हसयादिखान याला हदवािेखास दारोगा 

हमीद द्दीनखानबहाद र याचा नायब म्हिून नेमण्याि आले. 
 
आठ नोव्हेंबर १६९९ 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर स्वार होऊन हनघाले. एक कोस प्रवास करून िे कृष्ट्िेच्या काठावरील 
आपलया म क्कामावर पोहोचले. छाविीचा म ख्य काजी म हंमद अकरम याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
बेदारबख्िाचा बक्षी नेकनामखान याची मन्सब वाढवनू खहजना बदारबख्िाच्या छाविीि नेऊन 
पोहोचहवण्याचे काम बादशहानंी त्याच्याकडे हदले. 

 
बादशहानंी सूचना केली की : आम्ही शहनवारी सािारगडाकडे कूच करू. 
 
बादशहा हे मिलबखान करावलबेगी याला म्हिाले, ‘ियार राहा. िोफाचें सामान आिण्यासाठी व 

िळावर (ब्रह्मप री) गस्ि घालण्यासाठी मी ि म्हाला पाठवीि आहे.’ मिलबखानाबरोबर पाठहवण्याच्या 
पथकाचे िूमार (नावंहनशीवार नोंद) ियार कराव े म्हिून म खहलसखान यास आज्ञा करण्याि आली. 
औरंगाबादच्या अहधकाऱ्यानंी सरंजाम व इिर आवशयक सामान पाठवाव े म्हिनू िाकीदपते्र खास 



 
अनुक्रमणिका 

ग जगबदाराच्या द्वारे पाठवावी अशी आज्ञा देण्याि आली. 
 
खानबहाद र (हमीद द्दीनखान) याने साहंगिले की : सािारा हे िर गहनमाचें म ख्यस्थळ. िे डजकले 

िर पन्हाळ्यासारखी इिर स्थळे सहज िाब्याि येिील. 
 
बादशहा म्हिाले, ‘ि म्ही आहि रूह ल्लाखान यानंी प ढे रवाना व्हावे’ आम्हीहह येिो. बादशहानंी 

िरहबयिखान व मन्सूरखान याचें पन्हाळगडाकडे जािे िूिग स्थहगि केले. 
 
शहाजादा आज्जम याने बक्षीउलम लक म खहलसखान याला हवचारले, ‘हजल्लसे भानी (बादशहा) 

क िीकडे मोहीम करिार आहेि?’ त्याने म्हटले, मला काहंी कळले नाही. 
 
नऊ नोव्हेंबर १६९९ 
 

आज बादशहानंी रूह ल्लाखान व हमीद द्दीनखान बहाद र यानंा सािारा प्रदेशाि जाण्यासाठी हनरोप 
हदला. त्याचं्याबरोबर साि हजार नऊश ेस्वार होिे. त्याचं्याबरोबर प ढील अहधकारी देण्याि आले. नागोजी 
माने (पाच हजारी जाि व चार हजार स्वार अशी त्याला मन्सब होिी), खंडोजी, सय्यदखान, इनायिखान 
म हंमद शखेी, अली नकी, रुस्िमबेगखान, सय्यदखानाचा म लगा सय्यद याकूब. 

 
सैफ द्दीखान याची सोलापूरच्या हकल्लेदारीवर नेमिूक करण्याि आली. हशरवळचा ठािेदार 

संग्रामखान, बहाद रगडचा फौजदार व हकल्लेदार फख्र द्दीनखान इत्यादींच्या नावाने ह क म पाठहवण्याि 
आले. खटावचा रामचदं्र, महाबीर प्रसाद व हकशनराव यानंा रूह ल्लाखानाच्या फौजेि िैनाि करण्याि 
आले. 
 
दहा नोव्हेंबर १६९९ 
 

आज श क्रवार, बादशहा िख्िे रवावंर स्वार होऊन म िगजाबाद हमरजेच्या ज म्मामहशदीि नमाज 
पढण्यासाठी गेले. नमाजानंिर त्यानंी बादशहाजादा आज्जम याला स्विःच्या िंबकूडे जाण्यास हनरोप 
हदला. बादशहा हे सय्यद शम्स द्दीन याच्या दग्यावर गेले. िेथे िे फािेहा पढले. दग्याचे सेवक सय्यद 
उमरुशहा वगैरेंनी प्रसाद हदला. बादशहानंी हवचारले, ‘सय्यद शम्स द्दीन याच्या वशंजाि कोि आहे?’ 
सेवकानंी साहंगिले की, कोिी नाही, बादशहानी प ढील प्रमािे बहक्षसे हदली. 

 
सय्यद उमरुशहा वगैरेंनी हदलेला प्रसाद धूप, शलेा, क रािाची प्रि, डाडळबाची करंडी. बादशहानंी 

आज्ञा केली की : एक खेडे इनाम म्हिनू द्याव.े रोख दोन हजार रुपये द्याव.े मोज्जन (बागं देिाऱ्यानंा) वगैरे 
हिघानंा बहक्षसे हदली. एकाला पाच होन, द सऱ्याला पाच होन, जारूबकश (झाडलोट करिारा) याला पाच 
होन. 
 

अकरा नोव्हेंबर १६९९ 
 

आज बादशहानंी रोजा (उपवास) पाळला म्हिून त्यानंी म क्काम केला. मिलबखान करावलबेगी 



 
अनुक्रमणिका 

याला िोफाचंी सामग्री आिण्यासाठी व (ब्रह्मप रीच्या) िळाची गस्ि घालण्यासाठी पाठहवण्याि आले. 
शहाजादा आज्जम याचे चारश े स्वार िरहबयिखानाबरोबर हपछाडी (चंदावल) ला राहाविे अशी आझा 
करण्याि आली. 
 

बारा नोव्हेंबर १६९९ 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर स्वार होऊन हनघाले. आघाडीला सफहशकनखान व हपछाडीला 
िरहबयिखान हे होिे. पाविेदोन कोसाचा प्रवास करून बादशहा हे कृष्ट्िेच्या काठावर असलेलया मौजे 
औकी (अकंली) येथे पोहोचले. 

 
शहाजादा बेदारबख्ि याने हलहहले की : मी ओछाचा राजा अवधूिडसग याला माझ्या सैन्याच्या 

चंदावली (हपछाडी) वर नेमले. पि अवधूिडसगाला हे मान्य नाही. बादशहानंी आज्ञा केली. अवधूिडसग 
याला हलहाव,े ‘ि ला आपले भले हव ेअसेल िर याप ढे िू असे करू नकोस.’ 

 
बादशहानंी म िगजाबाद हमरजेचा हकल्लेदार व फौजदार म र्फ्खरखान याला हखलिीची वसे्त्र देऊन 

हमरजेला जाण्यास हनरोप हदला. 
 
बेदारबख्िाच्या सैन्यािील बािम्यावरून कळले की : लखाजी हा दोन हजारी जाि व एक हजार 

स्वार असा मन्सबदार होिा. िो बेदारबख्िाच्या फौजेि िैनाि असून सटवाजी डफळे याला जामीन होिा. 
लखाजी फरारी झाला आहे. या बाबिीि म खहलसखानाने म नीमखानाला िाकीदपत्र हलहाव ेअशी आज्ञा 
झाली. 

 
मिलबखान करावलबेगी याला प ढीलप्रमािे ह क म देण्याि आला. ‘ि म्ही िळावरून ब्रह्मप री 

(ह ज राि येण्यास हनघाल त्यावळेी ि म्ही सागंोलयाच्या वाटेवर ठािी बसवीि खटावच्या मागाने याव े
म िगजाबाद हमरजेची वाट बंद करावी.’ 
 

तेरा नोव्हेंबर १६९९ 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर स्वार होऊन पाविेिीन कोसाचा प्रवास करून हडग्रज येथे पोहोचले. 
 
मरहूम हािमखान याचा म लगा हनसारुल्ला, म हंमद बाकर व त्याचा भाऊ गजनफरबेग हे 

बेदारबख्िाच्या सैन्याि िैनाि होिे. िे येऊन बादशहानंा भेटले. 
 
चवदा नोव्हेंबर १६९९ 

 
आज बादशहा िख्िे रवावंर स्वार होऊन हनघाले. साडेचार कोसाचा प्रवास करून िे इस्म्ियाजपूर 

(आमिाप र, िासगावं िाल का, सागंली हजलहा) ला पोहोचले. 
 
रूह ल्लाखान व हमीद द्दीनखान बहाद र यानंी हलहून पाठहवले की : आम्हाला बािाचे शभंर भािे व 



 
अनुक्रमणिका 

शभंर धन ष्ट्ये हवी आहेि. िे द्याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
प्रवासाि बादशहानंी भास्करराव हरकारा याला हवचारले, ‘येथून पन्हाळगड हकिी कोसावर 

आहे.’ भास्कराव याने साहंगिले की, ‘नऊ कोस अंिरावर आहे. डावीकडे डोंगर आहे. िो हदसि नाही.’ 
बादशहानंी हवचारले, ‘लाबंनू हदसेल असा द सरा कोििा उंच डोंगर आहे’ भास्करराव म्हिाला, ‘प रंदर 
गड.’ 
 
पंधरा नोव्हेंबर १६९९ 
 

काल रात्री बादशहानंा कळहवण्याि आले की : हवजपूरचा स भेदार व हवजाप री कनाटकचा 
फौजदार मामूरखान हा आजाराम ळे हवजापूरला आला. िेथे वारला. त्याला अडीच हजार जाि, व दोन 
हजार स्वार अशी मन्सब होिी. 

 
बादशहानंी प ढीलप्रमािे नेमि का केलया. ल लफ ल्लाखान (हनजाम लम लकाचा मामा) हवजापूरचा 

स भेदार. 
 
मरहूम मामूरखान याचा भाऊ व हसरागडचा हकल्लेदार व फौजदार याला हवजापूर कनाटकचा 

फौजदार म्हिनू नेमण्याि आले. ल त्फ ल्लाखानाचा भाऊ इनायिखान याला हकले अरक हवजापूरची 
हकल्लेदारी देण्याि आली. मरहूम अब्द लनबीखान याचा प िण्या शखे अन्वर याला हसरागडची हकल्लेदारी व 
फौजदारी देण्याि आली. म हंमदाबाद बीदरचा स भेदार अली मदानखान याला वऱ्हाडचा स भेदार म्हिनू 
नेमण्याि आले. आहि वऱ्हाडचा स भेदार अस्करखान याला म हंमदाबाद बीदरच्या स भेदारीवर नेमण्याि 
आले. 

 
सािारगडचा देशपाडें (कानूनगो) यकोजी (?) चा म लगा गोडवद पंहडि हा बापू पंहडि याच्या 

मध्यस्थीने बादशहानंा भेटला. 
 
शहजादा बेदारबख्ि हा रामा (राजाराम) च्या पाठलागावर हनघाला होिा. त्याने आपलया हस्त्रया व 

ब िगे यानंा म िगजाबाद हमरजेि ठेवले होिे. त्यानंा हमरजेच्या हकल्ले अरक मध्ये ठेवाव े व हकल्लेदार 
म र्फ्िखरखान याने त्याचंी काळजी घ्यावी. अशी शहाजाद्याने हवनंिी केली. 

 
बादशहानंी हवनंिी मान्य करून आज्ञा केली की : या कामासाठी दोन ग जगबदार व पन्नास बंदूकची 

नेमण्याि याविे. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : सटवाजी डफळे हा आपलया म लासहहि बादशहाच्या भेटीस येि 

होिा. ही बािमी लागिाच रामा (राजाराम) च्या लोकानंी त्यानंा कैद करून सािारगडाि ठेवले आहे. 
 
सोळा नोव्हेंबर १६९९ 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर स्वार झाले. सव्वािीन कोसाचा प्रवास करून मछींद्रगडच्या अलीकडे 



 
अनुक्रमणिका 

एक कोसावर त्यानंी म क्काम केला. 
 
रूद्रहकशनचा म लगा हशवनाथ याला राजा शाहू याचंा मीरसामान (कारभारी) म्हिून नेमण्याि 

येऊन त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
यारअलीबेग याने हेरानंी पाठहवलेला वृत्तािं बादशहा प ढे ठेवला. हेराचं्या बािम्याि प ढील मजकूर 

होिा : 
 
शहाजादा बेदारबख्ि हा परंड्याला पोहोचला. राम (राजाराम) हा परंड्याच्या पलीकडे सहा 

कोसावर होिा. त्याने आपले धनाजी जाधव आहद सरदार यानंा शहाजादा बदेारबख्ि याजहवरुद्ध 
लढण्यासाठी पाठहवले. त्याप्रमािे िे चार कोस प ढे चालून आले. शहाजादाही दोन कोस प ढे चालून गेला. 
य द्ध झाले. सरदारखान याची वीस मािसे व शभंर बंदूकची हे मारले गेले अगर जखमी झाले. गहनमाचंा 
एक सरदार, जाने आलम (खाने आलम) याच्या हािून मारला गेला. गहनमाचंा पराजय होऊन िे 
अहमदनगरकडे हनघनू गेले. शहाजादा त्याचंा पाठलाग करीि आहे. 

 
बादशहा म्हिाले, ‘शहाजाद्यानंी छान य द्ध केले. हा वृत्तािं बादशहाजादा आज्जम याजकडे पाठवा.’ 
 
करावलखान याला आज्ञा झाली की : रहमिपूर (?) व खटाव व पाईन हवलायि या भागाि 

आमच्या म क्कामाच्या व ठािी कायम करण्यास योग्य अशा जागा पाहून या. करावलखान याजबरोबर शभंर 
स्वार व दोनश ेप्यादे देण्याि याविे आशी आज्ञा झाली. 

 
फिेदोस्ि कौल याला आज्ञा देण्याि आली की : मछींद्रगडच्या हशबंदीच्या लोकानंा त्याचंा 

थकलेला पगार वाटण्याचे काम ि म्ही आपलया समोर करवावे. 
 
ज स्लफकारखानबहाद र न स्त्रिजंग याने आपले ब िगे हवजाप राि ठेवाव े आहि स्विः रामा 

(राजाराम) च्या पाठलागावर हनघाव ेआशी आज्ञा त्याला पाठहवण्याचा ह क म फजायलखान यास देण्याि 
आला. 
 

सतरा नोव्हेंबर १६९९ 
 

बादशहाजादा म हंमद म अज्जम बहाद रशहा याने डाडळबाच्या दोन करंड्या व खब गजाच्या दोन 
करंड्या पाठहवलया. त्या बादशहानंा दाखहवण्याि आलया. 
 

अठरा नोव्हेंबर १६९९ 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर स्वार होऊन हनघाले. िे मछीदं्रगडाजवळ पोहोचले िेव्हा िेथील 
हकल्लेदार नेमि हा येऊन बादशहाला भेटला. बादशहानंी िोफानंा सरबत्ती देण्याि आज्ञा केली. 

 
म नीमखान याचा म लगा म हंमद काजम हा मदगनगड (वधगनगड?) च्या खालच्या वाड्या जाळून 



 
अनुक्रमणिका 

आला. िो बादशहानंा येऊन भेटला. ज स्लफकारखान न स्त्रिजंग याचं्याकडील बािम्यावरून कळले की : 
त्याने कृष्ट्िा ओलाडंली. िो हवजापूरला या महहन्याच्या (जमाहदसानी) पाच िारखेस पोहोचि असून िेथे 
ब िगे ठेवनू िो रामा (राजाराम) च्या पाठलागावर हनघि आहे. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील बािमी कळली : शहाजादा बेदारबख्ि हा परंड्याच्या (बाशीपासून 

सिरा मलै, क ड गवाडीपासून चवदा मलै, उस्मानाबाद हजलहा, मराठवाडा) प ढे दोन कोस चालून गेला. 
त्याने रामा (राजाराम) शी य द्ध केले. खाने आलम व सरदारखान यानंी राजारामाचा एक सरदार आहि 
शत्रूची काही मािसे ठार मारली व शत्रूचा पराजय केला. खाने आलम व सरदारखान याचंी बरीच मािसे 
मृि अगर जखमी झाली. शत्रू पळून अहमदनगरकडे गेले. शहाजादा त्याचंा पाठलाग करीि आहे. बादशहा 
म्हिाले, ‘शहाजादे छान जाऊन पोहोचले. त्याचंी कामहगरी मान्य झाली.’ 
 
एकोिीस नोव्हेंबर १६९९ 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर स्वार होऊन हनघाले. िे सव्वािीन कोसाचा प्रवास करून मौजे रेवन 
(ऐवन, बोन, पोन, ओद, कऱ्हाडच्या दहक्षिेस अकरा मलै) येथे पोहचले. उस्मान करावल व मीर फिेह ल्ला 
हे नीमगाव (हनबंगाव? डलब, सािारा िाल का) येथे बादशहाच्या राहाण्यास योग्य जागा व नीमगावपयंि 
मजला हकिी होिील हे पाहाण्यासाठी गेले होिे िे परि आले. िे म्हिाले, ‘मोर (मसूर?) पासून नीमगावं 
(डलब, सािाऱ्याच्या उत्तरेस नऊ मलैावर?) अठरा कोसावर आहे. पाच मजला होिील.’ 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले िे असे : आजे्ञप्रमािे रूह ल्लाखान व हमीद द्दीनखानबहाद र हे 

वसंिगडच्या पायर्थयाशी असलेलया वाड्यापाशी पोहोचले. त्यानंी वाड्या जाळलया. िोपयंि गहनमाचंी पथके 
िेथे पोहोचली. य द्ध झाले. गहनमाचंी अनेक मािसे मारली गेली. त्याचंा पराजय झाला. त्यानंिर िे 
(रूह ल्लाखान व हमीद द्दीनखानबहाद र) सािारगडच्या पायर्थयाशी असलेलया वाड्या उध्वस्ि करण्यासाठी 
गेले आहेि.’ रूह ल्लाखानाने पाठहवलेला वृत्तािं बादशहानंी वाचून पाहहला. 
 
वीस नोव्हेंबर १६९९ 
 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की : कऱ्हाड गावाि कृष्ट्िेच्या पलीकडे एक मोठी मशीद आहे. 
बादशहानंी बादशहाजादा म हंमद आज्जम शहा याला प ढे रवाना केले. त्यानंिर िे िख्िे रवावंर स्वार झाले. 
त्यानंी कृष्ट्िा ओलाडंली. िे महशदीि गेले. जमािीबरोबर िे नमाज पढले. बादशहानंी मशीद पाहहली. िे 
बक्षीउलम लक म खहलसखान याला म्हिाले, ‘महशदीि जे काही हलहहले आहे िे उिरुन घेण्यास म हंमद 
अली यास सागंा.’ त्याप्रमािे करण्याि आले. यानंिर बादशहा िेथून हनघाले. येऊनजाऊन पाविेिीन 
कोस प्रवास करून बादशहा म क्कमावर दाखल झाले. 

 
बादशहा मीर आहिश िरहबयिखान याला म्हिाले, ‘ियार रहा. सािारगडचा पहरसर उध्वस्ि 

करण्यासाठी मी ि म्हाला पाठवीि आहे.’ िरहबयिखानाबरोबर पाठहवण्यासाठी िीन हजार सहाश े स्वार 
याचंी यादी (िूमार) ियार करण्याची म खहलसखान याला आज्ञा करण्याि आली. 
 
एकवीस नोव्हेंबर १६९९ 



 
अनुक्रमणिका 

काल बादशहानंा कळहवण्याि आले की : मसूर येथे वास्िव्याची व्यवस्था करण्याि आली आहे. 
बादशहा म्हिाले, ‘उद्या म क्काम आहे. आमच्या राहाण्याची जागा कृष्ट्िेच्या काठी करावी. कृष्ट्िा पार करिा 
येण्यासारखी असेल िर नदीच्या पलीकडे बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा याचा िंबू उभा करण्याि 
यावा.’ या कामासाठी िरहबयिखानाला प ढे पाठहवण्याि आले. मसूरचे देशम ख महादजी (जगदाळे) वगैरे 
दोन मािसे बादशहानंा भेटली. त्यानंी नजरािे हदले. बादशहानंी त्यानंा हखलिीची वसे्त्र हदली व त्यानंा एक 
घोडा मोहर देण्याची आज्ञा केली. भेटिाऱ्याि महादजी व मंिाजी (मंबाजी?) हे होिे. 

 
खान न स्त्रिजंग (ज स्लफकारखान) याने िािडीने शहाजादा बेदारबख्ि याला जाऊन हमळून 

(राजा) रामाचा पाठलाग करावा म्हिून म द्दाम ग जगबदार पाठवावा अशी आज्ञा करण्याि आली. 
 
दंडराजप रीचा फौजदार हसद्दी याकूबखान याच्याकडे एक सजावली (अंमलबजाविीचा 

अहधकारी) पाठवनू त्याला दरबाराि बोलवनू आिाव े अशी आज्ञा झाली. बाधंकामाचा िज्ञ जवाहरमल 
याला बहक्षसी देऊन बादशहानंी आज्ञा केली की : कऱ्हाडची गढी पक्की बाधंण्याचा हकिी खचग येईल; िसेच 
कच्ची बाधंली िर हकिी खचग येईल याचा आराखडा ियार करून आिा. बेलदाराचंा दारोगा हीराचंद, त्याचे 
बेलदार, सक्का (पािी प रहविारे) इत्यादींनी जवाहरमलच्या बरोबर जाव ेअशी आज्ञा झाली. अजमीरच्या 
बािम्यावरून कळले की : उदयपूरचा जमीनदार (रािा) अमरडसग याने मंडल व बधनूरचे बादशाही 
इलाखे उध्वस्ि करण्यासाठी सैन्य पाठहवले. हे ऐकून अजमीरचा स भेदार अब्द ल्लाखान याने किगडसह 
नावाच्या रजपूि सरदाराला त्या भागावर नेमले. 
 

बावीस नोव्हेंबर १६९९ 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर स्वार होऊन हनघाले. वसंिगड जवळ िे पोहचले िेव्हा त्यानंी 
भास्करराव हरकारा याला हवचारले, ‘येथून वसंिगड हकिी लाबं आहे’ भास्कराव याने साहंगिले, ‘येथून 
अधा कोस, व मसूरहून दोन कोस.’ बादशहानंी साडेिीन कोसाचा प्रवास केला व िे मसूर जवळील 
आपलया म क्कामावर पोहोचले. बादशहा बक्षीउलम लक म खहलसखान याला म्हिाले, ‘ि म्ही, ख दाबंदाखान व 
इख्लासखान या हिघानंी पथके घेऊन वसंिगडकडे जाव ेआहि मोच्यासाठी जागा हनवडाव्या. आहदलखान 
वगैरे करावलीच्या लोकानंा कृष्ट्िेच्या पलीकडे ठेवाव.े त्यानंा लष्ट्करािील लोकानंा लाकूडफाटा, गवि 
इत्यादीसाठी हिकडे येऊ देऊ नये.’ त्याप्रमािे करण्याि आले. 
 

तेवीस नोव्हेंबर १६९९ 
 

काल रात्री बक्षीउलम लक म खहलसखान याने बादशहापाशी येऊन हवनंिी केली की : आपलया 
आजे्ञप्रमािे मी वसंिगड पाहून आलो. मोच्याची जागा हकललयाच्या पलीकडे आहे. बादशहानंी फािेहा 
(प्राथगना) पढून, िरहबयिखानाला हकललयाला वढेा देण्यासाठी पाठहवले. बादशहानंी आज्ञा केली की : 
गाड्यािून िोफा नेण्याि याव्या आहि हकललयावर िोफाचंा मारा करावा. िरहबयिखानाबरोबर प ढील 
अहधकारी नेमण्याि आले. बादहाजादा म हंमद आज्जम याचा बक्षी जलाल द्दीन, पाचश े स्वारासंहहि, 
ि कग िाजखान शभंर, ग जगबदारासंहहि न स्त्रिजंग याच्या फौजेिून आलेली नजरबे वगैरे अठ्ठावीस मािसे. 
बक्षीउलम लक म खहलसखान यानें साहंगिले की, ‘नजरबे वगैरे मोगल यानंा पगार न हमळालयाम ळे िे त्रस्ि 
आहेि.’ बादशहानंी आज्ञा केली की : पन्नास हजार रुपये खहजन्यािून काढून फिेहदौलि कौल याने 



 
अनुक्रमणिका 

चौकशी करून पगारवाटप कराव.े 
 
ज स्लफकारखान याने प ढील हवनंिीअजग हलहून पाठहवला : (१) खचासाठी काही मदि व्हावी. 

यावर बादशहानंी आज्ञा केली की : ज स्लफकारखानाला एक लाख रुपये देण्याि याविे. हैद्राबाद 
कनाटकचा हदवाि शफीखान याने त्या प्रािंाि असलेलया ज स्लफकारखानाच्या जहाहगरीिून ही रक्कम नंिर 
वसूल करावी अशी आज्ञा झाली. 

 
ज स्लफकारखानाने हलहहले होिे की : माझ्या सैन्यािील पथकाचंी पगारबाकी फार राहहली आहे. 

बादशहानंी आज्ञा केली की : चार लाख रुपये पाठहवण्याि याविे. याहशवाय ज स्लफकारखानाने चाळीस 
रुपये मािशी पगारावर पाचश ेस्वार नवीन भरिी कराव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
रूह ल्लाखान याने अंबोजी नावाच्या गनीम सरदाराची बायको कैद केली होिी. हिला मछींद्रगडाच्या 

हकललयाि ठेवावी म्हिून बादशहानंी आज्ञा केली की : अब्द लकादर व बेलदाराचंा दारोगा हीराचंद यानंी 
पन्नास हशपाई बरोबर घेऊन हिला मछींद्रगडमध्ये नेऊन ठेवावी व नंिर परि यावे. 
 
चोवीस नोव्हेंबर १६९९ 
 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की : आजे्ञप्रमािे बक्षीउलम लक म खहलसखान हे रात्रभर वसंिगड 
समोरील मोच्यांि होिे. आज संध्याकाळी िे येऊन बादशहानंा भेटले. त्यानंी साहंगिले की : मोचे 
हकललयाच्या नजीक सरकले आहेि, वसंिगड हकललयाच्या अलीकडे आमचा िंबू उभा करावा व नदीच्या 
पलीकडे बादशहाजादा आज्जम याचंा िंबू उभा करावा अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
पंचवीस नोव्हेंबर १६९९ 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर स्वार होऊन मसूरहून हनघाले. एक कोस व पंचवीस साखळ्या इिके 
अंिर कापून िे (वसंिगड नजीक) म क्कामाला आले. बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली : उजव्या 
फळीच्या, डाव्या फळीच्या व हपछाडीच्या पथकानंी द पारपयंि बादशाही छाविीभोविी गस्ि घालीि 
असाव.े फौजेच्या करावलानंी संध्याकाळपयंि गस्ि घालण्याचे काम करावे. 

 
म हंमद अमीन ग जगबदार याने दंडराजप रीचा फौजदार हसद्दी याकूबखान याला प्रिापगडाला वढेा 

घालण्यासाठी घेऊन याव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
मसूरचा ठािेदार मंबाजी हा बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे, रूह ल्लाखानाच्या सैन्यािून येऊन बादशहानंा 

भेटला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देऊन बादशहानंी त्याला िाबडिोब वढे्याि जाऊन हजर होण्याची आज्ञा 
केली. 

 
शहाजादा बेदारबख्ि याजकडे खहजना पाठहवण्यासाठी बादशहानंी बादशहाजादा आज्जम याच्या 

िैनािीिील नेकनामखान याजबरोबर पाचश े स्वार पाठहवले होिे. ज स्लफकारखानबहाद र हा शहाजादा 
बेदारबख्िाला येऊन हमळेपयंि नेकनामखान याने शहाजाद्याजवळच राहाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 



 
अनुक्रमणिका 

सव्वीस नोव्हेंबर १६९९ 
 

काल द पारी हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील बािमी कळली : वसंिगडचा हकल्लेदार रिनराव याने 
िरहबयिखानाकडे प ढील हनरोप पाठहवला— आम्हाला हजवाचे अभय हमळाव ेआहि बाहेर येण्याची वाट 
द्यावी. िर मी हकल्ला हवाली करण्यास ियार आहे. िरहबयिखानाने सागंून पाठहवले की–ि मचे अपराध 
माफ केले जािील व ि म्हाला हजवाचे अभय आहे. ि म्ही खात्री बाळगून याव.े बादशहानंी बक्षीउलम लक 
म खहलसखान याला साहंगिले, ‘ि म्ही पि हकललयाकडे जा.’ त्याप्रमािे म खहलसखान हा हिकडे गेला. 
हकल्लेदाराने त्याला सागंनू पाठहवले की, ‘मसूरचा ठािेदार मंबाजी हा येि असेल िर त्याच्या मध्यस्थीने मी 
येऊन भेटिो.’ 

 
यावर बक्षीउलम लक म खहलसखान व िरहबयिखान यानंी मंबाजीला हकललयाि पाठहवले. त्याप्रमािे 

मंबाजी हा हकललयाि गेला. त्याने हकललयािून रात्री हकल्लेदार, फौजदार, कौिवाल असे चार सरदार 
(मराठ्ाचें) यानंा हकललयाच्या दरवाजाच्या हकललयासंहहि िरहबयिखानाकडे आिले. िरहबयिखानाने 
त्यानंा हखलिीची वसे्त्र हदली. यानंिर म नीमखान वगैरे बादशाही अहधकारी हे हकललयाि गेले. त्यानंी हकल्ला 
िाब्याि आिला. िरहबयिखानाने हकललयाबाबिचा वृिािं व सोन्याच्या हकललया या ख्वाजादोस्ि महली 
याच्याबरोबर बादशहाकडे पाठहवलया. बादशहानंी रात्री मजकूर आहि हकललया पाहहलया. 

 
बादशहानंी ख्वाजादोस्ि महली याला हवचारले, ‘हकललयािून हकिी मािसे बाहेर पडली?’ त्याने 

साहंगिले, ‘चारश े मािसे. याहशवाय काही मािसे हजवाच्या भीिीने सधंी साधून पळून गेली. हकललयाि 
धान्य, सरब (दारू गोळ्यासाठी लागिारी हवहशष्ट मािी), दारू वगैरे सामान पडलेले आहे.’ बादशहानंी 
हवचारले, ‘िू हकललयाि गेला होिास काय?’ ख्वाजादोस्ि महली म्हिाला, ‘मी हकललयाि दोनदा जाऊन 
आलो.’ बादशहानंी हकल्ला फते्त झालयाबद्दल नौबिी–नगारे वाजहवण्याची आज्ञा केली. 

 
म खहलसखान हा आजे्ञप्रमािे हकललयाि गेला होिा. त्याने हकल्ला पाहहला. नंिर िो बादशहाच्या 

ह ज राि आला. त्याने बादशहानंा िसलीमाि (नम्रम जरा, अहभवादन) केले. बादशहानंी आज्ञा केली की : 
म खहलसखानाला हखलिीची खास वसे्त्र देण्याि यावी. त्याच्या सेवचेा मज रा झाला. 

 
मीर आहिश (दारूगोळ्याचा अहधकारी) िरहबयिखान हा बादशहाकडे आला. वसंिगडच्या 

हवजयाबद्दल त्याने बादशहानंा अठरा अश्रर्फ्या नजर केलया. बादशहा त्याला म्हिाले, ‘ि म्ही खूप कामहगरी 
बजाहवली. ि मची सेवा मान्य झाली. मज रा झाला.’ िरहबयिखानाने िसलीमाि केली (नम्र म जरा). 
बादशहानंी त्याला खास हखलिीची वसे्त्र व घोडा या वस्िू हदलया. 

 
वसंिगडच्या हवजयाबद्दल बादशहाजादा म हंमद आज्जम, बादशहाजादा म हंमद कामबक्ष, शहाजादा 

म हंमद वालाजाह, शहाजादा म हंमद आली िबार, बहरामंदखान (बक्षी), िलत्त फखान, अशगदखान, 
मन्सूरखान, काजी म हंमद अक्रम वगैरे अमीर उमरावानंी बादशहानंा िसलीमाि (नम्र अहभवादन) केले व 
नजरा हदलया. त्या प ढीलप्रमािे :— आज्जम एक हजार मोहरा, वालाजाह शभंर मोहरा, आली िबार पन्नास 
मोहरा, बहरामंदखान दोनश े मोहरा, अशगदखान नऊ मोहारा, मन्सूरखान दोन मोहरा, म नीमखानाचा 
म लगा म हंमद काजम नऊ मोहरा, जवाहहरखान्याचा अहधकारी ग लाम म हंमद एक गं्रथ व नऊ मोहरा, 
बापूपहंडि दोन मोहरा, फजाईलखान म न्शी एक िलवार. 



 
अनुक्रमणिका 

वसंिगडचा माजी हकल्लेदार रिनराव व इिर मराठे सरदार यानंा भेटीस आिण्यासाठी काय आज्ञा 
म्हिून िरहबयिखानाने हवचारले. बादशहा म्हिाले, ‘मी उद्या वसिंगड पाहाण्यासाठी जाि आहे. िेथे 
ि म्ही त्यानंा (रिनराव वगैरेंना) घेऊन या.’ ‘वसंिगडची जाण्यायेण्याची वाट उस्मान करावल याने बघून 
यावी’, अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
रूह ल्लाखान याने हवनंिी केली की : मसूर व रहमिपूर येथील जमीनदार (देशम ख देशपाडें) याचंी 

हवनंिी आहे की : आमच्या िाल ्यािील शिेीची नासाडी (पायमल्ली) होिार नसेल िर आम्ही दहा हजार 
रुपये पेशकश (खंडिी) देऊ. 
 
सत्तावीस नोव्हेंबर १६९९ 
 

बादशहानंी काल रात्री बक्षीउलम ख म खलीसखान याला बोलावनू साहंगिले, ‘मी उद्या वसिंगड 
पहाण्यास जािार नाही. सरकारी मालमते्तचा (बयूिाि) अहधकारी ख दाबंदाखान याला म्हिाव े की–
हकललयाि जाऊन िेथील सामग्री जप्ि करा. ि म्ही पि उद्या हकललयाि जा.’ 

 
बादशहा हे सरकारखान करावल, व अब्द स्सलाम ख शमंहजल यानंा म्हिाले, ‘ि म्ही मौज नीमगावं 

(?) ला जाऊन आमच्या राहण्यास योग्य अशी जागा पाहून या. फराशखान्याचा दारोगा शरफ द्दीन याने 
ब धवारी प ढे िंब ू रवाना कराव.े आम्ही ब धवारी वसंिगड हकल्ला पाहाण्यास जाऊ. ग रुवारी येथून कूच 
करू.’ 

 
राविमल झाला याला वसिंगडचा हकल्लेदार व फौजदार म्हिून नेमण्याि आले. त्याच्या मन्सबीि 

वाढ करण्याि आली. त्याला कऱ्हाडहून बोलावनू घेण्याि आले. 
 
बादहाशंनी जवाहरमल (बाधंकाम िज्ञ) याला आज्ञा केली की : ि म्ही वसंिगडचा हकल्ला 

पाहायला जा. आिून व बाहेरून हकललयाची मोजिी, पाहिी करा. हकललयाच्या आि जर योग्य जागा 
हमळाली िर महशदीचा आराखडा (बरावदग, खचाचा) ियार करा. 

 
ख स्त्रौबेग ग जगबदार याला बादशहानंी एक फमान (आज्ञापत्र) देऊन चीनक लीजखान (मराठी 

कागदपत्रािील चीनहकलीचखान, भावी हनजाम लम लक) याजकडे पाठहवले होिे. िो िे फमान पोहोचवनू 
परि आला. त्याने बादशहानंा प ढील माहहिी हदली : आपलया आजे्ञप्रमािे चीनक लीजखान हा या 
महहन्याच्या (जमाहदसानी) िीन िारखेस (सोळा नोव्हेंबर १६९९) बाशीम क्कामी शहाजादा बेदारबख्ि यानंा 
जाऊन हमळाला. शहाजाद्यानंी चीनक लीजखान याला आपलया सैन्याच्या हरावलीवर नेमले असून िे दोघे 
मजलदरमजल करीि रामा (राजाराम) च्या पाठलागावर जाि आहेि. मी औसा (उस्मानाबाद हजलहा, 
मराठवाडा) म क्कामी त्याचंा हनरोप घेिला. 

 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळहवण्याि आले : शहाजादा बेदारबख्ि याने आपलया फौजेचा बक्षी 

नेकनामखान याला परंड्याच्या हकललयाि ठेवले आहे. नेकनामखानाला त्याने साहंगिले आहे की, ‘या 
भागािील हकल्लेदाराकंडून, बाि, दारू, सरब (दारू ियार करण्याची मािी) इत्याहद साम्रग्री घेऊन ि म्ही 
माझ्याकडे या.’ 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंी आज्ञा केली की : ग लबगा, म हम्मदाबाद बीदर, सोलापूर, व कलयािी येथील 
हकल्लेदारानंी शहाजादा बेदारबख्ि याला लागेल िी सामग्री प रवावी अशा अथाचे ह क म त्यानंा पाठहवण्याि 
याव.े 

 
खानसामान व बयूिाि या खात्याचा वाकनीस शखे ग लाम म हंमद याने हवनंिी केली की : 

ख दाबंदाखान (वरील खात्याचा प्रम ख) हे वसंिगडािील सरंजामसामग्री जप्ि करण्यासाठी हकललयाि 
जाि आहेि. मला पि त्याचं्याबरोबर जाण्याची परवानी असावी. बादशहानंी त्याची हवनंिी मान्य केली. 
 

अठ्ठावीस नोव्हेंबर १६९९ 
 

बंडखोर राजप त्र अकबर याचा म लगा बलंदअख्िर हा आजे्ञप्रमािे काल येऊन बादशहानंा भेटला. 
वसंिगडच्या हवजयाबद्दल त्याने बादशहानंा नऊ अश्रर्फ्या नजर हदलया. बादशहानंी म्हटले, ‘उद्या ि म्ही 
वसंिगडचा हकल्ला पाहून या.’ त्याप्रमािे स लिान बलंदअख्िर हे काहसमखानाच्या बरोबर वसंिगड 
पाहाण्यासाठी आज गेले. 

 
सािारगडच्या पायर्थयाशी असलेलया वाड्या जाळण्यासाठी हमीद द्दीनखान बहाद र हा गेला होिा. 

िो संध्याकाळी येऊन बादशहानंा भेटला. त्याने दोन मोहरा नजर हदलया. बादशहा म्हिाले, ‘वाड्या छान 
उध्वस्ि करून आलाि.’ 

 
वसंिगडाि असलेलया सामग्रीची यादी म खहलसखान याने हलहून पाठहवली. िी प ढीलप्रमािे : 

हकललयाचा घेर एकशवेीस जरीब (साखळ्या), ब रुज बारा, हवहीरी िीन, शस्रास्रामंध्ये धूप सत्तयाऐंशी, 
समशरेी िेहिीस, कट्यारी अठरा, बंद की एकशिेेवीस, हचलखिी चव्वचेाळीस, हजरेटोप िीन, जमदाड 
पधंरा, भाडंी पाते्र वगैरे आठशअेठ्ठयाऐशंी, िोफा पाच, दारू (बंद कीची) अठरा मि, ह क्का आहिशी (एक 
अस्त्र, आगीचे नळकाडें) एकशपेन्नास. 

 
राविमल झाला हा कऱ्हाडहून येऊन बादशहानंा भेटला. त्याला वसंिगडच्या हकल्लेदारीवर 

नेमण्याि आले. फौजदारी हदली नाही. 
 

एकोितीस नोव्हेंबर १६९९ 
 

आज बादशहा वसिंगड पाहाण्यास गेले. िे िख्िे रवावंर स्वार होिे. िे हकललयाच्या दरवाज्यापाशी 
पोहचले. प्रवशेद्वारापाशी लष्ट्करािील लोकानंी एकच गदी केली होिी. बादशहानंी गदी केलेलया मािसानंा 
आपलया हािानंी खूप बदडले (बदस्िे म बारक मद महारा खूब जदन्द). प्रवशेद्वाराच्या आि त्यानंी आपला 
िख्िे रवा ं(वाहन) थाबंहवला. बादशहाजादा म हंमद आज्जम व कामबक्ष, शहाजादा वालाजाह, थोर अमीर 
उमराव यानंा दरवाजािून आि घेण्याि आले. बादशहा म्हिाले, ‘इिरानंा आि सोडू नका.’ यावळेी 
िरहबयिखान मीर आहिश याने आज्ञप्रमािे िमाम िोफानंा सरबत्ती हदली. यानंिर बादशहा हकललयाि 
गेले. हकललयाि एक देऊळ होिे (जाये ब िखाना). िे पाडण्याि आले. िेथे कनािी उभ्यारण्याि आलया. 
बादशहा िेथे प्राथगना पढले. त्यानंिर त्यानंी स्विः हािाि मािी घेऊन महशदीचा पाया घािला. 

 



 
अनुक्रमणिका 

यानंिर बादशहा िख्िे रवावंर स्वार झाले. िटापाशी त्यानंी िरहबयिखानाला हवचारले, ‘मोचे 
क ठपयंि आले होिे?’ िरहबयिखानाने म्हटले, ‘याच बाजूला जवळ आले होिे.’ यानंिर बादशहानंी 
बादशहाजाद्यानंा हनरोप हदली. म खहलसखान व बहरामंदखान यानंा बादशहानंी मागे ठेवले. िे स्विः 
हकललयाच्या पायर्थयाशी आले. िेथे कनािी उभ्या करण्याि आलया होत्या. बादशहा िेथे प्राथगना पढून िख्िे 
रवावंर स्वार होऊन द पारच्या वळेी आपलया हनवासस्थानावर पोहोचले. जाऊन येऊन एकंदर प्रवास चार 
कोसाचा झाला. 

 
हकल्ला फते्त होईपयंि म नीमखान हा वसंिगडाजवळच राहहला होिा. िो आिा येऊन बादशहांना 

भेटला. त्याने पाच अश्रर्फ्या नजर हदलया. त्याच्या धाकट्या म लाने एक धन ष्ट्य नजर म्हिून हदले. 
िरहबयिखानाने म्हटले, ‘म नीमखान याने उत्कृष्ट कामहगरी बजाहवली आहे.’ बादशहानंी म नीमखानाची 
मन्सब वाढहवली. 

 
म खहलसखान याने हवनंिी केली की : राविमल झाला याची वसंिगडचा हकल्लेदार म्हिून नेमिकू 

झाली आहे. जागेचे रक्षि झाले पाहहजे. बादशहानंी राविमल याची मन्सब वाढहवली. हकललयाि पाचश े
प्यादे हशबंदी (हशमाचे) म्हिनू िैनाि कराव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
तीस नोव्हेंबर १६९९ 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर स्वार होऊन हनघाले. पाविेिीन कोसाचा प्रवास करून िे कृष्ट्िेच्या 
काठावर म क्कामाला पोहचले. बादशहानंी प ढील अहधकाऱ्यानंा पथकासहहि रूह ल्लाखान याजकडे जाण्यास 
हनरोप हदला. हमीद द्दीनखान बहाद र याला खेळिा (हवशाळगड) व पन्हाळगड या हकललयाजवळच्या 
वाड्या उध्वस्ि करण्यासाठी रूह ल्लाखान याजकडे रवाना करण्याि आले. 

 
नजरब ेइत्यादी दोनश ेमोगल यानंाहह याचवळेी रूह ल्लाखान याजकडे रवाना करण्याि आले. 
 
म नीमखान याचा म लगा म हंमदकाजम याला आपले एक हजार एकोिचाळीस मािसाचें पथक 

घेऊन रूह ल्लाखानाकडे जाण्यास हनरोप देण्याि आला. वसंिगडचा उल्लखे याप ढे हमफािीहल फिूह 
(यशाच्या हकललया) असा करण्याि यावा अशी आज्ञा झाली. 
 

एक हडसेंबर १६९९ 
 

आज कचेऱ्या बंद होत्या. 
 

दोन हडसेंबर १६९९ 
 

आज बादशहा सकाळी िख्िे रवावंर स्वार होऊन हनघाले. सव्वािीन कोसाचा प्रवास करून िे 
बोरगावंला (?) पोहोचले. 

 
बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली : शहाजादा बेदारबख्ि याने आपलया क ट ंबािील हस्त्रयानंा 



 
अनुक्रमणिका 

म िगजाबाद हमरजेि ठेवले आहे. हमरजेचा हकल्लेदार म र्फ्िखरखान याने श्य झाले िर त्यानंा 
(बेदारबख्िाच्या क ट ंहबयानंा) िळावर (ब्रह्मप री) पोहोचवाव.े िे श्य नसलयास हवजापूरचा स भेदार 
ल त्फ ल्लाखान याने आपली पथके पाठवनू त्यानंा ब्रह्मप रीला पोहोचवावे. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : रूह ल्लाखान व हमीद द्दीनखान हे सािारगडाहून दोन कोसावर 

पोहोचले आहेि. बादशहानंी आज्ञा केली की : त्यानंी िूिग पन्हाळगड व खेळिा या भागाि जाण्याचे स्थहगि 
कराव.े सािाऱ्याभोविालचा प्रदेश त्यानंी उध्वस्ि करावा. 

 
मन्सूरखान याने प ढीलप्रमािे हलहून कळहवले : संिाजीचा म लगा रािोजी हा कऱ्हाड भागाि 

संचार करीि आहे. माझ्याजवळ हकिी (अलप) सैन्य आहे हे आपलयाला माहीिच आहे. िािडीने क मक 
पाठहवण्याि येईल अशी आशा आहे. बादशहानंी िाबडिोब म हंमद काजम, हसद्दी हबलालखान 
इत्यादींच्याबरोबर पाचश ेस्वार देऊन मन्सूरखानाच्या क मकेसाठी रवाना केले. बादशहा म खहलसखानाला 
म्हिाले, ‘रूहल्लाखानाला हलहा, त्यानंी िािडीने जाऊन गहनमाचें पाहरपत्य कराव.े’ 

 
सटवाजी डफळे याचा अहधकारी बदी (?) याला बडिफग  करण्याि आले होिे. म नीमखानाच्या 

सागंण्यावरून त्याची मन्सब प न्हा बहाल करण्याि आली. 
 

तीन हडसेंबर १६९९ 
 

बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे मन्सूरखान हा आपला म लगा म हंमद काजम व हसद्दी बलालखान यानंा 
सैन्यासहहि कऱ्हाड येथे पोहोचवनू आला. िो बादशहानंा भेटला. 

 
वसंिगडचा उल्लखे हमफिाहलफिूह (यशाची हकल्ली) असा करण्याि यावा अशी आज्ञा झाली. 
 
मन्सूरखान याने वसिंगडच्या हशमाची व सामग्री सरंजामाची व्यवस्था िािडीने करावी असा 

बादशहानंी ह क म केला. 
 
रहमिपूर येथील मशीद पाहून या म्हिनू बादशहानंी ख्वाजा मसूद महली व जवाहरमल यानंा 

पाठहवले. येथून रहमिपूरचे अंिर हकिी आहे हेही पाहून येण्यास त्यानंा सागंण्याि आले. िे जाऊन परि 
आले. त्यानंी साहंगिले की, ‘रहहमिपूर हे येथून एक कोस पंचवीस साखळ्या (जरीब) अंिरावर आहे. 
िेथील मशीद व बाग ही चागंली आहेि.’ 

 
िरहबयिखानाने हवनंिी केली की : वसंिगडचा हकल्लेदार रिनराव, मछींद्रगडचा देशम ख 

महहदाजी, व बागलािाचा जमीनदार भायाजी (?) हे मन्सबीसाठी रुजू झाले आहेि. बादशहा म्हिाले, 
‘त्यानंा भेटण्यासाठी घेऊन या.’ 
 
चार हडसेंबर १६९९ 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर स्वार होऊन रहमिपूरला पोहोचले. िेथे िे मरहूम रिदूलाखान 



 
अनुक्रमणिका 

याच्या कबरीवर गेले. िेथे िे फािेहा पढले. िेथे एक हवधवा बाई (रिदूलाखानाची हवधवा?) होिी. हिला 
दहा पावली सोने बक्षीस देण्याि आले. बादशहानंी अशगदखान याला आज्ञा केली की, ‘एक गाव इनाम 
देण्याि याव.े’ यानंिर बादशहा िख्िे रवावंर स्वार होऊन हनघाले. दोन कोसाचा प्रवास करून िे मौजे 
धानूर (कोरेगावंच्या दहक्षिेससाि मलै, धामनेर) येथे पोहोचले. 

 
बादशहानंी फराशखान्याचा म शरफ (अहधकारी) शरफ द्दीन याला हवचारले, ‘सािारगडचा हकल्ला 

कोित्या डोंगरावर आहे?’ त्याने म्हटले, ‘डावीकडच्या डोंगरावर. समोरचे जे दोन डोंगर हदसिाि िो 
चंदनगडचा हकल्ला होय.’ 

 
बादशहा िरहबयिखानाला म्हिाले, ‘ियार रहा. सािाऱ्याला वढेा घालण्यासाठी ि म्हाला पाठवीि 

आहे.’ 
 
गाहजउद्दीनखान बहाद र याने प ढीलप्रमािे हवनंिी हलहून पाठहवली : बंडखोर हनगनूबख्ि याचे िीन 

हजार सािश ेस्वार हे हनगनूबख्िाला सोडून माझ्याकडे आले आहेि. आज्ञा असेल िर त्यांना बाळगीन. पि 
त्याचं्या पगाराच्या खचासाठी इस्लामगड (देवगड, नागपूर जवळ) खालील नागपूर आहद वीस महाल 
लावनू देण्याि याविे अशी हवनंिी आहे. बादशहानंी हवनंिी मान्य करून एक हजार स्वार नेमण्याि याविे 
अशी आज्ञा केली. 

 
मरहूम सैफ ल्लाखान याचा म लगा असद ल्ला व मरहूम अन्वरखान याचा म लगा अब्द ल्ला हे माह लीला 

बादशहाच्या हनवासस्थानायोग्य जागा पाहून आले. िे म्हिाले, ‘येथून माह ली साडेिीन कोस आहे.’ 
 
देवळी (राजस्थान) चा जमीनदार (राजा) प्रिापडसग याने प ढील हवनंिी हलहून पाठहवली : मला 

माळव्याचा स भेदार म ख्िारखान याजपाशी िैनाि केले आहे व माझी नेमिूक हखरचीच्या ठािेदारीवर 
करण्याि आली आहे. मी माझ्या िैनािीच्या जागी गेलो िर ठाण्याचे रक्षि होिार नाही. याहशवाय 
उदेपूरचा जमीनदार (रािा) अमरडसग याचा हेि  माझ्या इलाख्यावर आक्रमि करण्याचा आहे. यावर काय 
आज्ञा?’ बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘नेमिूक रद्द. ि म्ही आपला इलाखा सावधहगरीने साभंाळा.’ 
 
पाच हडसेंबर १६९९ 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर स्वार होऊन हनघाले. िे साडेिीन कोसाचा प्रवास करून 
क ष्ट्िाकाठावरच्या माह ली म क्कामी पोहोचले. बादशहाजादा म हंमद आज्जम याने दूराज पक्षी (िीिर, 
हचत्रपक्षी) नजर केले. 

 
म खहलसखान याने हवनंिी केली की : रूह ल्लाखान हे आजे्ञप्रमािे ह ज राि आले आहेि. 

त्याचं्याबरोबर असलेले हमीद द्दीनखान बहाद र हे आजे्ञप्रमािे पाईन हवलायि (सािाऱ्याहून प ण्याकडे 
जािारा मागग) कडे गेले आहेि. आज्ञा झाली िर रूह ल्लाखान हे येऊन भेटिील. बादशहानंी परवानगी 
हदली. रूह ल्लाखान हा बादशहानंा भेटला. बादशहानंी त्याला सािारगडबद्दल माहहिी हवचारली. 

 
इंदापूरचा ठािेदार म गलखान याने हलहून पाठहवले की : हलकट गहनमाचं्या क ट ंहबयाना व 



 
अनुक्रमणिका 

संबंहधिानंा धरले आहे. येथे ठाण्याि त्यानंा ठेविे श्य नाही. ब्रम्हप रीच्या िळावर त्यांना पाठवाव े िर 
वाटेि गहनमाचंा फार उच्छाद आहे. फिेह ल्लाखान याला आज्ञा व्हावी की दोन िीन हदवसाि त्याने वरील 
मािसानंा ब्रम्हप रीकडे पाठवाव.े बादशहानंी म खहलसखान याला म्हटले, ‘ि म्ही म ख्यप्रधान ज म्लि लम लक 
(असदखान) यानंा ब्रम्हप रीला हलहा. त्याने दोनश े स्वार व शभंर प्यादे पाठवनू वरील कैद्यानंा 
(ब्रम्हप रीला) बोलावनू घ्याव.े 

 
काल रात्री बादशहानंी म खहलसखान याला बोलावनू खलबि केले. त्यानंी काही सूचना केलया. 

नंिर त्यानंी रात्री म खहलसखान याला बादशहाजादा कामबक्ष याच्या डेऱ्यावर पाठहवले. म खहलसखान िेथे 
जाऊन परि येऊन बादशहानंा भेटला. यानंिर िो आपलया डेऱ्यावर परि गेला. 

 
िरहबयिखान याने हवनंिी केली की : वसंिगडच्या वढे्याि माझ्याबरोबर दोन हजार चारश ेस्वार 

िैनाि होिे. सापं्रि सािारच्या वढे्याि माझ्यापाशी पूवीप्रमािेच हििकीच मािसे िैनाि राहावी. बादशहानंी 
हवनंिी मान्य केली. प ढील मािसे िैनाि करण्याि आली :— 

 
म नीमखान, बादशहाजादा आज्जम याचा बक्षी जलाल द्दीन व पाचश े स्वार, ि कग िाजखान याचे 

नजरबे वगैरे मोगल अन यायी व शभंर ग जगबदार, खटावचा ठािेदार रामचंद (मयाजीच्या ऐवजी), राजा 
शाहू याचें सैहनक. 

 
दहक्षिच्या िोफखान्याचा दारोगा (अहधकारी) मन्सूरखान याने हवनंिी केली की : माझ्या खात्याि 

(दख्खनच्या) िोफखान्याि दोन हजार प्यादे कमी आहेि. आज्ञा झाली की, ‘भरिी कराव.े’ 
 
कूच करिाना बादशहानंी भास्करराव हरकारा याला हवचारले, ‘हाच ना सािारगड? आपलया 

मोच्याच्या जागा कोिच्या बाजूला आहेि.’ त्याने साहंगिले, ‘मोचे लहान डोंगराच्या जवळ आहेि.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : वसंिगडचा उल्लखे हकलीदे फिह (यशाची हकल्ली) असा करण्याि 

यावा. 
 
बादशहानंी सािारगडच्या हकललयाचा नकाशा मागवनू घेऊन िो नजरेखालून घािला. बादशहानंी 

आज्ञा केली की : बादशहाजादा आज्जमशहा याचा डेरा (िंबू) कृष्ट्िेच्या पलीकडच्या काठावर उभा 
करण्याि यावा. ख दाबंदाखान याने पि हिकडेच म क्काम ठेवावा. 
 
सहा हडसेंबर १६९९ 
 

वसंिगडचा माजी हकल्लेदार रिनराव याला हखलिीची वसे्त्र व दीड हजार स्वाराचंी मन्सब देण्याि 
आली. मसूरचा जमीनदार (देशम ख) महादजी (जगदाळे) याला िीनशचेी मन्सब देण्याि आली. देवाल 
(?) चा जमीनदार शखे काहसम याला हखलिीची वसे्त्र व दोन मोहरा, सािार गडचे पाटील महनोजी (?) 
व हरीपंहडि यानंा एक मोहर व शाल, सापगावचा (?) देशपाडें हनळोजी एक शाल, बाळाजी देशम ख 
चंदनगड, हखलिीची वसे्त्र, सािारगडचा देशम ख रािोजी याला हखलिीची वसे्त्र, ि कोजी (?) देशम ख 
खटाव याला हखलिीची वसे्त्र, हनली (?) चादेशम ख अमृिराव यास हखलिीची वसे्त्र, बालगाव (?) चा 



 
अनुक्रमणिका 

पाटील लोधजी याला शाल, अशी बहक्षसे देण्याि आली. 
 
कैलासवासी राजा अनूपडसग याचा म लगा सरूपडसग याने प ढीलप्रमािे हलहून कळहवले : रामा 

(राजाराम) चे क ट ंबीय व सबंंहधि, याहशवाय जमीनदाराकंडून घेिलेली जवाहीर, हत्ती इत्याहद खंडिी, 
ही सवग हवजापूर म क्कामी माझ्या बरोबर ठेवनू खान न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) हा आजे्ञप्रमािे (राजा) 
रामाच्या पाठलागावर िािडीने रवाना झाला आहे. आपली आज्ञा असेल िर मी ह ज राि सवांना घेऊन 
येिो. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘वाटेवरील राहदार व ठािेदार यानंी सरूपडसग याला बदका (संरक्षक 
पथक) द्याव े असे ह क म देण्याि याविे.’ बादशहा आज िरहबयिखानाला म्हिाला, ‘ग रूवारी जाऊन 
सािारगडला मोचे लावा. आज िोफा व रेहकले िेथे पोहोचवा.’ िरहबयिखानाने हवनंिी केली की : 
हशमाचा पगार फार थकला आहे. एक लाख रुपये देण्याि याविे अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : नरकवासी सिंाजीच्या म लगा रािोजी हा दोन हजार स्वाराचें 

सैन्य घेऊन सागंोलयाचं्या प्रदेशाि सचंार करीि आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘मिलबखान व 
फिेह ल्लाखान यानंी त्याचे पाहरपत्य कराव ेम्हिनू त्यानंा पते्र हलहहण्याि यावीि.’ 
 
सात हडसेंबर १६९९ 
 

शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याच्या नाव ेफमान पाठहवण्याि आले. म खहलसखान व िरहबयिखान 
यानंा बादशहानंी आज्ञा केली की : ि म्ही आपली पथके घेऊन मोचे व दमद मा (िोफा चढहवण्यासाठी 
लाकडाचा उंच ओटा) यासाठी योग्य जागा पाहाण्यासाठी हकललयाकडे जा. बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे 
बक्षीउलम लक म खहलसखान, िरहबयिखान, हसयादिखान, म नीमखान, जलाल द्दीन बक्षी ही मंडळी 
हकललयाकडे गेली. 

 
बेलदाराचंा दारोगा हीराचदं, कहाराचंा दारोगा दूला, यानंी दमदमा ियार करण्यासाठी 

िरहबयिखनाबरोबर जाव ेअशी आज्ञा झाली. दमद म्यास लागिारी सामग्री करावल कोिवाल याने प रवावी 
असा बादशहानंी ह क म केला. 

 
ज हरच्या नमाजाच्या वळेी बदशहाजादा कामबक्ष याने आपलयाकडे म जऱ्यासाठी येि जाव ेअशी 

बादशहानंी आज्ञा केली. शहाजादा म हंमद म अज्जम बहाद रशहा यानंी (काब लहून) पत्र, बेदािा व 
डाडळबाच्या दोन करंड्या पाठहवलया होत्या. म लिफिखानाने त्या काल बादशहाच्या नजरेसमोर आिलया. 
 

नऊ हडसेंबर १६९९ 
 

आज बादशहा स्वार होऊन हनघाले. कृष्ट्िेच्या पात्राच्या मधोमध िे आले िसे त्यानंी एका 
कागदावर प्राथगनेच्या ओळी हलहहलया िो कागद त्यानंी नदीि टाकला. बक्षीउलम लक म खहलसखान व 
रूह ल्लाखान हे आजे्ञप्रमािे मोच्यावरून येऊन बादशहानंा भेटले. बादशहानंी त्याचं्यापाशी हकललयासबंंधी 
चौकशी केली. यानंिर बादशहानंी बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा आहि त्याची म ले यानंा हकललयाच्या 
पलीकडे त्याचें मोचे होिे हिकडे जाण्यास हनरोप हदला. यानंिर सव्वाकोसाचा प्रवास करून िे आपलया 
म क्कामावर दाखल झाले. 



 
अनुक्रमणिका 

काल रात्री िरहबयिखान व म नीमखान हे दोघे मोच्याच्या जागा व दमद मा हे पाहण्यासाठी गेले 
होिे. िे परि आले. त्यानंी सािारा हकललयाचा नकाशा द रुस्ि करून आिला होिा. िो त्यानंी बादशहानंा 
दाखहवला. िे बादशहानंा म्हिाले, मोच्याला जागा आहे पि फार त्रासानेच मोचे कायम होऊ शकिील.’ 
बादशहानंी हकललयाचा नकाशा पाहहला. िे म्हिाले, ‘हकललयाच्या पलीकडे बादशहाजादा म हंमद 
अज्जमशहा यानंी स्विःचे मोचे कायम केले आहेि. हकललयाच्या समोरच्या दरवाज्यासमोर ि मचे मोचे 
आहेि. िे िसेच प ढे न्या.’ 

 
बादशहानंी बक्षीउलम लक म खहलसखान याला म्हटले, ‘ि म्ही हर्फ्ि चौकी (बादशहाच्या खास 

चौकीवरील पथके) वरील पथके घेऊन जा आहि बादशाही मोचे कायम करा. त्याप्रमािे म खहलसखान, 
रूह ल्लाखान, ख दाबंदाखान, हसयादिखान, व इखलासखान वगैरे बडेबडे अमीर उमराव हर्फ्ि चौकीच्या 
(हर्फ्ि म्हिजे साि) पथकाबंरोबर गेले. 

 
बादशहा हे उस्मान करावल याला म्हिाले, ‘ि म्ही जाऊन िरहबयिखान व म नीमखान याचें मोचे 

कोिकोित्या बाजूने कायम करण्याि आले आहेि व हकिी प ढे गेले आहेि हे पाहून या.’ त्याने पाहून परि 
येऊन प ढीलप्रमािे माहहिी हदली : म हनमखानाचे मोचे जवळ पोहोचले आहेि. िरहबयिखान याने मोठी 
िोफ टेकडीवर चढहवली. िोफेिून एक गोळा हकललयाच्या ब रुजावर फेकण्याि आला. बािदारांचे काही 
बाि हकललयाि पोहोचले. हदवसभर हकललयािून गोळे येि होिे. जवळ जवळ सत्तर गोळे हकललयािून आले. 
एक बलेदार व एक िबरदार (िबर म्हिजे क ऱ्हाड, परश ) ठार झाले, बाकी परमेश्वराची कृपा (फजले 
इलाही) आहे. 

 
हमीद द्दीनखान बहाद र याने सजागड (वैराटगड, वाईपासून सहा मलै) घेिला होिा. त्याच्या 

सोन्याच्या हकललया त्याने पाठहवलया. त्याने हलहीले की : हकललयािील लोकानंी दोन हदवस हकल्ला 
लढहवला. त्यानंिर बादशहाचं्या भाग्याने हकल्ला िाब्याि आला. बादशहा म्हिाले, ‘सेवा मान्य झाली.’ 

 
बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले, ‘ि म्ही मिलबखान याला हलहा. त्याची पथके 

फिेह ल्लाखानापाशी राहािील. फिेह ल्लाखान याने बादशाही छाविी आहि िळ (ब्रम्हप री) या मधील 
प्रदेशाि जेथे योग्य वाटेल िेथे राहून चह हदशलेा गहनमाचें पाहरपत्य कराव.े’ 
 
दहा हडसेंबर १६९९ 
 

बादशहाच्या आजे्ञने बादशहा जादा कामबक्ष हा बादशहाजादा म हंमद आज्जम याला भेटून आला. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : गहनमाचें लोक हकललयािून बाहेर येिाना व बाहेरून हकललयाि 

जािाना आढळले िर त्याचंा वध करण्यास यावा. हे काम रूह ल्लाखान याने आपलया मोच्याच्या जागेवरून 
(टेकडीवरून) उिरून करीि जाव.े स भे दख्खनच्या िोफखान्याचा दारोगा याने आपलया हशमाबरोबर 
रूह ल्लाखानाबरोबर जाव.े 
 
अकरा हडसेंबर १६९९ 
 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा हे मोच्यावरून आले व त्यानंी कचेरीि (अदालि) बादशहानंा 
म जरा केला. दोन घहटकानंिर बादशहानंी त्यानंा मोच्यावर जाण्यासाठी हनरोप देिाना म्हटले, ‘असेच 
म जऱ्यासाठी नेहमी येि चला.’ 

 
हमीद द्दीनखान बहाद र यास फमान व हखलिीची व वसे्त्र पाईन हवलायिचा ठािेदार नाहरखान 

यास एक खंजीर पाठहवण्याची आज्ञा झाली. सजागड (वैराटगड) मध्ये जी सामग्री सापडेल िो जप्ि 
करण्याि यावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
भास्करराव हरकारा व जवाहरमल (बाधंकाम िज्ञ) हे आजे्ञप्रमािे हकल्ला व बादशाहाच्या मोच्याच्या 

जागाचंा नकाशा ियार करून घेऊन आले. िो त्यानंी बादशहानंा दाखहवला. बादशहानंी काल रात्री 
बक्षीउलम लक म खहलसखान याला बोलावनू त्याला िो नकाशा दाखहवला. बादशहा त्याला म्हिाले, ‘उद्या 
ि म्ही मोच्यावर जाऊन मी साहंगिलयाप्रमािे करा.’ 

 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळहवण्याि आले : काल रात्री गनीम हे सािारा हकललयािून बाहेर पडून 

म नीमखानाच्या मोच्यावर चालून आले. म नीमखान सावध होिा. त्याने त्याचें पाहरपत्य केले. गनीम पळून 
हकललयाि परि गेले. 
 
बारा हडसेंबर १६९९ 
 

ज म्लि लम लक असदखान (म ख्यप्रधान) याने (ब्रम्हप रीहून) वसंिगडच्या हवजयाबद्दल चारश े
अश्रर्फ्या नजर म्हिून पाठहवलया. बक्षीउलम लक बहरामंदखान याने त्या अश्रर्फ्या बादशहासमोर ठेवलया. 

 
बादशहानंी म खहलसखान यास साहंगिले, ‘(राजा) रामाचे क ट ंबीय व संबंहधि (म िाल्लकान), व 

जमीनदारानंी हदलेली हत्ती, जवाहीर इत्यादींची खंडिी खानबहाद र न स्रिजंग ही राव अनूपडसग 
(बीकानेर) याचा म लगा सरुपडसग याजकडे सोपहवली होिी. िी बादशाही छाविीि घेऊन येण्यासाठी 
सरुपडसगाला आज्ञा करण्याि आली होिी. पि िी आज्ञा रद्द करण्याि येि आहे. सरुपडसगाने त्या सवांना 
(मािसे व खंडिी) (ब्रम्हप रीच्या) िळावर पोहोचवनू स्विः खान न स्रिजंग याच्या फौजेि हनघून जावे; 
असा ह क म त्याच्याकडे पाठवा.’ 

 
िरहबयिखानाने हलहून कळहवले की : दमद मा ियार करण्यासाठी आठ हजार गोल (? पोिी) 

प रवाव ेअसा ह क म झाला होिा. अद्याप गोल येऊन पोहोचले नाहीि. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘बाजार 
(गंज)चा करोडी (अहधकारी) सय्यद इमाम द्दीन याने लागिारी सामग्री पाठवावी. हखदमिगारखान याने 
वसंिगडच्या हवजयाबद्दल शभंर अश्रर्फ्या आहि एक हवनंिीपत्र पाठहवले होिे. बादशहानंी त्या वस्िू 
नजरेखालून घािलया. 
 

तेरा हडसेंबर १६९९ 
 

प ढील लोकानंी बादशहानंा नजरा पेश केलया : म रीदखान व त्याचा म लगा म हंमद अहसन, 
कऱ्हाडचा ठािेदार हबलालखान, घोरीखान आहि त्याचा म लगा म हंमद ह सेन, फरहादखान, इस्माईलचा 



 
अनुक्रमणिका 

म लगा समंदर. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील बािमी कळली : कऱ्हाड परगण्यािील मौजे काळेगाव हे मन्सूरखान 

याने कौल देऊन आबाद केले होिे. हसद्दी फरहादखान याने िे ल टले. ग रे ढोरे धरली. आहि चार 
बायकानंा स्विःच्या घराि घािले आहे. मन्सूरखानाचा म लगा म हंमद काजम याने त्याला हरप्रकारे मना 
केले. पि िो मानीि नाही. काय आज्ञा? यावर बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘फरहादखान याची एक हजार 
जाि व चारश ेस्वार ही मन्सब शभंर स्वारानंी कमी करण्याि यावी. म खहलसखान याने ग रेढोरे सोडवनू 
मालकानंा परि द्यावी.’ 

 
फिेह ल्लाखान याने हलहून हवनंिी केली : मी सामग्री सरंजाम घेऊन ह ज राि येि होिो. 

म खहलसखानाच्या द्वारे ह क म हमळाला की मी िळ (ब्रह्मप री) व बादशाही छाविी याचं्या दरम्यान रहमिपूर 
येथे राहाव.े त्याप्रमािे मी रहमिपूरला राहहलो आहे. पि एकदा आपलया चरिाचे दशगन घ्याव ेआहि मग 
आज्ञा होईल हिकडे जाव ेअशी इच्छा आहे. ‘भेटीस या’, म्हिून बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
हमीद द्दीनखान बहाद र याच्या हलहहण्यावरून बादशहानंी नाहरखान याचा म लगा म हंमद इब्राहीम 

याची वैराट उफग  सजागड या हकललयावर हकल्लेदार म्हिनू नेमिूक केली. त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली 
व त्याला कोदाळ (गोंदवले) परगिा जहागीर (सरंजाम) म्हिून देण्याि आला. त्याच्याबरोबर दीडश े
हशम, दोन बािदार, दोन शक्का (पािी आििारे) व दोन गोलंदाज देण्याि याविे अशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंी प ढीलप्रमािे ह क म हदले : िरहबयिखान व दख्खनच्या िोफखान्याचा दारोगा 

मन्सूरखान यानंी िाबडिोब िीन हजार हशम (प्यादे) भरिी कराव.े शभंर स्वार हे िरहबयिखानाबरोबर 
मोच्याि िैनाि करण्याि याविे. 

 
रूह ल्लाखानाने परळीच्या हदशनेे ठािे बसहवले होिे. बलेदाराचंा दारोगा हीराचंद याने िेथे एक 

कच्ची गढी बाधूंन द्यावी. रुस्िमबेग हा िीनशचेा मन्सबदार त्याच्या बरोबर राहावा. 
 
नायबकोिवाल म हंमद अमीनखान याने अमीरउमराव याचें बेलदार, शक्का वगैरेंना बादशाही 

मोच्याि पोहोचवाव.े इंदापूरचा ठािेदार म गलखान याने हलहून प ढीलप्रमािे हवनंिी केली : भानोली 
(भालविी?)चा परगिा बहाद रखानाच्या जहाहगरीि आहे. पि परगण्याि जहाहगरदाराची पथके 
अहजबाि नाहीि. जाण्यायेण्याचा मागग या परगण्यािून आहे. जहाहगरदाराच्या कारभाऱ्याला याबद्दल 
िाकीद देण्याि यावी. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : बहाद रखानाच्या वहकलाकडून म चलका घ्या. त्याने जहाहगरीि 

पथक उभे केले पाहहजे. नाहीिर जहागीर काढून घेण्याि येईल. 
 
द सरी हवनंिी अशी की : परगिे म्हसवड कोंदळ (गोंदवले?) येथे ठािे स्थापन करून िेथे क िाची 

िरी नेमिूक झाली पाहहजे. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘ब ध पाचगावचा ठािेदार ब धाजी (पदाजी?) 
याच्याकडे िे ठािे लावनू द्याव.े ब दाजी (पदाजी?) ला दोन हजार पाचश ेजाि व एकहजार एकश ेस्वार 
अशी मन्सब होिी. 



 
अनुक्रमणिका 

िरहबयिखानाने हवनंिी केली : मोचे हकललयाच्या जवळ पोहोचहवले आहेि. पि हकललयािून 
दगडाचंा सिि वषाव होि असिो याम ळे हिकडे सरकिा येि नाही. मोच्याच्या स रहक्षििेसाठी सकफ बंदी 
(सकफ म्हिजे छि. मोच्यािून सरकिाऱ्या लोकासंाठी लाकडी छिाची योजना) करावी लागिार. 
त्यासाठी लाकूड हव.े लवकर लाकूड हमळाले िर मोचे हकललयापयंि नेईन. 

 
बादशहानंी हवनंिी मान्य करून आज्ञा केली की : िोफखान्याचा म शरफ (हहशबे अहधकारी) 

क ं जमन याने दोनश ेलाकूडिोडे बरोबर घेऊन जंगलाि जाऊन लाकडे िोडून आिावी. दोन हजार उंट 
त्याच्या बरोबर देण्याि याविे अशीही आज्ञा झाली. 

 
म नीमखान याने मोच्यािून हवनंिी हलहून पाठहवली की : माझ्याजवळ पथके नाहीि. माझा म लगा 

म हंमद काजम हा आपलया पथकासहहि हमीद द्दीनखान बहाद र याजबरोबर आहे. त्याला ह ज राि बोलवाव.े 
हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
चवदा हडसेंबर १६९९ 
 

बादशहा सकाळी बक्षीउलम लक म खहलसखान याला म्हिाले, ‘सािारा हकललयाच्या भोविी 
साखळ्यानंी (जरीब) मोजिी करून त्याचा घेर व उंची हकिी हे मला कळवा. 

 
प ढील मािसे आज येऊन बादशहानंा भेटली : (१) मिलबखान हा िोफखान्याची आवशयक 

सामग्री घेऊन ब्रम्हप रीहून आला, (२) ख्वाजा म हरमखान (बागाचंा अहधकारी) हा औरंगाबादेहून येऊन 
बादशहानंा भेटला, (३) उंटाचं्या कारखान्याचा म ख्य हखदमिगार खान, (४) मिलबखानाचा म लगा 
असद ल्ला, (५) मिलबखानाचा द सरा म लगा मीर अबू िाहलब, (६) मन्सूरखान याची दोन म ले म हंमद 
काजम, (७) म हंमद जफर (ही कऱ्हाडहून आली), (८) मरह म हकफायिखान याचा म लगा म हंमद 
इब्राहीम, (९) म हंमद इब्राहीमचा म लगा म हंमद ह सेन. म हंमद ह सेनची नेमिकू मलाबाद वज्रवाल जवळ, 
(जि िाल का)च्या ठािेदारीवर करण्याि येऊन त्याला रािोराि त्या ठाण्यावर पोहोचवाव े अशी आज्ञा 
झाली. 

 
अब्द ऱ् रहमान हरकारा याचा भाचा भाऊशकंर हा म सलमान झाला. बादशहानंी त्याला हखलिीची 

वसे्त्र हदली आहि त्याचे नाव अब्द ल्ला ठेवले. 
 
वली म हंमद कौल याला दोन हजार स्वाराचं्या (पगार) खहजन्याचा अहधकारी म्हिनू नेमण्याि 

आले. 
 
म रीदखान याला हखलिीची वसे्त्र देऊन िळावर (ब्रह्मप री) जाण्यास हनरोप द्यावा अशी आज्ञा 

झाली. 
 
सािारा हकललयाच्या मोच्यावरून बािमी कळली की : म हंमद जहीरूद्दीन वगैरे दोन सैहनक व 

अहधकारी रात्री जखमी झाले आहेि. त्यानंा एक महहन्याचा पगार बक्षीस म्हिून द्यावा अशी आज्ञा झाली. 
 



 
अनुक्रमणिका 

हमीद द्दीनखान बहाद र याजकडे फमान व हखलिीची वसे्त्र व नाहरखान याजकडे कट्यार या वस्िू 
घेऊन ख्वाजा दौलि गेला होिा. िो त्या वस्िू पोहोचवनू परि आला. म खहलसखान याने हवनंिी केली की 
: फिेह ल्लाखान हा छाविीजवळ आला आहे. त्याला आि येण्याची परवानगी देण्याि आली. 

 
यारअलीबेग याने प ढीलप्रमािे हवनंिी केली : मकाजीचा म लगा मयाजी (मबाजी, सयाजी?) याचे 

म्हििे आहे की, माझी पाचश ेजाि व शभंर स्वार अशी मन्सब काढून घेण्याि आली आहे. मी म सलमान 
होिो. माझी मन्सब बहाल करण्याि यावी. बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. मयाजीचे नावं शखे नेकनाम 
ठेवाव ेव त्याला हखलिीची वसे्त्र द्यावी अशी बादशहाने आज्ञा केली. 

 
दोलापूर (डफळापूर, जि िाल का)चा ठािेदार अमान ल्लाखान याने प ढीलप्रमािे हवनंिी अजग 

पाठहवला. 
 
‘मला अडीचश ेस्वार व चारश ेप्यादे, स्वाराला प्रत्येकी िीस रुपये व प्याद्याला प्रत्येकी पाच रुपये 

या पगारावर, हे भरिी करण्याची परवानगी द्यावी. त्याचं्या खचाबद्दल जि व अथिी हे परगिे लावनू 
देण्याि याविे. असे झालयास मी या हजलयाचा बंदोबस्ि नीट करीन आहि गहनमाचें पाहरपत्य करीन.’ 
बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. फिेह ल्लाखानाच्या ऐवजी िळापासून (ब्रम्हप री) बादशाही छाविीपयंिच्या 
रक्षिाचे काम अमान ल्लाखानाला सागंण्याि आले. 

 
आजमनगर (बेळगावं)ची नायबहदवािी म हंमद िकीयाला बदलून हाजी समी याचा म लगा म हंमद 

समी याला देण्याि आली. 
 
म खहलसखान हा सािारा हकललयाभोविी गस्ि करून आला. त्याने बादशहानंा िेथील 

पहरस्स्थिीची माहहिी करून हदली. 
 
अथिीवरून बदललेला ठािेदार घोरीखान याला कऱ्हाडच्या ठािेदारीवर नेमण्याि आले. त्याची 

मन्सब वाढहवण्याि आली. म द्दाम ग जगबदार देऊन त्याला कऱ्हाडकडे घेऊन जाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

पंधरा हडसेंबर १६९९ 
 

बादशहानंी काल रात्री म खहलसखानाला बोलावनू त्याला प ढीलप्रमािे आज्ञा केली : 
 
(१) करावलखान याने फराशखान्याचा म शरफ (अहधकारी) शरफ द्दीन याजबरोबर जाव.े 
(२) िरहबयिखानाचा िळ आहे िेथे दोन टेकड्याचं्या मध्ये मोच्याच्या मागेच माझ्या हनवासाची जागा 

लवकर नीट करण्याि यावी. हे करून म खहलसखानाने रात्री परि याव.े हनवासाच्या जागेची लाबंी 
रंूदी हकिी राहील हे मोजून पाहून याव.े 

(३) कही (रसद, घासदािा, लाकूडफाटा इत्यादी) आिण्यासाठी एक हदवस बक्षीउलम लक 
बहरामंदखान, एक हदवस बक्षीउलम लक म खहलसखान व एक हदवस हमीद द्दीनखान बहाद र यानंी 
पाळी पाळीने जाव.े 



 
अनुक्रमणिका 

(४) हमीद द्दीनखान बहाद र याला आपली पथके घेऊन ह ज राि येण्यासाठी हलहाव.े 
(५) बादशहाजादा म हंमद आज्जम याची पथके ही कही आिण्यासाठी पाठहवण्याि यावी. 
 
सोळा हडसेंबर १६९९ 
 

आज सकाळी बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळहवण्याि आले : काल मध्यरात्री सािारा हकललयािून 
गनीम बाहेर पडले. िे म नीमखानाच्या मोच्यावर चालून आले. दोन घहटका य द्ध झाले. म नीमखान, 
शबखीखान, सटवाजी डफळे याचा म लगा बाजी व कटघरािंील (मोच्याचे) सैहनक हे ठाि माडूंन लढले. 
गहनमाचंी बरीच मािसे ठार अगर जखमी झाली. म नीमखान याला दगडाचा मार बसला आहे. त्याच्या 
बरोबरची अनेक मािसे जखमी झाली आहेि. ही बािमी ऐकून बादशहा म्हिाले, ‘आफरीन बाद (धन्य 
धन्य), सेवा मान्य झाली. मज रा झाला.’ बादशहानंी आज्ञा केली की : हकीम इसहाक याचा म लगा हकीम 
इनायि ल्ला याने जाऊन जखमी लोकावंर उपचार करावा. 

 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळहवण्याि आले : गहनमाचंा बेि असा आहे की, त्याचें दोन हजार 

पायदळ सैन्य बरोबर देऊन िोफा वगैरे परळीहून आिाव ेव बादशहाजादा आज्जम याच्या मोच्याच्या बाजूने 
सािाराहकललयावर पोहोचवाव.े बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘गहनमाचंी वाट बंद करण्याि यावी. त्यानंा 
हकललयावर जाऊ देऊ नये. आहि (वाटेिच) त्याचंा संहार करावा.’ 
 
सतरा हडसेंबर १६९९ 
 

आज सकाळी फराशखान्याचा म शरफ शरफ द्दीन याने कळहवले की : आजे्ञप्रमािे मी हकललयाच्या 
पायर्थयाशी िरहबयिखान याच्या मोच्याच्या मागे आपलयासाठी शाहमयाना व कनािी उभ्या केलया आहेि. 
बादशहा पाच घहटका हदवस वर आला असिा िख्िे रवावंर स्वार झाले. िे शाहमयान्याजवळ न उिरिा 
टेकड्याचं्या मध्ये उिरले. त्यानंी द र्मबिीने सािाऱ्याचा हकल्ला व मोचे याचंी पाहिी केली. त्यानंी 
बादशहाजादा म हंमद आज्जम शहा, ख दा बंदाखान, व करावलखान याचं्याकडे हकललयासंबधंी माहहिी 
हवचारली. 

 
यावळेी हकललयािून गनीम हे िोफाचंा मारा करीि होिे. बादशहाजादा म हंमद आज्जम याने 

बादशहानंा हवनंिी केली की : या हठकािी हकललयावरून गोळे येि आहेि. थोडे अंिरावर आपि उभे 
राहाव.े बादशहा एक घहटका िेथे होिे. त्यानंिर िे िेथून परिले. त्यानंी शहाजादा आज्जम याला स्विःच्या 
मोच्याकडे परिण्याची परवानगी हदली. जाऊन येऊन सव्वाकोसाचा प्रवास करून बादशहा आपलया 
हनवासस्थानावर परिले. वाटेि फिेह ल्लाखान हा बादशहानंा भेटला. त्याने दोन हवलायिी बंद का व दहा 
अश्रर्फ्या नजर केलया. बादशहानंी नजर माफ केली. व बंद का इखलासखान आख्िाबेगी याच्या हवाली 
केलया. बादशहा म लिफिखानाला म्हिाले, ‘फिेह ल्लाखानाला म्हिाव,े “सािारा हकललयाच्या भोविी गस्ि 
घालीि रहा आहि गहनमानंा हकललयाि जाऊ देऊ नकोस.”’ 
 

अठरा हडसेंबर १६९९ 
 

काल रात्री हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : धनाजी जाधव याने आपलया सैन्याच्या िीन ि कड्या 



 
अनुक्रमणिका 

केलया. िो िळापाशी (ब्रह्मप रीच्या) संचार करीि आहे. त्याने अनेक हठकािी आक्रमि केले आहे. हे ऐकून 
ज म्लि लम लक असदखान (म ख्यप्रधान व ब्रह्मप रीच्या िळाचा रक्षक) याने आपलया सैन्याहनशी गहनमाशंी 
य द्ध केले. गहनमापंकैी अनेकजि ठार झाले. पराजय पाऊन गनीम पळून गेले. या य द्धाि प ढील लोकानंी 
उत्कृष्ट कामहगरी बजाहवली. (१) न स्रिखान (२) फिेह ल्लाखान (३) कीरिडसग कछवाहा याचा नािू 
जसपिडसग (४) उदयपूरचा जमीनदार (रािा) अमरडसह याचा सरदार पृर्थवीडसह. 

 
बादशहानंी हा वृत्तािं वाचला. िो त्यानंी बक्षीउलम लक बहरामंदखान याजकडे पाठहवला. 

बादशहानंी हसयादिखान याला ह ज राि बोलाहवले. बादशहा त्याला म्हिाले, ‘चीनक लीजखानाकडे 
फमान पाठवा. आहदलबेग ग जगबदार याने िे फमान घेऊन जाव े आहि चीनक लीजखान यास िळावर 
(ब्रम्हप री) पोहोचवनू याव.े’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : बादशहाजादा आज्जम, शहाजादे, व अमीर उमराव यानंी त्याचं्याकडे 

असलेले एक हजार चारशवेीस उंट, मोच्याला लागिारे लाकूड आिण्यासाठी क ं जमन याजकडे पाठवाव.े 
दर हजारी मन्सबदारामागे दहा उंट असा हहशबे करण्याि आला. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : हलकट गहनमानंी अब लखैर याचे ठािे आगरासोया (?) याला 

वढेा घािला आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की : म द्दाम ग जगबदार नेमून त्या भागािून फौजदार व ठािेदार 
यानंा अब लखैर याच्या मदिीस पाठहवण्याि यावे. 

 
चाभंारगोंद्याचा ठािेदार ख्वाजा ख दायारखान याने प ढीलप्रमािे कळहवले : गहनमाचें शकंर व इिर 

सरदार हे दहा हजाराचे सैन्य घेऊन चालून आले. त्यानंी चाभंारगोंद्याला वढेा घािला. हे कळिाच मी सैन्य 
जमवनू चालून गेलो. सत्तावीस जमाहदसानी रोजी (दहा हडसेंबर १६९९) य द्ध झाले. गहनमापंैकी अनेकजि 
ठार झाले. 

 
सय्यद म हंमद हा चाकरीसाठी मध्य आहशयािून आला. बादशहानंा भेटून त्याने एक धन ष्ट्य नजर 

केले. म खहलसखान व हसयादिखान वगैरे अमीर कही आिण्यासाठी गेले. 
 
प ढील मंडळींना बहक्षसे देण्याि आली : (१) कऱ्हाडचा फौजदार घोरीखान (२) मरहूम उमरखान 

याची म ले म हंमद अहसन (३) म हंमद उस्मान (४) न किाच म सलमान झालेला शखे नेकनाम (मकाजीचा 
म लगा मयाजी). 

 
मरहूम हकनाअिखान याचा म लगा म हंमद इब्राहीम याने इनायि ल्लाखानाबरोबर (इनायि ल्लाने प ढे 

औरंगजेबाची फमाने एकहत्रि केली) असाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
बक्षी उलम लक बहरामंदखान, मिलबखान व ख दाबदंाखान वगैरे अमीर पथके घेऊन कही 

आिण्यासाठी गेले. 
 
शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेचा हदवाि हरजािलबखान, त्याची म ले म हंमद अली व म हंमद 

बाकर, रूहूल्लाखानाचे सहकारी सय्यदखान, सय्यद याकूब व सय्यद रूस्िम अली हे हिघे जखमेिून बरे 
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झाले होिे. वरील मंडळी येऊन बादशहाला भेटली. 
 
िरहबयिखान याने येसाजी (असोजी?) याला चार हजार जाि व दोन हजार स्वार अशी मन्सब 

हमळावी म्हिून हवनंिी केली होिी. बादशहानंी आज्ञा केली की : िरहबयिखानाने साहंगिलेली कामहगरी 
येसाजीने (?) पार पाडलयास त्याला िनखा जहागीर (वरीलप्रमािे) देण्याि यावी. 

 
सोलापूरचा हकल्लेदार व फौजदार सैफ द्दीनखान, स भे औरंगाबादमध्ये िैनाि असलेला सय्यद 

अलीखान, आवजी ओबळराव याचंी पते्र आली. िी बादशहासमोर ठेवण्याि आली. 
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काल संध्याकाळी बादशहानंा कळहवण्याि आले की : हलकट गहनमाचंी पथके बादशाही 
छाविीपासून िीन कोसावर आली. त्यानंी वजंाऱ्यावंर हल्ला करून त्याचंी ग रेढोरे पकडली. हे ऐकून 
बादशहानंी गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी बक्षीउलम लक बहरामंदखान, फिेह ल्लाखान, मिलबखान, 
ख दाबंदाखान वगैरेंना नेमले. िी मंडळी गहनमाचं्या पाठलागावर िािडीने हनघाली. फिेह ल्लाखान हा 
रहमिप रापयंि गेला. गनीम पळून गेले. 

 
काल रात्री बादशहानंी बक्षीउलम लक म खहलसखान याला बोलाहवले आहि त्याला प ढीलप्रमािे 

सूचना हदलया : 
 
(१) म हंमद अमीनखान, हसयादिखान व फिेह ल्लाखान यानंी आपलया पथकासंहहि रात्री बादशहाच्या 

छाविीभोविी गस्ि घालीि राहाव.े 
(२) रशीदखान व म हंमद अली यानंी हे काम बरोबर होि आहे की नाही हे पाहाि जाव.े 
(३) बादशहाजादा आज्जम याचंा बक्षी जलाल द्दीन याने आज्जमच्या छाविीभोविी अशीच गस्ि घालावी. 
(४) आहदलखान याने डावीकडे करावलखान याने दाखहवलेलया जागेि िळ द्यावा. मरहून 

अब्द ऱ् रहीमखान याचा म लगा मीर नेमिखान याला मोच्याचा वाकनीस म्हिून नेमण्याि आले. 
 

बादशहानंी इखलासखान आख्िाबेगी याला बोलावनू साहंगिले, ‘बक्षीउलम लक बहरामंदखान हे 
गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी गेले आहेि. िे परि येईपयंि त्याचं्या गोटाची काळजी घ्या.’ 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : नाहरखानाचा म लगा घोरीखान हा आपलया नेमि कीच्या 

जागेकडे, कऱ्हाडच्या फौजदारीचे, काम साभंाळण्यासाठी हनघाला होिा. िो रहमिपूर व मसूर याचं्या 
दरम्यान पोहोचला िसे गहनमाचें िीन हजार सैन्य त्याच्यावर चालून आले. घोरीखानाने त्याचं्याशी य द्ध 
केले. गहनमाचें अनेक लोक ठार झाले. घोरीखान हा जखमी होऊन जहमनीवर पडला. गनीम त्याला 
उचलून घेऊन गेले. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘हमीद द्दीनखान बहाद र यानंी गहनमाचें पाहरपत्य करावे. 
घोरीखानाची मन्सब पूवगवि बहाल आहे असे समजण्याि येईल.’ 

 
म नीमखानाने म खहलसखानाच्या द्वारे हवनंिी केली की : माझा म लगा म हंमद काजम याला 
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अदालिच्या दारोगाहगरीवर नायब म्हिून नेमण्याि याव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. द सरी हवनंिी की 
माझ्या िैनािीि असलेले नसरी वगैरे इसम यानंी मोच्याि उत्कृष्ट कामहगरी बजाहवली आहे. त्यानंा त्याचं्या 
प्रािंाि जहाहगरी देण्याि याव्याि. यावर इनायि ल्लाखान याने चौकशी करून कळवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
फिेह ल्लाखान याने म लिफिखानाच्या द्वारे हवनंिी केली की : माझे अडीचश े मोगल मन्सबदार 

इिराचं्या पथकाि िैनाि आहेि. िे माझ्याकडे लावनू देण्याि याविे. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
िरहबयिखानाने हवनंिी पाठहवली की : सािारगडच्या ब रुजाचं्या मधोमध मी दमद मा ियार करू 

इस्च्छिो. सामानाची ने–आि करण्यासाठी िीनश ेबलै हव ेआहेि. बाजारचा अहधकारी सय्यद इमाम द्दीन 
याने वरीलप्रमािे व्यवस्था करावी अशी आज्ञा झाली. 

 
फिेह ल्लाखान हा आजे्ञप्रमािे कचेरीि येऊन बादशहानंा भेटला. त्याने म जरा केला. बादशहा 

म्हिाले, ‘मज रा झाला, ि मची सेवा मान्य झाली.’ फिेह ल्लाचा म लगा फकीरुल्ला हाहह बादशहाला भेटला. 
त्याने एक मोहर नजर केली. 

 
मरहूम खानजमान फिेहजंग याचा म लगा व पन्हाळगड भागाचा फौजदार अब्द ल्लिीफ याने 

प ढीलप्रमािे हलहून पाठहवले : या भागाि नरकवासी संिाजीचा म लगा परसोजी (रािोजी का हपराजी?) 
हा मोठे सैन्य घेऊन आला. त्याने हमदोनी (हािकिंगले?) च्या ठाण्याला वढेा घािला. माझ्याबरोबर िो 
य द्ध करीि आहे. माझ्याबरोबर सैन्य फार थोडे आहे. आशा आहे की म र्फ्िखरखान (हमरजेचा फौजदार व 
हकल्लेदार), हनसारखान व हमीद द्दीनखान यानंा माझ्या क मकेस येण्याची आज्ञा होईल. नाहीिर अन्वरखान 
जसा मारला गेला िसाच मीहह मारला जाईन. म खहलसखान याने चौकशी करून कळवाव ेअशी बादशहानंी 
आज्ञा केली. 

 
पारापावल (बारामावळ)चा जमीनदार खंडोजी याने हवनंिी केली की : मला कऱ्हाडची ठािेदारी 

देण्याि यावी. मी गहनमाचें पाहरपत्य करिो. बादशहानंी यावर काही ह क म हदले (चीजे ह क म सादर श द). 
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बादशहानंी आज्ञा केली की : ख स्त्रौखान याने दौलिखान्याच्या भोविी (बादशहाचे हनवासस्थान) 
गस्ि घालीि राहाव.े बक्षीउलम लक बहरामंदखान याने कही आिण्यासाठी जाव.े म खहलसखान याने 
बादशाही छाविीभोविी आपलया पथकासहहि गस्ि घालीि असावे. 

 
पन्हाळगड भागाचा फौजदार अब्द ल्लिीफ याचा बादशाही छाविीिील वकील याने हवनंिी केली 

की : अब्द ल्लिीफ हा आपलया क ट ंहबयानंा आिण्यासाठी म िगजाबाद हमरजेला चालला होिा. गहनमानंी 
वाटेि त्याला घेरले आहे. लवकर मदि पाठहवली नाही, िर मरून जाईल. बादशहा म्हिाले, ‘माझ्या 
आजे्ञहशवाय िो (हमरजेकडे) गेलाच कशाला?’ 

 
म हंमद अमीनखान व हसयादिखान यांनी हवनंिी केली की : रात्रीच्यावळेी बादशाही लष्ट्कराभोविी 

गस्ि घालीि जाव ेअशी आम्हाला आज्ञा झाली आहे. पि बादशाही सैन्य पागंले आहे. क िाची िरी नेमिकू 
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करून मािसे एकत्र आिावी (हमसल बंदी करावी). बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘मीर हसन िनबख्शी 
(िनख्याचा बक्षी) याने शहागंज (बाजार) अहदी (हशलेदार सैहनक) यानंा कोिवाली चब िऱ्याच्या मागे व 
छाविीिील पागंलेलया लोकानंा जवळ आिाव.े’ 

 
खान न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) याच्या सैन्याचा अहधकारी म हंमद िाहलब, मरहूम सय्यद 

यूसफखान याचा जावई सय्यद हपसर हे येऊन बादशहानंा भेटले. बहरामंदखानाने हवनंिी केली की : मी 
कही आिण्यासाठी जाि आहे. ख दाबंदाखान याने कहीच्या पथकाचे रक्षि कराव.े हवनंिी मान्य झाली व 
ख दाबंदाखानाला पाठहवण्याि आले. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : िीनश ेस्वारानंा सफहशकनखान करावल याच्या नेिृत्वाखाली डाव्या 

फळीवर िैनाि करण्याि याव.े 
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हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील बािमी कळली : हमीद द्दीनखान बहाद र हा मसूरच्या ठाण्याला 
पोहोचला. धनाजी जाधव व बहहजी (च कून पाढंरे हलहहले आहे) इत्यादी मराठे सरदार हे दहा हजार सैन्य 
घेऊन कऱ्हाडजवळ कृष्ट्िेच्या पलीकडे पोहोचले. त्यानंी आपले जड सामान व ब िगे पन्हाळगडाकडे 
पाठहवले. हमीद द्दीनखान बहाद राशी य द्ध कराव ेअसा त्याचंा बिे होिा. हे ऐकून हमीद द्दीनखान याने आपले 
ब िगे मसूर येथे ठेवले व िो गहनमाशंी लढण्यासाठी रवाना झाला. यावळेी मराठे गनीम व हमीद द्दीनखान 
याचं्यामध्ये िीन कोसाचें अंिर आहे. आज य द्ध होईल. 

 
बादशहानंी म खहलसखानाला म्हटले, ‘मिलबखान याने खास चौकीचे सैहनक बरोबर घ्याव.े त्याने 

व ब दाजी (पदाजी?; ठािेदार, ब ध पाचगाव) याने रािोराि हमीद द्दीनखानाला जाऊन हमळाव.े खटावचा 
ठािेदार रामचंद व मसूरचा मयाजी (मंबाजी) यानंी त्वरेने हमीद द्दीनखान याच्या फौजेि दाखल व्हाव.े 

 
फिेह ल्लाखान हा येऊन बादशहानंा भेटला. बादशहा म्हिाले की, ‘हा राहदारी (मागगरक्षि)चे काम 

चागंले करिो.’ फिेह ल्लाखानाने हवनंिी केली की : माझ्या पथकािील लोकाचंा पगार फार थकला आहे. 
पगाराची रक्कम हमळावी म्हिजे आज्ञा होईल िेथे जाऊन कामहगरी बजावीन. पगाराची बाकी हकिी आहे 
चौकशी करून देण्याि यावी अशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : म हंमद अमीनखान व हसयादिखान याचं्याबरोबर नगारे, किे, सरब, 

दारू (बारूद) बाि व माहिाब्या या देण्याि याव्या. बादशहानंी आज्ञा केली की : बंदूहकच्या पथकानंी 
छाविीभोविी गस्ि घालावी म्हिजे कहीसाठी स्वारानंा पाठहविा येईल. सफहशकनखान परि येईपयंि 
इखलासखान आख्िाबेगी याने लष्ट्कराभोविी गस्ि घालीि असावे. 

 
कलयाि हभवडंीचा ठािेदार मािबरखान याच्या हवनंिीप्रमािे अब्द ल रसूल वगैरे दोन इसम याचंी 

मन्सब वाढहवण्याि आली. हे घोरीखान मरहूम याचे नािू. अब्द ल रसूल व बहाद र (सय्यद स्सयदाद याचा 
म लगा) याचं्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
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(ब्रह्मप रीच्या) िळाच्या रक्षिासाठी बेदारबख्ि याला, (राजा) रामाच्या पाठलागासाठी 
खानबहाद र न स्त्रिजंग (ज स्लफकारखान) याला आहि ब्रह्मप रीपासून सत्तर कोस पयंिच्या मागाचे रक्षि 
करण्यासाठी चीनक लीजखान याला पते्र पाठहवण्याि आली. 

 
मरहूम खानजहान याचा ज ना नोकर व नंिर मामूरखान याच्या पदरी असलेला मीर वली हा 

बादशहानंा भेटला. त्याला मन्सब देण्याि आली. सफहशकनखानाचा भाचा मीर फैज ल्ला हा सफहशकनखान 
याचे क ट ंबीय आिण्यासाठी माळव्याला गेला होिा. िो येऊन बादशहानंा भेटला. 

 
म नीमखानाने हलहून पाठहवले की : हठकहठकािच्या हकल्लेदारानंी पाठहवलेली मािसे, कहार, 

िबरदार (क ऱ्हाडी धारि करिारे), हभस्िी वगैरे मोच्याि उत्कृष्ट कामहगरी बजावीि आहेि. पि त्यानंा 
पगारबाकी न हमळालयाने िे त्रस्ि आहेि. त्याचंा पगार देण्यासाठी क िालािरी नेमण्याि याव.े पगारबाकी 
देण्याि यावी अशी आज्ञा देण्याि आली. 

 
अनव्याचा (माळवा, हसरोंजच्या उत्तरेस) फौजदार मीर अकलखान याने प ढीलप्रमािे हवनंिीपत्र 

पाठहवले : या प्रािंाि कामे प ष्ट्कळ पडली आहेि. माझ्यापाशी सामग्री फार थोडी आहे. हशबंदीसाठी रक्कम 
मान्य व्हावी. अकलखान याला मन्सब दीड हजार जाि व दीड हजार स्वार (द घोडी), एक कोटी दाम 
(स मारे एक लाख रुपये,) एक हजार स्वार व एक हजार प्यादे असा सरंजाम होिा. एक हजार स्वार व 
एक हजार पायदळ अशी त्याची हशबंदी वाढहवण्याि आली. मात्र बादशहानंी अट घािली की छत्रसाल 
(स प्रहसद्ध ब ंदेला वीर) याचे पाहरपत्य कराव.े अकलखानाचा म लगा फकीर अली याला दोनशचेी मन्सब 
देण्याि आली. 
 

बावीस हडसेंबर १६९९ 
 

सकाळी हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढीलप्रमािे कळले : हमीद द्दीनखान बहाद र याने आपले ब िगे मसूर 
येथे ठेवले, व िो स्विः कऱ्हाडला जाऊन धनाजी जाधव वगैरे सरदारावंर चालून गेला. य द्ध झाले. उभय 
पक्षािील अनेक मािसे ठार अगर जखमी झाली. गहनमाचें सैन्य मोठे आहे. िे (आमच्या) सैन्याभोविी 
चहूकडून हघरट्या घालीि य द्ध करीि आहेि. खटावचा ठािेदार रामचंद व मसूरचा ठािेदार मयाजी 
(मंबाजी) हे हमीद द्दीनखानाला येऊन हमळाले आहेि. पि आमच्या मदिीला आिखी सैन्य आले िर बरे 
होईल. 

 
बादशहानंी मिलबखानाला बोलावनू प ढीलप्रमािे आज्ञा केली. फिेह ल्लाखान व बहरामंदखान 

यानंी हमीद द्दीनखानाच्या मदिीला जाव.े बादशहानंा कळहवण्याि आले की : िे दोघे बादशाही 
छाविीभोविी गस्ि घालण्यासाठी गेले आहेि. आज्ञा झाली की : मन्सूर कौल व फकीरुल्ला यानंी जाऊन 
त्यानंा िािडीने हमीद द्दीनखानाकडे रवाना करून याव.े फिेह ल्लाखानाच्या सैहनकाचं्या पगारबाकीसाठी 
म्हिून दहा हजार अश्रर्फ्या महालािील खहजन्यािून घाव्या अशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : दोन ग जगबदार यानंी जाऊन शहाजादा बेदारबख्ि यास धनाजी 

जाधवाच्या पाहरपत्यासाठी मसूर व कऱ्हाड या भागाि घेऊन याव.े त्याचप्रमािे खानबहाद र न स्त्रिजंग याने 
धनाजी जाधवाच्या पाहरपत्यासाठी रहमिपूर व मसूर या भागाि याव े म्हिून आज्ञापते्र व मािसे रवाना 
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करण्याि आली. 
 
तेवीस हडसेंबर १६९९ 
 

सफहशकनखान मीर ि जक (दरबारचा व्यवस्थापक) अव्वल हा आजारािून बरा होऊन बादशहानंा 
भेटला. बादशहा म्हिाले, ‘वाहवा, आफरीन बाद. हकीम सादक याने इलाज छान केला.’ 

 
म खहलसखान याने हवनंिी केली की : आज्जमगड (प रंदर) व लोहगड येथील हशमाच्या पगाराचे 

म्हिून एक लाख चार हजार रुपये रवाना होि आहेि. त्याचं्या बद्यासंबधंी (संरक्षक पथक) काय आज्ञा? 
बादशहा म्हिाले, ‘िूिग स्थहगि करा.’ 

 
बादशहानंी ख्वाजा म हरमखान याला रहमिपूर येथील बागाचंी व्यवस्था पाहाण्यासाठी 

रहमिपूरला रवाना केले. त्याच्याबरोबर वीस बंदूकची िैनाि करण्याि आले. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : पाच मािसे शहाजादे आज्जम याचं्या मोच्यावर नेमा. कोि कोि काय 

काय कामहगरी बजावीि आहे हे मला लवकर कळि गेले पाहहजे. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले िे असे : या (रजब) महहन्याच्या दहा िारखेस (बावीस हडसेंबर 

१६९९) धनाजी जाधव वगैरे सरदाराचें हमीद द्दीनखानाबरोबर य द्ध झाले. मराठ्ाचंा एक सरदार दादो 
मलहार हा बंद कीची गोळी लागनू ठार झाला. मराठे गहनमापंैकी अनेकानंा नरकाि पाठहवण्याि आले 
(मारण्याि आले). नाहरखानाचा म लगा घोरीखान हा मराठ्ाचं्या कैदेि होिा. त्याची स टका करण्याि 
आली. हमीद द्दीनखान बहाद र हा मराठ्ाशंी य द्ध करीि करीि मसूरच्या ठाण्याला पोहोचला. मोगलाचें 
अनेक लोक जखमी झाले. बक्षीउलम लक बहरामदंखान व त्याची पथके क मकेस येिार होिी िी अद्याप 
येऊन पोहोचली नाहीि. 

 
बादशहानंी ख्वाजा दौलि महली याला बहरामंदखानाच्या नाव े ह क म देऊन पाठहवले. 

बहरामंदखानाने ससैन्य िाबडिोब हमीद द्दीनखान बहाद र याला जाऊन हमळाव ेव य द्धाि भाग घ्यावा अशा 
अथाचा ह क म देण्याि आला. 
 

चोवीस हडसेंबर १६९९ 
 

बादशहानंी बक्षीउलम लक म खहलसखान याला साहंगिले, ‘बादशाही छाविीचा घेर हकिी आहे? 
साखळ्यानंी मोजून माहहिी आिा. छाविीभोविी खारबंदी (कच्ची व काट्याक ट्याची लाकडी क ं पिे) 
बाधंावी.’ त्याप्रािे बक्षीउलम लक म खहलसखान व जवाहरमल (बाधंकाम िज्ञ) यानंी साखळ्यानंी पाहिी 
करून येऊन साहंगिले की, ‘छाविीचा घेर अडीच कोस व पंचवीस साखंळी (जरीब) इिका आहे’. 
बादशहानंी आज्ञा केली की : नकाशा ियार करून आिा व मािसे अंिरा–अंिराने आि छाविीि येिील 
िर त्यानंा छाविीि आिाव.े 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : बक्षीउलम लक बहरामंदखान व बादशाही सैन्य काल संध्याकाळी 
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मसूरच्या ठाण्याला पोहोचले. धनाजी जाधव वगैरे सरदार िेथून पळून साि कोस पलीकडे गेले आहेि. 
 
बहरामंदखानाच्या फौजेि िैनाि असलेला व दोन हजार जाि व पाचश े स्वार अशी मन्सब 

असलेला सय्यद अजमि ल्लाखान याने राजीनामा हदला. त्याला बडिफग  कराव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
हवजापूरच्या स भ्यािील बािमीवरून प ढील प्रमािे कळले : हसरागडपासून साठ कोसावर सैदपूर 

(सोंडूर अगर रायचूर हजलयािील डसधनूर िर नव्हे?) याला द गग (हचत्रद गग) चा जमीनदार याने बहहजी 
(घोरपडे) बरोबर हमळून वढेा घािला आहे. सैदपूरचा हकल्लेदार वढेा लढवीि आहे. बहहजीची इच्छा ही की 
हकल्ला घेिलयावर िेथे आपले कहबले ठेवाव.े म खहलसखान याने चौकशी करून कळवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
मीर हसन िनबक्षी (िनखा म्हिजे पगार, विेन वाटिारा अहधकारी) हा अहदी (स्वार हशलेदार) 

याचंा अहधकारी होिा. त्याने हवनंिी केली की : बाहेर पागंलेले सैहनक यानंा (स रहक्षििेसाठी) छाविीि 
आिाव े अशी आज्ञा झाली. माझ्याजवळ मािसे नाहीि. माझ्याजवळ असलेले दोनश े अहदी हे 
ख दाबंदाखानाबरोबर गेले आहेि. व्यवस्थेसाठी माझ्यापाशी कोिीच राहहले नाही. यावर 
ख दाबंदाखानाकडून वीस अहदी मागवनू घ्याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
माळव्याचा स भेदार म ख्िारखान, आहि इटाव्याचा फौजदार खैर अंदेशखान याचं्या नाव ेफमाने 

रवाना झाली. ग जगबदाराने म ख्िारखान व खैर अंदेशखान यानंा अन्व्याचा फौजदार शरे अफगनखान (हा 
छत्रसालशी लढि होिा) याजपाशी नेऊन पोहोचवाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 

पंचवीस हडसेंबर १६९९ 
 

बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा हा मोच्यािून येऊन बादशहानंा भेटला. िो म्हिाला, ‘माझ्या 
मोच्यासाठी देण्याि आलेली िोफ फ टलेली व मोडलेली आहे. मला द सरी िोफ देण्याि यावी.’ बादशहानंी 
िरहबयिखानाच्या मोच्यािून उस्मान करावल याला बोलावनू घेऊन आज्ञा केली की : िाबडिोब द सरी 
िोफ आज्जम याचं्या मोच्याि पोहोचवा. 

 
आजे्ञप्रमािे शहाजादे बेदारबख्ि हे जवळ येऊन पोहोचले आहेि असे बादशहानंा कळहवण्याि 

आले. 
 
काल म खहलसखान याने छाविीच्या घेराचा व भोविालचा नकाशा आिनू दाखहवला. 

लष्ट्करच्याभोविी डभिी घालण्याि याव्याि अशी बदशहानंी आज्ञा केली. बादशहा इनायि ल्लाखानाला 
म्हिाले, सौदागरानंी काशमीर स भ्यािून फळफळावळे आिली की नाही?’ त्याने साहंगिले, ‘अद्याप नाही. 
पि लवकरच माल येईल.’ 

 
ब धवारी रूह ल्लाखानाने श िरखाना (उंट शाळा) बादशहाच्या नजरेखालून घािला. बादशाही 

देवडीवर िैनाि असलेलया पन्नास इसमानंी, म नीमखानाचा म लगा म हंमद काजम हा परि येईपयंि मोच्याि 
जाऊन काम कराव ेअशी आज्ञा झाली. हकललयाच्या िटाला लावण्यासाठी हशड्या ियार करण्याि आलया 
असे बादशहानंा सागंण्याि आले. बादशहानंी एक हशडी मागवनू पाहहली. िे म्हिाले, ‘अशा हशड्या 
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कामाच्या नाहीि. एक हाि लाबं व एक हदरअ रंुद अशा ियार करण्याि याव्याि.’ 
 
(रजब चवदा) सव्वीस हडसेंबर १६९९ 
 

शहाजादा बेदारबख्ि आज येऊन बादशहानंा भेटला. त्याला पंधरा हजार जाि व नऊ हजार स्वार 
अशी मन्सब होिी. िीि एक हजार स्वाराचंी वाढ करण्याि आली. शहाजाद्याला धनाजी जाधवाच्या 
पाहरपत्यासाठी मसूरच्या ठाण्याकडे जाण्यास हनरोप देण्याि आला. शहाजादा बेदारबख्ि याचे सहकारी 
सद्र द्दीनखान, म हंमदखान, खाने आलम, सरफराजखान वगैरेंनी मोहीम आटोपलयावर भेटाव े अशी 
बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
हमीद द्दीनखान बहाद र याने आपले सैन्य बक्षीउलम लक बहरामंदखान याजपाशी सोडून स्विः 

ह ज राि याव े आहि शहाजादा बेदारबख्ि हा मसूरला पोहोचलयावर बहरामंदखान यानेहह सैन्यासहहि 
ह ज राि याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
मसूरचा ठािेदार मंबाजी याची कऱ्हाडच्या ठािेदारीवर नेमिूक करण्याि आली. मबंाजीला दोन 

हजार जाि, व दीड हजार स्वार, त्याि पाचश ेस्वार दो अस्पा (द घोडी) अशी मन्सब होिी. िीि पाचश े
स्वाराचंी भर घालण्याि येऊन मंबाजीला कऱ्हाडला जाऊन पोहोचण्याची िाकीद देण्याि आली. 

 
स लिानगड (सालहेर) चा हकल्लेदार बहरोजखान याचा (हकललयािील) नायब म्हिून महलक 

म इज द्दीन याची नेमिूक करण्याि आली. यापूवी सालहेरला हपसर म हंमद हा हकल्लेदार होिा. त्याने हकल्ला 
महलक म इज द्दीन याच्या हवाली करावा असा हूक म त्याला पाठहवण्याि आला. म इज द्दीनला सालहेरकडे 
जाण्यास हनरोप देण्याि आला. 

 
रूहूल्लाखान याने आजे्ञप्रमािे पाचश ेस्वार नव्याने भरिी केले होिे. त्याचं्या खचासाठी पाच हजार 

रुपये देण्याि याविे अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
फदागड (फरवागड?) चा हकल्लेदार यूस फ याने प ढीलप्रमािे हलहून कळहवले : येथील देशम ख 

हूज राि आला आहे. त्याचा अजग असा आहे की ‘रूद्राजी पंहडि याने माझ्या हवरुद्ध गाऱ्हािे केले की आहि 
मला येथे राहू देऊ नये. या हजलयाि प ष्ट्कळ कामे करावयची आहेि. चौकशी न करिा मला बदलण्याि 
येऊ नये ही हवनंिी.’ बादशहानंी आज्ञा केली की, त्याला बदलू नये. यारअलीबेग याने या प्रकरिाची 
चौकशी करून वृत्तािं सादर करावा. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : (राजा) रामा हा बादशाही छाविीपासून पंधरा कोसावर येऊन 

थाबंला आहे. खेळण्याच्या (हवशालगड) हदशनेे जाण्याचा त्याचा बिे हदसिो. 
 

सत्तावीस हडसेंबर १६९९ 
 

शहाजादा बेदारबख्ि हा हनरोप घेऊन हनघाला. िो आज बादशाही छाविीपासून एक कोस 
अंिरावर कृष्ट्िेच्या काठी डेऱ्याि दाखल झाला असे सकाळी बादशहानंा कळहवण्याि आले. 



 
अनुक्रमणिका 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील बािमी समजली : इखलासखान आख्िाबेगी हा लष्ट्कराच्या 
आघाडीच्या पथकाभोविी गस्ि घालण्यासाठी आपली पथके घेऊन गेला होिा. िो बादशाही लष्ट्कराच्या 
प ढे चंदनवदंन हकललयाच्या हदशनेे दोन कोस गेला होिा. इि्याि गहनमाचें (मराठ्ाचें) स्वार चालून 
आले. इखलासखानाने त्याचें पाहरपत्य करण्यासाठी आपलया म लाला प ढे पाठहवले व िो स्विः हह त्याच्या 
मागोमाग रवाना झाला. या स मारास हिमंिराव हा मराठा सरदार आपले मोठे सैन्य घेऊन चालून आला. 
त्याने इखलासखानाला चहूकडून घेरले. य द्ध झाले. इखलासखान याला दीड हजार जाि व पाचश ेस्वार, 
त्याचा म लगा म हंमद यार याला दोनश ेजाि व वीस स्वार अशा मन्सबी होत्या. इखलासखान व म हंमद यार 
व त्याचें अनेक अन यायी हे िलवारी व भाले यानंी झालेलया जखमानंी मारले गेले. अब्द लकरीम वगैरे जखमी 
झाले. गहनमानंी दोन हत्ती, घोडे, शसे्त्र इत्याहद इखलासखानाचा सगळा सरंजाम ल टला. यावळेी 
सफहशकनखान, म हंमद अमीनखान व रािा भीम याचे भाऊ इंद्रडसग व बहाद रडसग याचंी पथके गहनमाशंी 
लढि आहेि. 

 
हे कळलयावर बादशहानंी प ढीलप्रमािे ह क म फमाहवले : 

 
(१) बक्षीउलम लक म खहलसखान व हसयादिखान यानंी पथके घेऊन जाव ेव गहनमाचें पाहरपत्य कराव.े 
(२) ख्वाजा मसूद याने जाऊन शहाजादा बेदारबख्ि याच्या सैन्यािील सरदार खाने आलम व 

सफग राजखान यानंा गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी रवाना कराव.े 
(३) ख्वाजा मसूद याने शहाजादा बेदारबख्ि यानंा सागंाव ेकी ि म्ही पि ियार रहा. 
(४) शहाजादा बेदारबख्ि याचा छाविीिील वकील स लिान नजर यालाहह छाविीिून पाठहवण्याि याव.े 
 

त्याप्रमािे अंमलबजाविी करण्याि आली. बादशहानंी म्हटले, ‘हमीद द्दीनखान बहाद र क ठे 
आहे?’ सय्यद ल त्फ ल्लाला रवाना करीि बादशहा म्हिाले, ‘हमीद द्दीनखान बहाद र जेथे असेल िेथून 
त्याला गहनमाचं्या पाहरपत्याकहरिा रवाना करा’. हमीद द्दीनखान हा कृष्ट्िेच्या काठावर होिा. ल त्फ ल्लाने 
त्याला व त्याच्या सैन्यािील ख्वाजाखान, रामचंद (खटावचा ठािेदार) यानंा बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे 
रवाना केले. परि येऊन त्याने बादशहाला ही हकीकि साहंगिली. 

 
बादशहानंी म हंमद अमीन कौल नायब कोिवाल, याला शहाजादा बेदारबख्ि याजकडे हनरोप 

देऊन पाठहवले की, ‘शहाजाद्याने आपलया स्विःच्या िळावरच राहाव.े’ 
 
वजंाऱ्यानंी बादशहाच्या समोर गाऱ्हािे माडंले की : आपले बलै वाचवाव े म्हिून आमची मािसे 

गहनमाचं्या बरोबर लढि आहेि. मदि हमळावी. स खहलसखान याने त्यानंा मदि करावी अशी आज्ञा झाली. 
 
करावलाचंा म शरफ (अहधकारी) मस्िअली याने वीस बकंदाज आहि शभंर बंदूकची यानंा घेऊन 

बक्षीउलम लक बहरामंदखान याच्या गोटाची काळजी घेि जावी अशी आज्ञा झाली. सफहशकनखान मीर 
ि जक अव्वल याने गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी जाण्यास परवानगी माहगिली. ‘ि म्ही आमच्या बरोबर रहाव’े, 
अशी आज्ञा झाली. 

 
इखलासखान व त्याचा म लगा याचंी पे्रिे त्याचं्या गोटाि आिण्याि आली आहेि असे कळहवण्याि 



 
अनुक्रमणिका 

आले. बादशहानंी आज्ञा केली की : काजीउलकजाि व महंमद आहकल यानंी जाऊन जनाजा (पे्रियात्रा) 
ची ियारी करावी. पागेचा म शरफ (हहशबे अहधकारी) अब्द स्सलाम याने त्या खात्यािील कागदपत्र व इिर 
सामान यानंा सीले (मोहोरबंद) लावावी. म्हिजे अफरािफर होिार नाही. याहशवाय अब्द स्सलाम याने 
पाग्याची हनगा राखावी. (इखलासखान हा आख्िाबेगी म्हिजे ह जूरपाग्याचा अहधकारी होिा.) 
बक्षीउलम लक म खलीसखान व त्याची पथके कोठे पोहोचली आहेि याची बािमी काढून आिावी म्हिनू एका 
साडंिीस्वाराला पाठहवण्याची म लिफिखान याला आज्ञा करण्याि आली. 
 
अठ्ठावीस हडसेंबर १६९९ 
 

काल रात्री एक प्रहर पाच घहटका झालयावर म हंमद अकरम काजी, म हंमद आहकल, म राद, व 
म हंमद गौस यानंी इखलासखान, त्याचा म लगा म हंमदयार व मरहूम नजाबिखान याचा म लगा बहाद रबेग 
याचं्या शवपेहटका कचेरीि आिलया. बादशहा काजीला म्हिाले, ‘हिघा मृिाचं्याबददल जनाजाची नमाज 
एकत्र पढावी की वगेवगेळी.’ काजी म्हिाले, ‘वगेवगेळी नमाज पढिे चागंले.’ त्याप्रमािे बदशहा वगेवगेळी 
नमाज पढले. यानंिर त्यानंी प्रत्येक जनाज्यावर (शवपेहटका) हाि ठेवला आहि आज्ञा केली की, ‘यानंा 
शहाजहानाबाद (हदल्ली) ला पाठवा.’ 

 
काल रात्री हमीद द्दीनखान बहाद र हा येऊन बादशहानंा भेटला. बादशहा म्हिाले, ‘शाबास, 

आफरीन बाद.’ त्याला बादशाही िबेलयाची दारोगाहगरी देण्याि आली. म खहलसखान हाहह येऊन 
बादशहानंा भेटून गेला. हमीद द्दीनखान बहाद र याचे प ढील सहकारीहह बादशहानंा भेटले : (१) नाहरखान, 
(२) नागोजी माने, (३) खटावचा ठािेदार रामचंद, (४) मसूरचा ठािेदार मंबाजी, (५) ख्वाजाखान, (६) 
बहहजी पाढंरे, (७) रुस्िमबगे, (८) अली नकी, फौजेचा हदवाि, (९) हजयाउद्दीन, बक्षी व वाकनीस (१०) 
नाहरखानाचा म लगा महलक शहा, (११) हकशनराव (कृष्ट्िराव?), (१२) अनूपडसगचा म लगा इदं्रडसग. 
यानंा हवहवध बहक्षसे देण्याि आली. हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : गहनमानंी वजंाऱ्याचें बलै पकडले 
असून म हंमद अमानखान हा गहनमाशंी य द्ध करीि आहे. हमीद द्दीनखान यानंा गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी 
रवाना कराव ेअसे िहव्व रखान याला सागंण्याि आले. 

 
बादशहाजादा आज्जम, शहाजादा बेदारबख्ि, ज स्लफकारखान इत्यादींच्या सैन्यासबंंधी माहहिी 

कळवावी अशी म खहलसखान याला आज्ञा झाली. टेहेळिी व गस्ि यासाठी सफहशकनखान व हसद्दी 
हबलालखान याचं्यापाशी दोन पथके िैनाि करण्याि यावी अशी आज्ञा झाली. 

 
मरहूम इखलासखान याच्या जागेवर म लिफिखान याची नेमिूक करण्याि आली. 
 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान हा आजे्ञप्रमािे रहमिप राहून आला. श िरखान्या (उंट) चे 

रूह ल्लाखान, हखदमिग जारखान, म हंमद अमीन, यानंी बादशहानंा नजरा पेश केलया. 
 
म खहलसखानाचे दोन घोडे जाया झाले होिे. त्याच्या हवनंिीवरून त्याला दोन घोडे देण्याि आले. 

बेदारबख्िापाशी िैनाि असलेला खाने आलम याने यारअलीबेग याच्याद्वारे हवनंिी हलहून पाठहवली की : 
आज्ञा झाली िर मी चार कोस प ढे जाऊन गहनमाचें पाहरपत्य करीन. बादशहानंी साहंगिले, ‘नेहमी ियारी 
ठेवावी. आज्ञा झाली िरच जाव.े आजे्ञहशवाय जाऊ नये.’ 



 
अनुक्रमणिका 

एकोितीस हडसेंबर १६९९ 
 

काल रात्री बादशहानंी हमीद द्दीनखान बहाद र व ख दादाद यानंा आज्ञा केली की : ि म्ही आपलया 
पथकासंहहि ग लाल बाराच्या (बादशहाचे हनवासस्थान व अंिःप र) आि व बाहेर नेहमी ियार राहावे. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले िे हे : गहनमानंी (मराठ्ानंी) नादंहगरीच्या मोच्यावरून बल्लूखान याचे 

उंट धरले. बल्लूखान त्याच्याशंी लढू लागला. मराठ्ानंी त्यानंा घेरले आहे. मदि पाठवावी. बादशहानंी 
हमीद द्दीनखान बहाद र व सफहशकनखान यानंा पाठहवले. िे जाऊन गहनमाचें पाहरपत्य करून उंट सोडवनू 
घेऊन रात्री परि आले. बादशहा हमीद द्दीनखान बहाद र यास म्हिाले, ‘आफरीन बाद, शाब्बास.’ 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : शहाजादा बेदारबख्ि, खाने आलम वगैरे धनाजी जाधवशी 

लढण्यासाठी रवाना झाले आहेि. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘म खहलसखान, बहरामदंखान व 
म लिफिखान यानंी बेदारबख्िाच्या िळाचे रक्षि कराव.े’ बादशहानंा कळहवण्याि आले की : गहनमानंी 
(मराठ्ानंी) हसद्दी हबलालखान याला घेरले आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘शहाजादा बेदारबख्ि याने 
क मक पाठवावी.’ आजे्ञप्रमािे खाने आलम वगैरे सरदार चालून गेले आहि त्यानंी हसद्दी हबलालखान याला 
सोडवनू आिले. बादशहानंा कळहवण्याि आले की : गनीम (मराठे) म हंमद अमीनखान याजवर आले 
आहेि. म खहलसखानाने मदि पाठवावी अशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : फिेह ल्लाखान याने आपलया मोगल सैहनकासंहहि ग लालबाराच्या 

(बादशहाचे हनवासस्थान व अंिःप र) प्रवशेद्वारावर हत्यारबंद होऊन ियारीने रहाि असाव.े िहव्व रखान 
याने बादशहाजादा कामबक्ष व काहसमखान याने मोच्यावरून येऊन स लिान बलंद अख्िर याचं्या गोटाबद्दल 
सावधहगरी बाळगावी अशी आज्ञा झाली. 
 
तीस हडसेंबर १६९९ 
 

बहरामंदखान हा रहमिप राहून येऊन बादशहानंा भेटला. हाजीखानाचा म लगा मीर मासूम हा 
औरंगाबादेहून येऊन भेटला. नजरबे वगैरे मोगल, सय्यदलाल, रुस्िमबेग हकशनराव, बहहजी पाढंरे, मीर 
वली हे येऊन बादशहानंा भेटले. 

 
गहनमाचें चहूकडून पाहरपत्य करण्यासाठी बादशहानंी आपलया सरदाराचंी प ढीलप्रमािे योजना 

केली :— 
 
बहरामंदखान व म लिफिखान हपछाडीला, म खहलसखान व म हंमद अमीन लष्ट्कराच्या प ढे, 

हमीद द्दीनखान बहाद र लष्ट्करासहहि उजव्या फळीला, फिेह ल्लाखान डाव्या फळीला. 
 
मसूरचा ठािेदार मंबाजी याला देण्यासाठी एक िलवार वगेळी काढून ठेवण्याि यावी अशी आज्ञा 

झाली. शहाजादा बेदारबख्ि याला दहा रेहकले, दोन श िरनाळ, सरब, बारुद वगैरे िोफखान्याची सामग्री 
द्यावी अशी आज्ञा झाली. 

 



 
अनुक्रमणिका 

क ं जमन म शरफ याने लाकूड सामनाच्या ियारीसाठी जाव.े त्यानंिर कही बरोबर जाव ेअशी आज्ञा 
झाली. बादशहानंा कळहवण्याि आले की : रसदेचे चार हजार बलै सापगावाि आले आहेि. पि गहनमाचं्या 
धामध मीम ळे प ढे सरकू शकि नाहीि. आज्ञा झाली की : फिेहउमीदखान याने जाऊन त्यानंा घेऊन यावे. 

 
रूह ल्लाखानाने हवनंिी केली की : मी मोच्याि असिो. माझ्या क ट ंहबयानंा ग लालबारेि (बादशहाचे 

खास हनवासस्थान) राहाण्याची परवानगी असावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
गहनमानंी पाईन हवलायि (वाईचा व प ढचा प्रदेश) ला घेरले आहे असे कळहवण्याि आले. 

नाहरखानाने जाऊन त्याचें पाहरपत्य कराव ेअशी आज्ञा झाली. हमीद द्दीनखानाने म्हटले, ‘नाहरखान सध्या 
ह ज राि आहे. आपलया पायापाशीच राहू द्याव ेअशी त्याची हवनंिी आहे.’ बादशहा म्हिाले, ‘राहू द्या.’ पाईन 
हवलायिच्या लोकानंी िक्रार केली की : गहनमाचं्या हािून मािसे मारली जािाि. मदि व्हावी. बादशहानंी 
हूक म सादर केले. 

 
बादशहा ख्व्वाजा दौलि याला म्हिाले, ‘हकलीदे फिह (वसंिगड) डजकला िेव्हा िूच िी बािमी 

आिलीस. आिा सािारच्या मोच्याची बािमी येि नाही.’ ख्वाजा दौलि म्हिाला, ‘आपलया आजे्ञहशवाय मी 
गेलो नाही. आिा आज्ञा झाली िर जािो.’ बादशहा म्हिाले, ‘जा.’ 
 
एकतीस हडसेंबर १६९९ 
 

काल रात्री शहाजादा बेदारबख्ि यानंी ियार राहाव ेव आज्ञा हमळिाच गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी 
रवाना व्हाव,े अशी आज्ञा देण्याि आली. बादशहानंी हमीद द्दीनखान बहाद र व फिेह ल्लाखान यानंा 
सैन्यासहहि जाण्यास हनरोप हदला. त्यानंी शहाजादा बेदारबख्िाबरोबर गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी जाव ेव 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान व मिलबखान यानंी शहाजाद्याच्या गोटाचे रक्षि कराव े अशी आज्ञा झाली. 
त्याप्रमािे िे सगळे शहाजादा बेदारबख्ि याजकडे गेले. शहाजाद्याला उलट्या झालया होत्या. म्हिून िो 
स्वार झाला नाही. बादशहानंी बहरामंदखान व हमीद द्दीनखान बहाद र यानंा परि बोलाहवले. 

 
ज स्लफकारखान बहाद र न स्त्रिजंग हा िळावरून (ब्रम्हप री) आला आहे असे कळले. त्याने उद्या 

भेटाव ेअशी आज्ञा झाली. मोच्यावरून काहसमखान व त्याचा म लगा म हंमदइसहाक हे येऊन बादशहाला 
भेटले. मरहूम इखलासखान याच्या जागी मीर ि जक म्हिून म रीदखान याची नेमिूक करण्याि आली. 
मसूरचा ठािेदार मंबाजी याला एक िलवार बक्षीस म्हिून देण्याि आली. 
 

* * * 
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३ 
 
एक जानेवारी १७०० ते एकवीस एहप्रल १७०० 
 
एक जानेवारी १७०० 
 

बादशहानंी शहाजादा बेदारबख्ि याला आज्ञा केली की : ि म्ही बादशाही छाविी आहि ब्रह्मप रीचा 
िळ यामध्ये योग्य वाटेल त्या हठकािी िळ देऊन गहनमाचें पाहरपत्य कराव.े िळाचे (ब्रह्मप री) व मागग 
याच्या रक्षिाची खबरदारी घ्यावी. शहाजाद्याने आजे्ञप्रमािे कृष्ट्िेच्या काठावरून कूच केले. 

 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान, हमीद द्दीनखान बहाद र, फिेह ल्लाखान व मिलबखान यानंा कही 

आिण्यासाठी सैन्य देऊन पाईन हवलायिकडे (वाई व प ण्यामधील प्रािं) जाण्यास हनरोप देण्याि आला. 
मरहूम खानजमान फिेहजंग याची म ले, खाने आलम (सहा हजार जाि व पाच हजार स्वार अशी मन्सब 
असलेला), म नव्वरखान, इस्ख्िसासखान व अब्द लकादर ही येऊन बादशहानंा भेटली. 

 
मरहूम इखलासखान याच्या मालमते्तच्या हवलहेवाटीबद्दल रूह ल्लाखान याने हवचारले. बादशहानंी 

आज्ञा केली की : घोडे व हत्ती सरकाराि घ्याव.े उरलेली मालमत्ता इखलासखानाच्या म लानंा द्यावी. 
 
हमीद द्दीन म हंमदखान हा दोन हजार जाि व पाचश ेस्वार याचंा मन्सबदार होिा. िो शहाजादा 

बेदारबख्ि याच्या िैनािीि होिा. िो आजे्ञप्रमािे येऊन बादशहानंा भेटला. सैफ द्दीनखान याच्या जागी 
दारोगा म्हिून त्याची नेमिकू करण्याि आली. बेदारबख्िाच्या फौजेि िैनाि असलेला सरफराजखान 
याला बक्षीस म्हिून एक हत्ती देण्याची आज्ञा झाली. प ढील इसमानंा मन्सबी व बढत्या देण्याि आलया. 
सय्यद रुस्िम अली, बहलोलचा म लगा प रहदल, मध्य आहशयािून न किाच आलेला अब्द लकादरखान. 

 
द पारच्या वळेी बािमी आली की : ज स्लफकारखानबहाद र न स्त्रिजंग हा धनाजी जाधवाचा पाठलाग 

करीि होिा. धनाजी पळून गेला. ज स्लफकारखान हा वसिंगडकडून वळून ह ज राि येि आहे. 
 
ज स्लफकारखानाने आपले दाऊदखान वगैरे सरदार यानंा कृष्ट्िाकाठावर सोडले. िो स्विः येऊन 

बादशहानंा भेटला. बादशहानंी त्याच्या पाठीवर हाि ठेवीि हवचारले, ‘हकिी वषानंिर ि म्ही मला भेटण्यास 
येि आहाि!’ िो म्हिाला, ‘जवळ जवळ पधंरा वष.े’ बादशहानंी त्याला काही सूचना केलया. त्याला खास 
हखलिीची वसे्त्र, रत्नजहडि कट्यार (पाच हजार रुपयाचंी), चार हजार रुपयाचंा घोडा, आठ हजार 
रुपयाचंा हत्ती व खचासाठी दोन लाख रुपये अशी बहक्षसे देण्याि आली. दोन घटकानंिर बादशहानंी 
फािेहा खैर पढून त्याला गहनमाचें पाहरपत्य करण्यासाठी जाण्यास हनरोप हदला. 
 

दोन जानेवारी १७०० 
 

ज स्लफकारखानाचे सहकारी बादशहानंा भेटूनच हनघू इस्च्छिाि असे सैफ द्दीनखान याचा भाऊ 
म हंमद िकी याने कळहवले. बादशहा म्हिाले, ‘कामे संपलयावर त्यानंी भेटाव.े’ ज स्लफकारखानाच्या प ढील 
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सहकाऱ्यानंा हखलिीची वसे्त्र पाठहवण्याि आली :— दाऊदखान, बहाद रखान, स लेमानखान, 
महमूदखान, राव दलपि ब ंदेला, हकशोरडसगाचा म लगा रामडसग, कान्होजी (हशके). 

 
खाने आलमच्या हवनंिीवरून त्याला मदि म्हिून पाच हजार रुपये द्याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
अहमदाबादचा स भेदार व जोधपूरचा फौजदार श जाअिखान याने डाडळबाच्या बारा करंड्या 

पाठहवलया त्या बादशहाच्या नजरे खालून गेलया. बादशहाजादे, शहाजादे व अमीर उमराव याचं्याकडे 
डाडळबे पाठहवण्याची आज्ञा झाली. 
 

तीन जानेवारी १७०० 
 

काल रात्री बक्षीउलम लक बहरामंदखान याने हलहून पाठहवले की : आजे्ञप्रमािे आम्ही कही गोळा 
केली. पि रस्िा डोंगराळ आहे. म हंमद अमीनखान याला आपली पथके घेऊन दोन डोंगरामध्ये िळ 
देण्यास आज्ञा व्हावी. िसेच लोहार व कारागीर यानंाही पाठवाव.े त्याप्रमािे आज्ञा झाली. 

 
गहनमाचं्या लोकानंी चंदनवदंन हकललयािून बाहेर पडून वजंाऱ्याचें बलै पकडून नेले होिे. म हंमद 

अमीनखानाने त्याचंा पाठलाग करून जनावरे सोडवनू आिली. 
 

चार जानेवारी १७०० 
 

सरफराजखान हा पाच हजारी जाि व पाच हजार स्वाराचंा मन्सबदार शहाजादा बेदारबख्ि 
याजपाशी िैनाि होिा. त्याला त्याच्या पथकासहहि ह ज राि बोलावण्याि आले. 

 
औरंगाबादेचा स भेदार नजाबिखान याने नऊ हहरिे भेट म्हिून पाठहवली. ब्रह्मप रीच्या 

बािम्यावरून समजले की : आजे्ञप्रमािे चीनक लीजखान हा आपलया सैन्यासहहि ब्रह्मप रीला पोहोचला 
आहे. 
 
पाच जानेवारी १७०० 
 

आज कचेऱ्या बंद होत्या. 
 
सहा जानेवारी १७०० 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : गहनमाचें सैहनक बादशाही छाविीपासून एक–दोन कोसावर 
पसरले आहेि. बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे फिेह ल्लाखान, ख्वाजाखान व नागोजी माने हे गहनमावंर 
(मराठ्ावंर) चालून गेले. गनीम पळून गेले. 

 
कीरिडसग (हमजा राजा जयडसग याचा म लगा) याचा नािू जीिडसग आहि त्याचा भाऊ महीडसग 

(?) याला ब्रह्मप रीच्या िळावर िैनाि करण्याि आले होिे. त्यानंा असदखान ज म्लि लम लक याने 
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हखलिीची वसे्त्र, िरवार इत्याहद बहक्षसे हदली. िी घेण्याची परवानगी देण्याि आली. 
 
ओछाचा जमीनदार (राजा) अवधूिडसग हा शहाजादा बेदारबख्ि याजपाशी िैनाि होिा. त्याला 

ह ज राि येण्याची आज्ञा करण्याि आली. 
 
सात जानेवारी १७०० 
 

काल हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : गहनमाचें (मराठ्ाचें) सहा हजार स्वार बादशाही 
छाविीपासून दोन–िीन कोसावर आले आहेि. बादशहानंी आज्ञा केली की : बहरामंदखान व 
हमीद द्दीनखानबहाद र यानंी सैन्य घेऊन भलया पहाटे गहनमाचं्या पहरपत्यासाठी जाव.े त्याप्रमािे 
बहरामंदखान, हमीद द्दीनखानबहाद र, नाहरखान वगैरे सैन्य घेऊन कृष्ट्िेच्या पलीकडे गेले. गहनमानंी 
(मराठ्ानंी) आपलया सैन्याचे िीन भाग केले. उभय पक्षाि बािाचंी व बंद कीची लढाई झाली. हदवस पाच 
घटका वर आला असिा गनीम (मराठे) छाविीभोविी चालून आले. बादशहानंी आज्ञा केली की : 
म खहलसखान याने गंजाच्या (छाविीिील बाजार) पलीकडे चाल करून जाव.े म हंमद अमीन व 
फिेह ल्लाखान यानंी त्याच्या पाठोपाठ जाव.े इि्याि कळले की : फिेह ल्लाखान व म हंमद अमीनखान हे 
मोगलाचंी पथके घेऊन चालून गेले होिे. गहनमाचं्या (मराठ्ाचं्या) दोन िीन ि कड्या त्याचं्यावर चालून 
आलया. चहूकडून गहनमानंी हल्ले चढहवले. बािाचंी व बंद कीची लढाई झाली. फिेह ल्लाखान व म हंमद 
अमीनखान हे गहनमावंर हल्ले करीि िेव्हा गनीम पागंले जाि. पि पळिा पळिा िे बादशाही 
सैन्याच्याभोविी हघरट्या घालि. बादशाही सैन्याच्या हललयासमोर हटकि नसि. 

 
बादशहानंी आपलया कचेरीि हजार असलेले रूह ल्लाखान, अशगदखान व म रीदखान यानंाहह 

गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी रवाना केले. या स मारास बादशहानंा कळहवण्याि आले की : बादशहाजादा 
आज्जमशहा हा आपलया पथकासहहि टेकड्याचं्या िोंडापाशी आला आहे. िेथून त्याने शहाजादा म हंमद 
वालाजाह यास गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी रवाना केले आहे. यावर बादशहा म्हिाले, ‘छान केले, 
बादशहाजाद्यानंी िेथे आपलया सैन्याहनशी ियारीि राहावे.’ 

 
यानंिर कळले की : गनीम हे पळून चंदनवदंनकडे गेले आहेि. बादशाही सैन्ये त्याचंा पाठलाग 

करीि आहेि. 
 
दोन घटकापंयंि त्याचंा पाठलाग करून बहरामंदखान हा संध्यकाळच्या स मारास ह ज राि आला. 

बादशहानंा कळले की : मीर ि जक सफहशकनखान हा पीलखान्याच्या (हत्तीखाना) मागून गहनमाशंी लढि 
आहे. पि त्याच्यापाशी बाि कमी आहेि. बादशहानंी आज्ञा केली की : शभंर बाि व बािदार 
सफहशकनखानाकडे पाठहवण्याि याव.े म हिशमखान याची मन्सब काढून घेण्याि आली होिी. िो धन ष्ट्य व 
भािे धारि करून दरबाराि आला. त्याने बादशहानंा म जरा केला. बादशहा म्हिाले, ‘जा, गहनमाचें 
पाहरपत्य करण्याठी म खहलसखानापाशी जा.’ 

 
बादशहाजादा आज्जमशहा याचा वकील स लिान नजर याला बादशहानंी बोलाहवले. िे त्याला 

म्हिाले, ‘रूह ल्लाखानाच्या मोच्याच्या पलीकडे, सािारा हकललयाच्या डोंगराच्या मध्यावर पाण्याचा एक झरा 
आहे. हकललयािील लोक बाहेर पडून झऱ्याचे पािी नेिाि. बादशहाजादा आज्जम यानंा म्हिाव े“िेथे एक 



 
अनुक्रमणिका 

चौकी कायम करा आहि हकललयािील लोकानंा पािी नेऊ देऊ नका.”’ 
 
मयि राजा अनूपडसग याचा म लगा सरुपडसग याने (राजा) रामाचा कहबला हवजापूरचा सूभेदार 

ल त्फ ल्लाखान याजकडे ठेवावा. जडजवाहीर, हत्ती, वगैरे िळावर (ब्रह्मप री) ज म्लि लम लक (असदखान) 
याजकडे द्याव ेआहि स्विः ह ज राि याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

आठ जानेवारी १७०० 
 

आज बादशहाचंा उपवासाचा हदवस (रोज हजारा) होिा. कचेऱ्या बंद होत्या. बादशहानंी आज्ञा 
केली की : पाचश ेकनाटकी प्यादे वगैरेंना शहाजादा बदेारबख्ि याजपाशी िैनाि करण्याि याव.े आहि 
त्याच्या जवळचा िोफखाना ह ज राि बालावनू घ्यावा. 
 

नऊ जानेवारी १७०० 
 

मन्सबीवरून बडिफग  झालेला म हिशमखान हा येऊन बादशहाला भेटला. त्याचा पूवीचा काय 
ह द्दा–दजा होिा याची चौकशी करून कळवाव े म्हिनू आज्ञा झाली. न स्त्रिजंग ज स्लफकारखान याला 
द आबचा ख राक (सरदाराचं्या खचाने बादशाही हत्ती घोड्याचंी हनगा राखिे) माफ करण्याि येऊन त्याला 
मदिीदाखल वीस हजार रुपये द्याव ेअशी आज्ञा देण्याि आली. 

 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान व हमीद द्दीनखानबहाद र यानंा कही आिण्यासाठी खटाव व सापगावं 

(?) कडे जाण्यास हनरोप देण्याि आला. 
 
दहा जानेवारी १७०० 
 

बादशहाजादा कामबक्ष यानंी उद्या बादशाही सैन्याची पाहिी करावी अशी आज्ञा झाली. 
फजाइलखान, िहव्व रखान, करावलखान व मीरह सेन यानंी कामबक्षबरोबर राहाव े असा ह क म देण्याि 
आला. 

 
काल रात्री बादशहानंी आज्ञा केली की : बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा हा कृष्ट्िेच्या पलीकडे 

जाि आहे. सफहशकनखान, सदरुद्दीन म हंमदखान व यारअलीबेग यानंी डोंगराच्या डखडीजवळ असलेलया 
आज्जमच्या मोच्याकडे जाऊन सावधहगरी बाळगावी. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : आज्जमशहा, शहाजादा म हंमद वालाजाह, बक्षीउलम लक 

म खहलसखान, रूह ल्लाखान, म हंमद अमीनखान व फिेह ल्लाखान हे आपली पथके घेऊन कृष्ट्िेच्या पलीकडे 
गेले आहेि. बादशहानंी आज्ञा केली की : आज्जमशहाने शहाजादा म हंमद वालाजाह याला हिकडे सोडून 
ह ज राि याव.े त्याप्रमािे आज्जमशहा येऊन बादशहानंा भेटला. त्याला आपलया गोटाकडे जाण्याची आज्ञा 
झाली. शहाजादा वालाजाह, म खहलसखान वगैरे द पारच्या वळेी आपापलया गोटाला परिले. काल रात्री 
बादशहानंी आज्ञा केला की : माझ्या स्वारीचा घोडा ियार असू द्या. 

 



 
अनुक्रमणिका 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : ज स्लफकारखान हा आजे्ञप्रमािे म िगजाबाद हमरजेहून हनघाला. िो 
मसूरच्या ठाण्याला पोहोचला. आज िो गहनमाचं्या पाठलागावर रहमिपूरला गेला. िेथे त्याने गहनमाचें 
पाहरपत्य केले असून िो ह ज राि येि आहे. 

 
बहरामंदखानाच्या हवनंिीवरून बादशहानंी मसूरचा ठािेदार मंबाजी (दोन हजारी), व खटावचा 

ठािेदार रामचंद (दोन हजारी) याचं्या मन्सबीि वाढ केली. गहनमाचें पाहरपत्य करून रसद लष्ट्कराि 
पोहोचिी कराल िर नगाऱ्याचा मान देण्याि येईल असे त्यानंा आश्वासन देण्याि आले. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : आजे्ञप्रमािे बक्षीउलम लक बहरामंदखान, 

हमीद द्दीनखानबहाद र, ख दाबंदाखान व मिलबखान हे पथके घेऊन गहनमाचंा पाठलाग व रसद आििे या 
कामासाठी खटाव रहमिपूरकडे भलया पहाटे गेले आहेि. हसयादिखान याने आपली पथके घेऊन वरील 
सैन्याच्या डाव्या बाजूने करावल (आघाडी) म्हिून जाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. बहरामंदखान व 
हसयादिखान याचें कहबले यानंी ग लालबाराि (बादशहाचे खास हनवासस्थान) राहाव े अशी बादशहानंी 
आज्ञा केली. 
 
अकरा जानेवारी १७०० 
 

काल रात्री हरकाऱ्याचं्या िोडून प ढीलप्रमािे कळले : धनाजी जाधव, हिमंिराव, रािोजी वगैरे 
मराठे सरदार हे पंधरा हजार स्वाराचें सैन्य घेऊन रहमिपूरच्या पलीकडे आले. ही बािमी कळिाच 
ज स्लफकारखानबहाद र हा सैन्य घेऊन मसूरच्या ठाण्यावरून हनघाला. त्याचे व गहनमाचें य द्ध झाले. बाि व 
बंद का याचंा मारा झाला. नंिर खान न स्त्रिजंग ज स्लफकारखान, दाऊदखान, राव दलपि ब ंदेला, रामडसग 
हाडा वगैरेंनी गहनमावंर (मराठ्ावंर) हल्ला चढहवला. शत्रूपैकी अनेक जि ठार झाले. ही बािमी 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान व हमीद द्दीनखानबहाद र यानंा लागली. िेही त्या स्थळी आले. गहनमाचें अनेक 
लोक ठार झाले. वरील सवग मोगल सरदार हे अधा कोसपयंि गहनमानंा मार देि देि प ढे सरकले. शत्रूंपैकी 
जवळजवळ पाचश े मािसानंा नरकाि पाठहवण्याि आले (मारण्याि आले). घोडे, भाले व इिर शसे्त्रही 
(मोगलाचं्या) हािी पडली. 

 
बादशहानंी बािमी आििाऱ्या दोन हरकाऱ्यानंा चार होन व यारअलीबेग याजबरोबर असलेला 

खान म हंमद याला चार होन अशी बहक्षसे हदली व हरकाऱ्यानंी आिलेली बािम्याचंी यादी (फदग) 
बादशहाजादा आज्जम याजकडे पाठवावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
बादशहा हे ख्वाजा म हरमखान उफग  ख्वाजा याकूि (बादशाही बागाचं्या खात्याचा व्यवस्थापक) 

याला म्हिाले, ‘खान न स्त्रिजंग (ज स्लफकारखान), बक्षीउलम लक बहरामंदखान व हमीद द्दीनखानबहाद र 
यानंी अनेक गहनमानंा (मराठ्ानंा) ठार मारले आहे. ि म्ही रहमिपूरला गेले पाहहजे. मारलया गेलया 
गहनमाचें (मराठ्ाचें) गळे कापून रहमिपूरला त्याचं्या डो्याचंा मनोरा रचावा.’ (बायद के श मा ब 
रहमिपूर रर्फ्िा व गलाहाये म फसदान बरीदा दर आजा मीनार साजद.) बादशहानंी त्याला हनरोप हदला. 
मरहूम खानजहान याच्या सैहनकाचंा अहधकारी शखे ग लाम म हंमद याने पाचश े स्वार घेऊन ख्वाजा 
म हरमखान याजबरोबर जाव ेअशी आज्ञा झाली. शभंर प्यादे हशमाचे पि त्याच्याबरोबर देण्याि आले. 

 



 
अनुक्रमणिका 

बक्षीउलम लक म खहलसखान याने िरहबयिखानाचे मोचे व यारअलीबेग याने बादशहाजादा म हंमद 
आज्जम याचे मोचे पाहाण्यास जाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
बंडखोर (राजप त्र) अकबर याचे दोन नोकर हे अकबरची अजी व अत्तरे घेऊन आले होिे. त्यानंा 

दोनश ेरुपये बक्षीस द्याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

बारा जानेवारी १७०० 
 

आज श क्रवार. कचेऱ्या बंद होत्या. 
 

तेरा जानेवारी १७०० 
 

बादशहाच्या आजे्ञने बादशहाजादा म हंमद आज्जम याने बादशाही हत्तींची पाहिी केली. 
 
बादशहाच्या सूचनेप्रमािे सािारगडच्या जवळ असलेला पाण्याचा झरा िाब्याि घेण्यासाठी 

बादशहाजादा आज्जम याने जलाल द्दीनखान याजपाशी एक करावल व दोन हशम पाठहवले. त्याचा 
आजे्ञप्रमािे जलाल द्दीनच्या सैहनकानंी गहनमानंा मार देऊन पळहवले आहि झऱ्याचा (चशमाये आब) िाबा 
घेिला. 

 
रात्री बादशहानंा कळहवण्याि आले की : बक्षीउलम लक बहरामंदखान व हमीद द्दीनखानबहाद र हे 

आपली पथके घेऊन ह ज राि आले आहेि. आहि ज स्लफकारखानबहाद र हा गहनमाचं्या पाठलागावर 
रहमिप राहून हनघाला आहे. 
 

चवदा जानेवारी १७०० 
 

आज बादशहानंी हत्ती व घोडे याचंी पाहिी केली. बादशहापसंद या हत्तीचे त्यानंी हवशषे कौि क 
केले. हमीद द्दीनखानबहाद र याच्या हवनंिीवरून बादशहानंी खटावचा ठािेदार रामचंद याला नगारा, 
किगक ं डले व पाचश े रुपये बक्षीस, ही हदली. त्याला रसदधान्य आिण्यासाठी खटाव व फलटिकडे 
जाण्यास हनरोप देण्याि आला. 

 
ब धपाचंगावचा ठािेदार ब धाजी (पदाजी?) हा हमीद द्दीनखानबहाद राच्या फौजेि िैनाि होिा. 

त्याच्या मन्सबीि बाढ करण्याि आली. 
 
पंधरा जानेवारी १७०० 
 

बादशहानंी आज दलबादल हा हत्ती नजरे खालून घािला. याहशवाय दहा हत्तींची त्यानंी पाहिी 
केली. 

 
काल रात्री बादशहानंी बंडखोर अकबर याचा म लगा स लिान बलंदअख्िर याजकडे एक िलवार, 



 
अनुक्रमणिका 

एक खंजीर व धन ष्ट्यबाि बक्षीस म्हिनू पाठहवली. 
 
सोळा जानेवारी १७०० 
 

आज स लिान बलंदख्िर हा येऊन बादशहानंा भेटला. त्याने म जरा केलयावर त्याला आपलया 
िंबूकडे जाण्यास हनरोप देण्याि आला. 

 
मंबाजी हा मसूर व कऱ्हाड या स्थळाचंा ठािेदार होिा. त्याला नगाऱ्याचे बक्षीस देण्याि आले. 

मला कलगीि रा पि द्यावा अशी त्याच्या िफे हवनंिी करण्याि आली. बादशहानंी पाचश ेरुपये डकमिीची 
किगक ं डले त्याला बक्षीस म्हिून हदली. (यक जौज गोशवारा :) मंबाजीला अडीच हजार जाि व दोन 
हजार स्वार अशी मन्सब होिी. त्यापकैी पाचश ेदो अस्पा (द घोडी) होिे. 

 
सकाळी बादशहानंा कळहवण्याि आले की : ब धपाचगावचा ठािेदार ब धाजी हा धान्य, रसद घेऊन 

रहमिपूरजवळ आला आहे. फिेह ल्लाखान याने एक हजार स्वाराचें पथक बरोबर घेऊन जाऊन त्याला 
ह ज राि घेऊन याव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
चीनक लीजखान याला ह ज राि बोलाहवले होिे. पि िो अद्याप आला नाही असे कळले. 

बादशहानंी त्याची मन्सब पाचशनेी कमी केली. 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : शहाजादा बेदारबख्ि हा िळावर (ब्रह्मप री) पोहोचला. 

त्याचहदवशी औरंगाबादेहून खहजना पि (ब्रह्मप रीला) आला. म खहलसखानाने मरहूम खानजमान 
फिेहजंग याचा म लगा खाने आलम याला हलहून खहजना ह ज राि आिवावा अशी बादशहाने आज्ञा केली. 
ज म्लि लम लक असदखान याने खाने आलम बरोबर काही संरक्षक पथके द्यावीि अशीहह आज्ञा झाली. 
 
सतरा जानेवारी १७०० 
 

काल रात्री बादशहानंी आज्ञा केली की : बक्षीउलम लक बहरामंदखान, मिलबखान, फिेह ल्लाखान, 
नाहरखान वगैरे सरदारानंी उद्या कही आिण्यासाठी जावे, हमीद द्दीनखानबहाद र यानंी ह ज राि राहाव ेव 
सद्र द्दीन म हंमदखान कोरबेगी याने बहरामंदखानाच्या गोटाची व्यवस्था पाहाण्यासाठी छाविीि राहाव.े 

 
इसहाकखान याने शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याच्यापाशी राहाव.े आहि बेदारबख्िापाशी 

असलेले म हंमद साहदक व त्याचे मोगल पथक यानंी ह ज राि याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंी हमीद द्दीनखानबहाद र याला आज्ञा केली की : ि म्ही छाविीभोविी हफरा व मोचे, डभिी 

(संरक्षिाच्या) वगैरे पाहून परि या. 
 

(आठ शाबान ४३) एकोिीस जानेवारी १७०० 
 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की : चीनक लीजखान हा धान्य, रसद व काहफला हे बहरुर 
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(म्हसवड) हून घेऊन सापगावला (रहमिपूरजवळ) आला आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की, 
‘हमीद द्दीनखानबहाद र याने िो सापगावाहून ह ज राि आिावा व चीनक लीजखानाने हवजाप राि असलेला 
सरब (दारूगोळ्यासाठी लागिारी हवहशष्ट प्रकारची मािी) व बारुद (दारू) ही बादशाही छाविीि 
आिावी. 

 
मन्सूरखान याने हवनंिी केली की : मावळे सैहनक म्हिि आहेि की आमचा पगार थकलेला आहे. 

आमचे पगार हदले िर आम्ही सािारगड हमळवनू देिो. बादशहानंी आज्ञा केली की : महालािून एकलाख 
छत्तीस हजार रुपये मन्सूरखान कडे द्याव ेआहि मावळे सैहनकानंा त्यािून पगार वाटण्याि यावा. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : गनीम (मराठे) चदंनवदंनच्या हकललयािून बाहेर पडिाि व 

कही आिण्यास गेलेलया (छाविीिील) सैहनकावंर हल्ले करिाि. बादशहानंी आज्ञा केली की : करावलानंी 
(टेहेळिीचे सैहनक) संध्याकाळपयंि दोन कोसावर म क्काम करावा. 
 

वीस जानेवारी १७०० 
 

बादशहानंी काल रात्री आज्ञा केली की : काहफला, रसद, धान्य वगैरे आिण्यासाठी 
हमीद द्दीनखानबहाद र याला पाठवायचे ठरले होिे. त्याऐवजी खटावचा ठािेदार याने िो छाविीि 
आिावा. 

 
हसयादिखान याने कळहवले की : चीनक लीजखान हा काहफला वगैरे घेऊन कृष्ट्िेच्या पलीकडे 

आला आहे. त्याने सडे येऊन भेटून जाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
बहरामंदखान, मरहून सैफ ल्लाखानाचा म लगा असद ल्ला, मरहूम यक्कािाजखान याचा म लगा नूरुल्ला 

यानंी हहरिे वगैरेच्या भेटी हदलया. 
 
मरहूम लोधीखान याचा म लगा व कोहहजचा हकल्लेदार व फौजदार अहमद याला आपला म लगा 

म हंमद जमाल याला आपला नायब म्हिून ठेवनू ह ज राि येण्याची परवानगी हमळाली. मरहूम इरादिखान 
याचा म लगा शाहकरुल्ला याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. खटावचा ठािेदार रामचंद याच्या 
हलहहण्यावरून वजीह द्दीनचा म लगा म हंमद शफी याला मन्सब देण्याि आली. 

 
म रीदखान याने हवनंिी केली की : माझ्या पथकािील मािसे परवानगीवाचून िोफखान्याि नोकर 

झाली आहेि. िोफखान्याचा अहधकारी म हंमद आहकल (म शरफ) याने त्यानंा कैद करावे अशी आज्ञा 
झाली. 
 

एकवीस जानेवारी १७०० 
 

चीनक लीजखान हा येऊन बादशहाला भेटला. छाविीिील हत्ती व उंट िळावर (ब्रह्मप री) 
पाठहवण्याचे बादशहानंी ठरहवले. बादशहानंी सवग हत्ती पाहहले. त्यापैकी पन्नास हत्ती खाशाचें व दीडश ेहत्ती 
छाविीचे हे ठेवनू बाकीचे हत्ती चीनक लीजखानाबरोबर िळावर (ब्रह्मप री) पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
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मरहूम हदलेरखानाचा म लगा हदलावरखान, रािा जयडसग (उदयपूर) चा चाकर स जानडसग 
हशवधर, मरहूम मामूरखान याचा वकील म ल्ला म हंमद काहसम, मीर नूरूल्लाह, चीनक लीजखानाच्या 
िैनािीिील य लबारसखान ही मंडळी येऊन बादशहानंा भेटली. हत्तीखान्याचा म शरफ (हहशबे अहधकारी) 
व नारायिदास याचा म लगा क ं वरडसगयाने हमीद द्दीनखानबहाद र याच्या द्वारे हवनंिी केली की : आज 
आपले लग्न आहे. आमंत्रिाचा स्वीकार व्हावा. बादशहानंी त्याला दसऱ्याचे बक्षीस, मन्सबीि वाढ व 
हखलिीची वसे्त्र देऊन हनरोप हदला. म खहलसखानाने कळहवले की : परगिे अस्िनी (अथिी) याच्या 
फौजदारीवर औरंगखानाच्या ऐवजी महलकशहा व नाहरखान याचंी नेमिूक करण्याि आली आहे. 
औरंगखानासंबधंी काय आज्ञा? त्याच्या मन्सबीि कपाि करावी अशी आज्ञा झाली. 

 
काल यारअलीबेग याने हवनंिी केली की : ग लबग्याचा काजी अब्द ल्ला याचा भाऊ सय्यद मझली 

हा पन्नास हचलखिधारी स्वारी व पन्नास बंद कची यानंा घेऊन आला आहे. मोहहमेि भाग घेऊन गहनमानंा 
माराव ेया उदे्दशाने िो आला आहे. त्याच्या भेटीसंबधंी काय आज्ञा? बादशहा म्हिाले, ‘त्याला उद्या भेटीस 
घेऊन या.’ बादशहानंी त्याच्याकडे (सय्यद मझली) पाचश ेरुपये पाठहवले. 

 
आज सय्यद मझलीचे यारअलीबेग याच्या मध्यस्थीने बादशहाची भेट घेिली. त्याने एक िलवार, 

दोन भािे नजर म्हिून हदले. बादशहा म्हिाले, ‘ि मचे हचलखिधारी स्वार व बंद कची यानंाहह माझ्यासमोर 
आिा.’ त्याप्रमािे त्यानंा आिण्याि आले. बादशहानंी पाचश े मोहरा, होन व रुपये एकत्र करून त्यानंा 
बक्षीस म्हिून हदले. बादशहा म्हिाले, ‘परमेश्वराची इच्छा असलयास मी काफराचंा िलवारीने हनकाल 
लावीन.’ (इन्शाल्लाहोिाला क र्फ्फाररा िहे िेग मी न मायम.) (िहे िेग म्हिजे िलवारीच्या खाली पाडीन, 
िलवारीचे पािी पाजीन असाहह अथग होिो. सय्यद मझली हा हजहादच्या पे्ररिेने मोहहमेि भाग घेण्यास 
आला होिा. त्या संदभाि हे वा्य आहे.) 

 
खानबहाद र न स्रिजंग याच्या प ढील सहकाऱ्यानंा मन्सबीच्या बढत्या देण्याि आलया. डजजीच्या 

फते्तनंिर िे बादशाही छाविीि आले होिे. (१) सय्यद कबीर, (२) सय्यद नूर आलम, (३) सय्यद क िब 
आलम, (४) सय्यद आसमान, (५) अहमद बेग. 

 
खासगी जवाहहरखान्याचा म शरफ शखे ग लाम म हंमद उफग  सीिाराम (धमांिहरि) याची लाहोर 

स भ्याि नेमिूक करण्याि आली. 
 
बावीस जानेवारी १७०० 
 

इंदापूरचा ठािेदार मोगलखान बादशहानंा भेटून हनरोप घेऊन गेला. 
 
मरहूम खानदौरान याचा म लगा म हंमद सालेह हा वऱ्हाड स भ्याि देवगाव या परगण्याला गेला 

होिा. त्याला बडिफग  करण्याि आले होिे. त्याने हवनंिी केली की : मी सफहशकनखान याजबरोबर राहून 
चाकरी बजाविो. ही वळे मोहहमेची व काम करून दाखहवण्याची आहे. मला हवनाकारि बडिफग  करण्याि 
आले आहे. बादशहानंी त्याची मन्सब बहाल केली. 

 
सय्यद अब्द स्सलामचा म लगा सय्यद मदसर (?) याने हवनंिी केली की : मी आजारी आहे. मला 
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सहा महहन्याची रजा हमळावी व िळावर (ब्रम्हप री) अगर ब ऱ्हािपूरला जाण्याची परवानगी देण्याि यावी. 
बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘हकीम (वैद्य) अहमद यानंी जाऊन त्याची िपासिी करावी.’ 

 
मरहूम शरीफखान याचा म लगा सय्यद अब्द ऱ् रहीम याने वऱ्हाडच्या स भ्याच्या उत्पन्नाि सत्तयाऐंशी 

हजार रुपयाचंी भर घािली. त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : छाविीि बैल व उंट हे चरहवण्यासाठी दहक्षिेकडे पाठवाव.े वजंारी 

लोकानंाहह छाविीच्या बाहेर पाठवावे. 
 
हत्तीखान्याचा अहधकारी ख दाबंदाखान याने पाहिीसाठी हत्ती आिाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
अहमदनगरच्या बािम्यावरून प ढीलप्रमािे कळले : चादंोर (चादंवड) चा ठािेदार जाधवराय 

(जाधवराव) याने काही वाटमाऱ्यानंा ठार मारले. त्याचं्यापाशी एक हजार मोहरा व पाचश ेरुपये हमळाले. िे 
जाधवरावनी स्विः पाशी ठेवनू घेिले आहेि. 

 
याबाबिीि म खहलसखानाने चौकशी करून वृत्तािं सादर करावा अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
चीनक लीजखानाच्या सैहनकानंा (ब्रम्हप री) िळावरील खहजन्यािून िीन महहन्याचा पगार द्यावा 

अशी आज्ञा झाली. ब ऱ्हािपूर स भ्याच्या बािम्यावरून प ढीलप्रमािे कळले : मरहूम इलहामखान याचा नािू 
शरेुल्ला हा ब ऱ्हािपूरच्या बादशाही रमण्याि (राखीव क रि) गेला. त्याने बंद कीने नीलगाईची हशकार 
केली. याम ळे करावलीच्या लोकानंी त्याला पकडून ब ऱ्हािपूरचा स भेदार मोहिमदखान याजपाशी नेले. 
मोहिमदाखानाने त्याला कैद करून ठेवण्यासाठी कोिवालाकडे पाठहवले. 
 

तेवीस जानेवारी १७०० 
 

सकाळी प ढीलप्रमािे बािमी कळली : बादशाही सैन्यािील मावळे हे रात्री संधी साधून िटाला दोर 
लावनू सािारा हकललयावर चढण्याचा बेिाि होिे. याच वळेी बरसा (?) हकललयाहून दोनश े(मराठ्ाचें) 
पायदळ सािारा हकललयाच्या क मकेसाठी येि होिे. िटावर जाण्याच्या ियारीि असलेले मावळे (बादशाही 
सैन्यािील) पाहून हकललयाच्या मदिीस येिाऱ्या मराठ्ानंी आरडाओरडा केला. त्याम ळे हकललयािील 
लोक सावध झाले. बादशाही सैन्यािील मावळ्यानंी मराठ्ावंर हल्ला चढहवला. चकमकीि मावळ्यानंी पाच 
गनीम ठार मारले आहि पधंरा जिानंा कैद केले. गहनमाचें इिर लोक पळून गेले. मावळ्यानंी कैद्यानंा 
मन्सूरखानाकडे आिले. मन्सूरखानाने आपला म लगा म हंमद काजम याच्या हस्िे कैदी आहि मृिाचंी डोकी 
ह ज राि पाठहवली. कैद्यानंा नायब कोिवाल म हंमद अमीन याने बंदोबस्िाि ठेवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
डफळापूर (जि िाल का, सागंली हजलहा) चा ठािेदार अमान ल्लाखान याच्या जागी बरसा (?) चा 

ठािेदार व अलीचा म लगा म हंमद रजी याला नेमण्याि आले. अमान ल्लाखानाच्या मन्सबीि कपाि 
करण्याि आली. अमान ल्लाखानाचा भाऊ हहदायि ल्ला याला अंदी (उम्दी, इंडी?) चा ठािेदार म्हिून 
त्याच्या भावाच्या ऐवजी नेमण्याि आले. 

 



 
अनुक्रमणिका 

हत्तीखाना िळावर (ब्रम्हप री) पाठहवण्याचे िूिग स्थहगि कराव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
हनजामराव याने बहरामंदखानाच्या मध्यस्थीने हवनंिी केली की : जहागीर नसलयाम ळे मी त्रस्ि 

आहे. जहागीर द्यावी व मदिीदाखल काही हमळाव.े त्याला एक हजार रुपये द्याव ेव त्याला जहागीर म क्रर 
करून द्यावी आहि त्या कामासाठी एक सजावली (अंमलबजाविीचा अहधकारी) नेमावा अशी आज्ञा झाली. 
हनजामरावला एक हजार जाि व पाचश ेस्वार अशी मन्सब आहे. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : धनाजी जाधव वगैरे गनीम सरदारानंी खानापूरच्या ठाण्याला वढेा 

घािला. िेथील ठािेदार आवजी आढळराव हा त्याचं्याशी लढला. गहनमाचंी (मराठ्ाचंी) पाच मािसे ठार 
झाली. शवेटी गहनमानंी त्याला कैद करून नेले. खानबहाद र न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) हा सोळा 
कोसावरून गहनमाचं्या पाठलागास जाि आहे. 
 
चोवीस जानेवारी १७०० 
 

बादशहानंी काल आज्ञा केली होिी की : चीनक लीजखानबहाद र याने बादशाही छाविीिून एक 
काहफला ब्रह्मप रीच्या िळावर पोहोचवावा व हवजापूरला जाऊन िेथून दारूगोळा आिावा. नाहरखानाने 
िीन हजार स्वारासंहहि खटावपयंि त्याची सोबि करावी. खटावपासून म्हसवडपयंि मंबाजी व रामचदं्र 
(ठािेदार) यानंी चीनक लीजखानाबरोबर असाव.े आज आज्ञा झाली की : नाहरखानाने 
चीनक लीजखानाची सोबि करण्याची जरूर नाही. 

 
सकाळी बादशहानंी ख्वाजा म हरमखान याला बोलावनू म्हटले, ‘लष्ट्करािील मावळ्यानंी चाळीस 

गनीम (मराठे) यानंा कैद करून आिले आहे. याहशवाय िीन मािसे पूवीपासून कैदेि आहेि. नायब 
कोिवाल म हंमद अमीन याजपाशी ही मािसे ठेवली आहेि. त्या सवां (कैदी) ना कृष्ट्िेच्या काठावर घेऊन 
जा आहि त्याचंा वध करा.’ या स मारास बादशहानंा कळहवण्याि आले की : कैद्यांमध्ये एक म लगा आहे. 
त्याच्या संबधंी काय आज्ञा? बादशहानंी काजी म हंमद अक्रम याला बोलावनू हवचारले, ‘त्यानंा ठार मारून 
नमाज पढून मोकळे होिे धमाला अन सरून आहे की नाही!’ काजी म हंमद अक्रम म्हिाला, ‘त्यानंा ठार 
मारण्याि याव.े’ 

 
आजे्ञप्रमािे ख्वाजा म हरमखान कैद्यानंा कृष्ट्िेच्या काठी घेऊन गेला. िेथे सवांचा वध करण्याि 

आला. दारूगोळा हवजाप राहून आिण्यासाठी चीनक लीजखानाकडे पाचश े उंट पाठहवण्याि याव े अशी 
उंटखात्याचा दारोगा व हखदमिग जारखानाचा म लगा अब्द लकादर याला आज्ञा करण्याि आली. 
औरंगाबादेचा हकीम (वैद्य) याची त्याचा बाप रघ नाथडसग याच्या वैद्यकीच्या जागेवर नेमिूक करण्याि 
आली. 
 

पंचवीस जानेवारी १७०० 
 

शहाजादा बेदारबख्ि, म लिानचा स भेदार म हंमद म इज द्दीन, असदखान ज म्लि लम लक याचं्या 
नावाने पते्र रवाना झाली. सरफराजखान हा सहा हजार जाि व पाच हजार स्वार असलेला मन्सबदार 
होिा. िो बेदारबख्िापाशी िैनाि होिा. त्याला हूज राि बोलावण्याि आले. येण्याि त्याने टाळाटाळ 



 
अनुक्रमणिका 

चालहवली. त्याची मन्सब एक हजाराने कमी करण्याि आली. 
 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान याने कही आिण्यासाठी उद्या जाव ेअशी बादशहाने आज्ञा केली. नंिर 

त्याच्या हवनंिीवरून म खहलसखान याने जाव े अशी आज्ञा झाली. फिेह ल्लाखानाला हत्ती वगैरे िळावर 
पोहोचहवण्यासाठी पाठहवण्याचे ठरले. फिेह ल्लाखानाच्या ऐवजी म खहलसखानाच्या बरोबर म हंमद इसहाक 
याने जाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
ख्वाजा म हरमखान याने प ढीलप्रमािे हवनंिी केली : माझा नायब आहि इस्माइलबगचा म लगा 

म हंमद इब्राहीम हा अहमदनगरच्या सरकारी बागाचंा व्यवस्थापक आहे. त्याने बागेच्या मागील उत्पन्नाि 
चार हजार आठश ेरुपयाचंी भर घािली आहे. पूवी त्याला िेथील बक्षी व वाकनीस हे ह दे्द होिे. िेथील 
सवानेहहनगार (वृत्तािं हलहून पाठहविारे) याच्या िक्रारीवरून त्याला वरील ह द्यावरून काढले. िो 
हनरपराधी आहे. त्याला पूवीचे ह दे्द बहाल व्हाव.े बादशहानंी िी मान्य करून त्याच्या मन्सबीि वाढ केली. 

 
म खहलसखानाने हवनंिी केली की : गनीम कृष्ट्िेच्यापलीकडे आक्रमि करिील िर सावधहगरी 

म्हिून हनजामरावला मी हिकडे नेमिो. बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. 
 
काल रात्री बादशहानंी हमीद द्दीनखानबहाद र याला बोलावनू म्हटले, ‘िीन–चार हदवसाि 

सािारगड आपलया िाब्याि येईल. ि म्ही क िाला िरी पाठवनू कऱ्हाडवरून उजव्याबाजूने पन्हाळगडचा 
रस्िा आहि आमच्या हनवासासाठी (दौलिखाना) योग्य जागा पाहून येण्यास सागंा.’ 

 
मरहूम इखलासखन (हा मराठ्ाशंी लढिाना मारला गेला होिा) याची समशरे िहव्व रखानाने 

बादशहाचं्या नजरेखालून घािली. 
 

सव्वीस जानेवारी १७०० 
 

काल रात्री ग जगबदाराचंा अहधकारी हसयादिखान याने प ढीलप्रमािे हवनंिी केली : शहाजादा 
म हंमद म इज द्दीन (म लिानचा स भेदार), ज म्लि लम लक असदखान (पिंप्रधान व ब्रह्मप रीच्या िळाचा 
व्यवस्थापक), व ठठ्ठाचा (डसध) स भेदार हहफज ल्लाखान याचं्या नावाची पते्र, त्याचं्याकडे पाठहवण्यासाठी 
म्हिून माझ्याकडे देण्याि आली आहेि. पि बादशाही छाविीपासून िळापयंि (ब्रह्मप री) घोडे व डाक 
चौकी याचंी व्यवस्था नाही. याहशवाय वाटेि गहनमाचंी (मराठ्ाचंी) भारी धामधूम आहे. संरक्षक पथक 
(बदका) बरोबर असलयाहशवाय ग जगबदारानंा पते्र घेऊन जािे श्य होिार नाही. बादशहानंी आज्ञा केली 
की, ‘पते्र यारअलीबेग याच्यापाशी द्या. म्हिजे िो हरकाऱ्याचं्या बरोबर िी पाठवील.’ 

 
उस्मान करावल हा मोचे पाहून परि आला. िो म्हिाला, ‘स रंुग एका ब रूजापयंि पोहोचला आहे. 

अजून एक टप्पा हशल्लक राहहला आहे. ‘िरहबयिखान मीर आहिश (दारूगोळ्याचा अहधकारी) याची हवनंिी 
आहे की : माझ्या सैहनकानंा पगार न हमळालयाने िे त्रस्ि आहेि. त्यानंा खचाला म्हिनू काही मदि व्हावी. 
बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘फिेह दौलि कौल याने महालािून दहा हजार रुपये घेऊन 
िरहबयिखानाकडे पाठवाव.े त्याने िरहबयिखानाबरोबर असलेलया जहाहगरदाराचं्या (मन्सबदार) 
सैहनकानंा पगार वाटावा.’ 



 
अनुक्रमणिका 

सत्तावीस जानेवारी १७०० 
 

काल रात्री बादशहानंी, बादशहाजादा आज्जम याचा वाढहदवस म्हिून त्याच्याकडे दहा हजार 
रुपयाचंी मोत्ये, पाच,ू मािके इत्यादी रत्ने पाठहवली. 

 
सकाळी बादशहानंा कळहवण्याि आले की : बक्षीउलम लक म खहलसखान, सफहशकनखान, म हंमद 

इसहाक, मिलबखान, नाहरखान वगैरे सरदार हे कही आिण्यासाठी गेले आहेि. फिेह ल्लाखानाने हवनंिी 
केली की : परवानगी असलयास मीही बक्षीउम्म लकाबरोबर जाईन. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
बादशहानंी अल्लाहबख्श व ख दाबख्श या न्हाव्यानंा हखलिीची वसे्त्र हदली. 
 
डफळापूरचा बदललेला ठािेदार अमान ल्लाखान याला ह ज राि बोलावण्यासाठी म द्दाम एक 

सजावली (अहधकारी) पाठहवण्याची आज्ञा झाली. 
 
शहाजादा बेदारबख्ि याचा बक्षी नेकनामखान व वाकनीस इखलास केश हे बादशहाचा हनरोप 

घेऊन गेले. पि बेदारबख्िाला जाऊन न हमळिा िे परंड्याि बसून राहहले आहेि असे कळले. बादशहानंी 
त्याचं्या मन्सबीि कपाि केली. 

 
ग लबग्याहून सय्यद मझली हा (हजहादसाठी) आला होिा. त्याच्या सहकाऱ्यानंा देण्यासाठी िीन 

घोडे काढून ठेवाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
बादशहा हमीद द्दीनखानबहाद र याला म्हिाले, ‘ि म्ही जाऊन िरहबयिखान व मन्सूरखान याचें 

मोचे आहि स रंुग पाहून या.’ त्याप्रमािे िो गेला. 
 
अठ्ठावीस जानेवारी १७०० 
 

सािारगड हकललयाच्यासमोर शमशीरखानाच्या म लाचें ठािे होिे. हिकडून हकललयाकडे गहनमाचंी 
(मराठ्ाचंी) वदगळ चालू आहे का हे पाहून येण्यासाठी उस्मान करावल याने हिकडे जाऊन याव ेअशी 
आज्ञा झाली. याबाबिीि िरहबयिखानाच्या सूचनापं्रमािे अंमल करण्याि यावा अशीही आज्ञा बादशहानंी 
हदली. 

 
आवजी आढळराव याला मराठ्ानंी कैद करून नेले होिे. त्याला दोन हजार जाि व आठश ेस्वार 

अशी मन्सब होिी. त्याची मन्सब काढून घेण्याि आली. 
 
शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेचा अहधकारी खाने आलम याने हवनंिी केली की : मला अगर 

नागंादव (?) चा परगिा जहागीर द्यावा. िेथील फौजदारी पि देण्याि यावी. हवनंिी मान्य करण्याि 
आली. 

 
यारअलीबेग याने बादशाही सैन्यािील मावळ्याचंी िक्रार माडंली. मावळे म्हिाले, ‘बादशहानंी 



 
अनुक्रमणिका 

पगार वाटपासाठी एक लाख छत्तीस हजार रुपये हदले होिे. मन्सूरखान याने नऊ हजार मोहरा पगार 
म्हिून वाटलया. बाकीचा पगार देि नाही. सािारा फते्त झालयावर देईन म्हििो.’ पगार देण्यास 
मन्सूरखानास ह क म देण्याि यावा. मावळ्याचंी बाकी हकिी आहे हे लेखी कळहवण्याि याव ेअशी बादशहानंी 
आज्ञा केली. 

 
स लेमान बेगचा म लगा म हंमद सैफी हा हैदराबादेि िैनाि होिा. त्याने हवनंिी हलहून पाठहवली की 

: मी रुस्िमहदलखान याच्याबरोबर राहून कामहगरी केली आहे. डचचोळीचा परगिा मला िनखाजहागीर 
आहे. िेथील फौजदारी पि मला देण्याि यावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
इंदापूरचा ठािेदार मोगलखान याने प ढीलप्रमािे हलहून पाठहवले : यमाजी (हनमाजी डकवा 

ममाजी?) डशदे याला दोन हजारी जाि व एक हजार स्वार अशी मन्सब होिी. िो खान न स्रिजंग 
(ज स्लफकारखान) याच्या फौजेिून वगेळा झाला आहे. त्याने मला प ढीलप्रमािे हनरोप पाठहवला आहे : 
मला पाच हजारी जाि व पाच हजार स्वार अशी मन्सब देण्याि यावी. माझा म लगा खमाजी (रखमाजी?) 
याला पाचश ेजाि व दोनश े स्वार अशी मन्सब होिी. िो वारला. त्याच्या ऐवजी त्याच्या म लाला मन्सब 
हमळावी. असे झाले िर मी त्याला ह ज राि घेऊन येईन. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : यमाजी डशदे याची पूवीची मन्सब कायम ठेवण्याि येईल. त्याच्या 

मयि म लाच्या म लाला त्याच्या योग्यिेप्रमािे मन्सब देण्याि येईल. 
 
अहमदनगरच्या बािम्यावरून प ढीलप्रमािे कळले : शहाजी वगैरे सरदार (मराठ्ाचें) पाच हजार 

स्वार व आठ हजार पायदळ घेऊन मौजे कोनला (गोंदा?) जवळ िळ देऊन आहेि. हिकडील 
फौजदारानंा िाकीदपते्र हलहावीि अशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहाजादा आज्जम याने कळहवले की : िरहबयिखानाच्या मोच्यािून दगडीगोळे िोफािून 

उडहवण्याि येिाि. काही गोळे माझ्या शय्याग हाजवळ येऊन पडले. (मारा हकललयाच्या हदशनेे आहि गोळे 
माझ्या िंबजूवळ.) िोफाचं्या भहडमाराची ही काय पद्धि आहे? हमीद द्दीनखानबहाद र याने त्यानंा 
(गोलंदाज) िाकीद द्यावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 

एकोितीस जानेवारी १७०० 
 

हमीद द्दीनखानबहाद र याने हवनंिी केली की : आजे्ञप्रमािे मी मन्सूरखानाच्या मोच्यावर गेलो होिो. 
ग गे अली िोफ मी पाहहली. ही िोफ द सरीकडे हलवनू जरी गोळे सोडले िरी बादशहाजादा आज्जमशहा 
याचं्या मोचाच्या हदशनेे िे जािार. िोफ हलवायला द सरी जागा नाही. यावर बादशहा म्हिाले, ‘िोफ 
हलहवण्याची जरुर नाही. गोळे मात्र काळजीपूवगक सोडण्याि याविे.’ 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : ज स्लफकारखानबहाद र न स्रिजंग याने खहजना व काहफला हा 

परंड्याहून िळावर (ब्रह्मप री) आिीि होिा. धनाजी जाधव वगैरे सरदार हे दहा हजार स्वार घेऊन 
उंदरगाव (?) परगण्याि चालून आले. ज स्लफकारखान याने खहजना व काहफला िेथे ठेवला व िो 
गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी धावनू गेला. चवदा शाबान (पंचवीस जानेवारी) रोजी य द्ध झाले. 



 
अनुक्रमणिका 

ज स्लफकारखान न स्रिजंग, दाऊदखान, रामडसग (हाडा), राव दलपि (ब ंदेला) वगैरेंनी गहनमाचं्या सैन्याि 
आपले घोडे घािले. गहनमाचं्या (मराठ्ाचं्या) शभंर सैहनकानंा नरकाि पाठहवण्याि आले (मारण्याि 
आले). गनीम पळून गेले. घोडे, भाले इत्यादी लूट गाजींच्या (मोगलाचं्या) हािी लागली. बादशहा 
म्हिाले, ‘सेवा मान्य झाली. मज रा झाला.’ हरकाऱ्यानंा चार होन बक्षीस म्हिनू देण्याि आले. 

 
िहव्व रखानाने हवनंिी केली की : दोनश ेबाि (धन ष्ट्याचे) ियार झाले आहेि. आज्ञा झाली की : 

मीर सामानच्या कचेरीचा दारोगा (अहधकारी) याने िे (बाि) मोच्याि पाठवनू द्यावे. 
 
अजमीरचा स भेदार सय्यद अब्द ल्लाखान याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : स जानडसग राठोड 

याचा नािू राजडसग हा कामाचा मािूस आहे. टोडा परगण्याची फौजदारी व मन्सब त्याला देण्याि यावी. 
हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
तीस जानेवारी १७०० 
 

पाईन हवलायिचा देशम ख सूयाराव (हपसाळ) हा येऊन बादशहानंा भेटला. त्याला हखलिीची वसे्त्र 
देण्याि आली. 

 
काल हमीद द्दीनखानबहाद र याने हवनंिी केली की : म हंमदबेग हा म खहलसखान याच्याबरोबर 

कही आिण्यासाठी गेला होिा. वाटेि त्याने बंद कीने एका वाहघिीची हशकार केली. वाहघिीला आिले 
आहे. बादशहानंी वाघीि पाहहली. िे म्हिाले, ‘शक न छान झाला.’ वाघीि शहाजादा आज्जम याजकडे 
पाठवावी अशी आज्ञा झाली. 

 
फिेह ल्लाचा म लगा फकीरुल्ला, स भे दख्खानचे हनयम लागू असलेलया अहधकाऱ्याचं्या, खात्याचा 

हहशबेिपासनीस स रदास, याचं्या मन्सबी वाढहवण्याि आलया. 
 
पाईन हवलायिच ठािेदार नाहरखान, ख दाबंदाखान व कौरखान्याचा अहधकारी िहव्व रखान यानंा 

प्रत्येकी एकेक हत्ती बक्षीस देण्याि आला. 
 
मिलबखान करावल बेगी याने अजग केला की : मी कहीच्या पथकाबरोबर डोंगराळ भागाि गेलो 

होिो. िेथे ख प हहरिे आढळिाि. बादशहा म्हिाले, ‘हशकार करून या.’ 
 

हरकाऱ्याचं्या िोडून कळले की : यक्कािाजखान याचा भाऊ मीर नूरूल्ला हा टेहळिी (गस्ि) साठी 
संगमाच्या पलीकडे आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की : त्याने बादशाही छाविीच्या समोर दोन बािाच्या 
अंिरावर दहा स्वाराहंनशी टेहेळिी करीि राहावे. 

 
नागोजी माने व मसूरचा ठािेदार मंबाजी यानंा प्रत्येकी पाच हजार रुपये डकमिीचा हत्ती बक्षीस 

म्हिून देण्याची आज्ञा झाली. 
 
एकतीस जानेवारी १७०० 



 
अनुक्रमणिका 

काल रात्री हमीद द्दीनखानबहाद र याने म हंमद अमीनखान, हसयादिखान, नजरक ली व त्याचं्या 
मोगल सैहनकानंा बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे कळहवले की : मराठे चंदनवदंन हकललयािून बाहेर पडिाि व 
प्रवासी व बादशाही सैहनक याचं्यावर हल्ले करिाि. ि म्ही हिकडे जाऊन दबा धरून बसा. मराठे बाहेर आले 
की हल्ला करून त्यानंा ठार मारा. आजे्ञप्रमािे सादिखान, ि कग िाजखान व ह सेन सय्यद हे मध्यरात्रीच्या 
स मारास हिकडे गेले. गहनमाचें सहा सैहनक उंटावर स्वार होऊन (हकललयािून) बाहेर रस्त्यावर आले. 
ि कग िाजखान, ह सेन सय्यद वगैरे त्याचं्यावर चालून गेले. त्यानंी एकाला ठार मारले आहि िीन मािसे 
हजविं पकडली. घोडे, शसे्त्र वगैरे गाजींच्या (मोगलाचं्या) हािी पडली. कैद्यानंा कचेरीि आिण्याि आले. 
बादशहानंी आज्ञा केली की : कैद्यानंा म हंमद अमीन नायब कोिवाल याचं्या हवाली करण्याि याव.े घोडे व 
शसे्त्र ल टीि ज्यानंी हमळहवली त्यानंी आपलयापाशी ठेवावी. अशीच पद्धि चालू राहावी. 

 
मझीराम व जगिराम हे चाकरीच्या आशनेे बादशहानंा भेटले. प ढील इसमाचं्या मन्सबी 

वाढहवण्याि आलया. सीमबरचा म लगा िाज, शखे नूरुलहक याचा जावई सय्यद बहाद र, सय्यद हाशम, 
मीर खलील, म हंमद हयाि कारीगर. 

 
बादशहाजादा आज्जमशहाने साहंगिले की, ‘सािारा हकललयावरून एक ह क्का आहिशी (अस्ग्नबाि, 

हग्रनेड) मोच्याि येऊन पडला होिा. िो आिला आहे.’ बादशहानंी िो पाहहला. त्यानंी म्हटले, 
‘िोफखान्याि द्या. असाच ह क्का आहिशी आपलयाकडेही ियार करा म्हिाव.े’ 

 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान परि येईपयंि त्याच्या गोटाची व्यवस्था सजावलाचंा म शरफ मस्ि 

अली याने पाहावी अशी आज्ञा झाली. हत्तीखाना वगैरे कारखाने िळावर घेऊन जाण्यासाठी बादशहानंी 
फािेहा खैर पढून फिेह ल्लाखानाला हनरोप हदला. याच संदभाि सकाळी हमीद द्दीनखानबहाद र यानंी 
हवनंिी केली की : हत्ती कही अिण्यासाठी गेले आहेि. त्यानंा आिण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. म हंमद 
ग ल यानेहह कारखान्याबरोबर िळावर जाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
म लिफिखानाच्या हवनंिीवरून हहरदास जव्हेरी याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. हाजी 

ख्वाजा गैस याला शाल देण्याि आली. हत्तीखान्याचा करोडी मीर नोमान याला हत्तीखान्याबरोबर िळावर 
(ब्रम्हप री) जाण्याठी हनरोप देण्याि आला. 

 
नळद गगच्या बािम्याि प ढील मजकूर होिा : खाने आलम याच्या भावकीचा (हबरादरी) अब्द लकादर 

हा दोन हजारी व हजार स्वार असा मन्सबदार होिा. िो स्विःच्या जहाहगरीवर आला होिा. िो मरि 
पावला. 

 
रूह ल्लाखानाच्या हवनंिीवरून ग लाबराय यास जहाहगरदाराचं्या हहशबेिपासिीच्या कामावर 

नेमण्याि आले. शखे हसराज द्दीन हा घोड्यानंा डाग देण्याच्या कामावर देखरेख अहधकारी (अमीन) म्हिनू 
काम करीि होिा. मके्कला पाठहवण्याच्या खैराि व नजर याचा व्यवस्थापक म्हिून त्याला मके्कला 
पाठहवण्याि आले. त्याच्या जागेवर काजी म हंमद अक्रम याच्या हवनंिीप्रमािे मरहूम काजी अब्द ल्ला याचा 
म लगा ख्वाजा म हंमदशहा याची नेमिूक करण्याि आली. 
 
एक फेब् ु वारी १७०० 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहाजादा म अज्जम याने (काब लहून) डाडळबाच्या दोन व नासपािीची एक अशा करंड्या 
पाठहवलया होत्या. त्या काल बादशहाचं्या नजरे खालून गेलया. 

 
छाविीिील हकीम (वैद्य) साहदक याचा भाऊ हहदायि ल्ला शहाजहानाबाद (हदल्ली) स भ्याि 

अत्तरखान्याचा अहधकारी (म शरफ) होिा. िो मरि पावला. बादशहानंी हकीम साहदक याला स िकािून 
काढून आपलयाजवळ बोलावनू त्याला एक बालाबंद (अलंकार) देऊन त्याचे समाधान केले. 

 
फिेह ल्लाखान याला हत्ती व इिर कारखाने िळवार (ब्रह्मप री) घेऊन जाण्यासाठी त्याच्याबरोबर 

पंधराशऐेंशी स्वाराचें सैन्य देण्याि आले. यादी बादशहानंी पाहहली. त्यानंी आज्ञा केली की : खटावचा 
ठािेदार रामचदं्र व ब ध पाचगावचा ठािेदार रिद लाखान व इिर ठािेदार यानंी आपापलया हद्दीि 
फिेह ल्लाखानाची सोबि करावी अशा अथाची िाकीदपते्र पाठहवण्याि यावीि. 

 
बादशहा म्हिाले, ‘उद्या श क्रवारी बक्षीउलम लक बहरामदंखान हा कही घेऊन येईल. शहाजाहादा 

आज्जमच्या पथकानंी दोन िीन कोस प ढे जाऊन त्याची वाट पाहावी व म हंमद अमीनखान याने घाटापाशी 
िळ देऊन राहाव.े’ मावळ्याचं्या अहधकारी अब्द ऱ् रहीम याला िोफखान्यािून बदलून इिर सैन्याच्या 
ि कड्याि बदलाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : बक्षीउलम लक बहरामंदखान याजबरोबर सैन्य थोडे आहे. 

िरीही त्याने त्याचे आघाडी, हपछाडी, उजवी फळी अशी रचना केली. त्याने भक्कम कही (दािाचारा, गवि, 
लाकूडफाटा इत्यादी) आिली आहे. बादशहाच्या चौकशीवरून सागंण्याि आले की : म हंमद आहकल 
हलगजीपिा करीि नाही. असदखान, यार म हंमद अली, शफ ग द्दीन ह सेन हे बक्षींच्या बरोबर गेले आहेि. 
फौजेची िपासिी मरहूम सैफ ल्लाखान याचा म लगा असद ल्ला याने करावी अशी आज्ञा झाली. 

 
हवजापूरच्या बािम्यावरून प ढीलप्रमािे कळले : (राजा) रामाची सक ट ंबीय व सबंंधी मािसे यानंा 

राव सरुपडसग याने हवजापूरचा स भेदार ल त्फ ल्लाखान याचं्या हवाली करून त्याबद्दलची रसीद (पोच) 
घेिली आहे. बादशहाची आज्ञा होिी की : त्यानंा हवजापूरच्या हकल्ले अकग  (आिील कोट) मध्ये ठेवाव.े पि 
हकल्ले अकग चा हकल्लेदार इनायिखान याला िसे ह क म हमळाले नाहीि. त्याम ळे ल त्फ ल्लाखान याने वरील 
मंडळींना कोिवाली चब त्र्यापाशी ठेवले आहे. काय आज्ञा? बादशहा म्हिाले, ‘इनायिखानाला याबद्दल 
हलहा.’ 
 
दोन फेब् ु वारी १७०० 
 

बादशहा म्हिाले, ‘रूहूल्लाखानाच्या मोच्याच्या हदशनेे एक मशीद आहे. िी पाहून या.’ अहधकारी 
हिकडे गेले. त्यानंी पाहिी केली. परि येऊन िे म्हिाले, ‘िेथे एक ओटा आहे. भोविी सवगत्र कबरीच 
कबरी आहेि.’ त्यानंी जागेचा नकाशा बादशहानंा दाखहवला. बादशहानंी आज्ञा केली की : येथून त्या 
जागेचे अंिर हकिी आहे हे पाहून मस्ि अली व उस्मान करावल यानंी यावे. 
 

तीन फेब् ु वारी १७०० 
 



 
अनुक्रमणिका 

सकाळी बादशहानंी हमीद द्दीनखानबहाद र, हाहफज ख्वाजा म ईज व फराशखान्याचा म शरफ 
शरफ द्दीन यानंा म्हटले, ‘ि म्ही पि जाऊन (मोच्याजवळील) मशीद पाहून या.’ त्याप्रमािे िे गेले. परि 
येऊन त्यानंी कळहवले की : महशदीची डागड जी होिे आवशयक आहे. बादशहा म्हिाले, ‘डागड जी 
(मरम्मि) करा.’ मस्ि अलीने कळहवले की : येथून महशदीपयंिचे अंिर एक कोसाला थोडे कमी आहे. 
बादशहानंी म्हटले, ‘या महहन्याच्या सत्तावीस िारखेस (साि फेब्र वारी, १७००) त्या हठकािी माझ्यासाठी 
िंबू उभा करा.’ 

 
आजे्ञप्रमािे मन्सूरखान हा मोच्यािून येऊन बादशहानंा भेटला. दोन घटकानंंिर बादशहानंी त्याला 

मोच्याि परि पाठहवले. मन्सूरखानाचा म लगा म हंमद काजम हाही मोच्यािून येऊन बादशहानंा भेटला. 
 
यासीनखानबहाद र वगैरेंनी धान्याच्या गोण्यानंी भरलेले आठ हजार बैल छाविीि आिले. 

यासीनखानबहाद र व त्याचा सहकारी कादरदादखान हे येऊन बादशहानंा भेटले. फिेह ल्लाखान याला 
कारखाने बरोबर घेऊन िळाकडे (ब्रम्हप री) पाठहवण्याि आले. 

 
खान फीरोजजंग याने हलहहले की : बंडखोर हनगूनबख्ि (गोंड राजा) याने माहूरचा परगिा 

उध्वस्ि करण्यासाठी आपले सरदार पाठहवले. त्याचें पाहरपत्य करण्यासाठी मी महामदखान, बख्िरखान, 
अब्बासअलीखान व फकीर म हंमदखान यानंा सैन्य देऊन पाठहवले. त्यानंी गहनमाचें पाहरपत्य केले व त्यानंा 
माहूरच्या परगण्याि येऊ हदले नाही. माझ्या सरदारानंी कामहगरी बजावली आहे. हिचे चीज व्हाव.े त्याचें 
ह दे्द व दजा काय आहे याची चौकशी करावी अशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : अनूपडसगाचा म लगा राव सरूपडसग (बीकानेरचा राजा) हा 

देवीच्या रोगाने ब्रम्हप रीच्या छाविीि वारला. 
 

चार फेब् ु वारी १७०० 
 

सकाळी बादशहा हे ख्वाजा दौलिला म्हिाले, ‘ि म्ही, बक्षीउलम लक म खहलसखान व करावलखान 
असे हिघे िरहबयिखानाच्या मोच्यावर जाऊन (काय चालले आहे) पाहिी करून या.’ त्यानंी मोचे पाहून व 
परि येऊन कळहवले की : दमद मा व स रंग ियार होि आहेि. 

 
म हहय द्दीन क ली ग जगबदार याने फिेह ल्लाखान आहि त्याच्या बरोबरचे कारखाने म्हसवडपयंि 

पोहोचवाव.े िेथून खाने आलम व म नव्वरखान यानंी िळावरून (ब्रह्मप री) येऊन हत्ती ब्रह्मप रीला घेऊन 
जाव.े आहि िेथून खहजना व रसद ही फिेह ल्लाखान, सरफराजखान व राजा अवधूिडसग (ओछयाचा 
राजा) यानंी बादशाही छाविीि आिावी अशी आज्ञा झाली. 

 
फिेह ल्लाखानाने हवनंिी केली की : माझ्या पथकाची पगारबाकी देण्याि यावी अथवा िळावरच्या 

(ब्रह्मप री) खहजन्यावरून पगार हमळण्याची व्यवस्था व्हावी. खहजना बादशाही छाविीि आला की पगार 
देण्याि येईल असे बादशहानंी साहंगिले. 

 
अननासगड (?) च्या बािम्यावरून कळले की : िेथील हकल्लेदार व सय्यद नूरूद्दीन याचा म लगा 



 
अनुक्रमणिका 

शखे हा मरि पावला. त्याच्या जागी सय्यद अब्द लहादी याचा म लगा सय्यद अली याची नेमिूक करण्याि 
आली. 

 
शखे हसराज द्दीन याला दानधमाच्या वस्िू घेऊन मके्कला पाठहवण्याचे ठरले होिे. िे स्थहगि 

करण्याि आले. 
 
िरहबयिखानाने कळहवले की : मरहूम जहागंीर क लीखान याचा म लगा म हंमद अश्रफ हा मोच्याि 

उत्कृष्ट कामहगरी बजावीि आहे. त्याच्या आहि भीमडसगाच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
ब ऱ्हािपूरचा स भेदार मोहिकदखान याने इलहाम ल्लाचा म लगा शबीरा (याने परवानगीवाचून राखीव 

बादशाही जंगलाि हशकार केली होिी) याला ह ज राि पाठवाव ेअसे आज्ञापत्र त्याला पाठहवण्याि आले. 
 
इंदापूरचा ठािेदार लालखान याने हलहहले की : द्राक्षाचंा मोसम बहराि आहे. आज्ञा झालयास 

कहाराचं्या बरोबर द्राके्ष पाठवीन. आज्ञा झाली की, ‘संरक्षक पथकाची व्यवस्था (द्राके्ष आिण्यासाठी) 
करण्यास ठािेदारानंा हलहहण्याि याव.े’ 

 
न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) याच्या िैनािीिून बडिफग  झालेले पन्नास मोगल स्वार (मध्य 

आहशयािून आलेले) हे छाविीि आले. ज स्लफकारखानाचा छाविीिील वकील (कारभारी) काहसम अली 
याला त्यानंी पगारबाकीसबंधंी फार त्रास हदला. त्याची बेअब्र ूकरावी असा त्यानंी बेि केला. बादशहानंी 
म हंमद अमीन नायब कोिवाल याला म्हटले, ‘त्याचंी समजूि घाला.’ त्याला िे जमले नाही. िे 
न्यायकचेरीि गेले. काहसम अलीला बोलावण्यासाठी काजीने प्याद्याला (पायदळ हशपाई) धाडले. िो 
येण्यापूवीच काहसम अलीने आपली मालमत्ता स लिान नजर वकील याजपाशी ठेवली आहि िो स्विः 
शहाजादा आज्जम याच्या गोटाि लपून बसला. मोगल स्वारानंी फारच उच्छाद माडंला. 

 
या स मारास बादशहासं कळहवण्याि आले की : काहसम अलीला एक लाख रुपयाचें कजग आहे. 

ज स्लफकारखानाने त्याच्या ऐवजी शखे जमाल द्दीन याला आपला वकील म्हिनू नेमला आहे. आिा मोगल 
स्वार त्याच्या मागे लागले. बादशहा म्हिाले, ‘त्या फ ट्या नहशबाच्या जमाल द्दीनला कशासाठी नेमले? 
इिर क िाला िरी नेमण्यासबंंधी न स्रिजंगाला हलहा.’ काहसम अली एक आठवडाभर गैरहजर राहहला. 
त्याला बादशाही लष्ट्कराि आिण्याि आले. नायब कोिवालान त्याचे रक्षि कराव े अशी आज्ञा झाली. 
कोिवाल चब त्र्याजवळ काहसम अलीचा िंबू उभा करण्याि आला. 
 
पाच फेब् ु वारी १७०० 
 

स भे वऱ्हाडच्या बक्षीहगरीवर व वाकहनसीवर म इज द्दीन होिा. त्याच्या ऐवजी मरहूम अिीक ल्लाखान 
याचा म लगा नसीरुद्दीन याची नेमिूक करण्याि आली. 

 
दंडराजप रीचा हकल्लेदार व फौजदार हसद्दी याकूिखान याच्या नावाने फमान पाठहवण्याि आले. 
 
जगिरामचा म लगा लछराम हा करकराकखान्याचा अहधकारी (म शरफ) होिा. त्याच्याकडे 



 
अनुक्रमणिका 

गल्लूरखान्याचे काम पि देण्याि आले. 
 
चाभंार गोंद्याचा ठािेदार ख दायारखान याने हलहून हवनंिी केली की : अहमदनगरचा बक्षी व 

वाकनीस हा माझ्याहवरुद्ध आहे. त्याने माझ्याहवरुद्ध काही हलहहले िर त्याची आधी चौकशी करावी. त्याची 
हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
िरहबयिखानाने हलहहले की : मरहूम हदलावरखान याची म ले असद द्दीन व अब्द लकरीम ही 

मोच्याि छान काम करीि आहेि. त्यानंा पथक देण्याि याव.े वीस वीस मािसाचें पथके देण्याची आज्ञा 
झाली. 

 
बक्षीउलम लकखान (म खहलसखान) याने कही आिण्यासाठी जाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
सहा फेब् ु वारी १७०० 
 

स रि बंदरचा अहधकारी हदयानिखान याच्या नावाने आज्ञापते्र पाठहवण्याि आली. म लिफिखान 
याची आई वारली. म लफिखानाचा म लगा अब्द ऱ् रहीम याने हिचे शव िळावर (ब्रह्मप री) न्याव ेअशी आज्ञा 
झाली. 

 
बारामिी व बाली (?) वगैरेचा ठािेदार यासीनखान हा ह ज राि होिा. मला बारामिीकडे जाण्यास 

हनरोप हमळावा अशी त्याने हवनंिी केली. बादशहा म्हिाले, ‘त्याने प्रथम फिेह ल्लाखानाबरोबर म्हसवडपयंि 
जाव.े’ यासीनखानाने हवनंिी केली की : आज्ञा असेल िर हकल्ले बालागीर (?) च्या वाड्या जाळून मी 
बारामिीकडे जाईन. हवनंिी मान्य करण्याि आली. बादशहा म्हिाले, ‘बक्षीउलम लक म खहलसखान याने 
कही आिण्यासाठी त्या हकललयाकडेच जाव.े’ आजे्ञप्रमािे म खहलसखान, यासीनखान वगैरे हिकडे गेले. 
त्यानंी वाड्या जाळलया. नंिर िे कही आिण्यासाठी प ढे रवाना झाले. 

 
ठािेदारानंी फिेह ल्लाखानाबरोबर आपले सैहनक द्याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
शखे म इन द्दीन याचा म लगा म हंमद जाफर याला देशी जाण्यासाठी दोन वषाची रजा देण्याि 

आली. 
 
(मोच्याजवळच्या महशदीपाशी) िंबू पाठहवण्यासंबधंी काय आज्ञा म्हिून फराशखान्याचा म शरफ 

शरफ द्दीन याने हवचारले. बादशहा म्हिाले, ‘िेथे कबरी फार आहेि. िंबू पाठहविे स्थहगि करा.’ 
 
आजे्ञप्रमािे काल संध्याकाळी हमीद द्दीनखानबहाद र व मिलबखान हे िरहबयिखानाचे मोचे व 

दमद मा पाहाण्यास गेले. िे परि येऊन म्हिाले, ‘िरहबयिखान खूप मेहनि करून दमद मा ियार करीि 
आहे. आिाच आपि िेथे जाव ेअसे नाही. दमद मा ियार झालयावर जाव.े’ 
 
सात फेब् ु वारी १७०० 
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बादशहाजादा आज्जमशहा यानंी दोन कनािी व पडदे पाठहवले. िे पाहून बादशहा ख श झाले. 
 
हवजापूरचा स भेदार ल त्फ ल्लाखान व कलयाि हभवडंीचा ठािेदार मािबरखान याचं्या नाव ेफमाने 

पाठहवण्याि आली. बादशहानंा कळहवण्याि आले की : कोण्या एका सौदागराचे मालाने भरलेले जहाज 
हफरंग्यानंी ल टले. बादशहा म्हिाले, ‘दंडराजप रीचा हकल्लेदार व फौजदार हसद्दी याकूिखान याला हलहून 
ल टलेलया मालाचा िपशील मागवा.’ 

 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान याने अजग केला की : खटावचा ठािेदार रामचदं्र याने हलहहले आहे 

की, ‘दलपिरावचा म लगा बाळाजी हा माझा नािेवाईक आहे. त्याला माझ्या पथकाि (हबरादरी) घेण्याची 
आज्ञा व्हावी.’ हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
सरकारी बागाचंा व्यवस्थापक ख्वाजा म हरमखान याने हवनंिी केली की : रहमिपूरच्या सरकारी 

बागािून आंब्यानंा खूप बहर आला आहे. पि धामधूम (गहनमाचंी) आहि बादशाही सैहनकाचं्या व 
अहधकाऱ्याचं्या वदगळीम ळे, बागेचे रक्षि होि नाही. खटावचा ठािेदार रामचंद्र याला हलहून रहमिपूरला 
ठािे कायम करण्याची आज्ञा व्हावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
आठ फेब् ु वारी १७०० 
 

म हंमद नसीरूद्दीन याला वऱ्हाडची बक्षीहगरी व वाकहनशी या जागावंर नेमण्याि येऊन हिकडे 
जाण्यास हनरोप देण्याि आला. हसयादिखानाने प ढीलप्रमािे हवनंिी केली : मिलबखान याचा आजा 
अब्द ऱ् रसूल हा स भे अकबराबाद येथे िैनाि आहे. त्याने मला प ढीलप्रमािे हलहहले आहे :— बादशहा सध्या 
हजहादची मोहीम करीि आहेि. मला त्या प्रदेशािील हकल्ले घेण्याच्या कामाची माहहिी आहे. मला ह ज राि 
बोलावनू घ्याव.े’ बादशहानंी हवनंिी मान्य करून म्हटले की, ‘या बाबिीि म खहलसखानाने हलहाव.े’ 

 
नायब कोिवाल म हंमद अमीन याने कळहवले की : खानबहाद र न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) 

याच्या स्वारानंी त्याचा वकील काहसम अली याला त्रास हदला. त्याचे रक्षि कराव े म्हिून आज्ञा झाली. 
त्याला कोिवाली जवळ आिनू ठेवला आहे. चौकशीि आढळले की स्वारानंा एकिीस हजार रुपये 
पगारबाकीचे द्याव ेलागिाि. त्यापैकी पधंरा हजार रुपये वसूल झाले. बाकी वकीलाकडून हमळाव ेव वरािी 
हािाि देण्याि याव्या (असे स्वाराचें म्हििे आहे). वकीलाने म्हटले, ‘खान न स्रि (ज स्लफकारखान) याने 
मला सनद पाठहवली नाही. स्वारानंीही काही आिले नाही. ज स्लफकारखानाची िर माहहिी आहे. मला 
सरकारािून साि हजार रुपये हमळाव ेम्हिजे मी (पगारबाकीची) कशीबशी िरिूद करीन. काय आज्ञा?’ 

 
बादशहा म्हिाले, ‘काहसम अली वकील ही मािबर असामी आहे. वजाहिखानाने खान न स्रिजंग 

याला हलहाव.े पगारासाठी सरकारािून बक्षीस म्हिून रक्कम मागू देऊ नये.’ 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : हसयादिखान याने मराठ्ाचें िीन सरदार कैद करून आिले 

आहेि. त्यानंा कोिवालाच्या हवाली करण्याि आले आहे. कैद्यापंकैी एक जि चंदनवदंनच्या हकल्लेदाराचा 
म लगा आहे. िो म्हििो की :— मला जीवदान हमळालयास मी चंदनवदंनचा हकल्ला बादशहानंा हमळवनू 
देईन. बादशहाच्या आजे्ञने त्याला (हकल्लेदाराच्या म लाला) म लिफिखानाकडे पाठहवण्याि आले. 



 
अनुक्रमणिका 

म लिफिखानाने काही गोष्टी त्याला हवचारलया व नंिर बादशहानंा त्या कळहवलया. बादशहानंी आज्ञा केली 
की : त्याला (हकल्लेदाराच्या म लाला) ग लालबार (बादशहाचे हनवासस्थान) मध्ये ठेवण्याि यावे. 

 
रात्री बादशहानंी काजी म हंमद अक्रम याला आपलया शय्यागृहाि बोलाहवले. बादशहा त्याला 

म्हिाले, ‘बसा.’ काजी अक्रम एका कोपऱ्याि बसला. बादशहा आपलया जागेवरून उठून त्याच्यापाशी 
येऊन बसले आहि म्हिाले, ‘रमजानचा महहना आहि ईद ही सोलाप राि पार पाडावी अशी माझी इच्छा 
होिी. पि माझे अहधकारी बादशाही कामहगरी मनःपूवगक करीि नाहीि (नोकरान दर कारे बादशाही िन 
नमी देहंद). मी असंख्य वळेा िाकीद करिो (िाकीद ब िाकीद मी फमायम), पि त्याचा काहीच पहरिाम 
होि नाही (हेच असर नमी क नद).’ बादशहा दोन घटकापंयंि आपलया अहधकाऱ्याचंी गाऱ्हािी सागंि 
होिे. यानंिर त्यानंी काजी अक्रमला आपलया िंबूकडे परिण्यास हनरोप हदला. 

 
आज रात्री बादशहानंी यारअली बेग त्याला एकािंाि बोलावनू म्हटले, ‘बक्षीउलम लक 

बहरामंदखान हा कही आिण्यासाठी जाईल िेव्हा ि म्ही त्याचा नायब म्हिून काम कराव.े अथाि या 
गोष्टीला बहरामंदखान राजी असेल िर.’ ही गोष्ट यारअलीबेग याने बहरामंदखानाला कळहवली. 
 

नऊ फेब् ु वारी १७०० 
 

बादशहाजादा म हंमद म अज्जम याने (काब लहून) डाडळबे व नासपािी याच्या दोन करंड्या 
पाठहवलया. इंदापूरचा ठािेदार म गलखान याने साडेचार शरे द्राके्ष पाठहवली. िी राजप त्र यानंा व इिरानंा 
देण्याि आली. काही द्राके्ष बादशहानंी खाल्ली. 

 
काल रात्री बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळहवण्याि आले : सािारगडच्या लोकानंी हकललयािून 

दमद म्यावर दगडाचंी सिि वृष्टी केली. त्याम ळे एक मन ष्ट्य ठार आहि चार मािसे जखमी झाली. 
दमद म्याचे िीन कजाव े (वरखाली नेण्याची पेटीवजा वाहने) दमद म्याहून हनसटून मोडून गेले. नायब 
कोिवाल म हंमद अमीन याने खहजन्यािून व सरार्फ्यािून हरकाम्या संद की (पेठ्ा) दमद म्याच्या भोविी 
कसून बाधंण्यासाठी मोच्याि पाठहवलया. अमीर उमरावाजंवळचे दीडश े शक्का (हभस्िी, पािी वाहिारे) 
यानंा मोच्याि ठेवण्याि आले. मराठ्ानंी आगी लावलया िर पाण्याने हवझहवण्यासाठी ही िजवीज 
करण्याि आली. 
 
दहा फेब् ु वारी १७०० (एक रमजान) 
 

लाहोरची स भेदारी व जम्मूची फौजदारी या ह द्यावर इब्राहीमखान हा होिा. त्याला बदलण्याि 
येऊन त्याच्या जागेवर बादशहाजादा म अज्जम बहाद र शहा याची नेमिकू (काब ल स भ्याला जोडून) 
करण्याि आली. लाहोरवर म अज्जमचा नायब म्हिनू सफहशकनखान िनबक्षी याचा भाऊ म हंमद अस्करी व 
जम्मूवर फौजदार म्हिून हनसारखान उफग  मीर ग ल याने काम कराव ेअसे ठरले. 

 
इब्राहीमखानाने ह ज राि दोन िीन महहन्याच्या आि याव.े वाटेि त्याने दोन हजार ब ंदेले स्वार व 

पाच हजार ब ंदेले पायदळ यांची भरिी करावी व त्यानंा घेऊन याव.े यासाठी अकबराबाद आग्ऱ्याच्या 
खहजन्यािून त्याला पन्नास हजार रुपये देण्याि याव ेअशी आज्ञा करण्याि आली. 



 
अनुक्रमणिका 

ख्वाजा म हरमखान याने कळहवले की : छाविीिील लोकानंी छाविीभोविी काकडी वगैरे 
भाजीपालयाची लागवड केली आहे. म हरमखानाने काकडी वगैरेच्या करंड्या बादशहा समोर आिलया. 
बादशहानंी संबहंधिानंा अकरा होन बक्षीस म्हिनू हदले. 

 
आज बादशहाच्या कारहकदीचे चव्वचेाळीसाव ेवषग स रू झाले. 
 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान याने शहनवारी कही आिण्यासाठी जाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
हमीद द्दीनखानबहाद र याने बादशहानंा कळहवले, ‘बहहजी पाढंरे हा गवि व लाक डफाटा 

आिण्यासाठी नादंहगरी हकललयाकडे गेला होिा. मराठ्ाचं्या वीस स्वारानंी ग रेढोरे ल टून नेली. हे 
कळिाच बहहजी पाढंरे हा त्याचं्यावर चालून गेला. गहनमाचंी बरीच मािसे ठार झाली. गहनमाचंा पराजय 
झाला. त्याचें वीस घोडे धरण्याि आले. ग रेढोरे सोडवनू घेण्याि आली.’ बादशहा म्हिाले, ‘मज रा झाला. 
सेवा मान्य झाली.’ 

 
पाईन हवलायिचा (वाई वगैरेचा प्रदेश) ठािेदार नाहरखान याने रसद व धान्य आिण्यासाठी 

स्विःच्या ठाण्याकडे जाव ेअशी आज्ञा करण्याि आली. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : धनाजी जाधव हा बादशाही इलाख्यािून महादेवाच्या डोंगराकडे 

येि आहे. त्याचा पाठलाग करीि खानबहाद र न स्रिजंग हा िळाच्या (ब्रम्हप री) च्या पहलकडे साि 
कोसावर आला आहे. 

 
िळावरच्या (ब्रम्हप री) बािम्यावरून कळले की : शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याने खहजना 

भाळविी (मंगळवढेा िाल का) पयंि आिला (त्यावळेी आम्दा परगण्याि भाळविीचा समावशे होिा). 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : फिेह ल्लाखान याने कारखाने खाने आलम याच्या हवाली केले. 

आहि रसद, धान्य व खहजना ही घेऊन िो सरफराजखान व राजा अवधूिडसग (ओर्छ्याचा राजा) 
याचं्याबरोबर ह ज राि येण्यासाठी महसवडहून रवाना झाला आहे. 

 
हमरज म िगजाबादेचा हकल्लेदार म र्फ्िखरखान याला म हंमद शरीफ याच्या जागी हफरोजगड यादगीर 

(ग लबगा हजलहा) च्या हकल्लदेारीवर नेमण्याि आले. 
 
दौलिाबादेचा हकल्लेदार सय्यद म िगजाखान हा मरि पावला होिा. त्याच्या जागी त्याचा म लगा 

सय्यद म बारकखान याची दौलिाबादेच्या हकल्लेदारीवर नेमिूक करण्याि आली. 
 
म र्फ्िखरखानाचा म लगा ज हूरुल्ला यास त्याच्या बापाच्या जागी म िगजाबाद हमरजेचा फौजदार 

म्हिून नेमण्याि आले. 
 

अकरा फेब् ु वारी १७०० 
 



 
अनुक्रमणिका 

फिेह ल्लाखान हा म्हसवडपयंि हत्ती पोहोचवनू आहि िेथून खहजना व रसद घेऊन ह ज राि आला. 
िो येऊन बादशहानंा भेटला. छाविीिील धान्यबाजाराचा करोडी सय्यद इमाम द्दीन हा सापंगावाला धान्य 
आिण्यासाठी गेला. 

 
मरहूम सरबराहखानाचा म लगा व गवडंी खात्याचा प्रम ख जमाल याने कळहवले की : 

सािारगडच्या हकललयाच्या बाधंण्याि जे दगड वापरले आहेि िसेच (पहरसरािून) काढण्याि आले आहेि 
त्याला दहा मोहरा बक्षीस म्हिून देण्याि आलया. 

 
काल बादशहा हमीद द्दीनखानबहाद र याला म्हिाले, ‘ि म्ही जाऊन दमद मा पाहून या.’ त्याने 

हवनंिी केली की : आय ष्ट्याि माझा एकही (रमजानचा) उपवास च कला नाही. येथे घाटमार्थयावर फार श्रम 
पडि आहेि. िरी पि आपला ह क म मानण्याि कसूर होिार नाही. बादशहा म्हिाले, ‘आिा जािे स्थहगि 
करा. रात्र संपण्यास सहा घटका राहहलया असिा जा. ि म्हाला ख दादाद हा ग लालबारचा दरवाजा उघडून 
देईल.’ 

 
आजे्ञप्रमािे हमीद द्दीनखानबहाद र हा दमद मा पाहून आला. त्याने साहंगिले की, ‘िरहबयिखान हा 

दमद मा उत्तम रीिीने ियार करीि आहे. बलेदाराचंा दारोगा हखदमि ग जारखान याचा म लगा हीराचंद हा 
खूप देखरेख करीि आहे.’ हीराचंदच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 

 
सफहशकनखानाचा भाऊ म हंमद अस्करी याला लाहोरचा नायब स भेदार म्हिनू नेमण्याि आले 

होिे. त्याच्या ऐवजी काशमीरचा स भेदार फाजलखान याला शहाजादा म अज्जमचा नायब म्हिून लाहोरवर 
नेमण्याि याव ेअसे ठरले. 

 
हमीद द्दीनखानबहाद र याने हवनंिी केली की : अवधूिडसग ब ंदेला (ओर्छ्याचा राजा) हा 

खहजन्याबरोबर (ब्रह्मप रीहून) आला आहे. माझ्या फौजेि िैनाि होण्याची त्याची इच्छा आहे. त्याची हवनंिी 
मान्य करण्याि आली. 

 
अस्करखान याच्या नाव ेम हंमदाबाद बीदरच्या स भेदारीचे फमान रजाबेग ग जगबदार हा पोहोचवनू 

आला. 
 
बादशहाजादा आज्जमशहा हा बादशहानंा भेटण्यास आला. बादशहानंी सािारा हकललयाचा नकाशा 

मागहवला. बादशहा म्हिाले, ‘ि मचे स्विःचे मोचे क ठे व आमच्या बादशाही सैन्याचे मोचे क ठे आहेि हे मला 
दाखवा.’ बादशहाजादा आज्जमशहा म्हिाला, ‘िीन बाजूचे मोचे आपले (बादशहाचे, बादशाही सैन्याचे) व 
दोन बाजूचे मोचे माझे आहेि.’ 

 
बादशहा म्हिाले, ‘हकललयाला चोहोकडून चागंलाच वढेा पडला आहे. पि मग हे कळि नाही की 

मराठ्ाचंी हकललयािून ये–जा होिे िी कोिीकडून.’ शहाजादा आज्जमने म्हटले, ‘मरहूम शमशरेखान याची 
म ले माझ्या िैनािीि आहेि. त्याचें मोचे रूह ल्लाखानाच्या मोच्याला जवळ आहेि. त्यामधील अंिरािूनच 
कदाहचि गहनमाचंी ये–जा होि असावी.’ 

 



 
अनुक्रमणिका 

यावर बादशहा काही बोलले नाहीि. 
 
बारा फेब् ु वारी १७०० 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : खानबहाद र न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) हा पन्हाळगडापासून 
बारा कोस िािडीने सैन्यासहहि चालून गेला. त्याने धनाजी जाधवाचे बाजारब िगे ल टले. धनाजी जाधव 
हा पळून भदूरगड हकललयाकडे गेला. बादशहा म्हिाले, ‘शाबास, आफरीन बाद. सेवा मान्य झाली, मज रा 
झाला.’ 

 
स रि बंदरािून दोन दोन हजार मि दारू गोळा ियार करण्याचे सरब आहद सामान हवजापूर 

स भ्याि पोहोचवाव ेअशी ख्वाजा सलाह ग जगबदार याला आज्ञा करण्याि आली. सद्र द्दीन म हंमदखान व 
म नीमखानाचा म लगा काजम यानंी सरकारी हत्ती िळावर नेऊन पोहोचवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
आजे्ञप्रमािे बक्षीउलम लक बहरामंदखान, सरफाराजखान व सफहशकनखान वगैरे (कही 

आिण्यासाठी) गेले आहेि असे बादशहानंा कळहवण्याि आले. 
 
म खहलसखान (बक्षीउलम लक), राजा अवधूिडसग ब ंदेला (ओर्छ्याचा राजा), सद्र द्दीन म हंमदखान 

कोरबेगी हवजापूर, बेदारबख्िाच्या िोफखान्याचा दारोगा हमजाबेग, बकाहबलखान, इत्यादी मंडळी येऊन 
बादशहानंा भेटली. 

 
घनशयामराम हा मागे हदवगंि संिाजी (घोरपडे) चा हदवाि होिा. िो रािोजी (घोरपडे) चा 

सहकारी होिा. िो चाकरीच्या आशनेे रूह ल्लाखान याच्या मध्यस्थीने येऊन बादशहानंा भेटला. त्याने साि 
मोहरा नजर केलया. बादशहानंी त्याला हखलिीची वसे्त्र हदली व त्याला एक घोडा देण्याि यावा अशी आज्ञा 
केली. 
 
तेरा फेब् ु वारी १७०० 
 

म खहलसखान याने कळहवले की : सोलापूरहून बदललेला हकल्लेदार यायाखान हा (ब्रह्मप रीच्या) 
िळावर पोहोचला आहे. त्याच्यासबंंधी काय आज्ञा? बादशहानंी आज्ञा केली की : यायाखानाने, 
ज म्लि लम लक असदखान (म ख्यप्रधान) याजबरोबर ब्रह्मप रीला राहाव.े यायाखानाला सहाश ेजाि व शभंर 
स्वार अशी मन्सब होिी. 

 
िरहबयिखानाने हलहहले की : कहाराचंा दारोगा म हंमद दूला व गवंड्याचंा दारोगा जमाल कौल हे 

दमद मा ियार करण्याच्या कामाि खूप झटि आहेि. त्याचं्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
मरहूम अघारखान याचा नािू शमशरेबेग याला हमीद द्दीनखानबहादूर याच्या हवनंिीप्रमािे त्याच्या 

फौजेि िैनाि करण्याि आले. 
 

चवदा फब् ु वारी १७०० 



 
अनुक्रमणिका 

अब्द लकरीमखान हा मराठ्ाचं्या हललयाि (यािच इखलासखान मारला गेला) जखमी झाला 
होिा. िो येऊन बादशहानंा भेटला. त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. ग जगदाराचंा दारोगा हसयादिखान 
याने अजग केला की : माझ्या पथकािील इसमाचें चाळीस महहन्याचे पगार बाकी आहेि. औरंगाबादच्या व 
ब्रह्मप रीच्या खहजन्यािून देवहवण्याची व्यवस्था व्हावी. आज्ञा झाली की : येथे सरकारािून पाच महहन्याचा 
पगार देण्याि येईल. बाकीचा ब्रह्मप रीच्या िळावरून देण्याि येईल. 

 
मिलबखानाने हवनंिी केली की : माळव्यािील माझ्या जहाहगरीि नसरी अफगाि याने दोन हजार 

स्वार गोळा करून धामधूम चालहवली आहे. त्याचे पाहरपत्य करण्यासाठी माळव्याचा स भेदार म ख्िारखान 
याला आज्ञा व्हावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 

पंधरा फेब् ु वारी १७०० 
 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की : काल रात्री बादशाही छाविीिील मावळे सािारा हकललयाच्या 
दरवाज्यापयंि गेले. दरवाज्यासमोर मराठ्ाचंा चौकी पहारा होिा. त्या हठकािी चकमक झाली. 
मराठ्ाचंी दोन िीन मािसे मारली गेली व दहा मािसे जखमी झाली. िीन िरवारी व इिर वस्िू हािी 
सापडलया, त्या मन्सूरखानाने बादशहाकडे पाठहवलया. 
 

सोळा फेब् ु वारी १७०० 
 

बक्षीउलम लक बहरामंदखान याचा भाऊ शरफ द्दीन हा शहाजहानाबाद (हदल्ली) ला होिा. 
आजे्ञप्रमािे िो येऊन बादशहानंा भेटला. 

  
चीनक लीजखान हा आजे्ञप्रमािे हवजापूर स भ्यािून सरब व बारूद (बंद की दारू) घेऊन 

छाविीजवळ आला. त्याला छाविीि येण्याची परवानगी (दस्िक) देण्याि आली. 
 
आज ब ऱ्हािप र स भ्याचा सवानेहहनगार (वृत्तांि हलहहिारा) म हंमद जमील, खानबहाद र 

न स्रिजंग ज स्लफकारखान याच्या फौजेचा सवानेहहनगार ख्वाजा ल त्फ ल्ला, बादशहाजादा आज्जम याचा 
म लगा शहाजादा म हंमद आलीिबार ही मंडळी येऊन बादशहानंा भेटली. 
 

सतरा फेब् ु वारी १७०० 
 

चीनक लीजखान हा येऊन बादशहानंा भेटला. म हिशमखान याची मन्सब काढून घेण्याि येऊन 
त्याला बारा हजार रुपयाचें वषासन देण्याि आले होिे. त्याने मन्सब बहाल व्हावी म्हिून हवनंिी केली. 
बादशहानंी हवनंिी मान्य केली नाही. त्यानंी आज्ञा केली की : त्याला (म हिशमखान) महालािील 
(अंिःप रािील) खहजन्यािून दोन हजार रुपये वाटखचासाठी द्या. त्याला जा म्हिाव.े 
 

अठरा फेब् ु वारी १७०० 
 

राजा हबशनडसग (जयपूरचा राजा) याचा म लगा क ं वर हवजयडसग याने प ढीलप्रमािे अजग 



 
अनुक्रमणिका 

पाठहवला : माझे वडील राजा हबशनडसग हे बादशहाजादा म हंमद म अज्जम बहाद रशहा याजपाशी िैनाि 
होिे. िे एकोिीस रजब रोजी (एकोिीस हडसेंबर १६९९) वारले. त्यानंा अडीच हजार जाि व अडीच 
हजार स्वार, त्याि पाचश ेस्वार दो अस्पा (द घोडी) अशी मन्सब होिी. 

 
बादशहानंी अंबरच्या जमीनदारी (राज्य) वर क ं वर हवजयडसग याची नेमिूक केली. त्याला मन्सब 

व राजा ही पदवी देण्याि आली. हबशनडसगाच्या द सऱ्या म लालाही मन्सब देण्याि आली. 
 
बादशहानंी चीनक लीजखानाला आज्ञा केली की : उद्या ि म्ही कही आिण्यासाठी जा. कही घेऊन 

आलयावर कऱ्हाडची गढी द रुस्ि करण्यासाठी मी पाठहविार आहे. या कामासाठी हखदमिग जारखानाचा 
म लगा अब्द लकादर व िीनश े बेलदार यानंी चीनक लीजखानाबरोबर (कऱ्हाडला) जाव े अशीही आज्ञा 
झाली. 

 
सािगड (डजजी प्रािं) चा हकल्लेदार दयाखान याने हकल्लेदारीचा राजीनामा न स्रिजंग 

(ज स्लफकारखान) याचा नायब जमशीदखान याजकडे पाठवनू हलहहले की : माझा म लगा म हंमद म राद 
याचा मृत्यू झालयापासून माझी ब द्धी हठकािावर नाही. त्याला िूिग हकल्लेदारीवरून बदलण्याि याव े पि 
मन्सब बहाल ठेवण्याि यावी अशी आज्ञा झाली. 
 
एकोिीस फेब् ु वारी १७०० 
 

डफळापूरचा बदललेला ठािेदार अमान ल्लाखान हा येऊन बादशहानंा भेटला. बादशहाच्या 
आजे्ञप्रमािे साजबेग ग जगदार हा डाडळब्याच्या दोन करंड्या नवाब जीनि हन्नसा बेगम (बादशहाची म लगी) 
याजंकडे िळावर (ब्रम्हप री) पोहोचवनू परि आला. 

 
आजे्ञप्रमािे सकाळी हमीद द्दीनखानबहाद र हा िरहबयिखानाचे मोचे व दमद मे पाहून आला आहि 

त्याने बादशहाला वृत्तािं सादर केला. 
 
म खहलसखान याने कळहवले की : काकरोनचा हकल्लदेार सय्यद नूरम हंमद फजाइलखानी याने 

हलहहले आहे की :— मी हकललयाचा िाबा घेण्यास गेलो. पि िेथील बदललेला हकल्लेदार व 
इरादिखानाचा म लगा हहदायि ल्ला हकल्ला िाब्याि देि नाही. बादशाही फमान हािी आलयाहशवाय मला 
िसे करिा येि नाही असे िो म्हििो. िर डाकचौकीने फमान पाठहवण्याि याव.े हवनंिी मान्य करण्याि 
आली. 

 
आजे्ञप्रमािे शखे हहदायिकेश व उस्मान करावल हे बादशहाजादा आज्जम याचे मोचे पाहण्यास गेले 

होिे. त्यानंी येऊन साहंगिले की : बादशहाजाद्याचे मोचे हकललयाच्या पायर्थयापयंि पोहोचले आहेि. 
दमद माही ियार होि आहे. िेथील नकाशा ियार करून दाखवावा अशी आज्ञा झाली. चीनक लीजखान हा 
कही आिण्यासाठी हकलीद फिह (वसंिगड) कडे गेला आहे असे बादशहानंा कळहवण्याि आले. 
 
वीस फेब् ु वारी १७०० 
 



 
अनुक्रमणिका 

वऱ्हाडचा स भेदार अलीमदानखान याने बादशहानंा अजग पाठहवला होिा िो त्यानंी नजरेखालून 
घािला. रूह ल्लाखान याने प ढीलप्रमािे हवनंिी केली : राजा हबशनडसग याचा म लगा हवजयडसग याला 
जयडसग (हाच सवाई जयडसग) ही पदवी देण्याि आली आहे. द सऱ्या म लाला हवजयडसग ही पदवी 
हमळाली आहे. त्याचं्या ह ज राि येण्यासंबधंी काय आज्ञा. बादशहानंी आज्ञा केली की : जयडसग (सवाई 
जयडसग) याने सैन्यासहहि ह ज राि यावे. येथे कामे करावयाची आहेि. हवजयडसगाने काब लला राहाव.े 
जयडसगाची इच्छा असेल िर त्याने भावाला आपलयाबरोबर हूज राि आिाव े नाहीिर आपलया देशाि 
(राज्याि) ठेवाव.े 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : हसयादिखान हा भलया पहाटे गस्ि घालण्यासाठी गेला होिा. 

आज्ञा झाली की, ‘गहनमाचंी डोकी (कापलेली) ह ज राि आिावी.’ 
 
बागाचंा व्यवस्थापक खोजा म हरमखान याने हवनंिी केली की : कडूस (प िे हजलहा) च्या ठाण्याि 

मंदीछूर नावाचा अप्रहिम आंबा होिो. हनजामराव (िेथील ठािेदार) याला आज्ञा व्हावी की :— त्या 
आंब्याच्या करंड्या स रहक्षिपिे ह ज राि पाठवीि जाव्या. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
अनवा (माळव्याि, हसरोंजच्या उत्तरेस) चा फौजदार शरे अफगनखान याने सामन धंधेरा वगरेै 

बंडखोराचंी डोकी पाठहवली होिी. िी नायब कोिवालाच्या हवाली करावी अशी आज्ञा झाली. 
 

एकवीस फेब् ु वारी १७०० 
 

बादशहानंी आज्ञा केली होिी की : बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा याचं्या मोच्यािील 
गोलंदाजानंा बोलावनू घेण्याि याव.े त्याप्रमािे िे हजर झाले. बादशहा हहदायिकेशला म्हिाले, ‘या 
गोलंदाजानंा हवचारा, या अवधीि त्यानंी काय कामहगरी केली? कोििा ब रुज पाडला? कोठले िट 
ढासळले?’ गोलंदाज म्हिाले, ‘हकललयािील लोक आमच्यावर मारा करिाि िसे दगडी व लोखंडी गोळे 
आम्हाला कोि देिो?’ बादशहानंी हहदायिकेशला म्हटले, ‘हमीद द्दीनखानबहाद रपाशी चौकशी करून 
कळवा.’ गोलंदाजानंा इनायि ल्ला व हहदायिकेश यानंी बादशहाजाद्याकडे घेऊन जाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : बीडहून वजंारी लोक रसद घेऊन येि होिे. िे चंदनवदंन नजीक 

पोहचले िसे गहनमाचें सैहनक त्याचं्यावर ि टून पडले. उभय पक्षाची बरीच मािसे मृि अगर जखमी झाली. 
गनीम (मराठे) हे पाचश ेबैल व रसद ल टून घेऊन गेले. 
 

बावीस फेब् ु वारी १७०० 
 

काल ज म्लि लम लक असदखान (म ख्यप्रधान) यानंी िळावरून (ब्रम्हप रीच्या) म रंबा, चटण्या, 
बदाम, हपस्िे इत्यादींच्या चार बरण्या पाठहवलया. त्यापकैी काही म रंबा व चटिी ही शहाजादा आज्जम 
याजकडे पाठहवण्याची आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंी फिेह ल्लाखानाबरोबर एक हजार स्वार देऊन रवाना केले. िे म्हिाले, ‘गनीम (मराठे) 

हे चंदनवदंन हकललयािून बाहेर पडले आहि त्यानंी वजंाऱ्याचें बैल, रसद व धान्य ही लटून नेली. ि म्ही 



 
अनुक्रमणिका 

जाऊन त्याचें पाहरपत्य करा आहि बैल सोडवनू आिा.’ आजे्ञप्रमािे फिेह ल्लाखान गेला. त्याला कळले की, 
मराठ्ानंी रसद नादंहगरी हकललयाच्या पायर्थयाशी ठेवली आहे. फिेह ल्लाखान नादंहगरीकडे गेला. 
हकललयाखालच्या वाड्या त्याने जाळलया. िेथील मालमत्ता व ग रेढोरे त्याने ल टली. मराठ्ानंी रसदेचे 
धान्य हकललयाि नेऊन ठेवले होिे. मराठ्ानंी हकललयावरून बंद कीचा व दगडाचंा मारा केला. त्याि 
फिेह ल्लाखानाचा म लगा फकीरुल्ला व इिर िीन चार मािसे जखमी झाली. त्यानंिर फिेह ल्लाखान हा 
ह ज राि आला. बादशहा म्हिाले, ‘मज रा झाला. सेवा मान्य झाली.’ 
 
तेवीस फेब् ु वारी १७०० 
 

आज शहाजादे आज्जम यानंी दोन ईडडलबू (ि रंज) व दोन अननस ही बादशहानंा हदली. 
बादशहानंी म द्दाम स्वाराबरोबर एक ईडडलबू िळावर (ब्रम्हप रीच्या) जीनि हन्नसा बेगमकडे पाठहवला. 

 
बारामावळचा जमीनदार (देशम ख) खंडोजी हा बहरामदंखानाच्या मध्यस्थीने म सलमान झाला. 

खंडोजीला दोन हजार पाचश ेजाि व एक हजार स्वार अशी मन्सब होिी. बादशहानंी िीि पाचश े(जाि) 
ची वाढ केली. खंडोजीला हखलिीची वसे्त्र, घोडा व हसयादिमंदखान ही पदवी देण्याि आली. 

 
कृष्ट्िा नदी पार करण्यासाठी न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) याजकडे नावा देण्याि आलया होत्या. 

त्या हवजापूर स भ्याि होत्या. त्या इस्लामप री (ब्रह्मप री) च्या घाटावर आिण्याि याव्याि अशी आज्ञा 
झाली. 
 
चोवीस फेब् ु वारी १७०० 
 

चीनक लीजखानाच्या फौजेि िैनाि असलेला जाधवराव हा येऊन बादशहानंा भेटला. त्याला 
अडीच हजार जाि व दोन हजार चारश ेस्वार अशी मन्सब होिी. त्याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि येऊन 
कऱ्हाडची गढी द रूस्ि करण्यासाठी त्याने जाव ेअशी आज्ञा करण्याि आली. 

 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान याने कही आिण्यासाठी जाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
पंचवीस फेब् ु वारी १७०० 
 

आज बादशहानंी एका दरवशेाबरोबर (फकीर) एकािंाि एक घटका चचा केली. बादशहाचं्या 
आजे्ञने त्याला बोलावण्याि आले होिे. चचेनंिर त्याला हनरोप देण्याि आला. 

 
जाधवराव याला मंबाजीच्या जागी कऱ्हाडची ठािेदारी देण्याि आली. त्याची एकंदर मन्सब िीन 

हजार जाि व दोन हजार सािश ेस्वार अशी होिी. 
 
सकाळी हमीद द्दीनखानबहाद र, मिलबखान व उस्मान करावल हे दमद मा पाहाण्यासाठी जाऊन 

आले. बादशहा म्हिाले, ‘मी हिकडे जािार आहे. वाटेि बंद कची ठेवा.’ िरहबयिखानाचा म लगा म हंमद 
इसहाक यास अशी सूचना देण्याि आली. िरहबयिखानाकडे बादशहाची व शहाजादा कामबक्ष याची नोकर 



 
अनुक्रमणिका 

मािसे, घोडे, कहार इत्याहद पाठहवण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
सव्वीस फेब् ु वारी १७०० 
 

बादशहानंी आज्ञा केली की : सािारा हकललयाच्या पायर्थयाशी शाहमयाना व कनािी उभ्या कराव्या. 
द पारी हमीद द्दीनखानबहाद र, मस्ि अली, सरकारखान वगैरेंना वाट नीट करिे व वाटेवर मािसे नेमिे या 
कामासाठी पाठहवण्याि आले. त्याप्रमािे करून िे परि आले. उद्या सहा घटका हदवस आला असिा 
आपि जाऊ असे बादशहा म्हिाले. बादशहा हमीद द्दीनखानबहाद र याला म्हिाले, ‘राजा अवधूिडसग, 
अमान ल्लाखान वगैरेंना आपापली पथके घेऊन शहाजादा आज्जमच्या मोच्याच्या टेकडीजवळ थाबंा म्हिनू 
सागंा. क िालाही आमच्या वाटेवर जाऊ देऊ नये. याची व्यवस्था ि म्ही करावी. रूह ल्लाखान याने उद्या 
सकाळी मोच्यािून येऊन भेटाव.े’ 

 
मन्सूरखानाला मोच्यािून बोलावण्याि आले. िो रात्री येऊन भेटला. दोन घटकानंंिर त्याला परि 

जाण्यासाठी हनरोप देण्याि आला. 
 
काल बादशहानंा कळहवण्याि आले की : अघरखानाचा नािू शमशरे बेग हा गस्ि घालण्याठी 

चंदनवदंन हकललयाच्या अलीकडे सहा कोस पयंि गेला होिा. िेथे त्याची गहनमाशंी लढाई झाली. 
गहनमाचंी जवळजवळ सव्वीस मािसे ठार अगर जखमी झाली. नऊ गहनमाचंी डोकी कापून व साि घोडे 
पकडून शमशरे बेग ह ज राि आला. बादशहा म्हिाले, ‘मज रा झाला. सेवा मान्य झाली.’ 
 

सत्तावीस फेब् ु वारी १७०० 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर स्वार होऊन िरहबयिखानाचे मोचे पाहण्यासाठी हनघाले. छाविीच्या 
बाहेर पडून िे प ढे हनघाले. िसे िे मेण्याि स्वार झाले. िे हमीद द्दीनखान बहाद रला म्हिाले, 
‘बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा, शहाजादा म हंमद वालाजाह, म खहलसखान, रूह ल्लाखान व 
म लिफिखान यानंी बरोबर याव.े याचं्याहशवाय आिखी कोिीही येऊ नये. गदीगोंधळ होिा कामा नये. 
नाहीिर हकललयािून िोफेचे गोळे येऊ लागावयाचे.’ 

 
यानंिर बादशहा हे ओढ्याच्या वाटेने हकललयाच्या पायर्थयाशी पोहोचले. त्यानी मोचे व दमद मा ही 

पाहहली. या स मारास िरहबयिखान हा आजे्ञप्रमािे मोच्यािून येऊन बादशहास भेटला. बादशहानंी िेथील 
पहरस्स्थिीसंबधंी त्याच्यापाशी चौकशी केली. बादशहा म्हिाले, ‘बािदारानंा बाि (रॉकेट वजा शस्त्र) 
हकललयाि सोडण्यास सागंा.’ त्याप्रमािे िीन चार बाि हकललयाि सोडण्याि आले. बादशहा िेथे दोन 
घटकापयंि होिे. नंिर त्यानंी िरहबयिखानाला हनरोप हदला व िे शाहमयान्याकडे (िो आजे्ञप्रमािे उभा 
करण्याि आला होिा) आले. िेथे िे जोहरची नमाज पढले. त्यानंिर िे िख्िे रवावंर स्वार होऊन एक 
प्रहर हदवस राहहला असिा आपलया हनवासस्थानास परिले. जाऊनयेऊन हे अिंर दीड कोसाचे होिे. 
 

अठ्ठावीस फेब् ु वारी १७०० 
 

आज आजे्ञप्रमािे शखे हहदायिकेश याने बादशहाजादा आज्जम याच्या मोच्याचा नकाशा 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहासमोर ठेवला. 
 
मरहूम मामूरखान याचा जावई सय्यद मन्सूर हा येऊन बादशहानंा भेटला. हसरडहद (पंजाब) चा 

फौजदार वजीरखान (याचा हशखाशंी संबधं आला) याच्या नाव े अहमद बेग ग जगबदाराच्या हस्िे फमान 
पाठहवण्याि आले. त्याि वजीरखानाने लाहोरला जाऊन नवीन स भेदार फाजलखान हा येईपयंि िेथील 
बंदोबस्ि पाहावा अशी आज्ञा होिी. 
 
एकोितीस फेब् ु वारी १७०० 
 

आज कचेऱ्या बंद होत्या (श क्रवारम ळे). 
 
एक माचग १७०० 
 

दख्खनच्या िोफखान्याचा दारोगा मन्सूरखान हा आजे्ञप्रमािे काल रात्री येऊन बादशहानंा भेटला. 
त्याने हवनंिी केली की : माझे स्विःचे मोचे सािारगडच्या दरवाज्याजवळ कायम कराव ेअशी माझी इच्छा 
आहे. फिेह ल्लाखानाने याि माझे सहकारी व्हाव.े मला बलेदार व इिर आवशयक सामग्री प रहवण्याि यावी. 
बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. त्यानंी आज्ञा केली की : हमीद द्दीनबहाद र व फिेह ल्लाखान यानंी जाऊन 
हकललयाच्या मोच्यासाठी योग्य जागा पाहून याव.े त्याप्रमािे िे दोघे जाऊन जागा पाहून आले. 
हमीद द्दीनखानबहाद र हा बादशहानंा म्हिाला, ‘फिेह ल्लाखानाने मोच्याची जागा हनवडली आहे.’ 
बादशहानंी आज्ञा केली की : फिेह ल्लाखान व मन्सूरखान याचं्याबरोबर चारश ेकनाटकी (बंद कची), शभंर 
बेलदार व वीस सक्का (पािी वाहिारे हभस्िी) नेमण्याि याविे. व हमीद द्दीनखानबहाद र यानंी 
दमद म्यासाठी लागिारी आवशयक सामग्री प रवावी. बादशहानंी म खहलसखान व हमीद द्दीनखानबहाद र 
यानंा हनरोप देऊन म्हटले, ‘ि म्ही रूह ल्लाखानाच्या मोच्याकडे जाऊन मला थाबंण्यासाठी योग्य जागा पाहून 
या. मी हिकडे जाईन. फराशखान्याचा दारोगा शरफ द्दीन याने शाहमयाना व कनािी प ढे पाठवाव्या.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : रूह ल्लाखान याने मन्सूरखान व मीर ख्वाजा याच्या जागेवर जाऊन 

(िी जागा पाहावी). िरहबयिखानाच्या मोच्यािून कहाराचंा दारोगा दूइला, बेलदाराचंा दारोगा हीराचंद व 
पाथरवटाचंा दारोगा जमाल यानंा बोलावनू घ्यावे. 

 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान, मिलबखान व ख दाबंदाखान हे कही आिण्यासाठी गेले होिे. िे 

येऊन बादशहानंा भेटले. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले िे असे : (ब्रम्हप रीच्या) िळावरून एक काहफला उत्तर भारिाकडे 

चालला होिा. जळगाव व औरंगाबाद याचं्या दरम्यान हिमंिराव (मराठा सरदार) हा चालून आला. त्याने 
काहफला संपूिगपिे ल टला. ब ऱ्हािपूरचा स भेदार नजाबिखान हा पि त्याच्या पाहरपत्यासाठी त्या हठकािी 
आला. 
 
दोन माचग १७०० 
 



 
अनुक्रमणिका 

आज रूह ल्लाखान व मन्सूरखान याचें सािारगड हकललयाच्या प्रवशेद्वाराकडील मोचे पाहण्यासाठी 
बादशहा हे िख्िे रवावंर बसून हनघाले. वाटेि त्यानंी बादशहाजादा आज्जम यास आपलया िंबकूडे परि 
जाण्यास हनरोप हदला. रूह ल्लाखानाच्या मोच्यापाशी आलयावर बादशहा िख्िे रवावंरून उिरून मेण्याि 
बसले. िे हमीद द्दीनखानबहाद र याला म्हिाले, ‘रूह ल्लाखान, फिेह ल्लाखान व मन्सूरखान एवढेच माझ्या 
जवळ राहिील. याहशवाय इिर क िालाहह सोडू नका.’ बादशहा हे ओढ्याच्या वाटेने हनघनू 
मन्सूरखानाच्या मोच्याि गेले. त्यानंी हकललयाचा दरवाजा व ख्वाजा म हंमद याचे मोचे पाहहले. बादशहा 
रूह ल्लाखानाला म्हिाले, ‘मोचे दरवाज्याजवळ कायम करण्याि आले िर उत्तम होईल.’ फिेह ल्लाखानाने 
हवनंिी केली : मला आज्ञा झालयास मी मोचा दरवाज्याजवळ स्थापन करीन. बादशहानंी हवनंिी मान्य केली 
आहि म्हटले, ‘रूह ल्लाखान याने सवग सामग्री ियार करून (फिेह ल्लाखानाला) द्यावी.’ बादशहा िेथे दोन 
घहटका थाबंले. नंिर िेथून हनघून िे शाहमयान्याखाली उभ्या केलेलया महशदीपाशी आले. िेथे िे िख्िे 
रवावंर स्वार होऊन पाविेिीन कोसाचा प्रवास करून पाच घटका हदवस राहहला असिा म क्कामाला 
परिले. बादशहा मोच्याजवळ असिा रूह ल्लाखानाने त्यानंा नर्मगसच्या फ लाचंा ग च्छ व एक रंजकदानी 
(लहान पेटीवजा वस्िू) या वस्िू अपगि केलया. याच संदभाि बादशहानंा प ढील हकीकि कळहवण्याि 
आली :— काल रूह ल्लाखान हे मोचे पाहाण्यासाठी गेले होिे. त्यावळेी गोळ्याम ळे त्याचंा स्वारीचा घोडा 
मारला गेला. जवळ असलेला एक सेवक जखमी झाला. बादशहानंी अडीचश े रुपये डकमिीचा घोडा 
रूह ल्लाखानाला बक्षीस हदला. शाही िबेलयाचा अहधकारी अब्द स्सलाम याने घोडा रूह ल्लाखानाकडे 
पोहोचवावा अशी आज्ञा झाली. 

 
काल शहाजादा म अज्जम यानंी (काब लहून) खब गज, डाडळबे, नासपािी याचंी करंडी पाठहवली होिी 

िी म लिफिखान याने बादशहासमोर ठेवली. 
 

तीन माचग १७०० 
 

आज आजे्ञप्रमािे शहाजादा आज्जम याने आपलया मोच्याचा (लाकडकाम दाखहविारा) नकाशा 
ियार करून बादशहानंा दाखहवला. आज हदलेरखान, म राद ल्लाखान, ऐवजखान आहि अहनरूद्धडसहाची 
आई याचं्या अज्या बादशहाकंडे आलया. 

 
चार माचग १७०० 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : हमीद द्दीनखानबहाद र हा सहा हजार स्वार बरोबर घेऊन कही 

आिण्यासाठी गेला आहे. त्याला कही आिण्यासाठी मदि म्हिून सफग राजखान याने खानजहानचे सैहनक 
घेऊन जाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. बादशहानंी प ढीलप्रमािे नेमि का केलया :— 

 
हमीद द्दीनखानबहाद र याच्या जागी दीवािेखासचा दारोगा मिलबखान. हा खास चौकीचा दारोगा 

होिा. त्याच्या जागी म रीदखान मीर ि जक (मास्टर ऑफ प्रोटोकोल) याची नेमिूक करण्याि आली. 
 
मरहूम अमीरखान (काब लचा स भेदार) याची मीर खान वगैरे म ले, अमीरखानाची मालमत्ता घेऊन 

औरंगाबादेपयंि आली आहेि असे कळले. त्यानंा आिण्यासाठी चीनक लीजखान यानंी जाव ेअशी आज्ञा 
झाली. 



 
अनुक्रमणिका 

म हिहसब (नीहिमते्तवर देखरेख ठेविारा) शखे नूरुलहक याने हवनंिी केली की : िळावरचा 
(ब्रम्हप रीचा) कोिवाल सरबराहखान हा आमच्या खात्याच्या इसमावंर ज ल म करीि आहे. बादशहानंी 
सरबराहखानाची मन्सब कमी केली. 

 
चीनक लीजखानबहाद र याजबरोबर म हहय द्दीन क ली वगैरे पन्नास ग जगबदार िैनाि असाविे अशी 

आज्ञा झाली. 
 
प ढील इसमानंा पते्र पाठहवण्याि आली :— शहाजादा बेदारबख्ि, जीनि हन्नसा बगेम, उदयप री 

महल, हखदमिगारखान. 
 
पाच माचग १७०० 
 

बादशहानंी फराशखान्याचा म श्रफ शफ ग द्दीन याला आज्ञा केली की : एक राह टी, दोन शाहमयाने व 
इिर सामान महशदीपाशी नेऊन उभे करा. हखदमिग जारखान व जवाहरमल (बाधंकाम खात्याचा म ख्य) 
यानंा बादशहा म्हिाले, ‘डभिीचा घेर करून मशीद ियार करा. मिलबखानाने िे (काम झालेले) पाहून 
याव.े मी उद्या िेथे जाऊन महशदीि एकािं ध्यानासाठी (एहिकाफ) बसिार आहे.’ 

 
चीनक लीजखानाकडे ब्रम्हप रीपासून फदापूर (अडजठ्ाजवळ) पयंिची राहदारी (मागाचे 

संरक्षि) सागंण्याि आली. या मागावरील फौजदार व ठािेदार यानंी चीनक लीजखानाशी सहकायग कराव े
असे ह क म पाठहवण्यास म खलीसखानाला सागंण्याि आले. म खहलसखानाने हवनंिी केली की : कऱ्हाडचा 
ठािेदार जाधवराव हा पूवी चीनक लीजखानापाशी िैनाि होिा. त्याला पूवगवि आपलयापाशी िैनाि कराव े
अशी चीनक लीजखानाची हवनंिी मान्य करून कऱ्हाडच्या ठािेदारीवर इिर क िाची िरी नेमिूक करावी 
म्हिून आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंी इस्माईलखान, हमयानाखान, य लबारसखान इत्यादी हचनक लीजखानाच्या 

सहकाऱ्यानंा हनरोप हदला. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील हकीकि कळली : ब्रम्हप रीहून लोकाचंा एक मोठा िाडंा (काहफला) 

हा उत्तरेकडे जाण्यासाठी हनघाला. हिमंिराव (मराठा सरदार, डनबाळकर?) याने अहमदनगरहून दौड 
करून औरंगाबाद व जळगाव या स्थळाचं्या मध्ये काहफला गाठला व िो ल टून फस्ि केला. िेथील स भेदार 
नजाबिखान याने साहाय्य केले नाही. बादशहानंी नजाबिखानाची मन्सब पाचश ेस्वारानंी कमी केली. 

 
सूयाराव देशम खे हा िरहबयिखानाच्या मोच्याि िैनाि आहे. संध्याकाळी िो ह ज राि आला. 

मिलबखानाच्या द्वारे त्याने बादशहानंा कळहवले की : रामा (राजाराम) हा या महहन्याच्या एकवीस 
िारखेस (रमजान, एक माचग १७००) मरि पावला. याच संदभाि बापू पंहडि व नाहरखानाचा म लगा शहा 
महलक यानंी पि हीच बािमी कळहवली. बादशहानंी यारअलीबेगला बोलाव ूपाठहवले. िो आलयावर त्यानंी 
त्याला हवचारले, ‘बादशाही हरकाऱ्यानंी बािमी आिली की नाही?’ यानंिर बादशहानंी म हंमद िकी 
(क िार, हनरोपे याचंा अहधकारी) याला दहा मािसे बरोबर देऊन शहाजादा आज्जमकडे पाठहवले. 
(राजारामाच्या मृत्यू बद्दल) आज्जमकडे आपले अहभनंदन पोहोचहवण्यास त्यानंा सागण्याि आले. िे काम 



 
अनुक्रमणिका 

आटोपून त्यानंी परि याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

सहा माचग १७०० 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर बसून हनघाले. आज त्यानंी पागोट्याि हशरपेच बाधंला होिा. िे 
रूह ल्लाखानाच्या मोच्याजवळ आले. िेथे महशदीजवळ शाहमयाना उभा करण्याि आला होिा. िेथे 
उमरावाचें िंबू उभे केलेले त्यानंा आढळले. बादशहा म्हिाले, ‘इिके िंबू कशासाठी? अगदी आवशयक 
असे िंबू ठेवनू बाकीचे काढून टाका.’ त्याप्रमािे करण्याि आले. यानंिर बादशहा सवांना िेथे सोडून 
मेण्याि बसले व बादशहाजादा आज्जम व शहाजादा वालाजाह यानंा घेऊन सािारगडच्या दरवाज्याच्या 
हदशनेे गेले. हकललयािील लोक (मराठे) हे सवग पाहाि होिे. त्यानंी हकललयावरून िोफाचंा मारा केला. 
बादशहानंी हकललयाचा दरवाजा पाहहला. यानंिर िे परि हफरले. िख्िे रवावंरून त्यानंी एकंदरीि दीड 
कोस अिंर कापले. िे (मोच्याजवळील) शाहमयान्यापाशी पोहोचले. नंिर त्यानंी आज्जम व त्याचा म लगा 
यानंा आपापलया िंबूि जाण्यास हनरोप हदला. नगारखाना छाविीच्या जागेिच (शाहमयान्याजवळ नाही) 
रमजान सपेंपयंि राहावा अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळहवण्याि आले : म हंमद अमीनखान हा गस्ि घालण्यासाठी 

नादंहगरीकडे गेला होिा. िेथे गहनमाशंी (मराठ्ाशंी) चकमकी झालया. चार गहनमाचंी डोकी कापण्याि 
आली. बारा घोडे आहि इिर ग रेढोरे व शसे्त्र अशी लूट हमळाली. बादशहा म्हिाले, ‘मजूरा झाला. सेवा 
मान्य झाली.’ बादशहानंी पाचश ेरुपये बक्षीस म्हिनू देण्याची आज्ञा केली. 
 

सात माचग १७०० 
 

महशदीच्या आवाराि राह टी घािली होिी िेथे बादशहा राहहले. आज कचेऱ्याचें काम झाले नाही. 
बादशहाजादा कामबक्ष याची राह टी जवळच होिी. िो भेटण्यास आला. िसे बादशहा म्हिाले, ‘येथून ि म्ही 
छाविीिील आपलया डेऱ्याकडे जा. ि मची राह टी येथून काढून घ्या. मी पि उद्या छाविीिील माझ्या 
हनवासस्थानाकडे परि येईन.’ 

 
सािारगडच्या हकललयावरून मराठ्ानंी िोफाचंा मारा केला होिा. त्यािील दोन लोखंडी गोळे 

िरहबयिखान याने उस्मान करावल याच्या बरोबर पाठहवले. िे बादशहानंी पाहहले. 
 

आठ माचग १७०० 
 

आज बादशहा मोच्याजवळच्या महशदीहून हनघून छाविीिील हनवासस्थानाला परिले. महशदीच्या 
आवाराि असलेली राह टी व शाहमयाना परि आिण्याची त्यानंी आज्ञा केली. 

 
बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले, ‘चीनक लीजखानाला ब्रह्मप रीपासून औरंगाबादेपयंिच्या 

मागाचे रक्षि करण्यासाठी नेमले होिे. पि आिा त्याला प ढीलप्रमािे ह क म पाठवा. :— “ि म्ही 
खेळण्याला (हवशाळगड) जा आहि (राजा) रामाचा (नरकवासी) कहबला धरा.” मीर ि जक म हंमद िकी 
याने जाऊन चीनक लीजखानला त्वरेने खेळिा हकललयाकडे नेऊन पोहोचवाव ेअशी आज्ञा झाली. 



 
अनुक्रमणिका 

म हंमद आहरफ कौल याने प ढील सामग्री चीनक लीजखानाकडे पोहोचवावी अशी बादशहानंी आज्ञा 
केली : शहाजादा आज्जमशहा याच्या मोच्यािून िोफा व इिर सामग्री, कऱ्हाड येथे व ह ज राि असलेले 
बेलदार, एकंदर दोनश ेमािसे सक्का (पािी वाहिारे) वीस मािसे. 

 
बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले, ‘बादशहाजादा कामबक्ष याची बायको आरामबानू, म लगा 

म हीइस्लाम व इिर पधंरा इसम यानंा िळावरून (ब्रह्मप रीच्या) बोलावनू घ्या. शहाजादा बेदारबख्ि 
याच्यािफे खाने आलम याने त्यानंा खटावपयंि आिाव.े असदखान (म ख्य प्रधान व ब्रह्मप रीचा 
व्यवस्थापक) याची पथके पि खटावपयंि येिील. येथून पथके खटावपयंि जाऊन त्यानंा घेऊन येिील.’ 
 
नऊ माचग १७०० 
 

बादशहा हे हमीद द्दीनखानबहाद र यास म्हिाले, ‘ियार रहा. ि म्हाला आहि नाहरखान वगैरेंना 
मोहहमेसाठी साटण्याचा घाट, मलठि व महादवाचा डोंगर (जबल ल् इस्लाम, इस्लामचा डोंगर) या हदशनेे 
पाठवायचे आहे.’ 
 
दहा माचग १७०० 
 

आज बादशहाच्या आजे्ञने हशकारी गेले व त्यानंी चार हरिाचंी हशकार केली. हशकार काही 
म दपाकखान्याि व काही सरदार शहाजाद्याि देण्याि आली. बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले, 
‘चीनक लीजखानाला हलहा की :— आधी येथे या आहि मग खेळण्याला जा.’ 

 
यासीनखानाने प ढीलप्रमािे हलहून पाठहवले : (िो महादेवाच्या डोंगराचा व िेथील पहरसराचा 

ठािेदार होिा). धनाजी जाधव, हिमंिराव व राजारामाचे इिर सरदार या प्रदेशाि येण्याचा बेि करीि 
आहेि. माझ्याजवळ फार थोडे सैन्य आहे. क िािरी अहधकाऱ्याला माझ्या सहाय्याथग येण्याची आज्ञा होईल 
अशी आशा बाळगून आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की : हमीद द्दीनखानबहाद र यानंी सैन्य घेऊन महादेवाचा 
डोंगर, बारामिी साटण्याचा घाट व मलठि या भागाि संचार करून याव.े म खहलसखानाने हवनंिी केली 
की : हमीद द्दीनखानाची प्रकृहि बरी नाही. यावर म हंमद अमीनखान सदर याने सैन्य घेऊन जाव ेअशी आज्ञा 
झाली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : उद्या बक्षी बहरामंदखान यानंी कही आिण्यासाठी जाव े व 

फिेह ल्लाखान यानंी भाले बनहवण्यासाठी वळूे कापून आिण्यासाठी जावे. 
 
काल मिलबखान करावलबेगी व दीवािेखासचा दारोगा याने बादशहानंा प ढील हकीकि 

साहगिली : पायीन हवलायिचा देशम ख सूरयाराव (सूयाजी हपसाळ) हा म्हििो की, ‘पायीन हवलायिहून 
माझ्या आईने मला हलहहले आहे की रामा (राजाराम) हा या महहन्याच्या बावीस िारखेस (दोन माचग 
१७००) वारला. बादशहा म्हिाले, ‘त्या देशम खाला म खहलसखानाकडे पाठवा. त्यानंी याची चौकशी 
करावी.’ रात्रीची एक घहटका होऊन गेलयावर नाहरखान याची याच अथाची (राजारामाच्या मृत्यचूी) पते्र 
आली. 

 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंी स्विः आपलया हािाने पत्र हलहून राजारामाच्या मतृ्यूची बािमी बादशहाजादा 
आज्जमशहा याजकडे पाठहवली. नाहरखानाने पाठहवलेले पत्र त्यानंी मोच्याि असलेलया िरहबयिखानाकडे 
पाठहवले. यारअलीबेग यानेही कळहवले की : हेरानंी बािमी आिली आहे की, रामा (राजाराम) मकहूर 
(ज्याच्यावर कोप झाला असा) वारला. 
 

अकरा माचग १७०० 
 

आज ईद स्लफत्र (रमजानचा सि). आज कचेऱ्या बंद होत्या. बादशहाजादा आज्जमशहा, कामबक्ष, 
शहाजादा वालाजाह, मिलबखान, म लिफिखान इत्यादींनी बादशहानंा िसलीमाि (म जरे) केले. म हंमद 
अकबरचा म लगा स लिान बलंदअख्िर हा बादशहानंा भेटला. शहाजादा बेदारबख्ि, नवाब जीनि हन्नसा 
बेगम, उदयप री बेगम इत्यादींनी पते्र (ईदहनहमत्त) पाठहवली. 

 
मिलबखानाने हवनंिी केली की : बहरामंदखानाचे म्हििे आहे की, ‘उद्या ईद आहे. कही 

आिण्यासाठी मी ग रूवारी जाईन.’ हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील बािमी कळली : पाईन हवलायिचा देसाई हा रामा (राजाराम) च्या 

पदरी होिा. (राजा) रामाचा कारभारी रामचंद्र (रामचदं्रपंि अमात्य) हा त्याला परळीगडाकडे पाठवीि 
होिा. देसायाने िे मान्य केले नाही. िो म्हिाला, ‘आमची पगाराची थकबाकी हदली िर मी जाईन.’ यावर 
दोघाचं्याि बोलाचाली झाली. देसायाने कट्यारीने रामचंद्र याला ठार मारले. नाहरखानाने पि याच 
अथाचे पत्र हलहहले. 

 
असदखानाने हवलायिी खब गजाचंी करंडी पाठहवली िी म हरमखान (बागाचंा व्यवस्थापक) याने 

बादशहाच्या नजरेखालून घािली. खब गजापंैकी काही शहाजादे व सरदार यानंा देण्याि आली. 
 

बारा माचग १७०० 
 

रूह ल्लाखान याने बादशहाकडे प ढीलप्रमािे हवनंिी केली : रामा मकहूर (राजाराम) याच्या 
बायकोने मला प ढीलप्रमािे हलहहले आहे :— रामा (राजाराम) च्या औरस प त्रानंा साि हजार जाि व साि 
हजार स्वार अशा मन्सबी नव्याने हमळाव्या. दहक्षिची देशम खी हमळावी. ह ज राि हजर राहाण्याची माफी 
हमळावी. िर पाच हजार स्वाराहंनशी दहक्षिच्या स भेदाराचं्या बरोबर राहून बादशाही कामहगरी बजाव.ू 
सािारा, पन्हाळगड, चंदनवदंन, परळी, नादंगड इत्यादी साि हकल्ले बादशहाचं्या िाब्याि देऊ. 

 
बादशहानंी हे मान्य केले नाही. िे म्हिाले, ‘सवग हकल्ले देऊन टाका. मग मन्सब व देशम खी 

इत्यादींच्यावर नेमि का करण्याि येिील.’ 
 
वेंकटराव हरकारा याने अजग केला की : मला बक्षी बहरामदंखानाबरोबर कही आिण्यासाठी िैनाि 

करण्याि आले आहे. माझी मािसे सािारगडच्या हकललयाच्या आि गेली आहेि. माझ्या ऐवजी माझ्या 
भावाला बक्षी बहरामंदखानाबरोबर पाठवाव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 



 
अनुक्रमणिका 

तेरा माचग १७०० 
 

सकाळी बादशहानंा कळहवण्याि आले की : सािारगडच्या दरवाज्याला हभडवनू मोचा कायम 
करण्यासाठी फिेह ल्लाखान चालला आहे. जाण्यापूवी बादशहाचंा हनरोप घेण्यासाठी िो हदवािेखास मध्ये 
बसला आहे. बादशहानंी म्हटले, ‘त्याला म्हिाव,े फािेहा पढून िसाच मोच्याकडे जा.’ सािारगडच्या 
दरवाज्याजवळील मोच्यापाशी नेमण्यासाठी सैहनक गोळा करण्याची आज्ञा झाली होिी. हे 
रूह ल्लाखानापाशी िैनाि होिार होिे. फिेह ल्लाखान, मन्सूरखान, ख्वाजा म हंमद वगैरे दोन हजार सािश े
स्वाराचंी यादी (िूमार) ियार करण्याि आली. िी रूह ल्लाखानाकडे पाठवावी अशी बादशहानंी आज्ञा 
केली. 

 
शहाजहानाबाद (हदल्ली) च्या बािम्यावंरून समजले की : िेथे एक दरोडा पडला. त्याि िेथील 

कोिवाल ज स्लफकारबेग जखमी झाला. 
 
चवदा माचग १७०० 
 

फिेह ल्लाखानाच्या मोच्यावर दीडश े कजाव े (वर–खाली नेण्या–आिण्याची पाळण्यासारखी 
वाहने) पोहोचवनू याव ेअशी बादशहानंी शादम कौल याला आज्ञा केली. 

 
म हंमद अमीनखान सदर याने िळावरील (ब्रह्मप री) आपलया इहहिसाब (लोकाचं्या नीहिमते्तवर 

देखभाल ठेविारे खािे) खात्यावरचा नायब बदलून द सरा इसम नेमावा अशी आज्ञा झाली. िेथे काम 
करीि असलेलया नायबाला ह ज राि बोलावण्याि आले. 
 
पंधरा माचग १७०० 
 

बादशहा सकाळी सरकारखान याला म्हिाले, ‘एक ढाल व चाळीस लाकडी ढाली 
(संरक्षिासाठी) म खहलसखानाकडे पाठवा. त्याला म्हिाव े की, “िू िरहबयिखान्याच्या मोच्याि जा. 
िेथील दमद म्याचे नीट हनरीक्षि कर. दमद मा व ब रुज याचंा नकाशा ियार करवनू घेऊन मला 
दाखवायला घेऊन ये.”’ 
 
सोळा माचग १७०० 
 

कनाटकचा फौजदार खानबहाद र न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) याचा नायब हमीद द्दीनखान याने 
ढाल व क राि या वस्िू पाठहवलया. त्या बादशहानंी नजरेखालून घािलया. बादशहाच्या हनवासस्थानासाठी 
लागिारे सामान आिण्यासाठी ख स्रौखान यसावल याला िळावर (ब्रह्मप री) पाठहवण्याि आले. 
 
सतरा माचग १७०० 
 

बादशहानंी आज आज्जम, कामबक्ष, ख्वाजा मंजूर, जहाजेंब बानू (आज्जमची बायको) याचं्याकडे 
अग गजाचे पेले पाठहवले. 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की : ल त्फ ल्लाखान याचा भाऊ व हकल्ले अकग  हवजापूरचा माजी 
व्यवस्थापक इनायिखान (हनजाम लम लकाचा मामा) हा मरि पावला. त्याचा जनाजा (शवपेटी) ह ज राि 
पाठवावा अशी आज्ञा झाली. इनायिखान हा दीड हजार जाि व चारश ेस्वार असलेला मन्सबदार होिा. 
 

अठरा माचग १७०० 
 

बक्षीउलम लक बहरामंदखान, ख दाबंदाखान व म रीदखान हे कही आिण्यासाठी गेले होिे. िे 
रानािून वळूे (बाबंू) चे भारे घेऊन आले. 

 
हवजापूरचा स भेदार ल त्फ ल्लाखान याने प ढीलप्रमािे हलहून पाठहवले : पूवीचा स भेदार मरहूम 

मामूरखान याच्यापाशी पाच हजार स्वाराचें सैन्य असे. माझ्यापाशी फार थोडे सैन्य आहे. िेथे चार हजार 
फौज ठेवण्याि यावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
शखे ग लाम म हंमद हैद्राबादी कौलार (कामकरी याचंा व्यवस्थापक) याने दीड हजार बाबंू आिले. 

िे फिेह ल्लाखानाच्या मोच्याि पोहोचवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
रूह ल्लाखानाने हवनंिी केली की : माझ्या मोच्याि सक्का (पािी वाहिारे हभस्िी) कमी आहेि. सत्तर 

सक्का िैनाि व्हाविे. नायब कोिवाल म हंमद अमीन याने हििकी मािसे प रवावीि अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : रूह ल्लाखानाच्या फौजेचा बक्षी व वाकनीस याजपाशी काही हेर 

(जासूस) िैनाि करण्याि याविे. 
 
खानजमान फिेहजंग मरहूम याचा म लगा खानेआलम याला हवजापूरला पाठहवण्याि येिार होिे. 

हिकडे न जािा त्याने कामबक्षाचा कहबला िळावरून (ब्रह्मप रीच्या) छाविीि आिावा अशी आज्ञा झाली. 
 

एकोिीस माचग १७०० 
 

काल िरहबयिखान मीर आहिश (िोफखान्याचा म ख्य) याने कळहवले की : दमद मा ियार झाला 
आहे. आज्ञा झाली िर हल्ला चढव.ू बादशहा म्हिाले, ‘उद्या बक्षीउलम लक म खहलसखान, राजा अवधूिडसग 
व सैहनक यानंी मोच्याि जाऊन बसाव.े दमद मा पूिगपिे ियार झाला असलयास हल्ला करावा.’ 

 
आजे्ञप्रमािे बक्षीउलम लक वगैरे जाऊन दमद मा पाहून आले. िे म्हिाले, ‘दमद म्यापासून िट चार 

दरआ (गज?) च्या अिंरावर आहे. अजून एक दरआभर दमद मा ियार केला िर हल्ला चढहविे योग्य 
होईल.’ िो ियार करावा व राजा अवधूिडसग वगैरेंनी मोच्याि हजर राहाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

वीस माचग १७०० 
 

पायीन हवलायिचा ठािेदार नाहरखान हा येऊन बादशहानंा भेटला. िनख्याचा हदवाि 
इनायि ल्लाखान हा आजारी होिा. िो बरा होऊन बादशहानंा भेटला. 



 
अनुक्रमणिका 

म हंमद अमीनखान याने पाच हजार स्वार बरोबर घ्याव ेव कऱ्हाडला जाऊन िेथील गढी बाधूंन 
काढावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
ईरज (माळवा) हून प ढील बािमी कळली : कमाल बेग ग जगदार हा आजे्ञप्रमािे ओर्छ्याला आला. 

राजा अवधूसडसग याच्या कारभाऱ्याने शरेअफगनखानाला जाऊन हमळाव ेम्हिनू ग जगदाराला पाठहवण्याि 
आले होिे. पि कारभारी या कामाि लक्ष घालीि नाही. बादशहा म्हिाले, ‘अवधूिडसग छाविीि आहे. 
त्याने आपलया कारभाऱ्याला िाकीद द्यावी असे त्याला सागंा.’ 
 
एकवीस माचग १७०० 
 

कोलहापूरचा ठािेदार रिबाजखान याने प ढीलप्रमािे हलहहले : िखरी (?) चा जमीनदार 
(देशम ख) देव मनहार (मलहार?) याने मोठ्ा सैन्यासहहि मला वढेा घािला आहे. माझ्यापाशी सैन्य फार 
थोडे आहे. लवकर क मक पाठहवण्याि येईल अशी आशा आह. नाहीिर मी मारला जाईन. 

 
हे वाचून बादशहानंी बक्षीउलम लक म खहलसखान, नाहरखान, मन्सूरखान व राजा अवधूिडसग 

यानंी संध्याकाळच्या नमाजानंिर आपलयाला भेटाव े अशी आज्ञा केली. आजे्ञप्रमािे ही मंडळी भेटली. 
बादशहानंी म हंमद अमीनखान याला खास हखलिीची वसे्त्र हदली. मन्सूरखानाला हखलिीची वसे्त्र हदली. 
त्याचं्या बरोबर पाच हजार दोनश े स्वार देऊन गहनमाचें पाहरपत्य करण्यासाठी जाण्यास त्यानंा हनरोप 
देण्याि आला. त्यावळेी बादशहा फािेहा खैर पढले. म खहलसखान याने कळहवले की : राजा अवधूिडसग 
या मोहहमेि जाईल. नाहरखान व नजरबे हे बादशहा बरोबर राहािील. 

 
काल रात्री बादशहा हे म खहलसखान याला म्हिाले, ‘िरहबयिखान हा दमद मा ियार करीि 

आहे. िो पाहाण्यासाठी जाऊन या.’ 
 
बावीस माचग १७०० 
 

म हंमद अमीनखान याने हवनंिी केली की : नाहरखान, नजरबे वगैरेंना माझ्या पथकािून दूर केले 
आहे. मोहहमेची चागंली सधंी आहे. त्यानंा माझ्यापाशी िैनाि कराव.े बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. 
नाहरखानासाठी एक घोडा काढून ठेवावा अशी आज्ञा झाली. दख्खनच्या िोफखान्याचा दारोगा मन्सूरखान 
हा म हंमद अमीनखानापाशी िैनाि होिा. त्यालाच अमीनखानाच्या फौजेचा हदवाि करण्याि आले. राजा 
अवधूिडसग ब ंदेला हा हनरोप घेऊन अमीनखानाबरोबर गेला. त्याला सहाश ेरुपयाचंी पोंची व वीस लाख 
दाम (स मारे वीस हजार रुपये) अशी बहक्षसी देण्याि आली. अजीज ल्ला यास अमीनखानाच्या फौजेचा बक्षी 
व वाकनीस म्हिून नेमण्याि आले. त्याला एक घोडा देण्याि आला. 

 
बक्षीउलम लक म खहलसखान हा िरहबयिखानाचा दमद मा पाहून आला. दोन िीन हदवसाि िो 

ियार होईल असे म खहलसखान म्हिाला. बक्षीउलम लक बहरामंदखानाने प ढील प्रकरि बादशहासमोर 
ठेवले : अंबरचा जमीनदार जयडसग (भावी सवाई जयडसग) याचा वकील छाविीि आहे. त्याचे म्हििे 
असे :— जयडसगाच्या वहडलाचं्या मतृ्यूनंिर बादशहानंी जयडसगाच्या मन्सबीि व मानमरािबाि वाढ 
हदली. पि िी कधीपासून समजावी असा वाद उपस्स्थि करून हदवािे आलाच्या खात्यािील (महसूलचे 



 
अनुक्रमणिका 

सवाि वहरष्ट खािे) अहधकारी (म हहरर म्हिजे लेखक) हे कटकटी हनमाि करीि आहेि. बादशहानंी िो 
वाद हनकालाि काढण्याची हवनंिी मान्य केली. जयडसगला दीड हजार जाि, एक हजार स्वार द घोडी (दो 
अस्पा) अशी मन्सब देण्याि आली होिी. या हशवाय त्याला पन्नास लाख दाम (स मारे पन्नास हजार रुपये) 
बक्षीस म्हिून देण्याि आले होिे. 
 

तेवीस माचग १७०० 
 

बादशहानंी पाईन हवलायिचा (वाई प्रािं) ठािेदार नाहरखान याला हखलिीची वसे्त्र देऊन म हंमद 
अमीनखानाच्या सैन्याबरोबर जाण्यासाठी हनरोप हदला. 

 
यारअलीबेग याने कळहवले की : बक्षीउलम लक बहरामदंखान िीन हदवसापासून आजारी आहे. 

कही आिण्यासाठी क िाला पाठवाव े याबद्दल काय आज्ञा? बादशहा म्हिाले, ‘रूह ल्लाखान, 
सरफराजखान, ख दाबंदाखान वगैरेंनी पाच हजार सहाश े स्वार बरोबर घेऊन कही आिण्यासाठी उद्या 
जाव.े व मोच्याि फिेह ल्लाखानाला मदि म्हिून रूह ल्लाखानाच्या ऐवजी म खहलसखानाने जाऊन बसाव.े’ 

 
बादशाही छाविीपासून िळापयंिच्या (ब्रम्हप रीच्या) मागाच्या रक्षिाचे (राहदारी) काम प ढील 

अहधकाऱ्यानंा देण्याि आले :— 
 
(१) बादशाही छाविीपासून सापंगावपयंि साि कोस, मरहूम अघरखान याचा नािू शमशरेबेग. 
(२) सापंगाव िे म्हसवड सोळा कोस, ह सेन सय्यद व रिदूलाखान. 
(३) म्हसवडहून ब्रम्हप रीपयंि सव्वीस कोस, फिेहानखान. 
 

म हंमद अमीनखानाच्या जागेवर हसयादिखान याची नेमिूक करण्याि आली. ख स्रौखानाच्या 
जागी ख्वाजा मान याची नेमिूक झाली. 
 

चोवीस माचग १७०० 
 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की : रूह ल्लाखान, सफग राजखान, सफहशकनखान वगरेै आजे्ञप्रमािे 
कही आिण्यासाठी गेले आहेि. आहि रूह ल्लाखानाच्या ऐवजी म खहलसखान हा (मोच्याि) 
फिेह ल्लाखानाच्या मदिीस गेला आहे. बादशहानंी हमीद द्दीनखानबहाद र यास द पारी बोलावनू 
िरहबयिखानाचे मोचे बघून येण्यास साहंगिले. त्याने परि येऊन िेथील पहरस्स्थहि, लेखी, बादशहासमोर 
ठेवली. त्यावरून कळले की : हकललयािील लोक दमद म्यावर दगडाचा मारा करीि आहेि. एक दगड िर 
हमीद द्दीनखानबहाद र याच्या ढालीवर येऊन आदळला. हमीद द्दीनला थोडा मार लागला. 
 

पंचवीस माचग १७०० 
 

िरहबयिखानाने (मोच्यािून हलहहले की : मला काही हवनंिी करावयाची आहे. परवानगी 
असलयास ह ज राि येईन. परवानगी देण्याि आली. बादशहानंी म्हटले, ‘म खहलसखान व िरहबयिखान 



 
अनुक्रमणिका 

यानंी रात्री येऊन मला भेटाव.े’ 
 

सव्वीस माचग १७०० 
 

बादशहा म खहलसखान याला म्हिाले, ‘कजाव ेवगैरे सामग्री फिेह ल्लाखानाच्या मोच्याि िािडीने 
आहि िाकीद देऊन पाठवा.’ म खहलसखानाने हवनंिी केली की : बलेदार फार कमी आहेि. बादशहानंी 
आज्ञा केली की, ‘इिर शभंर इसम पाठवा.’ 

 
आजे्ञप्रमािे म खहलसखान व िरहबयिखान हे मोच्यािून येऊन रात्री बादशहानंा भेटले. 

िरहबयिखानाने म्हटले, ‘दमद मा व स रंूग ियार झाले आहेि. आज्ञा होि असेल िर बारुद (दारु) भरून 
स रंुग उडव.ू नंिर दमद म्याच्या वाटेने हल्ला चढव.ू’ 

 
बादशहा म्हिाले, ‘शाबास, आफरीनबाद, छान काम केलेि. योग्य वाटलयास स रंुगािं दारू भरा. 

नाही िर नको. एक होईपयंि द सरे न करिे योग्य होईल.’ यानंिर िरहबयिखानाने बादशहाचा हनरोप 
घेिला. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : कडकहबजली िोफ टेकडीच्या पायर्थयावरून नेऊन 

फिेह ल्लाखानाच्या मोच्याि पोहोचवावी. बादशहानंी मिलबखान व सरकारखान यानंा म्हटले, ‘ि म्ही 
िरहबयिखान व फिेह ल्लाखान याचं्या मोच्यापयंि जाऊन साखळी (जरीब) ने हकिी अंिर होिे हे पाहून 
या.’ िहव्व रखानाने हवनंहि केली की : म हंमद अमीनखान याला दोनश ेधन ष्ट्य व पाचश ेबािाचें दस्िे हव े
आहेि. बाजारािून हवकि घेऊन देण्याि याविे. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
सत्तावीस माचग १७०० 
 

काल संध्याकाळी मिलबखान, मस्ि अली व सरकारखान यानंी आजे्ञप्रमािे बादशहाचं्या 
हनवासस्थानापासून िरहबयिखान व फिेह ल्लाखान याचं्या दमद म्यापयंि साखळीच्या द्वारे अिंर मोजण्याचे 
काम केले. बादशहानंी आज्ञा केली की : पूवी जेथे िरहबयिखानाची राह टी होिी िेथे माझ्यासाठी एक 
राह टी व शाहमयाना उभा करा. आहि सध्या जेथे िरहबयिखानाची राह टी आहे िेथे बादशहाजादा आज्जम 
याची राह टी उभी करा. मी मंगळवारी िेथे जाईन. काल बादशहानंी आज्ञा केली होिी की : बादशहाजादा 
म हंमद आज्जमशहा यानंी उद्या फिेह ल्लाखानाचे मोचे पाहून याव.े त्यास अन सरून आज्जम हे मोचे पाहून 
बादशहानंा आज भेटले. 

 
म खहलसखानाने हवनंिी केली की : (ब्रम्हप रीहून) असदखान (म ख्य प्रधान) यानंी हलहून पाठहवले 

आहे की :— िेथील कोिवाल सरबराहखान हा हनरपराधी आहे. त्याची मन्सब बहाल करण्याि यावी. 
हवनंिी मान्य करण्याि आली. बादशहानंी आज्ञा केली की : एक लाख साि हजार अश्रर्फ्या 
चीनक लीजखानबहाद र याजकडे पोहोचहवण्याि याव्या. म खहलसखान याने हवनंिी केली की : 
नाहरखानाचा म लगा घोरीखान हा गहनमाचं्या (मराठ्ाचं्या) कैदेिून स टून छाविीजवळ आला आहे. 
आज्ञा असेल िर त्याचे भाऊ व म ले ही त्याला घेऊन येण्यासाठी (छाविी बाहेर) जािील. बादशहानंी 
हवनंिी मान्य केली. 



 
अनुक्रमणिका 

अठ्ठावीस माचग १७०० 
 

िीन प्रहराच्या स मारास बादशहा हे म खहलसखानाला म्हिाले, ‘िरहबयिखानाचे मोचे पाहून रात्री 
परि या. उद्या मी हल्ला करण्यासाठी जािार आहे.’ आजे्ञप्रमािे म खहलसखान हा मोचे पाहून आला. त्याने 
बादशहानंा कळहवले की : दमद मा अद्याप हल्ला करण्यायोग्य असा ियार झाला नाही. बादशहा म्हिाले, 
‘माझे जािे स्थहगि समजाव.े’ 
 

एकोितीस माचग १७०० 
 

बादशहानंी आज्ञा केली की : म खहलसखान, फिेह ल्लाखान, हमीद द्दीनखानबहाद र व मिलबखान 
यानंी जाऊन दमद मा व स रंुग याचंी बारकाईने िपासिी करून याव.े त्याप्रमािे करण्याि आले. िीन 
प्रहराच्या स मारास बादशहानंी म लिफिखान याला साहंगिले, ‘दमद मा हल्ला करण्यायोग्य झाला की नाही 
पाहून या.’ त्याने पाहून येऊन हवनंिी केली की : िी जागा आपि जाण्यायोग्य नाही. अद्याप दमद म्याचे 
काम बाकी आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘िे काम करून टाका, म्हिजे फिेह ल्लाखान दरवाज्यापयंि 
पोहोचू शकेल.’ 

 
ज म्दि लम लक असदखान याने (ब्रम्हप रीहून) दोन कडलगडे व इंदापूरचा ठािेदार म गलखान याने 

दोन शरे द्राके्ष बादशहाकडे पाठहवली. या स मारास दंडराजप रीचा फौजदार हसद्दी याकूिखान व हवजापूर 
कनाटकचा फौजदार प रहदलखान याचंी पते्र बादशहाकडे आली. 
 

तीस माचग १७०० 
 

शहाजादा बेदारबख्ि याजकडे आज बादशहानंी एक पत्र (फमान) धाडले. काल रात्री ख स्रौखान 
हा (ब्रम्हप रीहून) बादशहाच्या हनवासस्थानासाठी लागिारी सामग्री घेऊन आला. नाहरखान यास त्वहरि 
म हंमद अमीनखान याच्या सैन्याि पोहोचवाव ेअशी ख स्रौखानाला आज्ञा करण्याि आली. 

 
रूह ल्लाखान हा कही (घासदािा, लाकूडफाटा इत्यादी) घेऊन आला. िो बादशहानंा भेटला. 

त्याला त्याच्या मोच्याि जाण्यास आज्ञा करण्याि आली. फिेह ल्लाखान याने पन्नास धन ष्ट्य व शभंर बाि 
माहगिले. िे देण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : फिेह ल्लाखानाने बलेदारानंा एक हत्ती बक्षीस म्हिून हदला 

आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘पाच हजार रुपये फिेह ल्लाखानाकडे पाठवा. बलेदारानंा िी रक्कम देऊन 
त्याने आपला हत्ती परि घ्यावा.’ 

 
एकतीस माचग १७०० 

 
रात्रीच्या पाच घहटका (घडी) झालया असिा म खहलसखान व िरहबयिखान हे आजे्ञप्रमािे 

बादशहाकडे आले. बादशहानंी त्यानंा आपलया िस्बीहखान्याि (जप करण्याची जागा) बोलाहवले. नंिर 
िरहबयिखानाला मोच्याकडे जाण्यास व म खहलसखानाला स्विःच्या िंबकूडे जाण्यास हनरोप देण्याि 



 
अनुक्रमणिका 

आला. 
 
सकाळी बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळहवण्याि आले : रात्री गनीम (मराठे) हे परळी हकललयािून 

बाहेर पडून सािारगडच्या क मकेला येि होिे. रूह ल्लाखान व फिेह ल्लाखान यानंी गहनमापंैकी काहींना 
जखमी केले. गनीम पळून गेले. 

 
हमीद द्दीनखानबहाद र याने आजे्ञप्रमािे खेळण्याच्या (हवशाळगड) हकललयाचा नकाशा ियार केला 

होिा. िो त्याने बादशहानंा दाखहवला. बादशहानंी िो पाहहला. त्यानंिर त्यानंी हमीद द्दीनखानबहाद र यास 
िरहबयिखानाचे मोचे पाहाण्यासाठी पाठहवले. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : ग लाम म हंमद याने बादशहाजादा आज्जम याच्या मोच्यािील दोन 

िोफा व खहजना या चीनक लीजखानाच्या सैन्याि पोहोचवाव्या. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील हकीकि कळली : चार घहटका हदवस रहहला असिा सािारगडच्या 

हकललयािून िीनश ेगनीम (मराठे) बाहेर पडले. िे फिेह ल्लाखानाच्या मोच्यावर ि टून पडले. त्यानंी एक 
दोन कजाव ेउध्वस्ि करून टाकले. फिेह ल्लाखान हा सावध झाला. त्याने त्यांचा प्रहिकार केला. उभय 
पक्षाि चकमक झाली. गहनमाचंी पाच मािसे ठार व बरीच मािसे जखमी झाली. गनीम पळून हकललयाि 
गेले. फिेह ल्लाखानाने कजाव ेनेऊन प न्हा कायम केले. मारामारीि एक म घल व इिर दहा मािसे जखमी 
झाली. फिेह ल्लाखानाला दगडाचा मार बसला. 

 
बादशहा म्हिाले, ‘आफरीन बाद, शाबास.’ बादशहानंी वरील मजक राचे पत्र उंटाच्या 

स्वाराबरोबर बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा याजकडे पाठहवले. 
 
एक एहप्रल १७०० 
 

बादशहानंी काल रात्री म खहलसखानाला बोलावनू त्याच्याबरोबर खलबि केले. बादशहा 
मिलबखानाला म्हिाले, ‘मी उद्या िरहबयिखानाच्या मोच्याकडे जाईन. सकाळी वाहन हजर ठेवा.’ 
शाहमयाना व राह टी ही प ढे पाठहवण्याि आली. हदवस पाच घहटका वर आला असिा, वाहन ियार 
असलयाचे बादशहानंा सागंण्याि आले. बादशहा म्हिाले, ‘आमचे जािे स्थहगि करिो. शाहमयाना व 
राह ट्या परि बोलावनू घ्या.’ 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले िे असे : नरकवासी रामा (राजाराम) याचा म लगा हशवाजी हा खेळिा 

हकललयाि (हवशाळगड) गादीवर बसला होिा. िो या महहन्याच्या (शव्वाल) चौदा िारखेस (चोवीस माचग 
१७००) देवी येऊन मरि पावला. 

 
आज बहरामंदखान, हसयादिखान व रुस्िमबेगखान हे आजारािून बरे होऊन बादशहानंा भेटले. 

 
दोन एहप्रल १७०० 
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सकाळी बादशहानंी मिलबखान, सरकारखान व करावलखान यानंा साखळी घेऊन (अिंर 
मोजण्यासाठी) फिेह ल्लाखानाच्या मोच्याकडे पाठहवले. त्याप्रमािे िे हिघे हनघाले. बादशहाच्या 
हनवासस्थानापासून रूह ल्लाखानाच्या मोच्यापयंि दीड कोस, टेकडीच्या पायर्थयापासून रेविीपयंि िीस 
साखळी (जरीब म्हिजे प्रत्येकी अकरा याडगच्या पाच साखळ्या डकवा साठ गज), अशी मोजिी करून िे 
परि आले आहि िसे त्यानंी बादशहाला कळहवले. 

 
म खहलसखानाने हवनंिी केली की : आपलया आजे्ञप्रमािे खास चौकीचा दारोगा (व्यवस्थापक) 

याला मी दमद म्याच्या डाव्या बाजूला नेमले आहे. 
 
िरहबयिखानाने हलहून कळहवले की : मी आजे्ञप्रमािे दमद मा हा मोठा करून सािारगडाच्या 

िटाच्या बरोबर नेईन. मला दीड हजार सैहनक, दीड हजार उंटस्वार व शभंर मािसे देण्याि यावी. 
बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. िरहबयिखानाच्या हवनंिीवरून बादशहानंी ख्वाजाखान, ख दानजर व 
त्याचें भाऊबंद यानंा िरहबयिखानाच्या मोच्याि िैनाि केले. त्यानंी पगाराच्या बाकीची मागिी केली. 
पगार देण्याची आज्ञा देण्याि आली. 

 
नाहरखानाचा म लगा घोरीखान हा गहनमाचं्या (मराठ्ाचं्या) कैदेि होिा. िो स टून येऊन 

बादशहानंा भेटला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
कौरखान्याचा दारोगा िहव्व रखान याने एक ढाल बादशहानंा नजर केली. िी बादशहानंा 

आवडली. बादशहानंी आज्ञा केली की : चीनक लीजखानकडे िोफ पाठहवण्याचे ठरले होिे. आिा 
पाठहवण्याची जरूर नाही. 

 
ब धपाचगावचा ठािेदार पदाजी (ब धाजी?) याने प ढीलप्रमािे हवनंिी हलहून पाठहवली :— 
 
(१) माझी कमी केलेली मन्सब बहाल करण्याि यावी. मी आपलया पथकाचं्याद्वारे मदगहनगडचा 

हकल्ला हमळवनू देईन. बादशहानंी आज्ञा केली की : ि मच्या पथकाच्याद्वारे ि म्ही हकल्ला घेऊ शकला िर 
ि मची कमी करण्याि आलेली मन्सब बहाल करण्याि येईल. 

 
(२) कंदोला (गोंदवले?) चे ठािे माझ्याकडे देण्याि आले आहे. त्यासाठी हदलेला सरंजाम 

(मािसे, दारूगोळा, िोफखाना) कमी आहे. त्याची भरिी करण्याि यावी. आज्ञा झाली की : आहे त्यािं 
भागवाव,े नसलयास रामचदं्र (खटावचा ठािेदार) याची नेमिूक करण्याि येईल. 

 
बहरामंदखान बक्षीउलम लक याने कळहवले की : (बीकानेरचा) राजा अनूपडसगाचा म लगा 

स जानडसग हा आला आहे. त्याने ग रूवारी भेटाव ेअशी आज्ञा झाली. बहरामंदखान म्हिाला, ‘उद्या मला 
कही आिण्यासाठी जाव े लागेल.’ बादशहा म्हिाले, ‘परवा जा.’ रूह ल्लाखान याने हवनंिी केली की : 
दलपि ब ंदेला याचा म लगा रामचंद्र याला माझ्यापाशी िैनाि करण्याि याव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 

तीन एहप्रल १७०० 
 



 
अनुक्रमणिका 

काल रात्री बक्षीउलम लक म खहलसखान, िरहबयिखान व म हंमद बाकर डमगबाशी हे बादशहानंा 
भेटले. बादशहानंी त्याचं्याशी एकंदर पहरस्स्थिीची चौकशी केली आहि नंिर त्यानंा हनरोप हदला. 

 
सकाळी बादशहानंा कळहवण्याि आले की : हसकंदर आहदलखान (हवजापूरचा माजी स लिान) हा 

छाविीि ग लालबारमध्ये हमीद द्दीनखानबहाद रच्या देखरेखीखाली राहाि होिा. त्याला एक लाख रुपयाचें 
वषासन होिे. िो मरि पावला. बादशहा हे त्याच्या शवावर नमाजे जनाजा पढले. शव नेऊन हवजाप राि 
दफन कराव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 

चार एहप्रल १७०० 
 

रात्री चार घहटका झालया असिा बादशहानंा कळहवण्याि आले की : हीराचा म लगा जवाहरमल 
(बाधंकामाचा म ख्य) याने िरहबयिखान व रूह ल्लाखान याचं्या मोच्याचा नकाशा ियार केला आहे. 
बादशहानंी नकाशा पाहहला. यानंिर बादशहानंी आज्ञा केली की : जवाहरमलने मोच्याि जाव.े त्याला 
स्वारीसाठी सरकारािून एक घोडा देण्याि यावा अशीही आज्ञा करण्याि आली. 

 
बादशहाचं्या खास िैनािीिील (जल्लू, हनकटचे) ऐवजबगे व त्याचे पथक याचंा पगार म्हिून बावन्न 

हजार रुपये द्याव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
पाच एहप्रल १७०० 
 

जनावरे चरायला नेण्यासाठी म्हिनू म हंमद वारसचा म लगा म हंमद म नव्वर याला बादशहानंी 
बक्षीस देऊन हनरोप हदला. मयि राजा अनूपडसग (बीकानेर) याचा द सरा म लगा स जानडसग हा आपला 
भाऊ राजा स्वरूपडसग (बीकानेरचा राजा) याच्या मृत्यूनंिर बादशहाकडे आला होिा. त्याने बक्षीउलम लक 
बहरामंदखानाबरोबर कही आिण्यास जाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
हसकंदर आहदलखान (हवजापूरचा माजी बादशहा) याचे शव हवजापूरला घेऊन जाण्यासाठी दोनश े

सैहनक (अहदी–हशलेदारासारखे) नेमण्याि आले. त्यानंा पगार म्हिून एक हजार रुपये देण्याि आले. 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : ग जगदाराचंा दारोगा (व्यवस्थापक) हा आजे्ञप्रमािे काल 

चंदनवदंन गडाकडे गेला होिा. त्याने हकललयाच्या पायर्थयापासून म ले, बायका प रुष वगैरेंना कैद केले. 
याहशवाय अडीचश ेग रेढोरे त्याने हस्िगि केली. सवांना घेऊन िो छाविीि आला आहे. बादशहानंी आज्ञा 
केली की, ‘म लानंा ख्वाजा मंजूर याच्या हवाली करण्याि याव.े इिरानंा नायब कोिवालाकडे देण्याि याव.े 
ग रेढोरे गाजींनी (सैहनकानंी) घ्यावी.’ 
 
सहा एहप्रल १७०० 
 

आज बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा व त्याचंा म लगा शहाजादा म हंमद वालाजाह हे येऊन 
बादशहानंा भेटून गेले. त्यानंिर बादशहानंी जवाहरमल (बाधंकामाचा म ख्य) यास बोलाहवले. त्याने येऊन 
दमद मा व िरहबयिखानाचा मोचा याचें नकाश ेदाखहवले. बादशहानंी िे पाहून नकाश ेव स्वदस्िूरचे पत्र 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा याजकडे पाठहवले. 
 
नाहरखानाचा म लगा घोरीखान याला पन्नास रुपये डकमिीची एक कट्यार बक्षीस म्हिून देण्याि 

आली. ग जगदाराचंा दारोगा हसयादिखान याला म हंमद अमीनखान सदर (न्यायखािे) याचा नायब म्हिनू 
नेमण्याि आले. हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढीलप्रमािे कळले : ‘रामाजी हा मराठा सरदार हा दोन हजार स्वार 
घेऊन िळाजवळ (ब्रह्मप रीच्या) अनरकी (अंभोळी?) जवळ आला. शहाजादा बेदारबख्ि याने त्याचे 
पाहरपत्य करण्यासाठी खानेआलम व म नव्वरखान यानंा पाठहवले. त्यानंी शत्रूशी गाठ घेिली. लढाई 
झाली. शत्रचेू अनेक लोक ठार झाले. शभंर घोड्या, िीनश ेग रेढोरे धरण्याि आली. गनीम (मराठे) पळून 
गेले. 
 

सात एहप्रल १७०० 
 

चीनक लीजखानबहाद र याने प ढीलप्रमािे कळहवले : आजे्ञप्रमािे मी स्विःच्या सैन्यासहहि आलो 
असून परळी हकललयानजीक छाविी करून आहे. आपि आज्ञा कराल त्या हदशनेे वढेा घालीन. बादशहानंी 
करावलखान यास केली की : ि म्ही जाऊन मोच्याच्या जागा पाहून या. चीनक लीजखानाला म्हिाव ेकी, 
‘ि म्ही वढे्याचे काम चालू करा. ि म्ही येथून हकललयापयंिचे अिंर साखळीने (जरीब) मोजा, हकललयाचा 
नकाशा ियार करा आहि घेऊन या.’ करावलखानाने हवनंिी केली की : नकाशा ियार करण्यासाठी एक 
मेमार (बाधंकाम खात्याचा मन ष्ट्य) माझ्या बरोबर देण्याि यावा. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील हकीकि कळली : गनीम (मराठे) हे मोठे सैन्य घेऊन आले. त्यानंी 

इंडीच्या ठाण्याला वढेा हदला. िेथील ठािेदार दलपि कंबू याचा म लगा गजपि याने गहनमाशंी य द्ध केले. 
िो शौयाने लढला. पि त्याला जखमा लागून िो जहमनीवर पडला. गनीम (मराठे) त्याला उचलून घेऊन 
गेले. त्यानंी इंडीचे ठािे उध्वस्ि केले. 
 

आठ एहप्रल १७०० 
 

हवजापूर कनाटकचा फौजदार प रहदलखान याने हलहून पाठहवले की : छत्रसाल राठोड हा 
ज स्लफकारखानाच्या फौजेि िैनाि असून त्याने मराठ्ाशंी झालेलया य द्धाि चागंली कामहगरी बजाहवली 
आहे. त्याची कमी झालेली मन्सब बहाल करण्याि यावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. छत्रसालला एक 
हजार जाि व सािश ेपन्नास स्वार अशी मन्सब होिी. िीि पाचश ेजाि व शभंर स्वार अशी वाढ करण्याि 
आली. 

 
बादशहाजादा कामबक्ष याची म लगी हयाि हन्नसा, राजा जयडसग व अनव्याचा (माळवा, हसरोंजच्या 

उत्तरेस) फौजदार यानंा प्रत्येकी एकेक हत्ती बक्षीस देण्याि आला. 
 
हसयादिखान याने हवनंिी केली की : आजे्ञप्रमािे महंमद आहदल ग जगदार हा रहमिपूरच्या 

देशम खाला घेऊन आला आहे. त्याला रूह ल्लाखानाकडे पाठवाव ेअशी आज्ञा करण्याि आली. 
 
यारअलीबेग याने साहंगिले की, ‘िळावरची (ब्रह्मप री) पते्र दहा हदवसाि येथे ह ज राि येिाि.’ 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहा म्हिाले, ‘िळापासून (ब्रह्मप री) इंडी अठरा कोस आहे. गहनमानंी येऊन िे ठािे उध्वस्ि केले. 
गजपि हा शौयाने लढिा लढिा जखमी झाला. गनीम (मराठे) त्याला घेऊन गेले. ज म्दि लम लक 
असदखान (म ख्य प्रधान) याने त्याला साहाय्य केले नाही.’ ज म्दि लम लक असदखान याला प ढीलप्रमािे 
मन्सब होिी :— साि हजार जाि, चार हजार स्वार, एक हजार द ओडी स्वार. त्यापैकी एक हजार 
स्वारानंी मन्सब कमी करण्याि यावी अशी आज्ञा झाली. 

 
खानेआलम यास सहा हजार जाि व पाच हजार स्वार अशी मन्सब होिी. िी पाचश स्वारानंी कमी 

करण्याि आली. 
 
नऊ एहप्रल १७०० 
 

स भ माळव्यािील बािम्यावरून प ढील हकीकि कळली : राव गोपाळडसग याचा म लगा रिनडसग 
हा इसलामपूर उफग  रामपूरचा जमीनदार होिा. िो माळव्याचा स भेदार म ख्िारखान याजकडे गेला आहि 
धमांिर करून म सलमान झाला. (बशफे इस्लाम म शरफ श द, इस्लामधमग ग्रहि करण्याचा मान त्याने 
संपादन केला.) ही बािमी कळलयावर बादशहानंी रिनडसगाला त्याचा बाप गोपाळडसग याच्या जागी 
इसलामपूर व गोपाळडसगाचे विन (जहागीर) याचा जमीनदार (राजा) म्हिून मान्यिा हदली. 
रिनडसगाला दीड हजार जाि व एक हजार स्वार अशी मन्सब देण्याि आली. बादशहानंी आज्ञा केली की : 
रिनडसगाला हखलिीची वसे्त्र, एक घोडा, एक हत्ती व ध्वज हे पाठवण्याि याव.े बादशहानंी रिनडसगाला 
राजा इस्लामखान ही पदवी हदली. मन्सबीचे व हकिाब हदलयाचे फमान खास ियार करून पाठवाव ेअशी 
बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
हसकंदर आहदलखान (हवजापूरचा माजी स लिान) याला एक लाख वषासन होिे. त्याच्या म लानंा 

पन्नास हजार रुपयाचें वषासन द्याव.े हसकंदरची मालमत्ता जप्ि करावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
नेमाजीच्या भाऊ मालोजी हा चीनक लीजखानापाशी िैनाि होिा. चीनक लीजखानाच्या 

हलहहण्यावरून बादशहानंी त्याला एक हजार जाि व सािश ेस्वार अशी मन्सब हदली. 
 
छाविीि नावा नाहीि असे बादशहानंा कळहवण्याि आले. िळावरून (ब्रह्मप री) दहा नावा 

बोलावनू घ्याव्या अशी आज्ञा झाली. 
 
अजी बादशहासंमोर ठेवण्याच्या खात्याचा म शरफ (अहधकारी) छत्रमल याला पाचश ेरुपये बक्षीस 

व हसद्दी इब्राहीमचा म लगा हसद्दी इब्राहीम यास हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
दहा एहप्रल १७०० 
 

काल रात्री म खहलसखान व िरहबयिखान हे बादशहानंा येऊन भेटले. बादशहानंी त्याचं्याशी 
खलबिे केली. दोन घहटकानंिर त्यानंा परि जाण्यास हनरोप देण्याि आला. 

 
बीकानेरचा स जानडसग हा बक्षीउलम लक बहरामंदखान याच्या मध्यस्थाने बादशहानंा भेटला. त्याचा 



 
अनुक्रमणिका 

भाऊ मयि स्वरूपडसग याच्या जागी बादशहानंी स जानडसगाची बीकानेरवर स्थापना केली. एक हजार 
जाि, एक हजार स्वार पाचश े स्वार द घोडी, अशी मन्सब, हत्ती, घोडा, ध्वज व राव ही पदवी असे 
स जानडसगाला देण्याि आले. 

 
ब धपाचगावचा ठािेदार ब धाजी (पदाजी?) याने यारअलीबेग याजसाठी अहंजराची करंडी व 

चार्फ्याची फ ले पाठहवली होिी. िी त्याने बादशहासमोर ठेहवली. बादशहा म्हिाव,े ‘हिकडे (ब धपाचगाव) 
अंहजरे छान होिाि. िेथील ठािेदाराला म्हिाव,े अंहजराच्या करंड्या ह ज राि पाठवीि चला.’ 

 
खटावच्या बािम्यावंरून प ढील हकीकि कळली : बादशहाच्या आजे्ञप्रमािे ख्वाजा मंजूरच्याद्वारे 

जीनि हन्नसा बेगम, शहाजादा म हंमद म इज द्दीन व महंमद आज्जम याचं्या नाव े पते्र रवाना झाली होिी. 
खटावचा ठािेदार रामचदं्र याने आपला बदका (संरक्षक पथक) देऊन पते्र नेिाऱ्यानंा आपलया हद्दीिून प ढे 
पोहचहवले. िे ब धपाचगावचा ठािेदार ब धाजी (पदाजी) याच्या हद्दीि पोहोचले. िेथे बेरडानंी पते्र फोडली. 
ब धाजी ठािेदार याला दोन हजार पाचश े जाि व दीड हजार स्वार अशी मन्सब होिी. त्याची मन्सब 
पाचशनेी कमी करण्याि आली. 

 
बादशहाच्या छाविीिील बाजाराच्या व्यापाऱ्यानंी बादशहाकडे प ढीलप्रमािे िक्रार केली : येथील 

बाजाराचा करोडी (व्यवस्थापक) सय्यद इमाम द्दीन याने व्यापारी व वजंारी यानंा बंदी केली आहे. िो स्विः 
महाग दराने धान्य हवकि आहे. याहशवाय िो बैलामागे एक रुपया वसूल करिो. वास्िहवक पाहिा हा कर 
माफ आहे. (ब्रह्मप रीच्या) िळावरून त्याने आम्हापासून आजपयंि दोन लाख रुपये घेिले आहेि. त्याने 
याचा जाब द्यावा नाहीिर आमचा साठा परि पोहोचवावा. बादशहानंी सय्यद इमाम द्दीनला त्या कामावरून 
काढले व त्याच्या ऐवजी मीर सामानच्या खात्याचा व्यवस्थापक अली रजा याची नेमिूक केली. 
 

अकरा एहप्रल १७०० 
 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की : हसयादिखान व ख्वाजाखान हे चंदनवदंन हकललयाकडे गस्ि 
करण्यास (टेहेळिी) गेले होिे. त्यानंी हकललयाखालील वाड्यानंा आग लावली. लहान म ले, िसेच िीनश े
ग रेढोरे त्यानंी हस्िगि केली. 

 
रूह ल्लाखानाने बादशहानंा पत्र हलहहले होिे. बादशहानंी त्याला बोलाव ूपाठहवले. िो रात्री येऊन 

भेटला. बादशहानंी त्याला काही सूचना केलया. नंिर त्यानंी रूह ल्लाखानास मोच्यास परि जाण्यासाठी 
हनरोप हदला. 
 

बारा एहप्रल १७०० 
 

बादशहानंी ख्वाजा दौलि यास जाऊन िरहबयिखानाचे मोचे आहि दमद मा पाहून येण्यास 
साहंगिले. 

 
बाजाराचा माजी व्यवस्थापक व मरहूम शरीफखान याचा म लगा सय्यद इमाम द्दीन याला घोड्यानंा 

डाग देण्याच्या खात्यावर नेमण्याि आले. 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंी रूह ल्लाखानास बोलाव ूपाठहवले. िो आलयावर बादशहानंी आपलया नोकरानंा बाजूला 
सारले. रूह ल्लाखानास जवळ बोलावनू त्यानंी त्याला काही सूचना केलया. या नंिर त्याला हनरोप देण्याि 
आला. 

 
पाईन हवलायिचा (वाई प्रािं) ठािेदार नाहरखान हा म हंमद अमीनखान याच्या फौजेि िैनाि 

होिा. त्याने हलहून कळहवले की : नेमा (नेमाजी डशदे िर नव्हे?) सरदार याने कोलहापूरचा ठािेदार 
रिबाजखान याला सावंगावं (?) मध्ये कोंडले होिे. आमच्या फौजा येि आहेि हे ऐकून त्याने वढेा 
उठहवला आहि िो हचकोडीकडे हनघून गेला. मी रिबाजखानाला घेऊन कोलहापूरला आलो. रिबाजखान 
व शहा महलक यानंा गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी कोलहाप राहून पाठवाव ेअसा माझा बेि आहे. 
 
तेरा एहप्रल १७०० 
 

बादशहानंी आपलया हनवासस्थानाभोविी (दौलिखाना) रात्री गस्ि घालण्याचे काम म हंमद 
आहरफ कौल याजकडे हदले. कोि कोि येिाि त्याची चौकशी करून मला कळहवण्याि याव े अशी 
बादशहानंी त्याला आज्ञा केली. 

 
क ि ब लम लक (गोवळकोंड्याचा माजी बादशहा) याचे जावई (ख्वीश डकवा अगदी हनकटचे आप्ि) व 

सय्यद अहंमदची म ले सय्यद हसन व सय्यद मन्सूर यानंी म खहलसखानाच्या द्वारे हवनंिी केली की : 
आमचा पहरवार मोठा आहे. आमची मन्सब बहाल ठेवण्याि यावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
चाभंारगोंद्याचा फौजदार ख दायारखान याने प ढीलप्रमािे हलहून पाठहवले : सािश े म काहीर 

(दंगल करिारे, मराठे) या प्रािंाि आले. त्यानंी येथील खेडी उध्वस्ि केली. मी त्वरेने जाऊन त्याचें 
पाहरपत्य केले. पळहवलेली ग रेढोरे सोडवनू संबहंधिानंा परि केली. पि काही जि सापडले नाहीि. िी 
ग रेढोरे हवकली. त्याचे पाचश ेरुपये ह ज राि पाठवीि आहे. मी हनयमापेक्षा अहधक सैहनक बाळगले आहेि. 
माझ्यावर कृपा व्हावी (मन्सब वाढवावी). म खहलसखानाने चौकशी करून कळवाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा 
केली. 

 
न स्रिजंगच्या फौजेि िैनाि असलेला रामडसग (हाडा, कोट्याचा राजा) याची हवनंिी न स्रिजंग 

(ज स्लफकारखान) याच्या द्वारे आली की : माझा म लगा भीमडसग हा माळव्याचा स भेदार म ख्िारखान 
याजपाशी िैनाि झाला आहे. त्याला खचासाठी पैसे लागिील. त्याला त्यासाठी माळव्यािून आपलया 
जहाहगरीकडे (कोटा) जाण्याची परवानगी द्यावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
काल रात्री िरहबयिखान हा म खहलसखानाच्या मोच्यािून आला. त्याने करकज (?) चा नकाशा 

ियार केला होिा. मोच्याची पहरस्स्थहि सागंण्यासाठी त्याने नकाशा केला होिा. िो बादशहानंा 
दाखहवण्यासाठी आिला होिा. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : इंडीचा ठािेदार गजपि कंबू हा मराठ्ाचं्या कैदेि होिा. त्याने 

आपला म लगा ओलीस ठेवनू स्विःची स टका करून घेिली. िो हळसंगीला आला असून त्याला जखमा 
झालया आहेि. त्याने िळावर (ब्रह्मप री) राहून आपला इलाज करून घ्यावा अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 



 
अनुक्रमणिका 

चौदा एहप्रल १७०० 
 

काल बादशहा शखे हहदायिकेश याला म्हिाले, ‘ि म्ही िरहबयिखानाला आज रात्री स रंुग 
उडहवण्यासाठी ह क म हलहा.’ त्याप्रमािे िरहबयिखानाला ह क म पाठहवण्याि आला. 

 
बादशहानंी म खहलसखान, हमीद द्दीनखानबहाद र, हसयादिखान वगैरेंना प ढीलप्रमािे आज्ञा केली 

: रात्रीचा एक प्रहर राहहला असिा ि म्ही स्विःची पथके घेऊन हल्ला करण्यासाठी म्हिनू 
िरहबयिखानाच्या मोच्याि जा. 

 
हदवसाच्या चार घहटका झालया असिा बादशहानंा कळहवण्याि आले िे असे : आजे्ञप्रमािे 

िरहबयिखान याने दोन्ही स रंुग उडहवले. हकललयाची डभि हकललयाच्या आि पडली. पि ब रुजाचा वरील 
भाग, वीस दरआ (?) लाबंी रंुदीचा उडून दमद म्यावर पडला. प ढील मािसे ठार झाली :— खास 
चौकीची मािसे, मरहूम हदलावरखानाची म ले सखीखान, ब दीखान, असद द्दीन, मरहूम लोधीखान याचा 
म लगा अहमद, म हंमद जमान वगैरे काकड जमािीचे लोक, सटवाजी डफळे याचा म लगा ब दीखान, 
हजारी पथकािील मािसे, बंद कची, दहक्षि स भ्यािील िैनाि सैहनक. 

 
अशी एकंदरीि जवळजवळ एक हजार मािसे दगडाचं्या उडण्याम ळे त्या माराने मारली गेली 

आहेि. गनीम (मराठे) हे ब रुजाच्या पलीकडच्या बाजूला ठाम माडूंन उभे असून बाि आहि बंद की याचंा 
मारा करीि आहेि. म खहलसखान, िरहबयिखान, हमीद द्दीनखानबहाद र, मिलबखान वगैरे सरदार हे 
लढि आहेि (हमला मी न मायद, हल्ला करीि आहेि). पि वरून बाि व बंद की याचंा इिका वषाव होि 
आहे की त्यानंा प ढे सरकण्यास वाट सापडि नाही. 

 
बादशहा म्हिाले, ‘माझे वाहन हजर करा.’ बक्षीउलम लक बहरामंदखान वगैरे हजर झाले. बादशहा 

म्हिाले, ‘फराशखान्याचा म शरफ शरफ द्दीन याला म्हिावे, आमचा िंबू नेऊन िरहबयिखानाच्या मोच्याि 
िरहबयिखानाचे हठकाि आहे त्याच्या जवळ उभा करा.’ या स मारास म खहलसखानाचा अजग आला की : 
आपि येथे मोचे कायम करिेच कठीि आहे. आपि आपले येिे रहहि कराल अशी आशा करिो.’ 

 
बादशहा म्हिाले, ‘शफ ग द्दीनने िेथे जाऊन िंबू उभा करावा.’ 
 
ख्वाजा दौलि महली मोच्यािून आला. िो म्हिाला, ‘कामाची मािसे होिी हििकी कामी आली 

आहेि (आंचे के मद गम कारआमदनी बूद हमा बकार आमदा). इिर पथके पाठहवली िर मोचे कायम 
होिील.’ 

 
बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली : ख स्रौखान यानी यसावल (खासगीचे सैहनक) यानंा घ्याव.े 

सफग राजखान याने बरोबर राहाव.े मसूरचा ठािेदार मंबाजी हा सध्या ह ज राि आहे. चारश ेस्वार बरोबर 
घ्या. आहि म द्दाम मािसे पाठवनू बक्षीउलम लक बहरामंदखान याचा सगळा िोफखाना माच्याि पोहोचवा. 
छाविीचा नायब कोिवाल म हंमद अमीन याने सक्का (पािी वाहिारे), बेलदार वगैरेंची त्वरेने िरिूद 
करावी. 
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बादशहानंी म हंमद म राद पलावली याचा म लगा म हंमद म हहसन याला हनरोप देऊन आज्ञा केली 
की : जा आहि जे जे म सलमान मारले गेले त्याचं्या पे्रिानंा ग सल देऊन (आंघोळ घालून) त्याचें दफन 
करा. बादशहानंी आज्ञा केली की : म नीमखान, हखदमि िलबखान, हखदमि ग जारखान, इला व हीराचंद 
यानंी रात्री येऊन मला भेटाव.े 

 
स रंुग उडालयाचा िपशील बादशहानंा हदवस पाचं घहटका वर आला असिाना कळहवण्याि आला. 

िो असा : िरहबयिखानाने स रंुगाि दारू भरून ठेवली होिी. सकाळी त्याने स रंुग उडहवला. ब रूज 
फ टला. दहा दरआ (हाि?) रंुद व वीस दरआ लाबं असा ब रुजाचा भाग उडाला. ब रुजाच्या पायर्थयाशी 
हल्ला करण्यासाठी आमचे सैहनक (दबा धरून) बसले होिे. ब रुजाचे दगड उडून त्याचं्यावर पडलयाम ळे जे 
मारले गेले िे असे :— 
 
(१) म नीमखानाच्या भाऊबंदापैकी सखीखान, 
(२) कोथलज उफग  हमर्फ्िाहल–फ िूहचा हकल्लेदार व मरहूम लोधीखान याचा म लगा अहमद, 
(३) मरहूम हदलावरखान याची म ले, रशीद द्दीन व अब्द लहकीम, 
(४) सटवाजी डफळे याचा अहधकारी व सेवक बदी, 
(५) म हंमद जमान स लिान काकड याचा भाऊ बदीउज्जमान व म लगा न स्रि, 
(६) चौकीखासचे मन्सबदार. 
 

याहशवाय चार पाचश ेबहेहलये मारले गेले अगर जखमी झाले. याहशवाय हकललयाच्या ब रुजावर जे 
मराठे (गनीम) होिे त्यानंीहह डोकी (मोगल सैहनकाचंी) कापली. ब रूज ि टून पडलयाम ळे रस्िा झाला. 
मोगल सैहनक त्या डखडारापाशी आहेि. उभय पक्षाकडून बाि (िीर), बंद की (िफंग), िोफ व बाि (दारू 
भरलेले लाबंट आकाराचे बािाच्या आकाराचे आय ध?), ह क्का (दारू भरलेले हचलीमवजा, फेकण्याचे 
आय ध?) याचंा मारा चालू आहे. बक्षीउलम लक म खहलसखान व हमीद द्दीनखानबहाद र यानंा 
िरहबयिखानाच्या मदिीस जाण्याची बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
फराशखान्याचा म शरफ शरफ द्दीन ह सेन याला बादशहा म्हिाले, ‘िरहबयिखानाच्या मोच्याि 

मिलबखानाने जागा पाहून ठेवली होिी. िेथे रात्री शाहमयाना नेऊन उभा करा. माझे वाहनही ियार ठेवा.’ 
 
बादशहानंी कचेरीचे कामकाज बंद केले. द पारच्या नमाजानंिर (ज हर) बादशहानंा कळहवण्याि 

आले की : आजे्ञप्रमािे हत्ती व घोडे हे स्वारीसाठी हजर आहेि. बादशहा म्हिाले, ‘मी जािे स्थहगि केले 
आहे.’ 

 
मरहूम शाहयस्िाखान याचा म लगा व आग्ऱ्याचा स भेदार एहिकादखान याला डहदून बयानाची 

फौजदारी पि देण्याि आली. िेथील फौजदार अमरडसग याला बदलण्याि आले. 
 
पंधरा एहप्रल १७०० 
 

सय्यद ह सेन हा िरहबयिखानाच्या मोच्याि होिा. िो जखमी झाला होिा. त्याला पधंरा मोहरा व 
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दहा होन बक्षीस देण्याि आले. सफग राजखान दखनी याला िलवार व फिेह ल्लाखानाला ढाल या वस्िू 
देण्याि आलया. 

 
अकरामखान हा शहाजादा म इज द्दीन (म लिान) याजकडे िैनाि होिा. त्याला ह ज राि 

बोलावण्याि आले. त्याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
नाहरखानाची म ले घोरीखान व संग्रामखान (हशरवळचा ठािेदार) याचं्या मन्सबीि वाढ करण्याि 

आली. 
 
मरहूम लोधीखान याचा म लगा अहमद याच्या वहकलाने प ढीलप्रमािे हवनंिी केली : माझे मालक 

अहमद हे िरहबयिखानाच्या मोच्याि मारले गेले. त्याचंा म लगा जमाल याला त्याच्या बापाच्या जागी 
हमर्फ्िाहल–फ िूह (कोथळज) चा हकल्लेदारी, फौजदारी, मन्सब व जहागीर हमळावी. बादशहानंी हवनंिी 
मान्य केली. बादशहानंी म खहलसखानाला हवचारले, ‘अहमदला काय मन्सब होिी?’ त्याने म्हटले. ‘पाचश े
जाि, साडेिीनश ेस्वार त्यापकैी शभंर स्वार द घोडी आहेि. त्याचा म लगा जमाल याला दीडश ेजाि, िीस 
स्वार अशी मन्सब आहे.’ बादशहानंी त्याच्या मन्सबीि दीडश ेजाि व दोनशवेीस स्वार अशी वाढ केली. 
अहमदची उरलेली मन्सब त्याच्या इिर म लाि वाटावी अशी आज्ञा झाली. 

 
जालन्याचा (औरंगाबाद हजलहा) दरवशे (फकीर) अजीज ल्ला याने प ढीलप्रमािे िक्रार हलहून 

पाठहवली : येथील फौजदार सय्यद गजनफर हा येथील व्यापारी व इिर रयि याचं्यावर ज ल म करीि 
आहे. त्याच्या ऐवजी इिर क िाची िरी नेमिूक करण्याि यावी. बादशहानंी हवनंिी मान्य करून त्या 
जागेवर काजी नजीब याची नेमिूक केली. 
 

सोळा एहप्रल १७०० 
 

बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा याला एक घोडा बक्षीस म्हिून देण्याि आला. 
 
माह लीचा हकल्लेदार व फौजदार जैन द्दीन अलीखान याने नऊ कडलगडे पाठहवली. बादशहानंी अधे 

कडलगड खाल्ले. अधे कडलगड आज्जमशहाकडे पाठहवण्याि आले. 
 
ब धपाचगावचा ठािेदार ब धाजी याने अंहजराची करंडी व चार्फ्याची फ ले पाठहवली. काही फ ले 

आसारे शरीफ (पैगंबराचं्या काही स्मारक वस्िू यानंा बादशहा छाविीि बाळगीि. त्यासाठी वगेळी जागा 
होिी) मध्ये ठेवावी, काही रूह ल्लाखानाच्या म लाकंडे पाठवावी व उरलेलयाचें हार ग ंफाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
मरहूम खानजहान याची बहीि हाजी खानम हहने (ब्रह्मप रीहून) हवनंिी हलहून पाठहवली की : 

आपला म लगा अब लफिखान याची नेमिूक शहाजहानाबाद (हदल्ली) येथे करण्याि यावी. बादशहानंी 
हवनंिी मान्य केली. हाजी खानम बरोबर अब लफिहखानाने हदल्लीला जाव ेअशीही आज्ञा झाली. 

 
हदल्लीचा स भेदार म हंमद यारखान याने हदल्लीहून भेटीदाखल वस्िू पाठहवलया. 
 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की : रुस्िमबेगखान यास त्याच्या एका नोकराने स्विःच्या 
पगारबाकीसाठी ठार मारले. 
 

सतरा एहप्रल १७०० 
 

बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा हा येऊन बादशहानंा भेटला. िरहबयिखान हा आजे्ञप्रमािे आला 
असून भेटीसबंंधी काय आज्ञा अशी हवनंिी करण्याि आली. बादशहा म्हिाले, ‘भेटण्याची जरूर नाही. 
त्याला स्विःच्या मोच्याि परि जाण्यास सागंा.’ 

 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान याने हवनंिी केली की : कही आिण्यास जाव ेअशी मला आज्ञा झाली 

आहे. माझ्या बरोबर सफग राजखान व मयाजी (सयाजी?) यानंा पूवीप्रमािे िैनाि करण्याि याव.े हवनंिी 
मान्य करण्याि आली. याहशवाय आज्जमशहाच्या पथकािील पाचश ेस्वार बरोबर घेऊन अमान ल्लाखान याने 
बहरामंदखानाबरोबर जाव ेअशीही आज्ञा झाली. 

 
ग लालबारचा देखरेख अहधकारी व ख दादादचा म लगा म राद याला बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा 

केली : मोठी िोफ बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा याच्या मोच्याच्या टेकडीवर आहे. त्याचे गोळे 
हकललयाि पडि नाहीि. िी िोफ ह ज राि परि घेऊन या. 
 
अठरा एहप्रल १७०० 
 

आज बादशहानंी न्यायकचेरीचे काम केले नाही. िे म खहलसखानाला म्हिाले, ‘बादशहाजादा 
म हंमद आज्जमशहा याच्या हवनंिीवरून सािारगडच्या हकल्लेदाराचे अपराध माफ करण्याि आले आहेि. 
हकल्लेदाराने सािारा हकल्ला हरकामा करून बादशाही अहधकाऱ्याचं्या िाब्याि द्यावा. बादशहाजादा म हंमद 
आज्जमशाहा ि म्हाला बोलाविील िेव्हा आपली पथके वगरेै लवाजमा घेऊन ि म्ही त्याचं्याकडे जा.’ 
 
एकोिीस एहप्रल १७०० 
 

बादशहाच्या आजे्ञवरून मिलबखान याने बादशहाच्या हनवासस्थानापासून फिेह ल्लाखानाच्या 
हठकािापयंि (मोच्याच्या) साखळीने (जरीब) अिंर मोजले. सव्वाकोस व आठ जरीब (साखळी) असे 
अंिर भरले. 

 
सत्रसाल ब ंदेला (राठोड पाहहजे) हा शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि होिा. 

सािाऱ्याच्या हकल्लेदारीवर त्याची नेमिकू करण्याि आली. त्याला बेदारबख्िाच्या सैन्यािून बोलावण्याि 
आले. त्याला एक हजार जाि, पाचश ेस्वार द घोडी अशी मन्सब होिी. 

 
बादशहा हे फिेह दौलिला म्हिाले, ‘ि म्ही फिेह ल्लाखानाला कळवा की, हकललयािील लोकाचें 

अपराध माफ करण्याि आले आहेि. िोफाचें बार (हवजयाबद्दल) करा.’ 
 
बादशहा हे बक्षीउलम लक म खहलसखान यास म्हिाले, ‘रेहकलयाचा गोलंदाज मीरदाद याला 



 
अनुक्रमणिका 

फिेह ल्लाखानाच्या मोच्यािील िोफा आिण्यास सागंा.’ 
 
गजपि कंबू (इंडीचा ठािेदार) हा मराठ्ाचं्या कैदेिून स टून हळसंगीला आला होिा. त्याला 

बडिफग  करण्याि आले. 
 
वीस एहप्रल १७०० 
 

काल बादशहा फिेह दौलि कौल याला म्हिाले, ‘रूह ल्लाखान व फिेह ल्लाखान यानंा माझा ह क म 
पोहोचवा. त्यानंी आपलया मोच्यािून परि याव.े’ त्याप्रमािे रूह ल्लाखान परि आला. त्याला आपलया 
िंबूकडे जाण्यास हनरोप देण्याि आला. फिेह ल्लाखानही आला. त्याला ख्वाजा मंजूरच्या द्वारे बादशहानंी 
हनरोप धाडला की, ‘आफरीन बाद, शाबास, ि म्ही खूप शथग केली. ि मची सेवा मान्य झाली. उद्या भेटा.’ 
बादशहानंी फळाचें िाट फिेह ल्लाखानाच्या डेऱ्यावर पाठहवले. द सऱ्या हदवशी त्याला द्याव े म्हिनू 
हखलिीची वसे्त्र व हत्ती हे वगेळे काढून ठेवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंी छाविीचा नायब कोिवाल म हंमद अमीन कौल याला आज्ञा केली की : ि म्ही दोन्ही 

मोच्यावर जा. कजाव े (टोपली डकवा पेट्यावजा) व लाकूडकाम ही स रहक्षि ठेवा. परळीच्या वढे्याि ही 
सामग्री उपयोगी पडेल. 

 
काल रात्री बादशहानंी आज्ञा केली होिी की : बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा यानंी हकललयाच्या 

दरवाज्यासमोर आपलया िोफखान्याचा दारोगा अमान ल्ला बेग याला बसवाव.े मिलबखानाने िेथून बाजूला 
व्हाव.े शहाजादा आज्जम याने येऊन हवनंिी केली की : हकललयािील लोक दरवाज्यािून बाहेर येऊ 
इस्च्छिाि पि मोगल सैहनकाचंी दरवाज्यासमोर गदी आहे. हजवाच्या भीिीम ळे िे येऊ शकि नाहीि. 
आपलया सैहनकानंी त्यानंा उपद्रव देऊ नये आहि त्याचंी वाट अडव ूनये. यासाठी क िाला िरी आज्ञा व्हावी. 
बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. मिलबखानाला त्यानंी पाठवनू त्यास आज्ञा केली की : िेथे पहारे बसवा. 

 
फिेह ल्लाखान हा येऊन बादशहानंा भेटला. बादशहानंी त्याला परळी हकललयाचा नकाशा 

दाखहवला. त्याला हखलिीची वसे्त्र, हत्ती ही बहक्षसे देऊन त्याला बादशहानंी परळीला वढेा घालण्यास 
जाण्यासाठी हनरोप हदला. बादशहा म्हिाले, ‘िोफा, लवाजमा, दोन्ही मोच्या (सािारच्या) िील सैहनक हे 
फिेह ल्लाखानाबरोबर द्या. मी या महहन्याच्या (हजलकाद) अठरा िारखेस (सव्वीस एहप्रल १७००) परळीला 
येईन.’ म खहलसखानाने फिेह ल्लाखानाबद्दल हवनंिी केली िेव्हा बादशहा म्हिाले, ‘परळी डजकून 
घेिलयावर फिेह ल्लाखानाला काय बढिी द्यायची िी देिा येईल.’ 

 
मोच्यािून प ढील मािसे येऊन बादशहानंा भेटली :— ख्वाजा म हंमद, रूह ल्लाखानाचा बक्षी व 

वाकनीस म हंमद समी, कहाराचंा दारोगा व हदवािे आमचा नाझर इला, ख दाआमानचा म लगा 
कादरजमान, बेलदाराचंा दारोगा हीराचंद. त्यानंा हवहवध बहक्षसे देण्याि आली. 

 
राजारामाचा कहबला आिण्यासाठी खानेआलम हा िळावरून (ब्रह्मप रीच्या हवजापूरला गेला 

होिा. त्याने कहबला िळावर आिला असे बादशहानंा कळहवण्याि आले. 
 



 
अनुक्रमणिका 

एकवीस एहप्रल १७०० 
 

यारअलीबेग याने कळहवले की : सािारा हकललयािील मािसे एक प्रहर सहा घहटका हदवस आला 
असिा हकललयािून बाहेर पडू लागली आहेि. सािारच्या हकल्लेदारासाठी बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा 
याने आपलया लष्ट्करापाशी िंबू उभा केला आहे. हकललयािील लोक िेथे जमा होि आहेि. हदवस 
मावळण्यास एक प्रहर राहहला असिा स भानजी (हकल्लदेार) हा हकललयािून बाहेर पडला, ख दाबंदाखान 
(बयिूाि, सरकारी मालमते्तचा अहधकारी), िोफखान्याचा दारोगा अब्द ऱ् रहीम, खानसामाचा दारोगा 
सय्यद अली रजा, िोफखान्याच्या हशमाचा म शरफ क ं जमन यानंी बादशहानंा नजरािे हदले. बादशहा हे 
नगारखान्याचा दारोगा हखदमि िलबखान याला म्हिाले, ‘नौबिी वाजवा’ सहा घहटका पयंि नौबिी 
वाजि होत्या. स लिान नजर कौल याला हखलिीची वसे्त्र व कौलच्या इिर दोन इसमानंा दोनश े रुपये 
बक्षीस देऊन बादशहा म्हिाले, ‘आिाच जाऊन बादशहाजादानंा अहभनंदन कळवा.’ 

 
अजमीर स भ्याचा स भेदार सय्यद अब्द ल्लाखान याने सािारच्या हवजयाबाबि एक हजार रुपये 

नजर म्हिून पाठहवले. ि मचे पत्र पोहोचेल त्याच वळेी बादशहाच्या हािी हकल्ला पडलेला असेल असा मला 
साक्षात्कार झाला होिा असे त्याने पत्राि हलहहले होिे. बादशहाजाद्यानंी स भानजी हकल्लेदार याला एक 
रत्नजहडि पदक हदले. त्याची डकमि चारशचेाळीस रुपये बादशहानंी बादशहाजादा आज्जम याजकडे 
पाठहवली. 

 
मोगल सैहनकानंी चंदनगडच्या पायर्थयाहून दोन बायका धरून आिलया होत्या. त्यानंा अंिःप रािं 

दाखल करण्याि आले. त्यानंी हवनंिी केली की : आमची दोन म ले मोगल सैहनकानंी धरून ठेवली आहेि. 
िी परि हमळावीि. िी शोधून काढावी अशी आज्ञा झाली. फिेह ल्लाखानाने जाऊन परळीच्याभोविी टेहेळिी 
केली. राजारामाचा कारभारी परश राम याचे वकील िहाची बोलिी करण्यासाठी बादशहाजाद्यापंाशी आले 
आहेि असे कळले. गं्रथालयाचा व्यवस्थापक काहबलखान हा वारला. 
 

* * * 
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२२ एहप्रल ते ३१ ऑक्टोबर १७०० 
 

बावीस एहप्रल १७०० 
 

आज सकाळी बादशहानंी बक्षीउलम लक म खहलसखान यास म्हटले, ‘ि म्ही सािारा हकललयाि 
जाऊन आिील सवग काही पाहून या. अफजलखान याला बरोबर घेऊन जा.’ त्याप्रमािे िे हकललयाि 
जाऊन आले आहि त्यानंी िेथील हकीकि बादशहास साहंगिली. अमान ल्लाखान याला हकललयाि ठेवण्याि 
आले. 

 
बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा व शहाजादे हे बादशहापाशी आले. त्यानंी सािारगडच्या 

हवजयाबद्दल अहभनंदन म्हिनू प ढीलप्रमािे नजरा हदलया :— म हंमद आज्जम दोन हजार मोहरा, शहाजादा 
म हंमद वालाजाह दोनशचेाळीस मोहरा व एक रुपया, शहाजादा आली िबार शभंर मोहरा, आज्जमची 
बायको जहाजेंब बानू हहने दोनश ेमोहरा पाठहवलया. 

 
काल संध्याकाळी नमाजच्या वळेी, बादशहाजादा कामबक्ष व त्याची म ले बादशाहाला अहभनंदनाचे 

म जरे (िसलीमाि म बारकबाद) करून व ओवाळिीचे (हनसार) नजर देऊन गेली. आज सकाळी स लिान 
बलंद अख्िर (बंडखोर शहाजादा अकबर याचा म लगा) हा नऊ मोहरा नजर देऊन गेला. बक्षीउलम लक 
बहरामंदखान हा कही अिण्यासाठी गेला होिा. िो सकाळी बादशहानंा भेटला. त्याने पाचश ेमोहरा नजर 
केलया. बादशहानंी त्याचंी माफी हदली (मोहरा घेिलया नाहीि). खालील मंडळींनी बादशहानंा भेटून 
प ढीलप्रमािे नजरा हदलया :— म खहलसखान एक गं्रथ, रूह ल्लाखान एक िलवार, मिलबखान एक भाला, 
म लिफिखान नऊ मोहरा, राजा शाहू दहा मोहरा (बादशहानंी मोहरा ंघेिलया नाहीि. माफ केलया), काजी 
म हंमद अकरम गं्रथ, सफहशकनखान एक मोहर, सफग राजखान नऊ मोहरा, क दरिखान दोन मोहरा (माफ 
केलया), इंद्रडसह िीन मोहरा (माफ केलया), ख्वाजाखान एक मोहर (माफ), अशगदखान, खालशयाचा 
हदवाि दहा मोहरा (माफ), भास्करराव एक मोहर (माफ), हहदायिकेश एक िलवार, सय्यद मझली 
(हजहादसाठी आलेला व ग लबग्याच्या काजीचा भाऊ) क रािाची प्रि. 

 
ख दाबंदाखान (बयिूाि, सरकारी मालमते्तचा व्यवस्थापक व शाहयस्िाखानाचा म लगा) याने काल 

रात्री सािारा हकललयावरून चमेलीची फ ले पाठहवली होिी. िी बादशहानंा दाखहवण्याि आली. 
 
बादशहानंी म हरमखान वगैरेंना आज्ञा केली की : ि म्ही जवाहरमल (बाधंकामखात्याचा म ख्य) 

याला बरोबर घेऊन जा व हकललयािील मशीद पाहून या. 
 
मोच्यािील प ढील मंडळी आली आहि त्यानंी नजरा हदलया. िरहबयिखान, म रीदखान, 

म नीमखान, जलाल द्दीनखान. बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा हा हकल्लेदार स भानजी याचे हाि बाधूंन 
त्याला बादशहाकडे घेऊन आला. त्याचे हाि मोकळे कराव े अशी बादशहानंी आज्ञा केली. बादशहानंी 
स भानजीला प ढीलप्रमािे बहक्षसे हदली : हखलिीची वसे्त्र, दोनश ेमोहराचं्या डकमिीचा घोडा, पाच हजार 



 
अनुक्रमणिका 

रुपये डकमिीचा हत्ती, पन्नास रुपये डकमिीची कट्यार, वीस हजार रुपये रोख, पाच हजारी जाि व दोन 
हजार स्वार अशी मन्सब, ध्वज व नगारे नौबिीचा मान. 

 
कंधार (नादेंड हजलहा, मराठवाडा) चा फौजदार सय्यद शम्स द्दीन हा येऊन बादशहानंा भेटला. 

त्याने नऊ मोहराचंी नजर हदली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : बादशहाजादा म हंमद कामबक्ष याचा जनानखाना िळावरून 

(ब्रह्मप री) बोलावनू घेण्याि यावा. 
 
दौलि बेग ग जगदार याला बादशहानंी आज्ञा केली की : ि म्ही म हंमद अमीनखान, नाहरखान, 

वगैरेकडे जा. पन्हाळगडच्या पहरसराचा फौजदार अब्द ल्लिीफ याची क मक करण्यासाठी त्यानंा त्याच्याकडे 
पोहोचवनू या. 

 
चीनक लीजखान याने सािारगडच्या फते्तबाबि पन्नास मोहरा हनसार (ओवाळिी) म्हिून 

पाठहवलया. छाविीिील पाचश ेघोडे स जानडसग याने िळावर (ब्रह्मप रीच्या) पोहोचवनू याव ेअशी आज्ञा 
झाली. 
 
तेवीस एहप्रल १७०० 
 

शहाजादा अकबर याचा म लगा बलंद अख्िर व काजी म हंमद अकरम यानंा बादशहानंी सािारचा 
हकल्ला पाहून येण्यासाठी पाठहवले. मी हकल्ला पाहाण्यास उद्या जाईन असे बादशहा म्हिाले. 
 
चोवीस एहप्रल १७०० 
 

आज हदवसाच्या साि घहटका झालया असिा बादशहानंी डो्याला हशरपेच बाधंला. िे िख्िे 
रवाबंर बसून सािारचा हकल्ला पाहाण्यास हनघाले. िे हकललयाि दाखल झाले िसे िोफखान्याचा प्रम ख 
िरहबयिखान याने सवग िोफानंा सरबत्ती हदली. बादशहा हकललयािील महशदीि गेले. िेथे िे प्राथगना पढले. 
त्यानंिर िे हकललयाच्या आिील वाटेने बादशहाजादा आज्जमशहा याच्या मोच्यापाशी आले. त्यानंी िे मोचे 
पाहहले. बादशहाजाद्याने रत्नाचे एक िाट व सोनेचादंीच्या फ लाचंी दोन िाटे नजर केली. बादशहा िेथे 
दोन घटका होिे. िेथून िे परिले. हकललयाच्या पायर्थयाशी त्यानंी शहाजादा आज्जम यास परिण्यास हनरोप 
हदला. त्यानंिर एकदरीि जाण्यायेण्याचे चार कोस अिंर प्रवास करून बादशहा आपलया डेऱ्यास परिले. 

 
वाटेि प ढील मंडळींनी त्यानंा नजरा हदलया :— बक्षीउलम लक बहरामंदखान, िरहबयिखान, 

सफहशकनखान, रूह ल्लाखान, मिलबखान, सदरुद्दीन म हंमदखान, हखदमि ग जारखान, 
अब्द लकयूमखान, हसद्दी बलालखान, मस्ि अली, इरादिखानाचा म लगा मीर श क्र ल्ला, ख्वाजा अब लकादर, 
शखे ग लाम म हंमद, म हंमद आहकल, फखरूल इस्लाम, फख्र द्दीन, हसनयार व म हंमद यार, 

 
बादशहा म्हिाले, ‘आसार म बारक (पे्रहषिाचं्या संबधंीचे अवशषे, कपडे, केस इत्यादी) च्या 

जागेजवळ कनािी उभ्या करा. मी िेथे प्रदहक्षिा करीन.’ 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंी आज्ञा केली की : अमान ल्लाखान याने सािारा हकललयािून उिराव.े मन्सूरखानाचा 
म लगा म हंमद काजम याने हकल्लेदार छत्रसाल याच्या बरोबरीने हकललयाि खबरदारीने राहाव.े 

 
म खहलसखान व मन्सूरखान यानंी म हंमद अमीनखानाच्या फौजेिून लवकर याव े अशी आज्ञा 

करण्याि आली. 
 
िळावर (ब्रह्मप रीच्या) छाविीिील घोडे पाठहवण्याचे स्थहगि करण्याि आले. मिलबखान 

करावलबेगी याला जरीब (अंिर मोजण्याची साखळी) देऊन सािारगडाकडे (परळी पाहहजे) पाठहवण्याि 
आले. 
 

पंचवीस एहप्रल १७०० 
 

काल संध्याकाळी बादशहा आसार म बारक (पैगबंराचें काही अवशषे) ग्रहाची प्रदहक्षिा करण्यास 
गेले. िेथे नमाज पढले. दोनश ेरुपये व दहा िोळे अत्तर िेथे ठेवनू िे आपलया हनवासस्थानी परिले. 

 
परळीपयंिचे अंिर मोजून मिलबखान परिला. बादशहाच्या हनवासस्थानापासून हकललयाच्या 

अलीकडे अधा कोस पयंिचे अंिर सव्वासाि कोस असून त्याच्या िीन मजला होिील असे कळहवण्याि 
आले. शरफ द्दीन याने िंबू परळी हकललयाच्या हदशनेे पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा याने परळी हकललयाच्या दरवाज्याबाहेर िळ द्यावा अशी 

बादशहानंी आज्ञा केली. जहाजेंब बानू (आज्जमची बायको) व बादशहाजादा कामबक्ष यानंा सािारा हकल्ला 
पाहून येण्यास परवानगी देण्याि आली. 

 
नाहरखान यास कोलहाप राहून घेऊन येण्यासाठी अब्द लखालक ग जगबदार याला नेमण्याि आले. 
 
सािारचा हकल्लेदार स भानजी याचे सहकारी नरडसगराव वगैरे यानंा प ढीलप्रमािे मान मरािब 

देण्याि आले :— नरडसगराव यास पाचश ेजाि व शभंर स्वार अशी मन्सब, माहिकराव यास पाचश ेजाि व 
शभंर स्वार, भास्करराव यास चारश ेजाि व शभंर स्वार, हवठ्ठलराव यास चारश ेजाि व पन्नास स्वार, 
महबाजी यास िीनश ेजाि व पन्नास स्वार, महदाजी यास दोनश ेजाि व वीस स्वार. वरील प्रकारे मन्सबी 
देण्याि आलया. 
 
सव्वीस एहप्रल १७०० 
 

रूद्राजी यास कऱ्हाडाबादची देशम खी देण्याि आली. इदं्रसेन हा ह जूर नवीस या ह द्यावर होिा. 
त्याला दीवािे िन (िनखा) च्या कचेरीि नेमण्याि आले. नरडसग यास स भे ख जस्िाब हनयाद 
(औरंगाबाद) च्या हजन्सी िोफखान्याचा अमीन म्हिनू नेमण्याि आले. 

 
सय्यद हचराग याचा म लगा व कंधारचा (नादेंड हजलहा, मराठवाडा) हकल्लेदार व फौजदार सय्यद 

शम्स याने हवनंिी केली की : सािाऱ्याची हकल्लेदारी आपलयाला हमळावी. बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. 



 
अनुक्रमणिका 

सय्यद शम्स याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. त्याला शम्स द्दीन म हंमदखान अशी पदवी देण्याि 
आली. सत्रसाल याची सािारच्या हकल्लेदारीवर नेमिूक करण्याि आली होिी. िी रद्द करण्याि आली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : याप ढे सािारगडचा उल्लेख आज्जमिारा असा करण्याि यावा. 
 
सािारगडचा बक्षी व बाकनीस म्हिनू सय्यद म जर्फ्फरचा म लगा सय्यद साद ल्ला याची नेमिकू 

करण्याि आली. 
 
सत्तावीस एहप्रल १७०० 
 

बादशहानंी काल रात्री बक्षीउलम लक म खहलसखान व मन्सूरखान यानंा एकािंाि बोलावनू 
त्याचं्याशी खलबिे केली. 

 
जबल ल ्इस्लाम (महादेवाचा डोंगर) व बारामिी येथील ठािेदार हा आजे्ञप्रमािे धान्याची रसद 

घेऊन आला होिा. िो ठािेदार यासीनखान होय. त्याला आज्जमिारागड उफग  सािारगडच्या प्रदेशाच्या 
फौजदारीवर नेमण्याि येऊन त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. त्याला हखलिीची वसे्त्र, घोडा, ध्वज व 
नगारे नौबिी याचंा मान देण्याि आला. हशबंदी हकिी लागेल याची िजवीज अशगदखान याने करावी अशी 
आज्ञा झाली. 

 
सािारगडचा (माजी) हकल्लदेार स भानजी याचे नरडसगराव आदी सहा सहकारी यानंा मन्सबी व 

हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. मरहूम फौजदारखान याचा म लगा म हंमद रहीम याला सािारा 
हकललयािील चीजवस्िाच्या िहवीलदारीचे (रक्षि, देखरेख) काम देण्याि आले. 

 
बादशहानंा प ढील हकीकि कळहवण्याि आली : राव गोपाळडसग चदं्रावि हा शाहजादा बेदारबख्ि 

याच्या फौजेि िैनाि होिा. त्याला कळले की :— आपला म लगा रिनडसग हा म सलमान झाला. त्याला 
राजा इस्लामखान ही पदवी देण्याि आली असून आपली जहागीर त्याच्या नावाने करण्याि आली आहे. हे 
ऐकून मनाि हवपरीि हवचार बाळगून िो बेदारबख्िाच्या छाविीिून हनघून आपलया देशाकडे पळाला आहे. 
बादशहानंी आज्ञा केली की : वाटेवरील स भेदार व फौजदार यानंा ह क म पाठवा. गोपाळडसग कोठेही 
सापडला िर त्याला पकडावा अगर ठार माराव.े गोपाळडसगाला दोन हजार जाि व दीड हजार स्वार अशी 
मन्सब होिी. 

 
सािारगडाि प ढीलप्रमािे सामग्री असलयाचे कळहवण्याि आले :— साि िोफा, रेहकले पाच, 

जंबूरक नऊ, बारूद (दारूगोळा) चवदा, सरब (दारूगोळ्यास लागिारी मािी) एक मि साठशरे, ह क्का 
आहिशी दोनशसेाठ, बाि दहा. 
 

अठ्ठावीस एहप्रल १७०० 
 

आज हदवसाचा एक प्रहर झाला असिा बादशहा िख्िे रवावंर स्वार होऊन परळीकडे रवाना 
झाले. सव्वादोन कोसाची मजल मारून िे कृष्ट्िेच्या काठावर असलेलया आपलया म क्कामावर दाखल झाले. 



 
अनुक्रमणिका 

प ढील म क्कामाचे िंबू प ढे रवाना कराव ेअशी फराशखान्याचा अहधकारी शफ ग द्दीन ह सेन याला आज्ञा झाली. 
िरहबयिखान हा चंदावलीला (हपछाडी) होिा. लष्ट्करािील सैहनक त्याने प ढे रवाना कराव ेअशी त्याला 
आज्ञा करण्याि आली. प ढील रस्िा उंचडनच आहे असे बादशहानंा कळहवण्याि आले. बलेदाराचंा दारोगा 
हीराचंद याने प ढे जाऊन रस्िा नीट करावा अशी त्याला आज्ञा करण्याि आली. 

 
ब ऱ्हािपूरचा स भेदार मोहिकदखान व माळव्याचा स भेदार म ख्िारखान याचं्या नाव ेआज्ञापते्र रवाना 

झाली. बादशहानंी आज्ञा केली की : छत्रसाल (ब ंदेला) याच्या पाहरपत्याचे काम नालवा (इटावा) चा 
फौजदार खैर अंदेशखान याने आपलयावर घ्याव.े अनव्याचा फौजदार शरेअफगनखान याने आपले हनम्मे 
पथक घेऊन माळव्याच्या स भेदारपाशी रुजू व्हाव.े 

 
दंडराजप रीचा फौजदार हसद्दीयाकूिखान, कलयाि हभवडंीचा ठािेदार मािबरखान व रायरी 

(रायगड) चा हकल्लेदार व फौजदार हशवडसग याचं्या आज्ञापते्र पाठहवण्याि आली. मरहूम अमीरखान 
(काब लचा स भेदार) याची म ले िळावर (ब्रह्मप री) आली आहेि असे कळले. त्यानंी छाविीि याव ेअशी 
आज्ञा झाली. 
 

एकोितीस एहप्रल १७०० 
 

आज अडीच कोस व पधंरा जरीब (साखळी) अशी मजल मारून बादशहा प ढील म क्कामावर 
पोहोचले. बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा व शहाजादा म हंमद वालाजाह हे आपलया िंबिूून दीड कोस 
प ढे जाऊन बादशहानंा भेटले. 

 
गोपाळडसग चंद्रावि याचे पाहरपत्य अनव्याचा फौजदार शरेअफगनखान याने माळव्याच्या 

स भेदारापाशी रुजू होऊन कराव ेअशा अथाचा ह क म शरेअफगनखानाला पाठहवण्याि आला. िसेच खैर 
अंदेशखान याने छत्रसाल (ब देंला) याचे पाहरपत्य कराव ेअसा ह क म देण्याि आला. 
 

तीस एहप्रल १७०० 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर स्वार झाले. बादशहाजादा आज्जम हा बरोबर होिा. प्रवासाि वाटेि 
एक मशीद लागली. िेथे बादशहा प्राथगना पढले. एकंदरीि अडीच कोसाची मजल मारून बादशहा परळी 
हकललयानजीकच्या म क्कामावर पोहोचले. 

 
सािारगडाच्या हवजयाबद्दल प ढील मंडळींनी भेटी व अहभनंदनाची पते्र पाठहवली :— शहाजादा 

बेदारबख्ि, ज म्दि लम लक असदखान (म ख्य प्रधान) यानंी प्रत्येकी एक हजार मोहरा पाठहवलया. 
 
बक्षीउलम लक म खहलसखान, चीनक लीजखानबहाद र व मिलबखान हे बादशहाच्या आजे्ञने 

फिेह ल्लाखानाचे मोचे पाहाण्यास गेले. त्यानंी परि येऊन साहंगिले की, ‘बादशहाच्या हनवासस्थानापासून 
मोचे एक कोसाच्या अिंरावर असून हकललयाचा घेर दीड कोसाचा आहे.’ 

 
रूह ल्लाखान व मिलबखान यानंी िोफखान्यािील सैहनकानंा मोच्याि पोहोचवाव े अशी आज्ञा 



 
अनुक्रमणिका 

करण्याि आली. फिेह ल्लाखान याला लागेल िी सामग्री प रहवण्याि यावी व या कामासाठी शमर (िैमूर?) 
बेग याला फिेह ल्लाखानापाशी िैनाि करण्याि याव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
बादशहाच्या जल्लूि (हनकट) असलेलया प ढील अहधकाऱ्यानंा बढत्या देण्याि आलया :— म हंमद 

इसहाक याची म ले सय्यद म हंमद जमान वगैरे, सरअमान, म हंमद अलीचा म लगा बहमन यार, सय्यद 
अली, अहंमद ख्वशेगीचा म लगा म हंमद. 

 
नाहरखान याचा म लगा घोरीखान याला जखमा झालया होत्या. उपचारासाठी पाईन हवलायिकडे 

जाण्यास त्याला परवानगी देण्याि आली. 
 
एक मे १७०० 
 

सािाराहवजयाबद्दल प ढील मंडळींना खान ही पदवी व मन्सबी देण्याि अगर वाढहवण्याि आलया 
:— आज्जमशहाचा बक्षी जलाल द्दीनखान, अदालिीचा दारोगा म नीमखान, मरहूम आहकलखान याचा 
म लगा अब्द लकयूमखान, सरकारचा हदवाि अफजलखान सरकारी सामानाचा व्यवस्थापक मीर हमहदी 
(याला मौलवीखान ही पदवी देण्याि आली), मीर ि जक (दरबारचा व्यवस्थापक) अमान ल्ला, 
िोफखान्याचा दारोगा अब्द ऱ् रहीम, म नीम खानाचा म लगा म हंमद काजम, घोरीखानाचा म लगा व 
नाहरखानाचा नािू, म हंमद यासीन याला िहमसखान ही पदवी देण्याि आली. 

 
नाहरखानाचा द सरा नाि  म हंमद िकी यास हखलिीची वसे्त्र, म हंमद रजी हा न किाच मध्य 

आहशयािून आला होिा. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
म खहलसखानाच्या हवनंिीवरून सरकारी घोडे िळावर (ब्रह्मप री) घेऊन जाण्यासाठी ह सेन 

सय्यद, म नीमखानाचा म लगा म हंमद काजम व म हंमद ग ल याची नेमिूक करण्याि आली. गाहजउद्दीन 
फीरोजजंग याने सािारगडहवजयाबद्दल अहभनंदनपत्र व एक हजार मोहरा पाठहवलया. 

 
जलाल द्दीनखान व अफजलखान यानंी शहाजादा आज्जम याची पत्रके घेऊन परळीच्या वढे्याि 

त्वहरि सामील व्हाव ेअशी आज्ञा करण्याि आली. 
 
इस्लामपूर (रामपूर) चा जमीनदार राजा इस्लामखान (गोपाळडसगाचा म लगा रिनडसग) याच्या 

नाव ेफमान, हखलिीची वसे्त्र, ध्वज ही घेऊन जाण्यासाठी अलीबेग वगैरे दोन ग जगबदार याचंी म द्दाम नेमिकू 
करण्याि आली. 
 

दोन मे १७०० 
 

बादशहानंी आज बक्षीउलम लक म खहलसखान व मिलबखान यानंा आज्ञा केली की : ि म्ही जाऊन 
चीनक लीजखानबहाद र व फिेह ल्लाखान याचें मोचे पहा. िसेच हकललयाभोविी हफरून वढे्याचे काम काय 
व कसे चालले आहे हे पाहून या. त्याप्रमािे िे जाऊन काम पाहून आले. 
 



 
अनुक्रमणिका 

तीन मे १७०० 
 

मरहूम फिेहजंगखान याचा नािू कादरदादखान हा बादशहानंा भेटला. सािारा भागाचा फौजदार 
यासीनखान याने म खहलसखानाच्या द्वारे हवनंिी केली की : कादरदादखान याला माझा नायब म्हिून कोहे 
जबल ल ्इस्लाम (महादेवाचा डोंगर) येथे ठािेदार म्हिून काम करण्यास मान्यिा देण्याि यावी. हवनंिी 
मान्य करण्याि आली. कादरदादखान याला पाचश ेजाि व दोनश ेस्वार अशी मन्सब होिी. िीि दोनश े
जाि व शभंर स्वार अशी वाढ करण्याि आली. 

 
सािाऱ्याच्या हकललयावर सय्यद शम्स द्दीन म हंमदखान (कंधार, नादेंड हजलहा, मराठवाडा येथील 

हकल्ल्लेदार) याची नेमिूक करण्याि आली होिी. िी रद्द करण्याि येऊन त्याच्या जागेवर सत्रसाल 
(राठोड) याची नेमिकू करण्याि आली. त्याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 

 
आका अलीखान यानेच सािारच्या वढे्याि स रंुगाला बत्ती हदली होिी. िो मारला गेला होिा. 

त्याचा प िण्या हाजी कमाल हा बादशहानंा भेटला. त्याला साडेचारशचेी मन्सब देण्याि आली. 
 

चार मे १७०० 
 

आज बादशहानंी सत्रसाल (सािाऱ्याचा हकल्ल्लेदार) याला सािाऱ्याकडे जाण्यास हनरोप हदला. 
 
म हिहशमखान (शखे मीर याचा म लगा) याला दोन हजार जाि अशी मन्सब बहाल करण्याि 

आली. त्याला नगदी पगार द्यावा अशी आज्ञा झाली. 
 
राजा अवधूिडसग (ओछयाचा राजा) व मन्सूरखान यानंा चीनक लीजखानाच्या फौजेि (मोच्याि) 

व बीकानेरचा राजा राव स जानडसग (अनूपडसगाचा म लगा) याला फकीरुल्लाखानाच्या फौजेि (मोच्याि) 
िैनाि करण्याि आले. 

 
हैद्राबाद स भ्याच्या खहजन्यािून पाच लाख रुपये गहजउद्दीन फीरोजजंग याच्या सैन्याच्या 

पगारासाठी पाठवाव े अशी आज्ञा झाली. हवजापूरचा स भेदार ल त्फ ल्लाखान याने हस्िीडसग वगैरे पाचश े
बंदूकची छाविीि पाठवाव ेअसा ह क म त्याच्याकडे पाठहवण्याची आज्ञा केली. 

 
सरकारी घोडे छाविीिून िळावर (ब्रह्मप री) पोहोचवायचे हे काम ह सेन सय्यद, म हंमद ग ल व 

म हंमद काजम यानंी एक हजार स्वारांचे पथक बरोबर नेऊन पार पाडाव;े खटावपयंि त्यानंी सरकारी घोडे 
न्याव;े िेथे खानेआलम याने िळावरून येऊन प ढे न्याव;े कामबक्षाचा जनानखानाही खानेआलमने 
खटावपयंि आिावा; िेथून म हंमद काजम वगैरेंनी छाविीि आिावा अशी आज्ञा झाली. 
 
पाच मे १७०० 
 

काल बादशहानंा कळहवण्याि आले की : फिेह ल्लाखान (परळीच्या वढे्याचा प्रम ख सरदार) याचा 
म लगा फकरुल्लाखान हा गोळी लागून ठार झाला. त्याला पाचश ेजाि व दीडश ेस्वार अशी मन्सब होिी. 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहा म लिफिखानाला म्हिाले, ‘आमचे खाशाचे भोजन (उहलश) घेऊन ि म्ही 
फिेह ल्लाखानाकडे जा. त्याचे समाधान करा. त्याला जेव ू घाला. त्याला म्हिाव,े “परमेश्वरी इच्छेप ढे 
इलाज नाही. ि मच्या म लाला जी मन्सब होिी िी नािवाला बहाल करण्याि येईल.”’ 

 
बादशहानंी न्यायखात्याचा म ख्य (सदर) म हंमद अमीनखान यास म्हटले, ‘ि म्ही जाऊन 

फिेह ल्लाखान यास स िकािून काढून माझ्याकडे घेऊन या.’ त्याप्रमािे करण्याि आले. बादशहानंी 
फिेह ल्लाखानाचे सातं्वन केले. आहि त्याला स्विःचा बालाबंद (अलंकार) बक्षीस म्हिून हदला. त्याच्या 
ह द्याहवषयी व मान मरािबाहवषयी चौकशी करून कळहवण्याची म खहलसखान यास आज्ञा झाली. 

 
म लिानच्या नायब स भेदारीवर अबूनस्रखान याची नेमिूक करण्याि आली. 
 
ज न्नर (हशवनेरी) चा फौजदार व हकल्लेदार नसीरुल्लाखान याने प ढीलप्रमािे हलहून पाठहवले : 

आपि हजहादची मोहीम चालहवली आहे. हकल्ले घेण्यास उपय ्ि असे पाचश ेमावळे मी जमहवले आहेि. 
आपली आज्ञा व्हावी. येथे शखेह सेन यास माझा नायब म्हिून ठेवनू मी स्विः मावळ्याचं्या बरोबर आपलया 
ह ज राि येईन आहि कामहगरीची शथग करून दाखवीन. 

 
बादशहानंी हवनंिी मान्य केली आहि नसीरुल्लाखान यास ह ज राि ये म्हिून हलहहण्याि याव ेअशी 

म खहलसखान यास आज्ञा केली. 
 
परळीगडच्या पहरसराि हशकार म बलक हमळिे असे बादशहानंा कळहवण्याि आले. पाहिी करून 

कळवा अशी बादशहानंी हशकारखान यास आज्ञा केली. 
 
सय्यद शम्स द्दीनखान याला सािारगडच्या हकल्लेदारीवर नेमण्याि आले होिे. त्यावळेी त्याच्या 

मन्सबीि दोनश ेजाि व दोनश ेस्वार अशी वाढ करण्याि येऊन त्याला खान ही पदवी देण्याि आली. पि 
आिा त्याची हकल्लेदारीची नेमिूक रद्द करण्याि आली आहे, त्या अथी त्याची दोनश ेस्वार अशी वाढवनू 
हदलेली मन्सब िेवढीच रद्द करण्याि यावी अशी आज्ञा झाली. 
 
सहा मे १७०० 
 

काब लचा स भेदार बादशहाजादा म हंमद म अज्जम याला सहा हजार रुपयाचंा हशरपेच, शहाजादा 
म हंमद वालाजाह (आज्जमचा म लगा, हा छाविीि होिा) याला पाच हजार रुपयाचंा एक पोंच (अलंकार) 
व चार हजार रुपयाचंा हशरपेच, या वस्िू पाठहवण्याि आलया. 

 
खानबहाद र न स्रिजंग (ज स्लफकारखान), अजमीर स भ्याचा स भेदार सय्यद अब्द ल्ला, यानंा 

हखलिीची वस्त्र पाठहवण्याि आली. 
 
फिेह ल्लाखान (परळीच्या वढे्याचा म ख्य) याला दोन हजार जाि व पाचश ेस्वार अशी मन्सब होिी. 

िीि पाचश ेजाि अशी वाढ करण्याि आली. 
 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहा मिलबखानाला म्हिाले, ‘येथून फिेह ल्लाखानाच्या मोच्यापयंिचे अिंर मोजून या. मी 
उद्या मोचे पाहाण्यास जाि आहे. या वाटेवर पहारे बसवा.’ छाविीच्याभोविी नायब कोिवाल म हंमद 
अमीन याने बंदूकच्याचे पहारे बसवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

सात मे १७०० 
 

आज बादशहा डो्याला हशरपेच (जफरपेच) बाधूंन िख्िे रवावंर स्वार होऊन मोचे पाहाण्यास 
हनघाले. मोच्याच्या हद्दीवर आलयावर िे मेण्याि स्वार झाले. आपलयाबरोबर बादशहाजादा म हंमद 
आज्जमशहा, शहाजादा वालाजाह, बक्षीउलम लक बहरामंदखान, म खहलसखान, चीनक लीजखान, 
रूह ल्लाखान व मिलबखान यानंीच िेवढे याव.े इिरानंा येऊ देऊ नये अशी आज्ञा झाली. मोच्यावर 
फिेह ल्लाखान हा येऊन भेटला. त्याने नऊ मोहरा भेट म्हिून हदलया. हजल्ले स भानी (बादशहा) यानंी फ्ि 
एक मोहर घेिली. बाकीची माफ केली. त्यानंी फिेह ल्लाखानापाशी मोच्यासंबधंी चौकशी केली. बािदारानंी 
हकललयाि बाि (रॉकेटसारखे) फेकाव े अशी आज्ञा झाली. त्याप्रमािे बािदारानंी दोन बाि हकललयाि 
फेकले. यानंिर बादशहा म क्कामावर परिले. 
 

आठ मे १७०० 
 

आख्िाबेगी हमीद द्दीनखानबहाद र यानंी कळहवले की : सरकारी घोडे आजे्ञप्रमािे (ब्रह्मप रीला) 
रवाना करण्याि येि आहेि. बादशहानंी आज्ञा केली की : चीनक लीजखान यानंी कही आिण्यासाठी 
खटावच्या हदशनेे सरकारी घोडे (पागा, िबेला) याचं्याबरोबर जाव.े सफग राजखान याने 
चीनक लीजखानाबरोबर राहाव.े चीनक लीजखान परि येईपयंि पाचश े बहेले क मक म्हिून परळीच्या 
वढे्याि िैनाि करण्याि याविे. बादशहानंी प ढीलप्रमािे नेमि का केलया :— खान फीरोजजंग याच्या 
फौजेच्या िोफखान्याचा दारोगा म्हिून हाजी म नीमखानाच्या जागेवर हमजाबगेखान, खानबहाद र 
न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) याच्या फौजेचा वाकनीस म्हिून रुस्िम जंग. 
 

नऊ मे १७०० 
 

बादशहा मिलबखानाला म्हिाले, ‘आमच्या हनवासस्थानापासून चीनक लीजखानाच्या मोच्यापयंि 
अंिर मोजून या.’ सव्वा कोसाचे अंिर हनघाले. बादशहा म्हिाले, ‘मोचे पाहाण्यासाठी मी जाईन.’ 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले िे असे : आजे्ञप्रमािे परळी हकललयाच्या समोरील टकडीवर मोठी 

िोफ फिेह ल्लाखानाने चढहवली. िेथून िो हकललयाच्या आि िोफाचंा मारा करीि आहे. बादशहानंी त्या 
कामाि ग ंिलेलया मािसानंा दोनश ेरुपये बक्षीस म्हिनू हदले. 
 
दहा मे १७०० 
 

अहहदयान (हशलेदाराप्रमािे) चा मीर बक्षी सद्र द्दीन म हंमदखान याने सरकारी पागा खटावपयंि 
पोहोचवावी व खटावहून कामबक्षाचा जनानखाना छाविीि आिावा अशी आज्ञा झाली. 

 



 
अनुक्रमणिका 

चीनक लीजखानाच्या फौजेि िैनाि असलेला मन्सूरखान हा आज्जमिारागडाहून (सािारा) येऊन 
बादशहानंा भेटला. त्याने छाविीि बरोबर राहाव ेअशी आज्ञा झाली. सािाऱ्याचा माजी हकल्लेदार स भानजी 
याला देण्यासाठी पाच हजार रुपये डकमिीचा हत्ती बादशहासमोर आिण्याि आला. िो हत्ती (प्रथम) 
शहाजादा आज्जम याजकडे (त्याच्या माफग िीने स भानजीस देण्यासाठी) पाठहवण्याि यावा अशी आज्ञा 
झाली. 

 
माळवा स भ्यािील बािम्यावरून प ढील हकीकि कळली : शहाजहानाबाद (हदल्ली) येथून चोवीस 

हजार दोनश ेअश्रर्फ्याचंा व दहा लाख रुपयाचंा खहजना येथे आला आहे. िो लवकर (छाविीि) आिावा 
अशी आज्ञा झाली. 
 
अकरा मे १७०० 
 

वसंिगड उफग  हकलीदे फिह हकललयाचा माजी मराठा हकल्लेदार रिनराव याला एक घोडा (पन्नास 
मोहराचंा) बहक्षस म्हिनू देण्याि आला. रिनराव याला यापूवी एक हजार जाि व पाचश ेस्वार अशी मन्सब 
देण्याि आली होिी. 

 
बादशहानंी दख्खनच्या िोफखान्याचा दारोगा मन्सूरखान याला आज्ञा केली की : ि म्ही 

चीनक लीजखानाच्या मोच्यावर जाऊन काळजीपूवगक बंदोबस्ि ठेवा व खबरदारी बाळगा. 
 
मोच्यासाठी दोनश े बहेले पाहहजेि अशी हवनंिी फिेह ल्लाखानाने िरहबयिखानाच्या द्वारे केली. 

मािसे प रहवण्याि यावीि अशी आज्ञा झाली. आज चीनक लीजखानाच्या मोच्याि जािे बादशहानंी रहहि 
केले. 
 
बारा मे १७०० 
 

अनवा (माळवा, हसरोंजच्या उत्तरेस) येथील फौजदार शरेअफगनखान याची प ढीलप्रमािे 
हकीकि कळली : छत्रसाल (ब ंदेला) याचे पाहरपत्य कराव े म्हिून शरेअफगनखान हा चालून गेला. 
हजलकाद महहन्याच्या सोळा िारखेस (चोवीस एहप्रल १७००) झनूा व बरना या गावाजवळ उभय दलाचंी 
गाठ पडली. ब ंदेलयाचंी स मारे सािश ेमािसे मृि अगर जखमी झाली. शरेअफगनखानाने अनेक सैहनक ठार 
अगर जखमी झाले. ख द्द शरेअफगनखान हा गोळी व बाि याचं्या जखमामं ळे मरि पावला. छत्रसाल हा 
जखमी होऊन पळाला. 

 
शरेअफगनखानाच्या मतृ्यूम ळे हरकाम्या झालेलया जागावंर बादशहानंी प ढीलप्रमािे नेमि का केलया 

:— ग्वालहेरचा फौजदार जान हनसारखान याजकडे नरवर व शहाबाद येथील फौजदारी पि देण्याि 
आली. इटाव्याचा फौजदार खैर अंदेशखान याला धामोनीचीही (सागरच्या उत्तरेस) फौजदारी देण्याि 
येऊन छत्रसालच्या पाहरपत्याचे काम त्याच्याकडे सोपहवण्याि आले. 

 
शरेअफगनचा म लगा जाफर अली याला अनव्याची फौजदारी (बापाच्या जागी) देण्याि आली. 

इिर म ले मीर अली, शरे अली, शमशरे अली व रुस्िम अली यानंा मन्सबी देण्याि आलया. 



 
अनुक्रमणिका 

फिेह ल्लाखान हा मोच्यािून येऊन बादशहानंा भेटला. बादशहा म्हिाले, ‘आफरीनबाद (शाबास), 
ि म्ही टेकडीवर िोफ चढहवली.’ त्याला एक िलवार व एक खंजीर ही बक्षीस म्हिून देण्याि आली. 

 
नाहरखानाची म ले म हंमद अमीन व म हंमद अली यानंा हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 

 
तेरा मे १७०० 

 
कोलारचा हकल्लेदार व फौजदार मीर नूरुद्दीन याने बादशहाचा हनरोप घेिला. त्याला हखलिीची 

वसे्त्र देण्याि आली. 
 
शरे अफगनखानाचा म लगा जाफर अली याला शरेअफगनखान ही पदवी देण्याि आली. 
 
हवजापूरचा स भेदार ल त्फ ल्लाखान याने प ढील प्रमािे हलहहले : या प्रािंाि गहनमाचंी (मराठ्ाचंी) 

भलिीच धामधूम आहे. येथे सैन्य हकिी कमी आहे हे आपलयाला माहीि आहे. अहधक पथके नेमण्याि 
यावी. बादशहानंी आज्ञा केली की : चीनक लीजखानाच्या फौजेि असलेले एकोजी वगरैेंना हवजापूर स भ्याि 
िैनाि करण्याि याव.े ल त्फ ल्लाखानाने एक हजार स्वार व एक हजार पायदळ उभे कराव.े त्याचा खचग 
हवजापूर स भ्यािील खालसा इलाख्याच्या उत्पन्नािून भागहवण्याि यावा. एकोजीला िीन हजार जाि व एक 
हजार स्वार अशी मन्सब होिी. 
 

चवदा मे १७०० 
 

इंदापूरचा ठािेदार म गलखान व औरंगाबादचा कोिवाल अमान ल्ला याचं्या मन्सबीि वाढ करण्याि 
आली. 

 
हवजापूर कनाटकचा फौजदार प रहदलखान याला त्याच्या बापाची मामूरखान ही पदवी देण्याि 

आली. 
 
परळीच्या वढे्याि ग ंिलेलया सैन्यािील इसमाचंी रात्रीच्या वळेी पाहिी करण्याचे काम प ढील 

जिानंा देण्याि आले :— चीनक लीजखान याचे सैन्य, म हंमद अन्वर व शखे नूरम हंमद, रूह ल्लाखानाची 
फौज, असद ल्ला व मीर फिेह ल्ला, िोफखाना, ग लाम म हंमद व क ं जमन. दौलिाबादेचा हकल्लेदार व 
फौजदार सय्यद म िग जाखान याला आज्ञा करण्याि आली की : िेथून सरब, दारूगोळा ही पाठवावी. 
त्यासाठी अली रजा व इिर एक ग जगबदार यानंा म द्दाम दौलिाबादेस पाठहवण्याि आले. 

 
फजाइलखानाचा म लगा इब्राहीम याला त्याच्या बापाचा नायब म्हिून िळावरील (ब्रह्मप रीच्या) 

हकिाब खान्याचा गं्रथपाल म्हिून नेमण्याि आले. 
 
पंधरा मे १७०० 
 

फिेह ल्लाखान याने मोच्यािून प ढीलप्रमािे हलहून पाठहवले : काल रात्री परश राम (परश रामंपि 



 
अनुक्रमणिका 

प्रहिहनहध) याचा एक अहधकारी परळी हकललयािून हनघनू त्याच्याकडे (परश रामपिंाकडे) चालला होिा. 
माझ्या सैहनकानंी त्याला कागदपत्रासंहहि पकडले आहे. काय आज्ञा? बादशहानंी आज्ञा केली की : त्याला 
घालवनू द्या. त्रास देऊ नका. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : यलंगिोशखान बहाद र (हा म्हिजे औरंगजेब आहि 

अंिःप रािील एक ि कग  दासी याचं्या ग प्ि प्रियाचे फळ, असा सावगहत्रक समज असलयाचे मनूचीने हलहून 
ठेवले आहे) हा येि आहे. स लिान बलंद अख्िर (शहाजादा अकबर याचा म लगा) याच्या िंबूच्या मागे 
त्याचा िंबू उभा करण्याि यावा अशी आज्ञा करण्याि आली. 

 
जीनि हन्नसा बेगम (औरंगजेबाची म लगी) हहच्या हशफारसीवरून इस्लामप री (ब्रम्हप री) चा 

हकल्लेदार बशारिखान याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
म हंमद काजम हा पाईन हवलायि (वाई प िे प्रािं) चा हदवाि होिा. त्याची नेमिकू वरघाटाचा 

(सािारा प्रािं) हदवाि म्हिनू करण्याि आली. 
 
बादशहानंी मन्सूरखान यास आज्ञा केली की : ि म्ही जाऊन आज्जमिारागड (सािारा) च्या 

ब रूजाची द रूस्िी करा. 
 
सोळा मे १७०० 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील हकीकि कळली : गहनमाचंा (मराठ्ाचंा) सरदार खंडोजी हा िीन 
हजार स्वाराचें सैन्य घेऊन धामधूम करण्याच्या उदे्दशाने चंदनवदंन व नादंहगरी या भागाि आला आहे. 
बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले, ‘नागोजी, पाढंरे वगैरेंनी दोन हजार नऊश े स्वार घेऊन 
हसयादिखानापाशी िैनाि व्हाव ेव हसयादिखान याने खंडोजीचे पाहरपत्य कराव ेअशी व्यवस्था करा.’ 

 
हसयादिखानाने हवनंिी केली की : राजा अवधूिडसग (ब ंदेला, ओरर्छ्याचा राजा) याला 

माझ्यापाशी िैनाि करण्याि याव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : कडक हबजली िोफेच्या माऱ्याने परळी हकललयाच्या िटाची 

डभि सहा दरआ (हाि?) पडली आहे. 
 
सतरा मे १७०० 
 

आज ईद ज्ज हाची (बकरीद) ची स रवाि. कचेऱ्या बंद होत्या. 
 
अठरा मे १७०० 
 

बकरीदचा सि आज बादशहानंी साजरा केली. शहाजादे व अमीर उमराव यानंी सिाबद्दल 
बादशहाचे अहभष्टडचिन केले. 



 
अनुक्रमणिका 

एकोिीस मे १७०० 
 

काब लचा माजी स भेदार मरहूम आमीरखान याची म ले मीरखान, मीर अब लहसन, म हंमद हसन, 
म हंमद काजम, म हंमद ख्वाजा, मीर म हंमद हादी, मीर म हंमद इब्राहीम ही बादशहानंा भेटली. त्यानंा 
मन्सबी व बहक्षसे देण्याि आली. स रिेचा अहधकारी मरहूम अमानिखान याची म ले अहमद व म हंमद िकी 
ही बादशहानंा भेटली. त्यानंा वसे्त्र देण्याि आली. 

 
हाजी बेग याला हकल्ले आज्जमिारागड (सािारा) च्या िोफखान्याचा दारोगा (व्यवस्थापक) म्हिून 

नेमण्याि आले. 
 
सािारा हकललयाच्या हवजयाबद्दल प ढील लोकाचंी पते्र व भेटी आलया :— दाऊदखान (पन्नी), राव 

दलपि ब ंदेला, बहाद रखान, ग लबग्याचा हकल्लेदार व फौजदार कामयाबखान, चाभंारगोंद्याचा ठािेदार 
ख्वाजा ख दायारखान. 
 

वीस मे १७०० 
 

रायचूरचा हकल्लेदार व फौजदार समंदरखान याने सािारा हवजयाबद्दल पत्र व अठरा अश्रर्फ्या 
पाठहवलया. अब्द लमजीदचा म लगा म हंमद वजीर याला बहमनवाड्याची ठािेदारी देण्याि आली. 

 
लालमि हजारी हा सािारा हकललयाच्या वढे्याि हकललयाच्या पायर्थयाशी मारला गेला होिा. 

त्याचा म लगा इंद्रडसग यास मन्सब व शाल ही देण्याि आली. 
 

एकवीस मे १७०० 
 

देना देवा वजंारा ही छाविीिील बाजाराचा अहधकारी (करोडा) अली अऱ् रजा याच्या मध्यस्थीने 
बादशहानंा भेटला. त्याने पधंरा मोहोरा नजर केलया. हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 

 
बादशहा मिलबखानाला म्हिाले, ‘आपलया छाविीचा नकाशा ियार करून दाखवा. आपलया 

अमीर उमरावाचंी हकिी पथके आली आहेि िे मला पाहावयाचे आहे.’ 
 
अनवा (माळवा, हसरोंजच्या उत्तरेस) येथून प ढीलप्रमािे बािमी आली : छत्रसाल ब ंदेला याने 

जाफर अलीला पत्र हलहून कळहवले की :— ि मचे वडील शरेअफगनखान हे जखमी होऊन रिागंिावर 
पडले असिा आम्ही त्यानंा उचलून घेऊन आलो आहोि. त्याचें प्राि हशल्लक आहेि. क िाला िरी पाठवनू 
त्यानंा घेऊन जा. त्याप्रमािे जाफरअलीने छत्रसालाकडे पालखी पाठहवली आहे. प ढे जे घडेल िे 
कळहवण्याि येईल. 

 
अब लफिहखान याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : मला शहाजहानाबाद येथे िैनाि करण्याि 

आले आहे. ह ज राि राहाव ेअशी माझी इच्छा आहे. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
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न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) याने प ढीलप्रमािे हलहून पाठहवले. हवजापूरच्या जवळ मी धनाजी 
जाधवावर चालून गेलो. य द्ध झाले. धनाजी जवळ बरेच सैन्य होिे. मी त्याला समोरून परिवनू लावला. 
धनाजीने आमच्या सैन्याच्या हपछाडीला (चंदावल) रामडसग होिा त्याच्यावर ह ल्ला केला. रामडसगने शथीने 
य द्ध केले. शत्रूचे अनेक लोक ठार झाले. य द्धाि रामडसग व राव दलपि यानंी उत्कृष्ट कामहगरी बजाहवली. 
त्यानंा आपलया कृपेची आशा आहे. 

 
त्याचें मानमरािब कळवाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याच्या फौजेिील बािम्यावंरून प ढीलप्रमािे कळले : राव गोपाळडसग 

वगैरे येथे िैनाि होिे. िे येथून हनघून गेले. प ढील मािसाचंी फरारी म्हिून नोंद करावी अशी आज्ञा झाली 
:— (१) गोपाळडसग, दोन हजार जाि व दीड हजार स्वार अशी मन्सब, (२) त्याचा म लगा डहमिडसग, 
चारश ेजाि व दोनश ेस्वार अशी मन्सब, (३) परखोिमडसग, अडीचश ेजाि व शभंर स्वार अशी मन्सब. 
 
बावीस मे १७०० 
 

िूराि (मध्य आहशयािील ि कग स्थान) येथील अहधपिीचा एक अहधकारी हमहिर बाकी हा 
चाकरीच्या उदे्दशाने बादशहानंा येऊन भेटला. त्याला िीनश ेजाि व वीस स्वार अशी मन्सब देण्याि आली. 
सािारा हवजयाबद्दल रायरी (रायगडचा) हकल्लेदार व फौजदार हशवडसग व सोलापूरचा हकल्लेदार व 
फौजदार सैफ द्दीन याचंी पते्र व भेटी या आलया. हरकाऱ्याचंा व्यवस्थापक (दारोगा) यारअलीबेग याने 
प ढीलप्रमािे कळहवले : परश राम हा परळी गडावरून पळाला. पि त्यावळेी ही बािमी वेंकटराव गोडवद 
हरकारा याने आपलयाला कळहवली नाही. त्याच्या सबंंधी काय आज्ञा? हरकाऱ्याचें पगार कमी करण्याि 
आले. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील हकीकि ली : कळनरकवासी (राजा) राम याची क ट ंबीय मािसे 

िळावर (ब्रह्मप री) नवाब जीनि हन्नसा बेगम (औरंगजेबाची म लगी) हहच्यापाशी नजर कैदेि आहेि. या 
बायकामंडळीि एक दहा अकरा वषाचा म लगा आहे. या म लाला आपलया आईपाशी ठेवाव े की 
(जनानखान्याच्या) बाहेर ठेवाव.े काय आज्ञा? त्याला आपलया आईपाशी राहू द्याव ेअशी बादशहानंी आज्ञा 
केली. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : हसयादिखान हा खंडोजीचे पाहरपत्य करण्यासाठी म्हिून चालून 

गेला. हजलहजच्या बारा िारखेस (वीस मे १७००) िो हशरवळ नजीक पोहोचला. खंडोजी हा रोहहडा 
हकललयाकडे हनघून गेला. 
 
तेवीस मे १७०० 
 

फिेह ल्लाखानाचे मोचे पाहून येण्यासाठी बादशहानंी बक्षीउलम लक म खहलसखान यानंा साहंगिले. 
आपि उद्या हशकारीला जाऊ असे बादशहा म्हिाले. िशी व्यवस्था करण्याि आली. नंिर बादशहा 
म्हिाले, ‘परवा जाईन.’ 
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खंडोजीच्या पाठलागावर हसयादिखान गेला होिा. िो पाईन हवलायिच्या सालपाघाटापयंि 
पोहोचला. त्यापूवीच खंडोजी पळून गेला होिा. हसयादिखान यास ह ज राि बोलावण्याि आले. 

 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान, नाहरखान व सैय्यद शम्स द्दीनखान यानंी कही आिण्यास जाव ेअशी 

बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
चोवीस मे १७०० 
 

बादशहानंी आज्ञा केली की : सय्यदखान दारोगा याने खटावचा ठािेदार रामचंद्र व मसूरचा 
ठािेदार महाजी (महादजी जगदाळे िर नव्हे?) याचं्या पथकाि हकिी मािसे आहेि याची पाहिी करावी. 

 
एकोजी याला िीन हजार जाि व दोन हजार स्वार अशी मन्सब होिी. िो चीनक लीजखानाच्या 

फौजेि िैनाि होिा. त्याला हवजापूर स भ्याि िैनाि करण्याि आले होिे. िसे न करिा त्याला पूवीप्रमािे 
आपलया फौजेि राहू द्याव ेअशी चीनक लीजखानाने हवनंिी केली. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
खान फीरोजजंग याच्या फौजेिील पचेंचाळीस मोगल िेथून हनघून आले होिे. त्याचं्या मन्सबी 

कमी करण्याि आलया होत्या. त्या परि बहाल करण्याि येऊन त्यानंा फिेह ल्लाखानाच्या फौजेि िैनाि 
करण्याि आले. 
 

पंचवीस मे १७०० 
 

बादशहा आज हशकारीला जािार होिे. जािे रहहि करण्याि आले. मके्कच्या शरीफाचा 
(अहधपिीचा) वकील बादशहानंा भेटला. त्याने भेटी आिलया होत्या. त्या बादशहानंा हदलया. 

 
हसयादिखान हा (खंडोजीच्या पाठलागावरून) परि आला. िो आहि त्याचे सहकारी 

ख्वाजाखान, ि कग िाजखान, ह सेन सय्यद व म नीमखानाचा म लगा म हंमद काजम हे बादशहानंा भेटले. 
 

सव्वीस मे १७०० 
 

सािारा हवजयाबद्दल जानहसपारखान (हैद्राबादचा स भेदार) याने पते्र व शभंर मोहरा पाठहवलया. 
धनाजी जाधवावर हवजय हमळहवलयाबद्दल ज स्लफकारखान न स्त्रिजंग आहि त्याचे सहकारी यानंा 
प ढीलप्रमािे बढत्या देण्याि आलया :— 
 
(१) न स्रिंजग याला सहा हजार जाि, पाच हजार स्वार व एक हजार द घोडी अशी मन्सब होिी. 

त्याला हखलिीची वसे्त्र व एक ढाल; 
(२) दाऊदखान (पन्नी) याला पाच हजार जाि, पाच हजार एकश ेस्वार त्यापैकी दीड हजार द घोडी, 

एक िलवार; 



 
अनुक्रमणिका 

(३) राव दलपि ब ंदेला, अडीच हजार जाि, दोन हजार िीनश ेस्वार, त्याच्या मन्सबीि िीनश ेस्वारानंी 
वाढ करण्याि आली; 

(४) रामडसग हाडा दीड हजार जाि, एक हजार स्वार द घोडी, मन्सबीि पाचश ेस्वाराचंी वाढ करण्याि 
आली, वीस लाख दाम बक्षीस; 

(५) राव कान्होजी (हशके) पाच हजारी पाच हजार स्वार, हखलिीची वसे्त्र; 
(६) रशीद ओगलाल, मन्सबीि शभंराची वाढ. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : रजवीखान, म हंमद शरीफ वगैरे मोगल, खानफीरोजजंगाची 

छाविी सोडून येि आहेि. बादशहानंी आज्ञा केली की : त्यानंा परि फीरोजजंगाच्या छाविीि नेऊन 
घालाव.े िे न जािील िर त्याचं्यावर बादशहाचा कोप होईल असे त्यानंा बजवाव.े रजवीखानाची खान ही 
पदवी काढून घेण्याचीही बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
खानबहाद र न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) याने रामडसग (हाडा) व राव कान्होजी (हशके) याचं्या 

हवनंत्या बादशहाकडे पाठहवलया. राव कान्होजी (हशके) याने हवनंिी केली की : कचोली (?) परगिा हा 
माझ्या जहाहगरीि आहे. त्याचे उत्पन्न कमी आहे. त्याच्या ऐवजी जमडखडी परगिा मला देण्याि यावा. 
बादशहानंी आज्ञा केली की : इनायि ल्लाखान याने चौकशी करून कळवाव.े 
 
सत्तावीस मे १७०० 
 

काल बादशहा मिलबखानाला म्हिाले, ‘फिेह ल्लाखानाचे मोचे पाहून या.’ त्याप्रमािे िो मोच्यावर 
गेला. पाऊस पडि होिा. त्याम ळे मिलबखान हा परि येऊन बादशहाला मोच्याची हकीकि कळवीपयंि 
मध्यरात्र झाली. 

 
खान न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) याने हलहून कळहवले की : माझ्या बरोबर मोगल पथके नाहीि. 

जी होिी िी ह ज राि बोलावनू घेण्याि आली आहेि. इिर मोगल पथके माझ्यापाशी िैनाि करण्याि यावी. 
बादशहानंी आज्ञा केली की : ज म्दि लम लक (असदखान म ख्यप्रधान) याच्या सैहनकांपकैी एक हजार स्वार, 
पाचश ेमोगल व पाचश ेबकंदाज हे ज स्लफकारखान याजपाशी िैनाि करण्याि याविे. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले िे असे : धनाजी जाधव हा छाविी करण्याच्या उदे्दशाने बेडराचं्याकडे 

गेला. परंि  त्यानंी त्याला छाविीसाठी जागा हदली नाही. धनाजी जाधव िेथून परिून म िगजाबाद 
हमरजेकडे आला आहे. पन्हाळगडच्या प्रािंाि छाविी करावी असा त्याचा उदे्दश आहे. खान न स्रिजंग हा 
त्याचा पाठलाग करीि येि आहे. 

 
बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले, ‘इस्लामप री (ब्रह्मप री) चा हकल्लेदार बशारिखान याला 

प ढीलप्रमािे हलहा :— नरकवासी रामा (राजाराम) याचे मेह िे हे म सलमान होण्याची इच्छा करिील िर 
त्यानंा शहाजादा बेदारबख्ि याजपाशी पाठहवले जाव े नाही िर त्यानंा कैदेि ठेवावे’ (ख सरपूरा रामा 
जहन्नमी अगर इरादा इस्लाम दाशिा बाशद हनज्दे शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि बहाद र ब हफरस्िंद ब इल्ला 
दर कैद दारंद). 
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म हिहसब (नीहिमते्तवर देखरेख करिारा अहधकारी) शखे नूरुलहक याने अजग केला की : नागोजी 
(माने), बहहजी (पाढंरे), राजा अवधूिडसग (ओर्छ्याचा राजा), ख्वाजाखान, व इंद्रडसग याचं्या छाविीि 
(हमस्ल, गोट) दारू हपिे व वशेया, निगकी इत्यादी हवपरीि प्रकार चालिाि. काय आज्ञा? 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : असे प्रकार करू नयेि म्हिून हखदमििलबखान यानंी मनाई करावी. 
 
रायरी (इस्लामगड, रायगड) चा हकल्लेदार व फौजदार हशवडसग याने हवनंिी हलहून पाठहवली की 

: आपि परवानगी देि असाल िर माझे काका म क ं दडसग यानंा येथे ठेवनू मी ह ज राि येईन. बादशहानंी 
हवनंिी मान्य केली नाही. 
 
अठ्ठावीस मे १७०० 
 

सरबराहखान कोिवाल याचा नायब म हंमद अमीन याने म खहलसखानाच्या द्वारे हवनंिी केली की : 
िळावर (ब्रह्मप रीच्या) नायब म हिहसबच्या प्रकरिाि जो दगा झाला त्याि सव्वीस मन्सबदार, चाळीस 
इसम व कोिवाली चब त्र्यावरची सहाश ेमािसे याचंा एक महहन्याचा पगार कापून घ्यावा अशी आज्ञा झाली 
होिी. िी मािसे हनरपराधी आहेि. त्यानंा दंडाची माफी देण्याि यावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
सािाऱ्याचा माजी हकल्लेदार स भानजी हा हजर झाला. त्याला पाच हजार जाि व दोन हजार स्वार 

अशी मन्सब होिी. त्याच्या िंबूवर फळफळावळे पाठवावीि अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : धनाजी जाधव याचा बेि हकलीदे फिह उफग  वसंिगडच्या 

पहरसराि येण्याचा हदसिो. बादशहानंी आज्ञा केली की : चीनक लीजखानाला म्हिावे, आपलया 
फौजेसहहि ियार रहा. गहनमाच्या (धनाजी जाधवाच्या) पाहरपत्यासाठी मी ि म्हाला पाठहविार आहे. 
 

एकोितीस मे १७०० 
 

आजे्ञप्रमािे मन्सूरखान हा आज्जमिारागडावरून (सािारा) येऊन बादशहानंा भेटला. 
 
नायब कोिवाल म हंमद अमीन याने हवनंिी केली की : नरकवासी रामा (राजाराम) याच्या 

म लाबरोबर िेहिीस मािसे िळावर (ब्रह्मप रीच्या) कैदेि आहेि. त्यानंा ठार माराव ेअशी आज्ञा झाली आहे. 
िर याबाबिीि ज म्दि लम लक (असदखान म ख्यप्रधान व ब्रह्मप रीच्या िळाचा रक्षक) यास आज्ञा देण्याि 
यावी. बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. फजाइलखान याने िसे हलहाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
मोच्यावरून फिेह ल्लाखान हा भेटण्यास आला. म लिफिखानाने कळहवले की : गाजीउद्दीन 

(फीरोजजंग) याचे सैहनक फिेह ल्लाखानापाशी िैनाि आहेि. त्यानंा जवळजवळ िीस महहन्याचा पगार 
हमळावयाचा आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की : िीन हजार मोहरा व पन्नास हजार रुपये देण्याि याविे. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : ज स्लफकारखानबहाद र न स्रिजंग हा धनाजी जाधवाचा पाठलाग 

करीि मछींद्रगडापयंि पोहोचला असून िो वसिंगडच्या पहरसराि येि आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

तीस मे १७०० 
 

हरकऱ्याचं्या िोंडून प ढील हकीकि कळली : नरकवासी रामा (राजाराम) याचे कारभारी 
(पेशकार) रामचंद्र, (रामचंद्रपंि अमात्य) याचंा वकील रामाजी पंडीि व परश राम (परश रामपंि प्रहिहनहध) 
याचंा वकील अंबाजी (अिंाजी आपदेव) हे छाविीि आले आहेि. बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा याच्या 
मध्यस्थीने मोगलानंा हकल्ले द्याव े व (राजा) रामाच्या म लाला हजवाचे अभय हमळवाव ेअसा त्याचंा उदे्दश 
आहे. 
 

एकतीस मे १७०० 
 

चाभंारगोंद्याचा ठािेदार ख्वाजा ख दायारखान याने आंब्याच्या दोन करंड्या पाठहवलया. बादशहानंी 
त्यािील िीस आंबे बादशहाजादा म हंमद आज्जामशहा याला हदले. 

 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान हा कही आिण्यासाठी गेला होिा. िो येऊन बादशहानंा भेटला. 
 
हवजाप राि दोन साधू दरवशे राहाि होिे. त्यापैकी सय्यद म स्िफा काद्री यास शभंर होन व अत्तर व 

सय्यद ह सेन यास पन्नास मोहरा पाठहवण्याि आलया. 
 
म खहलसखानाने कळहवले की : शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याजपाशी पूवी चोवीस हजार स्वार 

होिे. आिा चौदा हजार स्वार राहहले आहेि. बाकीचे स्वार बादशहाच्या ह ज राि िैनाि आहेि. िर काय 
आज्ञा? बादशहानंी आज्ञा केली की : मरहूम अगरखान याचा नािू िैमूरबेग हा माझ्या पाशी राहील. 
बाकीच्यानंा (बेदारबख्िापाशी) िैनाि करा. 
 
एक जून १७०० 
 

काल रात्री फिेह ल्लाखानाने हलहून पाठहवले की : मी पगाराचे वाटप केले. उद्या मी हल्ला करिार. 
हशड्या ियार केलया आहेि. मला धन ष्ट्ये व बािाचें भािे देण्याि याविे. बादशहानंी आज्ञा केली की : िीनश े
धन ष्ट्ये व हििकेच बािाचें दस्िे देण्याि याविे. अगरखानाचा नािू शमशरेबेग व त्याच्या पथकािील सैहनक 
यानंी परळी हकललयाभोविी टेहेळिी करून याव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
दोन जून १७०० 
 

काल संध्याकाळी बादशहा रूह ल्लाखान, म रीदखान व म नीमखान यानंा म्हिाले, ‘फिेह ल्लाखानान 
हकललयावर हल्ला चढवील. ि म्ही, खास चौकीचे सैहनक, जल्ल चे (बादशहाच्या हनकटचे) सैहनक, 
मीरखानाचे सैहनक वगैरेंनी जाऊन मोच्याि हजर राहाव.े’ त्याप्रमािे अंमलबजाविी करण्याि आली. 

 
मध्यरात्रीच्या स मारास मिलबखानाने हलहून पाठहवले की : हकललयािील मािसे सावध झाली 

आहेि. हल्ला करण्यास सधंी नाही. काय आज्ञा? बादशहानंी आज्ञा केली, ‘परि या. सधंी पाहून 
फिेह ल्लाखान हल्ला करील.’ 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंी आज्ञा केली की : ख शहालबेग कौल याने पन्नास मािसे बरोबर घेऊन जाव ेव लाकडे 
िोडून आिावी. 

 
ब ऱ्हािपूरचा स भेदार मोहिकदखान याने सािारा हवजयाबद्दल पते्र व अठरा मोहरा पाठहवलया. 

मोहरा माफ करण्याि आलया. 
 
तीन जून १७०० 
 

एक प्रहर पाच घहटका हदवस आला असिा हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील हकीकि कळली : 
परळीच्या हकललयाच्या ब रुजापाशी एक खडक आहे. फिेह ल्लाखान खडकावर दोन–िीन दरआ (हाि) 
चढला. रुह ल्लाखान िेथे ठाि माडूंन आहे. उभय पक्षाि अस्ग्नबाि, बंद की, िलवारी व धन ष्ट्यबाि याचंा 
मारा चालू आहे. कचेरीचे काम संपले िसे बादशहानंा कळहवण्याि आले की : उभयपक्षाचे बरेच लोक 
मारले गेले अगर जखमी झाले. खडकावर बािाचंा व बंद कीचा मारा चालू आहे. फिेह ल्लाखान िेथे हटकून 
राहिे कठीि आहे. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : उस्मानकरावल याने जाऊन पहरस्स्थहिची कसून चौकशी करावी. 

मिलबखानाने मोच्यावर जाव.े िरहबयिखानाने मोच्यावर दोनश ेबाि पाठवाव.े 
 
सािारचा माजी हकल्लेदार स भानजी याच्या भाऊबंदापकैी नरडसगराव याला शभंर मोहराचं्या 

डकमिीची एक घोडी बक्षीस म्हिून देण्याि आली. 
 
चार जून १७०० 
 

बादशहानंी काल रात्री बक्षीउलम लक म खहलसखान याला एकािंाि बोलावनू त्याच्याशी खलबिे 
केली. बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले, ‘ि म्ही उद्या सकाळी बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा याच्या 
डऱ्यावर जा.’ त्याप्रमािे म खहलसखानाने आज्जम बरोबर चार घहटका खलबिे केली. त्यानंिर त्याने 
बादशहाकडे येऊन त्यानंा एकंदर पहरस्स्थहि समजावनू साहंगिली. 

 
स भानजी (सािारचा माजी हकल्लेदार) च्या हबरादरीिील (भाउबंद अगर पथकापैकी) माहिकराव, 

भास्करराव व हकशनराव यानंा प्रत्येकी एक घोडा बक्षीस देण्याि आला. 
 
मके्कच्या शरीफाचा (अहधपहि) वकील शखे म हंमद अफंदी याला दोन हजार रुपये बक्षीस द्याव े

अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहा म हंमद म हरमखान (बागाचंा व्यवस्थापक) याला म्हिाले, ‘आंब्याच्या दोन करंड्या 

ज म्दि लम लक असदखान याजकडे िळावर (ब्रह्मप री) पाठवा.’ 
 

पाच जून १७०० 
 



 
अनुक्रमणिका 

आज पाऊस पडि होिा. यासाठी बादशाही कचेऱ्या व न्यायालये बंद होिी. 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : धनाजी जाधव याने स्विःचे सैन्य पन्हाळगडच्या पायर्थयापाशी 
ठेवले. िो स्विः खेळिा (हवशाळगड) हकललयाकडे गेला आहे. दादो मलहार व हिमंिराव हे आपली सैन्य 
घेऊन भाळविी (मंगळवढे्याजवळ) कडे गेले आहेि. बीदर उफग  म हंमदाबाद प्रािंाि छाविी करावी असा 
त्याचंा उदे्दश हदसिो. खानबहाद र न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) हा त्याचं्या पाठलागावर गेला आहे. 
बादशहानंी आज्ञा केली की : खानन स्रजंग याला हलहा. त्याला म्हिावे, ‘गनीम कोठेहह गेले िरी त्याचंा 
पाठलाग सोडू नकोस आहि त्यानंा छाविी करू देऊ नकोस.’ 
 

सहा जून १७०० 
 
काल रात्री बादशहानंा कळहवण्याि आले की : पावसाम ळे धान्याचे भाव रुपयाला दोन शरे झाले आहेि. 
गविचारा याचंा प रवठा होि नाही. छाविीिील लोकाचंी भयंकर द दगशा होि आहे. काय आज्ञा? 

 
बादशहा म्हिाले, ‘म खहलसखान याने बादशहाजादा म हंमद आज्जम याच्या डेऱ्यावर जाव.े’ 

त्याप्रमािे म खहलसखान गेला. त्यानंिर बादशहाजादा आज्जम व म खहलसखान हे दोघे बादशहाकडे आले. 
िे म्हिाले, ‘रामचंद्र (पिं अमात्य) व परश राम (पंिप्रहिहनहध) याचें वकील व परळी हकललयािील लोक 
हजवाचे अभयदान मागि आहेि. िे वकील) म्हििाि की :— परळीचा हकल्ला सध्या आम्ही आपलया 
िाब्याि देिो. बादशहा खटावला जािील त्यावळेी चंदनवदंन वगैरे पाच हकल्ले मोगलाचें हवाली करण्याि 
येिील.’ 

 
बादशहा (शहाजादा आज्जम व म खहलसखान यास) म्हिाले, ‘ि मच्या मनाला पटेल िसे करा.’ 

बादशहानंी म खहलसखानाला प ढीलप्रमािे आज्ञा केली : कलीदे फिह (वसंिगड) चा हकल्लेदार राविमल 
झाला याला ह ज राि बोलावनू घ्या. शम्स द्दीन म हंमदखान यास िेथे (वसंिगड) हकल्लेदार म्हिनू नेमण्याि 
येईल. राविमल झाला हा परळीगडचा हकल्लेदार म्हिून काम करील. म हंमद आज्जमशहा व िरहबयिखान 
याचं्या हरकाऱ्यानंा बोलावनू बादशहानंी आज्ञा केली की : परळीच्या हकललयाि जाऊन िेथील िोफा वगैरे 
सामग्रीची काळजीपूवगक देखरेख करा. बादशहा म्हिाले, ‘मिलबखान व बादशहाजादा आज्जम याचें 
अहधकारी यानंी हकललयाच्या दरवाज्यावर ठाि माडूंन बसाव.े शहाजादा आज्जम यानंी बोलाहवलयावर 
बयूिाि (सरकारी सामानाचे अहधकारी) व खान सामान याचं्या कचेरीिील दारोगा यानंी हकललयाि जाऊन 
िेथे असलेला धान्य आहद हजनसाचंा साठा जप्ि करावा.’ 
 

बादशहा मिलबखानाला म्हिाले, ‘उस्मान करावल व इिर अहधकारी यानंा, प ढील मजलाचें व 
आमच्या उिरण्याच्या जागाचें ठरहवण्यासाठी खटावच्या म क्कामापयंि, वाटेवर नेमा. आमचे प ढे जाण्याचे 
िंबू (पेशखाना) प ढे जाऊ द्या. चीनक लीजखान याने कही आिण्यासाठी जवळपास जाव.े 

 
बादशाही गंज (बाजार) याचा व्यवस्थापक (करोरा) सय्यद अली रजा याला बादशहानंी आज्ञा 

केली की : व्यापाऱ्याचं्याकडून धान्य चार पाच शरेाच्या भावाने हवकण्यास लावा. 
 
फिेह ल्लाखान याने मोच्यािून हनघनू याव ेअशी बादशहांनी आज्ञा केली. या संबधंाि बादशहानंा 



 
अनुक्रमणिका 

कळहवण्याि आले की : नद्यानंा पूर आले आहेि. नद्या पार करण्यासाठी फिेह ल्लाखानाकडे हत्ती पाठवाव े
अशी आज्ञा झाली. 
 
सात जून १७०० 
 

काल बादशहानंी शरफ द्दीनला आज्ञा केली की : ि म्ही फिेह ल्लाखानाच्या मोच्यावर जाव.े िेथून 
फिेह ल्ला व मोच्यािील मािसे यानंा घेऊन याव.े त्याप्रमािे करण्याि आले. बादशहानंा कळहवण्याि आले 
की : फिेह ल्लाखान उद्या येिार होिा पि पाऊस व नद्यानंा पूर याम ळे िो (आज) येि आहे. 
 
आठ जून १७०० 
 

पावसाम ळे बादशहानंी आज कवऱे्याचें काम केले नाही. 
 

बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळहवण्याि आले. नदीच्या पलीकडे चीनक लीजखान व रूह ल्लाखान 
याचं्या लष्ट्कराि रुपयाला एक शरेाच्या हहशबेानेही धान्य हमळेनासे झाले आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की, 
‘हत्तीवरून व नावािून धान्य पोहोचवा.’ बादशहानंा कळहवण्याि आले की : धान्याच्या व गविचाऱ्याच्या 
महागाईम ळे लष्ट्करािील सैहनक छीिाव सोडून खटावची वाट धरीि आहेि. बादशहा म्हिाले, ‘त्यानंी 
अडव ूनका. चीनक लीजखान याने खटाव व बादशाही छाविी यामध्ये राहाव.े’ 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : बादशहाजादा आज्जम याने आपली नाव नदीि घािली आहे. 

त्याच्या िोफखान्याचा दारोगा अब्द ऱ् रहीम हा परळी हकललयाच्या दरवाज्यावर जाऊन बसला आहे. 
हकल्लेदार व हकललयािील मािसे बाहेर येि आहेि. 

 
बादशहा हे फराशखान्याचा म शरफ शफ ग द्दीन याला म्हिाले, ‘लागिारे िंबू राह ट्या बरोबर घ्या. 

बाकीचे आज्जमिारागडच्या (सािारा) हकललयाि ठेवनू द्या.’ 
 
बादशहा उस्मान करावल यास म्हिाले, ‘ि म्ही कऱ्हाडला जाऊन छाविीसाठी जागा पाहून या.’ 

उस्मान करावल म्हिाला, ‘येथून िेथपयंि काळी जमीन फार आहे.’ 
 

नऊ जून १७०० 
 

आज सकाळी बादशहा बक्षीउलम लक म खहलसखान, िरहबयिखान, मिलबखान, ख दाबंदाखान 
वगैरेंना म्हिाले, ‘परळीचा हकल्लेदार व हकललयािील मािसे बाहेर आली आहेि. ि म्ही हकललयाि जा.’ 
त्याप्रमािे िे लोक हकललयाि गेले. 

 
एक प्रहर साि घहटका हदवस आला असिा शहाजादा आज्जम याचा वकील स लिाननजर आला. 

त्याने परळी हकललयाच्या सोन्याच्या हकललया व परळी हवजयाबद्दल शहाजाद्याकडून नजर (भेट, हनसार, 
ओवाळिी) आिली. 

 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहा हसकंदर बेग कौल याला म्हिाले, ‘नगारखान्याि ह क म पाठवावा. पाच घहटकापयंि 
नौबिी झडू द्या.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : मन्सूरखानाचा म लगा म हंमद काजम याने हकलीदे फिह (वसंिगड) 

ला जाव.े िेथून राविमल झाला यास पाठवाव.े सय्यद शम्स द्दीन म हंमदखान याचे वसंिगड (हकल्लेदारी) 
ला जािे रहहि करण्याि आले. 

 
बादशहा शखे हहदायिकेश याला म्हिाले, ‘खटावचा ठािेदार रामचंद्र याला बोलवा. त्याला 

म्हिाव,े ‘छाविीसाठी खटाव डकवा इिर हठकािी योग्य पाहून कळवा.’ 
 
फिेह ल्लाखान हा येऊन बादशहानंा भेटला. बादशहानंी नावाचंा व्यवस्थापक म हंमद िकी यास 

हवचारले, ‘कृष्ट्िेला पूर हकिी आला आहे? त्याने साहंगिले, ‘दीड दरआ (प रुष?).’ 
 
न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) याच्या हलहहण्यावरून बादशहानंी दाऊदखान (पन्नी) याची हैद्राबाद 

कनाटक, बालाघाट व पाईन घाट याचं्या फौजदारीवर नेमिूक केली. 
 

दहा जून १७०० 
 

खटावचा ठािेदार रामचदं्र याचा वकील याने वाकनीस हहदायिकेश यास कळहवले की : 
छाविीसाठी भषूिगड हकललयानजीक जागा चागंली आहे. बादशहानंी उस्मान करावल व असद ल्ला 
ख शमंहजल यानंा बेलदार वगैरे देऊन (रस्िा नीट करण्यासाठी) प ढे जाण्यासाठी नेमले. 

 
काल संध्याकाळी कळले की : िरहबयिखान, मन्सूरखान व ख दाबंदाखान हे परळी हकललयाि 

राहहले. म खहलसखान व मिलबखान हे ह ज राि आले. 
 
बादशहा हे फराशखान्याचा म शरफ शफ ग द्दीन याला म्हिाले, ‘आम्ही येथून सोमवारी रवाना होऊ.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : मागावरील फौजदार व ठािेदार यानंा हलहा :— पावसाळा आहे. 

मागाि आपले अहधकारी उभे करा. 
 
माळव्याचा स भेदार म ख्िारखान याने प ढीलप्रमािे हलहहले : राव गोपाळडसग चदं्रावि हा या प्रािंाि 

आला असून िो उपद्रव करण्याच्या उदे्दशाने सैन्य गोळा करीि आहे. या भागािील जमीनदार व फौजदार 
यानंी मला लवकर येऊन हमळाव ेअशा आज्ञा म द्दाम ग जगबदाराचं्या हस्िे रवाना व्हाव्या. 

 
बालाघाटचा बदललेला फौजदार बख्िमंदखान याने खान न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) याची 

इच्छा असेल िर हिकडे जाव ेनाही िर ह ज राि याव ेअशी आज्ञा झाली. बक्षी बहरामंदखान याचा जावई 
म हंमद िकीखान हा िळावर (ब्रह्मप री) मरि पावला. त्याला वीस हजार रुपयाचें वषासन होिे. 
 
अकरा जून १७०० 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंी हखदमि ग जारखानाचा म लगा अब्द लकादर याला बलेदार बरोबर देऊन हनरोप हदला. 
भषूिगडच्या मागावरील चढ उिार नीट कराव ेअशी त्यानंा आज्ञा करण्याि आली. 

 
माळवा स भ्याच्या बािम्यावंरून कळले की : शरेअफगनखानाच्या मतृ्यूनंिर त्याचा नायब अल्लाह 

क लीबेग हा शहाबाद सोडून कालाबाग येथे गेला. ही सधंी पाहून शाहमन ढंढेरा याचा म लगा देवीडसग याने 
शहाबाद ल टून िेथे आपले ठािे बसहवले. बादशहानंी आज्ञा केली की : जानहनसारखान यास त्याचे 
पाहरपत्य करण्यास हलहाव.े 

 
माळव्याच्या वृत्तािंावरून प ढीलप्रमािे कळले : रामडसग हाडा याचा म लगा भीमडसग याने राव 

गोपाळडसग चंद्रावि याला सहा हजार रुपये व कापडाच्या दोन पेट्या हदलया. याहशवाय त्याने राव 
गोपाळडसग याला आपलया इलाख्याि आश्रय हदला. काय आज्ञा? बादशहानंी आज्ञा केली की : रामडसग व 
त्याचा म लगा याचें मानमरािब काय आहेि चौकशी करून कळवाव.े 

 
काल गंजाचा (बाजाराचा) करोडा (व्यवस्थापक) अली रजा याने कळहवले की : नदीला पूर 

आलयाम ळे धान्य येऊ शकि नाही. नावाचं्या व्यवस्थापकाला (मीरे बहर) साहंगिले की, ‘नावा सोडा.’ िो 
म्हििो की, ‘आपली ठािी हिकडे कायम नसिाना मी नावा सोडू शकि नाही.’ बादशहा म्हिाले, ‘नावा 
सोडा. चीनक लीजखान हिकडे गेला आहे.’ 
 
बारा जून १७०० 
 

बादशहा मिलबखानाला म्हिाले, ‘येथून परळीच्या हकललयाचे अंिर हकिी साखळी आहे हे पाहून 
या. मी उद्या हकल्ला पाहण्यासाठी जाि आहे.’ 

 
रूह ल्लाखान याने हलहून पाठहवले की : येथे ओझी वाहिारी मािसे व वाहने हमळि नाहीि. 

बलूच्यानंा नेमण्याि येऊन ओझी वाहिारी मािसे व वाहने हमळिील िेथून आिण्याची त्यानंा िाकीद 
करण्याि यावी. 
 

तेरा जून १७०० 
 

आज बादशहा डो्याला हशरपेच बाधूंन िख्िे रवावंर स्वार होऊन परळीचा हकल्ला पाहाण्यास गेले. 
िे हकललयाि दाखल झालयावर बादशहाजादा आज्जम याने त्याचं्यावरून चादंीची फ ले ओवाळून टाकली. 
आजे्ञप्रमािे मन्सूरखान याने िोफानंा सरबत्ती हदली. हकललयाच्या महशदीि बादशहा प्राथगना पढले. नंिर 
वाहनावर स्वार होऊन िे हकललयाच्या आिील वाटेने फिेह ल्लाखानाच्या मोच्याि गेले. मोचे पाहून िे परि 
आपलया हनवासस्थानाला आले. जाण्यायेण्याचे एकंदर अंिर िीन कोस भरले. 

 
प ढील लोकानंी बादशहानंा भेटून नजरािे अगर भेटी हदलया :— बादशहाजादा म हंमद 

आज्जमशहा, बक्षीउलम लक बहरामंदखान, बक्षीउलम लक म खहलसखान, मिलबखान, रूह ल्लाखान, 
यलंगिोशखान, ख दाबंदाखान, इंद्रडसग, बहाद रडसग, मरहूम नजाबिखान याचा नािू, ख्वाजा 
अब्द लकादर, ग लबग्याचा पीरजादा सय्यद मझली, गोडवदराय हरकारा, शहाजादा आज्जमचा खानसामा 



 
अनुक्रमणिका 

मूसवीखान. 
 

चवदा जून १७०० 
 

रूह ल्लाखानाने हवनंिी केली की : प ढील म क्कामाचे िंब ू रवाना झाले आहेि. उद्या आपि कूच 
करिार आहाि. पि ओझी वाहाण्यासाठी उंटाचंा प रवठा झाला नाही. या कामासाठी ग जगबदार नेमले गेले 
होिे. काय आज्ञा? बादशहा म्हिाले, ‘आम्ही अकरा म हरम (सिरा जून) ला हनघ .’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : हसयादिखान याने दौलिखान्या (हनवासस्थान) च्या प ढे टेहेळिी 

करीि असाव.े ख्वाजाखान, सरकारखान व ह सेनखान हे त्याच्या बरोबर राहाविे. 
 
कौलाराचा (हशपाई, हजरे वगैरे) म शरफ ग लाम म हंमद हा पेशखान्याबरोबर (प ढे पाठहवलेलया 

िंबूबरोबर) गेला होिा. त्याने दारूगोळा माहगिला. द्यावा अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : परळीगडचे नाव याप ढे नवलिारा हे राहहल कागदोपत्री याच नावाने 

त्याचा उल्लखे होि जावा. 
 
म खहलसखान याने हवनंिी केली की : नगोजी माने याची अजी आहे की :— म्हसवडचा ठािेदार 

रिद ल्लाखान याला बदलून त्याच्या जागी मला म्हसवडची ठािेदारी हदली िर मी गहनमानंा (मराठ्ानंा) 
त्या भागाि येऊ देिार नाही. बादशहानंी नागोजीची हवनंिी मान्य केली. त्याला हखलिीची वसे्त्र द्यावी अशी 
आज्ञा करण्याि आली. नागोजी माने यास पाच हजार जाि व चार हजार स्वार अशी मन्सब होिी. 
 

पंधरा जून १७०० 
 

उस्मानखान करावल व असद ल्ला ख शमंहजल हे भषूिगडपयंिच्या मागाची पाहािी करून आले. 
भषूिगडपयंि अिंर चवदा कोसाचे असून सहा मजला होिील असे त्यानंी कळहवले. 

 
बादशहानंी बक्षीउलम लक म खहलसखान, हमीद द्दीनखानबहाद र व जवाहरमल (बाधंकामाचा म ख्य) 

यानंा आज्ञा केली की : नवलिारा उफग  परळीच्या हकललयाची जी मोडिोड झाली आहे िी द रुस्ि करावी. 
त्याप्रमािे त्यानंी द रुस्िी व डागड जीच्या खचाचा अंदाज बादशहानंा हदला. जवाहरमलने हकललयाची 
द रुस्िी करावी अशी आज्ञा करण्याि आली. 
 
सोळा जून १७०० 
 

आज म हरमचा दहावा हदवस. कचेऱ्या बंद होत्या. बादशहानंी आज पाच अनाथ म लानंा बोलावनू 
त्याचं्या डो्यावर हाि ठेवनू त्यानंा सोने व एक एक आबंा बक्षीस म्हिून हदले. 
 
सतरा जून १७०० 
 



 
अनुक्रमणिका 

आज बादशहा नवलिारागड उफग  परळी येथून हनघाले. िख्िे रवावंर िे स्वार होिे. पाउिेदोन 
कोसाचा प्रवास करून िे आज्जमिारागड (सािारा) जवळ येऊन म क्कामावर पोहोचले. गंज (बाजार) च्या 
करोडी हगरीवर (व्यवस्थापक) अली रजाच्या ऐवजी पूवीप्रमािे सय्यद इमाम द्दीन याची नेमिूक करण्याि 
आली. 

 
प ढील मंडळींनी बादशहा प्रवासाि असिाना, त्यानंा भेटून नजरािे हदले :— मरह म अमीरखान 

याचा म लगा मीरखान, बाजाराचा व्यवस्थापक सय्यद इमाम द्दीन, रूह ल्लाखान याची खलील ल्लाखान वगैरे 
दोन म ले. 

 
नाहरखान याची म ले जंगजूखान व अबू म हंमदखान यानंी बादशहानंा एक कडलगड हदले. 

बादशहानंी हवचारले, ‘नाहरखान क ठे आहे?’ िे म्हिाले, ‘िो पाईन हवलायि (हशरवळ प्रािं) हून 
आज्जमिारागड (सािारा) कडे येि आहे. उद्या येऊन आपलयाला भेटेल.’ 

 
म खहलसखान, मिलबखान, यलंगिोशखान आदींच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 

 
अठरा जून १७०० 
 

काल रात्री यारअलीबेग याने अजग केला की : छाविीचे सामान मागच्या म क्कामावरून अद्याप आले 
नाही. आपला पेशखाना (प ढे पाठवायचे िंबू) प ढे रवाना झाला आहे. येथेच म क्काम करावा. हवनंिी मान्य 
करण्याि आली. 

 
म्हसवडचा ठािेदार नागोजी माने यास हखलिीची वसे्त्र व ि रुकिाजखान यास एक घोडा या वस्िू 

देण्याि आलया. 
 
िरहबयिखान हा सैन्याची हपछाडी (चंदावल) साभंाळीि होिा. त्याने हवनंिी हलहून पाठहवली की 

:— 
 
(१) बकंदाजाचंी पगारबाकी फार राहहली आहे. त्याचंी द दगशा आहे. त्याचंा पगार हमळावा. पन्नास हजार 

रुपये सरकारी खहजन्यािून पाठहवण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 
(२) येथे धान्य नाही. आम्ही िेथे येऊन पोहोचेपयंि काही धान्य पाठहवण्यास बाजाराचा व्यवस्थापक 

यास आज्ञा व्हावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 

आज्जमिारागडचा (सािारा) फौजदार यासीनखान याने हलहहले की : हिमंिराव (मराठा सरदार 
डनबाळकर) याने बारामिी फलटि भागाि छाविी घािली आहे. आज्ञा झाली िर येथे माझा नायब ठेवनू 
गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी हिकडे जाईन. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
सव्वीस जून १७०० 
 

श क्रवार म हरमची वीस िारीख. आज कचेऱ्या बंद होत्या. 



 
अनुक्रमणिका 

सत्तावीस जून १७०० 
 

जहीरुद्दीन यास हकल्ले हकलीदे फिह (वसिंगड) येथे बक्षी व वाकनीस म्हिनू नेमण्याि आले. 
 
आज्जमिारागड (सािारा) चा फौजदार यासीनखान यास एक िलवार बक्षीस देण्याि आली. 

यासीनखानाच्या बरोबर पधंरा हत्ती व दीडश े बलै देण्याि याविे म्हिजे हकललयाच्या पायर्थयापासून 
(सािारा) िरहबयिखान िोफा आिू शकेल अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
फराशखान्याचा म शरफ शरफ द्दीन याने हवनंिी केली की : आपला पेशखाना (प ढे पाठवायचे िंब)ू 

कृष्ट्िा पार झाला. आहे. िो प ढे रवाना करावा काय? बादशहा म्हिाले, ‘येथेच उभा करा. आपले सवग सैन्य 
कृष्ट्िा ओलडानं इकडे आले म्हिजे पेशखाना प ढे पाठवावा.’ 

 
कऱ्हाडचा ठािेदार याने हवनंिी केली की : िोफाचं्यासाठी लागिारा दारूगोळा व इिर सरंजाम 

देण्याि यावा. प ढीलप्रमािे सरंजाम द्यावा अशी आज्ञा झाली :— 
 
(१) कऱ्हाडची गढी मजबूि करण्यासाठी (नव्याने बाधंकाम करण्यासाठी) िीन हजार रुपये, 
(२) िीनश ेबेलदार पाठहवण्याि याविे, 
(३) सक्का (पािी वाहािारे) पचंवीस मािसे, 
(४) रेहकले (लहान िोफा) पाच, 
(५) बाि (अस्ग्नबाि) दोनश,े 
(६) कनाटकी प्यादे, पाचश,े 
(७) सरब (दारुसाठी लागिारी मािी) िीस शरे (?) 
(८) बारुद पन्नास शरे (?). 
 

नौरसिारागड (परळी) चा हकल्लेदार राविमल झाला याने हवनंिी केली की : मला घोड्यानंा डाग 
देण्याच्या अटीिून माफी हमळावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
अठ्ठावीस जून १७०० 
 

दख्खनच्या िोफखान्याचा दारोगा मन्सूरखान व त्याचा म लगा म हंमद जफर हे 
नौरसिारागडावरून (परळी) येऊन बादशहानंा भेटले. त्र्यंबकचा वाकनीस व बक्षी असद ल्ला याने हनरोप 
घेिला. 

 
अब्बास क लीखान हा खान फीरोजजंग याच्या फौजेि िैनाि होिा. त्याने ह ज राि याव ेअशी आज्ञा 

झाली. त्याला एक हजार जाि व दोनश ेस्वार अशी मन्सब आहे. 
 
बादशहानंी नायब कोिवाल म हंमद अमीन यास आज्ञा केली की : लष्ट्करािील जी मािसे कृष्ट्िेच्या 



 
अनुक्रमणिका 

पलीकडे राहहली आहेि त्यानंा म द्दाम मािसे नेमून कृष्ट्िापार करवाया कामासाठी मीर बहर (नावाचंा 
अहधकारी) म हंमद नसीर याने चार नावा रूह ल्लाखान व िरहबयिखान यानंा द्याव्या. 

 
म खहलसखान याने कळहवले की : म नीमखान हा आपलया आजे्ञप्रमािे कृष्ट्िेच्या पलीकडच्या 

घाटावर बसला आहे. त्याने हलहून कळहवले आहे की :— कृष्ट्िेचे पािी ओसरले आहे. आज्ञा असेल िर 
म हंमद नसीर (मीर बहर नावाचंा अहधकारी) याला येथे सोडून मी ह ज राि येईन. हवनंिी मान्य करण्याि 
ली. रहमिपूरचा देशम ख हनको (हनळो) हा बादशहानंा भेटला. 

 
पेशखाना प ढे पाठहवण्याि यावा अशी शरफ द्दीन यास आज्ञा करण्याि आली. 

 
एकोितीस जून १७०० 
 

फराशखान्याचा म शरफ शफ ग द्दीन याला पेशखान्याचे िंबू प ढे पाठवाव ेअशी आज्ञा करण्याि आली. 
 
म हिहशमखान हा मागे राहहला होिा. िो येऊन बादशहानंा भेटला. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : नावाचं्या दळाची िीन भागाि हवभागिी करावी. काही नावा िळावर 

(ब्रह्मप री, भीमा काठ) धान्याच्या ने–आिीसाठी राहाव्या. काही आपलयाबरोबर कृष्ट्िेि आहि काही 
म िगजाबाद हमरज येथे. 

 
काल रात्री बादशहानंी आज्ञा केली होिी की : मी येथून कऱ्हाडला जाऊन िेथील महशदीि नमाज 

पढून प ढे भषूिगडला जाईन. शखे हहदायिकेश याने हवनंिी केली की : येथून (कऱ्हाडचा) पल्ला लाबं 
आहे. भषूिगडहून (कऱ्हाड) जवळ पडेल. बादशहा म्हिाले, ‘(येथून) कऱ्हाडला जािे स्थहगि.’ 

 
हहदायि ल्ला ग जगबदार याला आज्ञा झाली की : ि म्ही अजमीरला जा. िेथे एक महहनाभर राहा. िेथे 

उंट हवकि घेऊन बरोबर घेऊन या. 
 
पाईन हवलायि (हशरवळ वाई प्रािं) चा ठािेदार नाहरखान हा येऊन बादशहानंा भेटला. त्याला 

एक िलवार बक्षीस देऊन हनरोप देण्याि आला. 
 
तीस जून १७०० 
 

आज बादशहा िख्िे रवावंर स्वार झाले. कृष्ट्िेच्या काठावरून िे हनघाले. पाविे-दोन कोसाचा 
प्रवास करून िे नेबी (सापगावजवळ) या गावी पोहोचले. (हे गाव रहमिपूर जवळील न्हावीब द्र क असाव)े. 

 
फिेह ल्लाखान हा घोडे पोहोचहवण्यासाठी खटाव परगण्याि गेला होिा. िो या म क्कामी येऊन 

बादशहानंा भेटला. बादशहानंी त्याला आज्ञा केली की : गहनमाचें पाहरपत्य करण्यासाठी चंदनवदंनकडे 
जा. िेथून खटाववरून भषूिगडला या. 

 



 
अनुक्रमणिका 

शखे हहदायिकेश याने साहंगिले की, ‘येथून भषूिगडपयंि दोन जबर मजला आहेि.’ बादशहा 
म्हिाले, ‘साखळ्याचं्या (जरीब) द्वारे अंिर मोजून कळवा.’ कळहवण्याि आले की : अंिर सहा कोसाचे 
आहे. बादशहा म्हिाले, ‘दोन मजलाचं्या चार मजला करा.’ वाटेि घाट (कोिल) आहे असे कळले. 

 
शफ ग द्दीन (फराशखान्याचा म शरफ) याने कळहवले की : पेशखाना मागे राहहला होिा. िो आला 

आहे. िो प ढे रवाना करण्यासंबंधी काय आज्ञा? बादशहा म्हिाले, ‘उद्या रवाना करा.’ 
 
िरहबयिखानाने ह ज राि यावे, नाहरखान व यासीनखान यानंी िोफा वगैरे सामग्री याजवर लक्ष 

ठेवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
मसूर व कऱ्हडाचा ठािेदार मयाजी (मंबाजी) याला आज्ञा झाली की : नावानंा कृष्ट्िेच्या वाटेने 

छाविीच्या जवळ आिीि चला. 
 
रूह ल्लाखान खानेसामा हा कृष्ट्िेच्या पलीकडे राहहला होिा. िो येऊन भेटला. बादशहा त्याला 

म्हिाले, ‘ि म्ही कृष्ट्िेच्या पलीकडे राहून हिकडील कारखाने (सामानसरंजाम) इकडे घेऊन या.’ दप्िर 
आिण्यासाठी दीवािे आलाच्या कचेरीचा दारोगा यारअलीबेग याला बरोबर ह्त्त्ती देऊन 
आज्जमिारागडाकडे पाठहवण्याि आले होिे. िो येऊन बादशहानंा भेटला. 
 

एक जुलै १७०० 
 

आज सकाळपासून पावसाला स रवाि झाली. आज कचेरीचे व न्यायालयाचे काम बंद ठेवण्याि 
आले. बादशहानंी पेशखाना प ढे पाठवावा अशी आज्ञा केली. 
 

दोन जुलै १७०० 
 

आज बादशहा नबलेी (न्हावीब द्र क) सापगावहून हनघाले िे दीड कोसावर थोडे अंिर प्रवास करून 
भषूिगडच्या वाटेवरच्या घाटाच्या अलीकडे म क्कामाला आले. 

 
बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले, ‘खानेआलम वगैरे दहा हजार स्वार शहाजादा बेदारबख्ि 

याच्या िैनािीि आहेि. त्यानंा हूज राि बोलावनू घ्या. खानेआलमला म्हिावे, “िळावरचा (ब्रह्मप री) 
खहजना येिाना बरोबर घेऊन या.”’ 

 
म क ं द बागवान याने भाजीची करंडी बादशहानंा भेट म्हिनू हदली. 
 
बादशहा म्हिाले, ‘आम्ही उद्या येथे म क्काम करिार. पेशखाना प ढे जाऊ द्या.’ 

 
तीन जुलै १७०० 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : चीनक लीजखानाला सैन्यासहहि खटावहून ह ज राि बोलावनू घ्या. 



 
अनुक्रमणिका 

करावलचा म शरफ मस्ि अली याला बादशहा म्हिाले, ‘भषूिगडपासून दोन कोसावर नीहमसोड 
येथे छाविी करण्यास याग्य जागा आहे काय हे पाहून या.’ 

 
म हंमद अमीनखान व फौजेिील इिर करावल (टेहेळिी करिारे) यानंी सकाळपासून 

संध्याकाळपयंि छाविीच्या भोविी सावधहगरीने गस्ि घालीि राहाव ेअशी आज्ञा करण्याि आली. 
 
चार जुलै १७०० 
 

रूह ल्लाखान हा मागे (कृष्ट्िेच्या पलीकडे) राहहला होिा. काल रात्री त्याने हलहून पाठहवले की : 
आपि उद्या कूच करून प ढे हनघिार. कारखाने (सरंजामसामग्री) िर इकडे पडले आहेि. आपि िेथेच 
म क्काम करावा. त्याची हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
चीनक लीजखानबहाद र हा खटावहून येऊन बादशहानंा भेटला. छाविीिील गंजाचा (बाजार) 

व्यवस्थापक सय्यद इमाम द्दीन हा धान्य गोळा करण्यासाठी यापूवीच आला होिा. िो बादशहानंा भेटला. 
फिेह ल्लाखान हा आजे्ञप्रमािे नादंहगरी वगैरे हकललयाची टेहेळिी करून परि आला. िो बादशहानंा भेटला. 

 
नाहरखानाची म ले जंगजूखान व अबूम हंमदखान ही बादशहाचंा हनरोप घेण्यासाठी आली. त्यानंा 

हखलिीची वसे्त्र देऊन उद्या हनरोप द्यावा अशी आज्ञा झाली. 
 
टेहेळिीच्या पथकाि (करावल) डाव्याफळीला ख्वाजाखान हा असे. त्याच्या जागी मरहूम 

अघरखान याचा नािू शमशरे बेग याची नेमिकू करण्याि आली. 
 
खटाव येथील हरकाऱ्याने प ढीलप्रमािे हलहून पाठहवले : मराठेहे खटाव पासून एक कोसावर 

आले. त्यानंी प्रवासी व वजंारी यानंा संपूिगपिे ल टले व िे (मराठे) त्यानंा घेऊन गेले. 
 
खटावला रामचंद्र हा ठािेदार होिा. त्याला दोन हजार जाि व दोन हजार स्वार, त्यापैकी एक 

हजार द घोडी अशी मन्सब होिी. त्याची मन्सब शभंर स्वारानंी कमी करण्याि आली. 
 
िरहबयिखान हा हपछाडी (चंदावल) वर नेमला होिा. त्याने बादशहानंा प ढीलप्रमािे हलहून 

कळहवले : छाविीिील मािसे, कारखाने; हचखल व गाळ याम ळे कृष्ट्िेच्या काठापासून छाविीपयंि 
अडकून पडली आहेि. मसूरच ठािेदार मंबाजी व खटावचा ठािेदार रामचदं्र यानंा चंदावलीला 
(हपछाडीला) माझ्यापाशी िैनाि कराव ेम्हिजे छाविीिील मािसानंा मी स रहक्षिपिे ह ज राि आिू शकेन. 
हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
पाच जुलै १७०० 
 

बादशहा आज प ढील प्रवासासाठी जाण्यास िख्िे रवावंर स्वार झाले. िरहबयिखान हा येऊन 
त्यानंा भेटला. बादशहानंी त्याला हवचारले, ‘लष्ट्करािील मािसे मागे राहहली आहेि का?’ िो म्हिाला, 
‘काही साधने व सोयी बरोबर नसलयाम ळे बरीच मािसे हठकहठकािी अडकून पडली आहेि.’ बादशहानंी 



 
अनुक्रमणिका 

िरहबयिखानाला िेथेच सोडले व त्याला साहंगिले, ‘लष्ट्करािील लोकानंा स रहक्षिपिे छाविीि आिा.’ 
 
यानंिर सव्वा कोस प्रवास करून बादशहा म क्कामाला आले. 
 
राजा अवधूिडसग (ब ंदेला ओछयाचा राजा) हा चीनक लीजखानाच्या फौजेि िैनाि होिा. िो 

येऊन बादशहानंा भेटला. 
 
ख्वाजा म हरमखान हा फळफळावळ व बागा याचंा व्यवस्थापक होिा. ब ऱ्हािपूर बागाचंी द रुस्िी 

करण्यासाठी बादशहानंी त्याला हिकडे पाठहवले. बादशहा म खहलसखान व हमीद द्दीनखानबहाद र यानंा 
म्हिाले, ‘भषूिगड पासून िीन चार कोसावर हनमसोड व मायिी ही याव ेआहेि. िेथे छाविी करण्यायोग्य 
जागा पाहून हिचा नकाशा ियार करून आिा. मस्ि अली व हहदायिकेश यानंा बरोबर घेऊन जा.’ 
 

सहा जुलै १७०० 
 

स भानखान याने हलहून पाठहवले की : िळावरून (ब्रह्मप री) मी िोफाचंा सरंजाम आिीि आहे. 
पि वाटेि गहनमाचंी (मराठ्ाचंी) धामधूम आहे. संरक्षक पथक देण्याि याव.े म खहलसखान याने संरक्षक 
पथक (बदका) द्याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
मिलबखान आजारी आहे असे कळले. बादशहानंी त्याचा म लगा असदल्ला याजपाशी त्याच्या 

प्रकृिीची चौकशी केली. 
 
काल रात्री रूह ल्लाखान याने खाहलकमान (ख दामानचा म लगा) या दरवशेाला बादशहापाशी 

आिले. बादशहानंी पाच रुपये, दहा होन व बारापावली सोने देऊन हनरोप हदला. 
 

सात जुलै १७०० 
 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की : म खहलसखान व हमीद द्दीनखानबहाद र वगैरे प ढील 
म क्कामासाठी जागा पाहण्यास गेले आहेि. पेशखाना प ढे रवाना करावा अशी शफ ग द्दीनला आज्ञा झाली. 

 
फिेह ल्लाखान याने हवनंिी केली की : ि कग िाजखान व चीनसबद याचंी मन्सब कमी करण्याि 

आली आहे. िे हनरपराधी आहेि. त्याचंी मन्सब बहाल करण्याि यावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 

आठ जुलै १७०० 
 

काल बक्षीउलम लक म खहलसखान व हमीद द्दीनखानबहाद र हे प ढील म क्कामासाठी जागा पाहून 
आले. त्यानंी वृत्त हलहून पाठहवले की : जेथे जागा चागंली आहे िेथे पािी नाही. आहि जेथे पािी आहे िेथे 
जागा चागंली नाही. 

 
बादशहा म्हिाले, ‘बहक्षउलम लक म खहलसखान याला रात्री माझ्याकडे बोलावनू घ्या.’ शरफ द्दीन 



 
अनुक्रमणिका 

ह सेनला म्हिाव,े ‘प ढे पाठहवलेला पेशखाना परि बोलवनू घ्या.’ 
 
रात्रीच्या सहा घहटका झालया असिा म खहलसखान ह ज राि आला आहे असे कळले. बादशहानंी 

त्याने उद्या भेटाव ेअशी आज्ञा केली. याच वळेी शफ ग द्दीन येऊन हजर झाला. बादशहा म्हिाले, ‘आजे्ञहशवाय 
पेशखाना प ढे का रवाना झाला?’ 

 
ख्वाजा मंजूरने साहंगिले, ‘त्याला पेशखाना प ढे पाहवण्याची आज्ञा झाली म्हिून त्याने पाठहवली. 

नाही िर त्याची काय मजाल होिी.’ बादशहा म्हिाले, ‘प ढील म क्कामाची जागा अद्याप ठरली नाही आहि 
पेशखाना प ढे पाठहवला. ि मची मन्सब कमी केली पाहहजे’ शफ ग द्दीनला पाचश ेजाि व साठ स्वार अशी 
मन्सब होिी. िी शभंरने कमी करण्याि आली. बादशहा म्हिाले, ‘पेशखाना परि बोलावनू द्या.’ 

 
म खहलसखान व हमीद द्दीनखानबहाद र हे ह ज राि आले. िे म्हिाले, ‘येथून चार कोसावर इरला 

नदीच्या काठी अंबेवाडी (आंबवड, भषूिगडजवळ) हे गाव आहे. िेथे छाविी योग्य जागा आहे.’ 
करावलखान म्हिाला, ‘सगळ्या जागापंैकी िीच जागा बरी हदसिे.’ बादशहा म्हिाले, ‘जागेचा नकाशा 
ियार करून मला दाखवा.’ बादशहा हमीद द्दीनखानाला म्हिाले, ‘इिर जागाचंीही चौकशी करून मला 
कळवा.’ 

 
हमीद द्दीनखानबहाद र म्हिाला, ‘पेशखाना परि आिण्यासाठी शफ ग द्दीनला हत्ती हव े आहेि.’ 

बादशहा म्हिाले, ‘पेशखाना िूिग िेथेच राहू द्या.’ 
 
रूह ल्लाखान हा मागे राहहला होिा. िो येऊन बादशहानंा भेटला. बादशहा हमीद द्दीनखानबहाद र 

याला म्हिाले, ‘सरकारी पागा (घोडे) खटावला आहे. िो बोलावनू द्या.’ 
 
िरहबयिखानाने हवनंिी हलहून पाठहवली की : माझ्यापाशी सैन्य (जहमयि) थोडे आहे. राव 

स जानडसग (बीकानेरचा राजा) व सफग राजखान यानंा माझ्यापाशी िैनाि करण्याि याव.े हवनंिी मान्य 
करण्याि आली. 
 
नऊ जुलै १७०० 
 

बादशहा चीनक लीजखानाला म्हिाले, ‘ियार रहा. गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी मी ि म्हाला 
(चीनक लीजखानाला) बारामिीला पाठवीि आहे.’ बादशहा आज िख्िे रवावंर स्वार होऊन हनघाले. 
पाविेदोन कोसाचा प्रवास करून िे म क्कामाला पोहोचले. म खहलसखानाने चीनक लीजखानाबरोबर 
पाठवायच्या पथकाचें िूमार (सैहनकाचंी यादी, मस्टर) ियार करून द्याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
म लिफिखानाच्या हवनंिीवरून शफ ग द्दीनची कमी केलेली मन्सब बहाल करण्याि आली. 
 
बादशहानंी शखे हहदायिकेश याला हवचारले, ‘उद्याची मजल हकिी अिंराची राहील?’ त्याने 

साहंगिले, ‘सव्वा कोस.’ बादशहा शफ ग द्दीनला म्हिाले, ‘येथे आम्ही दोन म क्काम करू. पेशखाना िसाच उभा 
राहू द्या.’ 



 
अनुक्रमणिका 

दहा जुलै १७०० 
 

आज बादशहा दोन कोस चार साखळी (जरीब) प्रवास करून भषूिगडच्या पलीकडे सेरोनी 
(म्हस िे, खटाव िाल का जवळील शिेवाडी?) येथे पोहोचले. बादशहानंी शखे हहदायिकेश याला 
हवचारले, ‘उद्याची मजल हकिी लाबं आहे?’ त्याने साहंगिले, ‘सव्वा कोस.’ बादशहा शफ ग द्दीनला म्हिाले, 
‘येथे दोन म क्काम राहिील. पेशखाना उभा राहू द्या.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : दीवािेखासच्या समोर खाशाचे दोन घोडे ियार ठेवीि चला. आम्ही 

त्याचंा उपयोग करीि जाऊ. 
 
शहाजादा बेदारबख्ि याने प ढीलप्रमािे हलहून पाठहवले : राव गोपाळडसग याच्या पाहरपत्यासाठी 

मला माळवा स भ्याकडे जाण्याची आज्ञा झाली आहे. जाण्यापूवी एकदा आपलया चरिाचें दशगन घडाव ेअशी 
इच्छा आहे. 

 
बादशहा म्हिाले, ‘बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा यानंी ियार राहाव.े त्यानंा मी माळव्याच्या 

स भ्यावर पाठवीि आहे. शहाजादे बेदारबख्ि यानंी ह ज राि याव.े’ 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : चीनक लीजखान हे गहनमाचें पाहरपत्य करण्यासाठी व धान्याची 

रसद आिण्यासाठी बारामिीला जाण्याबद्दल उजर (आके्षप), करीि आहेि. काय आज्ञा? 
 
बादशहा म्हिाले, ‘म खहलसखानाने चीनक लीजखानाला सागंाव े की, “त्याने 

(चीनक लीजखानाने) आपलया बापापाशी जाव.े” 
 
म खहलसखानाने चौकशी करून कळहवले की : चीनक लीजखान हा या गोष्टीला (बापाकडे 

वऱ्हाडाि जाण्यास) राजी आहे. बादशहानंी चीनक लीजखान याला बोलावनू त्याला वऱ्हाडकडे 
जाण्यासाठी हनरोप हदला. त्याला हखलिीची वसे्त्र व एक रत्नजहडि खंजीर ही देण्याि आली. बादशहा 
त्याला म्हिाले, ‘ि मच्या िैनािील असलेले सैन्य इकडे ठेवनू द्या. फ्ि ि मची स्विः ची पथके व 
हबरादरीचे लोक घेऊन ि म्ही वऱ्हाडाि जा.’ 

 
चीनक लीजच्या ऐवजी रसद आिण्यासाठी फिेह ल्लाखानने जाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
िरहबयिखानाने हलवनू पाठहवले की : रेहकले (लहान िोफा) व ग लालबारचे सामान मागे पडून 

आहे. ख दादादखान याने अद्याप वाहि कीसाठी रेहकलयाचे घोडे व बलै पाठहवले नाहीि. काय आज्ञा? 
बादशहानंी ख दादाद आहि त्याचा म लगा मीरदाद याचंी मन्सब अन क्रमे शभंर व पन्नासने कमी केली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : बहहजी पाढंरे याचा म लगा पूवीप्रमािेच िरहबयिखानाच्या फौजेि 

चंदावल (हपछाडी) ला िैनाि राहावा. 
 
म खहलसखानाने हवनंिी केली की : खटावहून सरकारी पागेचे घोडे िेथील ठािेदार रामचंद्र याने 



 
अनुक्रमणिका 

आिाव ेअशी आपि आज्ञा केली होिी. पि आिा रामचदं्र याला फिेह ल्लाखानाच्या फौजेि िैनाि करण्याि 
आले आहे. काय आज्ञा? बादशहा म्हिाले, ‘रिद लाखान व म गलखान यानंी घोडे आिाव.े’ 

 
काल रात्री म खहलसखान याने प ढील छाविीच्या जागेचा नकाशा बादशहासंमोर ठेवला. 

बादशहानंी छाविीची जागा पसंि केली. करावलखान याने म्हटले, ‘िी जागा येथून िीन कोसावर आहे. 
त्याच्याप ढे ईरला नदीच्या काठी छाविीसाठी जागा चागंली आहे. िेथे गविचारा इत्यादी म बलक आहे.’ 
बादशहा म्हिाले, ‘ि म्ही प न्हा एकदा जाऊन िी जागा पाहून या.’ करावलखानाबरोबर पन्नास स्वार 
देण्याि आले. 
 

अकरा जुलै १७०० 
 

ब ऱ्हािपूर (खानदेश) स भ्यािील बागाचंी द रुस्िी करण्यासाठी ख्वाजा म हरमखान याला हनरोप 
देण्याि आला. त्याने हवनंिी केली की : माझ्या संरक्षक पथकाचे लोक मला अद्याप हमळाले नाहीि. त्यानंा 
रवाना करण्याची आज्ञा व्हावी. 

 
पाचगावचा ठािेदार पदाजी (ब धाजी?) याने हलहून पाठहवले की : रसद चोहोकडून येि आहे. 

पि गहनमाचंा (मराठ्ाचंा) उपद्रव भारी आहे. माझ्याकडून रसद (छाविीि) पोहोचहविे श्य होि नाही. 
बादशहानंी त्याला आज्ञा केली की : ि म्ही ह ज राि या. आज बादशहा म क्कामावरून हनघाले िे रसगाव 
(इसगाव?) भषूिगडजवळ आले. िेथे त्यानंी म क्काम केला. 
 
बारा जुलै १७०० 
 

आज बादशहा रसगाव (इसगाव, अलसगाव, रलसगाव?) हून हनघाले. एक कोस व अधापावचा 
प्रवास करून इरलानदीजवळ असलेलया (अंबावाडी (आंबवड असाव)े गावा जवळ येऊन पोहोचले. 

 
बादशहानंी आज्ञा केला की : आमच्या िीन क्रमाकंाच्या िबेलयािील िख्िे रवा ं नावाचा घोडा 

बादशहाजादा आज्जम याच्यासाठी वगेळा काढून ठेवा. चारहह िबेलयािील खाशाचें घोडे माझ्या समोर 
आिा. 

 
सय्यद िािार याचा नािू आहि सय्यद अली अकबर याचा म लगा सय्यद रुस्िम अली याची 

हकलीदे फिह उफग  वसंिगड या हकललयाच्या हकल्लेदारीवर नेमिूक करण्याि आली. त्याला सहाश ेजाि व 
शभंर स्वार अशी मन्सब होिी. िीि शभंर जाि व दोनश ेस्वार अशी भर घालण्याि आली. 

 
प ढील अहधकारी बादशहानंा भेटले :— शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि असलेला 

सहाफिखान (?) याने छाविीि दारूखाना (बारूि) आिला होिा. बेदारबख्िाच्या छाविीिील माजी 
वाकनीस इखलासकेश, भषूिगडचा हकल्लेदार व सय्यद नजाबिचा म लगा सय्यद म हंमद अली. 

 
हनसार सफहशकनखानी हा ब्रह्मप रीच्या िळावरून येऊन बादशहानंा भेटला. 
 



 
अनुक्रमणिका 

ख्वाजा मंजूरने कळहवले की : जवाहरमल (बाधंकाम खात्याचा म ख्य) याच्या घरी चोरी झाली. 
चोरानंी सगळे घर ध वनू नेले. याबद्दल हमीद द्दीनखानबहाद र व शखे हहदायिकेश यानंी नायब 
कोलवालापाशी चौकशी करावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
बादशहा यारअलीबेग यास म्हिाले, ‘येथून िळापयंि (ब्रम्हप री) व पेडगाव बहाद रगडपयंि हकिी 

मजला आहेि हलहून माझ्या समोर आिा.’ बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले, ‘मी बहरामंदखानाला 
िळाच्या (ब्रम्हप री) संरक्षिासाठी पाठहविार आहे. पथकािील सैहनकाचंी यादी (िूमार, मस्टर रोल) 
ियार करा. 
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आज बादशहाचंा म क्काम आबंेवाडी येथे होिा. आज बादशहानंी बक्षीउलम लक म खहलसखान यास 
आज्ञा केली होिी की : बंडखोराचं्या पाहरपत्यासाठी मी बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा याला पाठवीि 
आहे. त्याच्याबरोबर सैन्य हकिी राहील याचा िपशील द्या. त्याप्रमािे म खहलसखानाने सैन्याचा 
प ढीलप्रमािे िपशील हदला :— एकोिीस हजार व सहाश ेस्वार. याि इंद्रडसग याची पथके, माळव्याचा 
स भेदार म ख्िारखान, अजमीरचा स भेदार सय्यद अब्द ल्लाखान, ग्वालहेरचा फौजदार जानहसपारखान 
(जानहनसारखान पाहहजे) इत्यादींचीही काही पथके जमेि धरली होिी. 

 
डहद स्थानािून (उत्तर भारि) आलेला खहजना िळावर होिा. िो म्हसवडपयंि आिण्याि आला. 

िो छाविीि आिण्याची आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंी आपलया खास पागािून चार इराकी घोडे, पाच ि की घोडे व एक साि हजार रुपये 

डकमिीचा घोडा हे बादशहाजादा म हमंद आज्जमशहा याच्यासाठी वगेळे काढून ठेवाव ेअशी आज्ञा केली. 
बादशहाजादा म हमंद आज्जम हा बहाद रगडला असिाना त्याच्यापाशी हजिके हशम व िोफखाना हे िैनाि 
होिे हििकेच आिा ही राहाविे अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
सरमस्ि उफग  रजवीखान वगैरे मािसे गाहजउद्दीनखानबहाद र याच्या फौजेि िैनाि होिी. िी 

बादशाही छाविीजवळ आली असे कळले. ही मािसे का ंआली याची चौकशी करावी अशी बादशहांनी 
आज्ञा केली. 

 
नरकवासी रामा (राजाराम) याचे मेह िे (बायकोचे भाऊ, प्रिापराव ग जराची म ले) खंडूराव व 

जगन्नाथ हे शहाजादा बेदारबख्ि याच्या ह ज राि म सलमान झाले. िे यावळेी इनायि ल्लाखानाच्या मध्यस्थीने 
बादशहाच्या ह ज राि आले. बादशहानंी हखलिीची वसे्त्र देऊन त्यांना अब्द ऱ् रहीम व अब्द ऱ् रहमान ही नाव े
हदली. 

 
इनायि ल्लाखानाचा हचटिीस केवलदास हा आजे्ञप्रमािे िळावरून (ब्रम्हप रीच्या) येऊन बादशहास 

भेटला. 
 
काल बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली : ज म्लि लम लक असदखान (म ख्यप्रधान), मरहूम 
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खानजहानबहाद र याची म ले न स्रिखान व अब लफिहखान, अहजिडसग, जयडसग यानंी िळावरून 
(ब्रम्हप री) बादशाही छाविीि याव.े एक अब लम आली याने िळावर राहाव.े बक्षीउलम लक म खहलसखान 
याच्या बरोबर असलेलया फौजेचा िपशील (िूमार) देण्याि यावा. 

 
बादशहाजादा म हंमद आज्जमशहा याला (माळव्याि जाण्यासाठी) हनरोप देिाना बक्षीस म्हिनू 

देण्यासाठी मोिी व पाचू याचंा ि रा, एक लाख बत्तीस हजार रुपयाचंा वगेळा काढून ठेवावा अशी बादशहानंी 
आज्ञा केली. 

 
बादशहा बादशहाजादा आज्जम याला म्हिाले, ‘ियार व्हा गोपाळडसग चंद्रावि व द ष्ट सत्रसाल 

(छत्रसाल ब ंदेला) याचं्या पाहरपत्यासाठी मी ि म्हाला माळवा स भ्याकडे पाठवीि आहे.’ 
 
बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले, ‘शहाजादे बेदारबख्ि हे माझ्या बरोबर राहिील.’ 
 
आजे्ञप्रमािे म खहलसखानाने बादशहाजादा आज्जम याच्या बरोबर पाठहविाऱ्या फौजेचा िपशील 

हदला. सैहनकाचंी सखं्या त्याने एकोिीस हजार सहाश ेस्वार अशी दाखहवली. सैन्याि माळवा, अजमीर या 
सूभ्यािील जमीनदार व फौजदार, ग्वालहेर व अनवा येथील फौजदार, राजा जयडसग याची पथके, इंद्रडसग 
व बहाद रडसग (उदयपूरचा रािा अमरडसग याचे काका) व राव स जानडसग (हबकानेर) याचंा समावशे 
करण्याि आला होिा. यापकैी राव स जानडसग याने आपलया बरोबर राहाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
शहाजादा बेदारबख्ि याला ह ज राि येण्याहवषयी आज्ञा पाठहवण्याि आली. 
 
बादशहा म्हिाले, ‘बक्षीउलम लक बहरामंदखान यास ियार राहाण्यास सागंा. िळाच्या (ब्रम्हप री) 

रक्षिासाठी मी त्याला पाठविार आहे. सय्यद अजमि ल्लाखान, यक्कािाजखान वगैरे अहधकारी त्याचं्या 
बरोबर राहिील.’ 

 
हखदमििलबखान याने हवनंिी केली की : रात्री किे वाजहवण्यासंबधंी काय आज्ञा? िीन रात्री 

किे वाजवाव.े यानंिर प न्हा हवचारावे, अशी आज्ञा झाली. 
 
चीनक लीजखान याने हवनंहि केली की : आपली परवानगी असेल िर बादशहाजादा आज्जम यानंा 

भेटेन. परवानगी देण्याि आली. त्याप्रमािे िो आज्जमला. भेटला. 
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बादशहानंी आज्ञा केली की : उदयपूरचा रािा अमरडसग (१६९८ िे १७९०) याच्यासाठी फमान, 
दोन हजार रुपयाची रत्नखहचि कट्यार इत्यादी वस्िू ियार ठेवण्याि याव्या. 

 
ख्वाजामसूद महली व बशीरबेग हे हशकारीसाठी बादशाही छाविीपासून सहा कोसावर गेले होिे. 

एक नीलगाय, दोन हचकारे, एक द ऱ् राज (िीिर, हचत्रपक्षी) व चार लावपेक्षी याचंी हशकार करून िे घेऊन 
आले. बादशहा म्हिाले, ‘येथे हशकार बरीच हमळिे. हिचे संरक्षि करा.’ (हशकार दरीनवाही बीहसयार 



 
अनुक्रमणिका 

अस्ि. म हाहफजि न मायद.) 
 
बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले, ‘ज स्लफकारखानाला प ढील अथाचे पत्र हलहा :— ि मच्या 

पाशी िेहिीस हजार िीनशचेी फौजे िैनाि आहे. त्यापैकी काही कनाटकाि ठेवनू ि म्ही ह ज राि येऊन सेवा 
करावी.’ 
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आज बादशहानंी आंबेवाडी येथे न्यायदानाचे काम केले. बादशहाजादा म हमंद आज्जम याला 
साडेचार हजार रुपयाचंा बाजूबंद देण्याि आला. त्याच्या फौजेि जलाल द्दीन याची बक्षी म्हिून व 
इखलासकेश याची द य्यम बक्षी व वाकनीस म्हिून नेमिकू करण्याि आली. 

 
रािा अमरडसग याच्यासाठी एक हत्ती व एक घोडा वगेळा काढून ठेवावा अशी आज्ञा झाली. 
 
चार घहटका हदवस राहहला असिा हरकाऱ्यानंी प ढील बािमी कळहवली : शखे जमाल द्दीन याला 

दोनश ेजाि व वीस स्वार अशी मन्सब होिी. िो हशकारीसाठी म्हिनू छाविीहून दोन कोसावर गेला होिा. 
इि्याि गनीम (मराठे) मोठ्ा संख्येने त्याच्यावर चालून गेले. त्यांनी त्याला कोंडले. शखे जमाल द्दीन व 
त्याचे काही सहकारी मारले गेले. गहनमाचंी मािसे ठार झाली. गहनमानंी (मराठ्ानंी) बरेचसे उंट व बलै 
पळवनू नेले.’ बादशहानंी आज्ञा केली की : म हंमदअमीनखान व हसयादिखान यानंी गहनमाचें पाहरपत्य 
करण्यासाठी जाव.े बादशहानंी म खहलसखानाला साहंगिले की, ‘छाविी भोविालच्या करावलानंा 
(टेहेळिी करिाऱ्यानंा) िाकीद करा. कही (संरक्षक पथक) असलयाहशवाय उंट व बैल हे छाविीच्या बाहेर 
त्यानंी जाऊ देऊ नये. असे काही हदसले िर िे पकडून खानसामाच्या हवाली कराव.े’ 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : मरहूम अघरखान याचा नािू शमशरे बेग याने काही बैल व उंट 

सोडवनू आिले आहेि. त्याने गहनमाचें काहंी घोडेही आिले आहेि. बादशहानंी त्याच्या मन्सबीि दहाची 
वाढ केली. 
 

सोळा जुलै १७०० 
 

गहनमानंी छाविीच्या जवळ येऊन उंट वगैरे पळवनू नेले होिे. ख्वाजाखान वगैरे त्याचं्याशी लढले. 
एक स्वार हजविं पकडला गेला. काहींचे गळे कापले गेले. पन्नास उंट सोडवनू आिण्याि आले. चार 
घोडेही धरण्याि आले. 

 
बादशहाजादा आज्जम याचंा पेशखाना (प ढे पाठहवण्याचे िंबू) रवाना झाला होिा. बादशहा 

म्हिाले, ‘आज्जमनी आज आसार शरीफ (छाविीि एके हठकािी पैगंबराशंी संबहंधि असलेले अवशेष 
ठेवण्याि आले होिे) ला भेट द्यावी. आम्ही त्यानंा उद्या हनरोप देऊ.’ 

 
िरहबयिखान हा लष्ट्करच्या चंदावलीला (हपछाडीला) होिा. िो येऊन बादशहानंा भेटला. 
 



 
अनुक्रमणिका 

नावाचंा म ख्य म हंमद नसीर याला बादशहानंी आज्ञा केली की : बादशहाजादा आज्जम सीमा पार 
करिील त्यासाठी टेंभरूिीच्या घाटावर दहा नावा पाठवनू द्या. 
 

सतरा जुलै १७०० 
 

आज बादशहानंी आपला म लगा बादशहाजादा म हमंद आज्जमशहा याला माळव्याच्या स भ्याकडे 
जाण्यासाठी हनरोप हदला. 

 
उदयपूरचा रािा अमरडसग याचें काका इदं्रडसग व बहाद रडसग यानंा हखलिीची वसे्त्र देण्याि 

आली. बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली : हमीद द्दीनखानबहाद र यानंी प ढे जाऊन छाविीच्या 
भोविालचा प्रदेशाि योग्य हदसेल िेथे ठािी बसवावी व लहान गढ्या बाधंाव्या. त्यानंी आपलया बरोबर 
बेलदार, सक्का (पािी वाहिारे) इत्यादींना पि घेऊन जाव.े 

 
हफरंग्याचंा वकील येऊन बादशहानंा भेटला. त्याने आपलया धन्याचे पत्र व दोन हजार रुपये 

(पेशकश नजरािा) बादशहानंा हदले. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. त्याने बनािीचे कापड वगैरे 
हजन्नस आिले होिे. म खहलसखानाने िे दाखवाव े अशी आज्ञा झाली. कही (रसद, घासदािा, 
लाकूडफाटा आिण्यासाठी संरक्षक पथक) साठी ियार केलेला सैन्याचा प ढील िपशील म खहलसखानाने 
बादशहासमोर ठेवला. बहरामंदखानाबरोबर देण्याि आलेले सैन्य, साि हजार एकोिीस स्वार, म हंमद 
अमीनखान याच्याबरोबर, पाच हजार एकोिचाळीस. 

 
म खहलसखान याने हवनंिी केली की : घासदाण्याच्या महागाईम ळे मन्सबदार व अहदी 

(बादशहाच्या हनकटचे स्वार) याचं्या घोड्याचंी द दगशा झाली आहे. बादशहानंी मन्सबदाराचंी देिी माफ 
करावी अशी आज्ञा केली. 
 

अठरा जुलै १७०० 
 

बादशहा रूह लाखानाला म्हिाले, ‘मंगळवढे्याचा हकल्लेदार म हंमद सईद याला प ढीलप्रमािे हलहा 
:— आम्ही िळावर (ब्रह्मप री) येि आहोि. िेथील मशीद चागंली ियार ठेवा. ह ज राि एक गवडंी (मेमार, 
बाधंकाम करिारा) पाठहवण्याि यावा अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
बादशहानंी बक्षीउलम लक बहरामंदखान, म खहलसखान, हमीद द्दीनखानबहाद र, मिलबखान, 

सरकारखान, करावलखान, मस्ि अली वगैरेंना आज्ञा केली की : छाविीच्या प ढील म क्कामासंाठी नदीचे 
दोन्ही काठ पाहून या. त्यानंी िपासिी करून हलहून कळहवले की : नदीच्या या काठावर आपलया 
हनवासस्थानासाठी योग्य जागा आहे पि लष्ट्करासाठी जागा नाही. नदीच्या पलीकडच्या काठावर 
सगळीकडे काळी मािी आहे (ब्लॅक कॉटन सॉइल). 

 
बादशहानंी उस्मानखान करावल याला बोलाव ू पाठहवले. आहि त्याला आज्ञा केली की : ि म्ही 

िाबडिोब म्हसवडपयंि जाऊन मजला ठरवनू या. म हंमद अमीनखान याची पन्नास मािसे, पन्नास बहेहलये 
व िोफा बरोबर घ्या. म्हसवडहून ि म्ही परि आलयावर ि म्हाला मी िळावर (ब्रह्मप री) जाण्यास हनरोप 
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देईन. 
 
एकोिीस जुलै १७०० 
 

काल हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील हकीकि कळली : चारागवि आिण्यासाठी हत्तीखान्याच्या 
लोकानंी चार हत्ती नदीच्या पलीकडे दोन कोसावर नेले होिे. गनीम (मराठे) येऊन दोन हत्ती घेऊन गेले. 
बाकीचे दोन हत्ती पळून छाविीि आले. याबाबिीि म खलीसखानाने करावलानंा (टेहळिीचे अहधकारी) 
िाकीद करावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. काल पावसाम ळे कचेरी बंद. 
 
वीस जुलै १७०० 
 

आज बादशहानंा प ढील मािसे भेटली :— 
 
मरहूम रूह ल्लाखान याचा म लगा म हंमद बाकर हा हदल्लीहून आला होिा. त्याला बाकरखान ही 

पदवी देण्याि आली. 
 
प ढील इसमानंा बहक्षसे देण्याि आली :— काशघरचा वकील काहबलबेग. ख्वाजा स लिान हा मध्य 

आहशयािून न किाच आला होिा. याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. बहहजी देशम ख हा म सलमान 
झाला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. हखदमिग जारखानाचा म लगा हीराचंद यास हखदमि राय ही 
पदवी देण्याि आली. 

 
मनोहरदास गौड याचा नािू सूरिडसग याला हकलीदे फिह (वसंिगड) चा हकल्लेदार व फौजदार 

म्हिून नेमण्याि आले. त्याला चारश ेजाि व दोनश ेस्वार अशी मन्सब होिी. िीि शभंर जाि व शभंर स्वार 
अशी वाढ करण्याि आली. 

 
अजीज ल्लाखान याने हवनंिी केली की : माझी पहरस्स्थहि शोचनीय आहे. मला हदल्लीला जाण्यासाठी 

दोन वषाची रजा देण्याि यावी. त्याची हवनंिी मान्य करण्याि आली. त्याला दीड हजार जाि व सहाश े
स्वार अशी मन्सब होिी. 

 
मामूरखान याचा भाचा मीर बहाद रअली हा बादशहानंा भेटला. त्याला मन्सब देण्याि आली. 
 
बादशहाजादा आज्जमशहा याने हलहून हवनंिी केली की : मला पन्नास घोडे देण्याि याविे. हवनंिी 

मान्य करण्याि आली. बादशहानंी आज्ञा केली की : बादशहाजादा आज्जम याच्यापाशी बहाद रगडच्या 
घाटापासून टेंभ िीच्या घाटापयंि नदी पार करण्यासाठी एक ग जगदार नेमा. 
 

एकवीस जुलै १७०० 
 

काल हमीद द्दीनखानबहाद र याने साहंगिले की : आटपाडीच्या पलीकडे दोन कोसावर खवासपूर 
येथे छाविीसाठी जागा चागंली आहे. बादशहानंी हवचारले, येथून हकिी लाबं आहे? उत्तर हमळाले, चवदा 



 
अनुक्रमणिका 

कोस, अहधकाऱ्यानंी चौकशी करून व मोजमाप करून कळवाव ेअशी आज्ञा झाली होिी. नंिर आज्ञा झाली 
की : खानबहाद र न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) याने छाविीची जागा पाहून नकाशा करून पाठवावा. 

 
म्हसवडचा बदललेला ठािेदार रिदूलाखान हा येऊन बादशहानंा भेटला. त्याला खान न स्रिजंग 

(ज स्लफकारखान) याच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. 
 
फाहजलबेगचा म लगा अहमदबेग हा न किाच हवलायि (मध्य आहशया, ईराि इत्याहद) हून आला 

होिा. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : या प ढे गहनमाचंा (मराठ्ाचंा) उल्लखे चोर (द ज्दान) असा करण्याि 

यावा. बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळहवण्याि आले : परश राम (परश रामपंि प्रहिहनहध) व रामचदं्र (रामचदं्र 
पंि अमात्य) याचें दोन वकील हे बादशहाजादा आज्जम याजपाशी होिे. आज्जमने त्यानंा साहंगिले की, 
‘ि म्ही हनघून जा. भास्करराव हरकारा व रुद्राजी कानूनगो (देशपाडें) यानंी त्या वहकलानंा आपलया घरी 
ठेवनू घेिले आहे. बादशहानंी हमीद द्दीनखानबहाद र याला प ढीलप्रमािे आज्ञा केली :— म हंमद अमीन 
नायब कोिवाल याला सागंा की, ‘वहकलानंा बाहेर काढा. भास्करराव व रुद्राजी कानूनगो (देशपाडें) यानंा 
छाविीच्या बाहेर हाकलून द्या.’ त्याचंी मन्सब काढून घेण्याची आज्ञा देण्याि आली. 
 

बावीस जुलै १७०० 
 

हसयादिखान याने हवनंिी केली की : भास्करराव हनरपराधी आहे. बादशहा म खहलसखानाला 
म्हिाले, ‘भास्करराव माझ्यापाशी राहील. रुद्राजी पहंडि याला त्याच्या इलाख्याकडे पाठवनू द्या.’ दोघाचंी 
मन्सब काहीशी कमी करण्याि आली. भास्करराव याला दोनशचेी मन्सब होिी. िी पन्नासनी कमी करण्याि 
आली. रुद्राजी पंहडि याला िीनश ेजाि व सत्तर अशी मन्सब होिी. िी पन्नास जाि व वीस स्वार यानंी कमी 
करण्याि आली. 

 
काल रात्री उस्मानखान करावल हा आला. छाविीपासून म्हसवडपयंि त्याने चार मजला 

ठरहवलया होत्या. बादशहा फराशखान्याच्या म ख्याला, शफ ग द्दीनला म्हिाले, ‘छाविी येथे आहे. उद्या 
हदवािेखाना उभा करा.’ खवासपूर आटपाडीपासून दोन कोसावर आहे. म खहलसखान वगैरेंनी 
छाविीपासून अंिर मोजून प न्हा िेथे छाविी योग्य जागा पाहून याव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
तेवीस जुलै १७०० 
 

आज पावसाम ळे हदवाि दरबाराि बादशहानंी काम केले नाही. 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : अन्न धान्याच्या गोण्या लादलेले बारा हजार बैल छाविीि येि 

आहेि. त्यानंा प ढे छाविीि पाठहवण्याि याव ेअशी बादशहाजादा आज्जम याला आज्ञा पाठहवण्याि आली. 
 
चोवीस जुलै १७०० 
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मरहूम म फख्खरखान याचा म लगा जैन लाहबदीन याला खानबहाद र न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) 
याच्या फौजेची बक्षीहगरी व वाकहनसी देण्याि आली. मरहूम हदलेरखान याचा म लगा अल्लाहदादखान 
याला आज्जमपाशी िैनाि करण्याि आले. जयडसग (सवाई) याने माळव्याि आज्जमला जाऊन हमळाव ेअशी 
आज्ञा त्याला खास ग जगदाराच्या द्वारे पाठहवण्याि आली. 
 
पंचवीस जुलै १७०० 
 

बादशहानंी म खहलसखानाला प ढीलप्रमािे आज्ञा केली :— 
 
चोर (मराठे) हे बादशाही छाविीच्या नजीक येऊन धामधूम करीि आहेि. त्याचें पाहरपत्य 

करण्यासाठी करावलाचे सैन्य प ढीलप्रमािे ियार करा :— 
 
उजव्या फळीला – दारुगोळ्याचा म ख्य िरहबयिखान आहि त्याचे बकग दाज (बंदूकची), 
आघाडीला – फिेह ल्लाखान, 
डाव्या फळीला – ख दाबंदाखान व शमशरेबेग, 
हपछाडीला – सद्र द्दीन म हंमदखान व ख स्रौखान. 
 

संध्याकाळी बादशहानंा प ढीलप्रमािे कळहवण्याि आले :— करावलानंी छाविीच्या आसपास कूच 
करून प ढीलप्रमािे चोर (मराठे) व घोडे पकडले :— 

 
फिेह ल्लाखान याने आिलेले दोन कैदी (मराठे) व िीन घोडे. हसयादिखान हशकारीसाठी गेला 

होिा. त्याने िीन इसमाचंी डोकी कापून आिली. ख दाबंदाखान व शमशरेबेग यानंी दोन कैदी व घोडे 
पकडून आिले. 
 
सव्वीस जुलै १७०० 
 

बक्षीउलम लक बहरामंदखान हा आजारािून बरा होऊन बादशहानंा भेटला. म हंमद अमीनखान व 
फिेह ल्लाखान हे बादशहाना भेटले. शखे सादं ल्ला हा िळावरून (ब्रह्मप री) येऊन भेटला. 

 
संख (जि िाल का, सागंली हजलहा) येथील गढीवर शखे अलीच्या (म हमद रजा) जागी 

अमान ल्लाखान याची नेमिूक झाली. गदग (?) चा हकल्लदेार म हंमद काहसम याला हनरोप देण्याि आला. 
चस्की (?) चा देशम ख कनाजी (ग िाजी) याला एक शाल देण्याि आली. ख्वाजा म हंमदयार हा (मध्य 
आहशयािून) येऊन बादशहानंा भेटला. त्याला चारश ेजाि व पन्नास स्वार अशी मन्सब देण्याि आली. 

 
सोलापूरच्या हसनवाडी बागेचा अहधकारी मीर असद द्दीन याने बागेिून दीड हजार रुपयाचें उत्पन्न 

काढले होिे. त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
माळव्यािील हकीकिीवरून कळले की : रामडसग हाडाचा म लगा भीमडसग हा आपले गढबाघरीचे 



 
अनुक्रमणिका 

ठािे सोडून देऊन आपलया कोटा या गावी जाऊन बसला आहे आहि केशरीडसग वगरेै बंडखोर ठािे ल टीि 
आहेि. िाकीदपत्र हलहाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

सत्तावीस जुलै १७०० 
 

मरहूम श जाअिखान याचा नािू व इस्लामिारागड उफग  भषूिगडहून बदललेला हकल्लेदार सय्यद 
म हंमद अली याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 

 
बादशहानंी मीर ि जक म हंमद यास प ढीलप्रमािे आज्ञा केली : चोरानंी (मराठ्ानंी) भषूिगड 

नजीक छाविी केली आहे. ि म्ही जाऊन खानबहाद र न स्रिजंग याला त्याचें पाहरपत्य करण्यासाठी पाठवा. 
 
हमीद द्दीनखानबहाद र याने सरकारी खहजना म्हसवडपयंि आला होिा. िो घेिला. िो घेऊन िो 

छाविीजवळ येि आहे असे कळले. बादशहानंी आज्ञा केली की : राजमागावर जेथे ठािी कायम करण्याचे 
ठरले आहे. िेथे ठािी कायम करावी व गढ्या बाधंाव्या. इिर ठाण्याचें नकाश ेियार करून दाखवाव.े 
 

अठ्ठावीस जुलै १७०० 
 

हमीद द्दीनखानबहाद र हा म्हसवडहून सरकारी खहजना घेऊन आला होिा. िो बादशहानंा भेटला. 
मन्सूरखानाचा म लगा म हंमद काहजम हा हकलीदे फिह (वसंिगड) हकललयावरून येऊन भेटला. 

 
मरहूम खानजमान फिेहजंग (म कऱ् रबखान) याचा म लगा खानेआलम याला सहा हजार जाि व 

साडेचार हजार स्वार अशी मन्सब होिी. िो शहाजादा बेदारबख्िाच्या फौजेि िैनाि होिा. त्याची मन्सब 
कमी करण्याि आली होिी. िी प न्हा बहाल करण्याि आली. 

 
रुस्िम स लिानचा म लगा ख्वाजा म हंमद हसद्दीक याचा वडील भाऊ हवलायिेि (मध्य आहशयाि) 

मरि पावला. म्हिून िो स िकाि होिा. त्याला स िकािून उठवनू आिण्याचे काम कबचाकखान याजकडे 
देण्याि आले. 

 
अशगदखान याने हवनंहि केली की : रुद्राजी कानूनगो (देशपाडें) हनरपराधी आहे. त्याला क्षमा 

करून जवळ ठेवाव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 

एकोितीस जुलै १७०० 
 

सोलापूरचा हकल्लेदार व फौजदार सैफ द्दीन याने अजी व नौरसिारागड (परळी) च्या हवजयाबद्दल 
नऊ मोहरा पाठहवलया त्या बादशहानंी नजरेखालून घािलया. मरहूम इस्लामखान याच्या स नेने हवनंिी 
केली की : इस्लामखानाचा नािू अब्द लकरीमखान याला मन्सब नसलयाम ळे िो हवपन्नावस्थेि आहे. 
बादशहानंी त्याला मन्सब देऊन माडंवगडचा (माळवा) फौजदार नवाहजशखान याजपाशी िैनाि केले. 

 
गावखान्याचा (बैल आहद पशूचें खािे) दारोगा म्हिनू महलक महमूद व क्रोडी म्हिनू हमहदी बगे 



 
अनुक्रमणिका 

आहि खासचौकीचा दारोगा म रीदखान याचा पेशदस्ि (कारभारी) म्हिनू आनंदरामचा म लगा रामडसग 
याचं्या नेमि का करण्याि आलया. 

 
छाविीिील बाजाराचा क्रोडी सय्यद इमाम द्दीन याने प ढीलप्रमािे हवनंिी केली : रसदेच्या 

गोण्यानंी भरलेले दीड हजार बैल म्हसवडला व एक हजार बलै भलोन (भाळवि, भाळविी?) पयंि आले 
आहेि. बदका (संरक्षक पथक) पाठहवण्याची आज्ञा झालयाहशवाय िे छाविीि आििा येि नाहीि. 
बादशहानंी आज्ञा केली की : कबचाकखान याने रसद छाविीि आिावी. 

 
अरसलानखान हा खान फीरोजजंग याच्या फौजेि िैनाि होिा. बादशहानंी त्याला ह ज राि 

येण्याची आज्ञा केली. 
 
स जानडसगाचा म लगा अभयराम याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 

 
तीस जुलै १७०० 
 

पायीन हवलायि (वाईपासून प ढे प िे प्रािं) चा ठािेदार नाहरखान याने अजग करून प ढील 
मागण्या केलया :— 
 
(१) शकंराजी अहीरराव याला चार हजार जाि व दोन हजार स्वार अशी मन्सब होिी. त्याला 

माझ्याकडे िैनाि करण्याि येि आहे. िसा ह क म येण्यापूवी त्याला जहागीर व अबंाभायोनी (?) चे 
ठािे देण्याि याव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

(२) बहाद रगड उफग  मीरानगड (?) च्या पहरसरािील खेडी, माझा म लगा म हंमद इब्राहीम हा िेथे 
हकल्लेदार व गोदरान (?) चा फौजदार आहे त्याला जहागीर म्हिून देण्याि यावी. हवनंिी मान्य 
करण्याि आली. 

(३) महादाजी हा पूवी मीरानगड (?) चा हकल्लेदार होिा. त्याला पाच हजारी जाि व पाच हजार स्वार 
अशा मन्सबीचा कौल हमीद द्दीनखानबहाद र यानंी हदला आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की : 
महादाजीने ह ज राि याव.े 

(४) दहंद (औधं) चा जमीनदार (देशम ख) खंडोजी याला दीड हजार जाि व पाचश ेस्वार अशी मन्सब 
देण्याि आली आहे. त्याला माझ्यापाशी िैनाि याव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
खालील इसमानंा छाविीच्या भोविालच्या पहरसराि ठािेदार म्हिून नेमण्याि आले :— 

 
(१) एकाजी घोरपडे यास अंबाभायोनी (?) ची ठािेदारी. 
(२) खंडोजी जगनाथ यास औधंची ठािेदारी. 
(३) चीनसबद यास भषूिगडच्या भोविालची ठािेदारी. 
(४) सरमस्ि यास अंबानाली (?) येथील ठािेदारी. 
 



 
अनुक्रमणिका 

आज शवेटचा ग रूवार असलयाम ळे बादशहानंी आंघोळ केली. यानंिर त्यानंी दरबारचे कामकाज 
पाहहले. 

 
कलयाि हभवडंीचा ठािेदार मािबरखान याचा म लगा अबू म हंमद हा येऊन बादशहानंा भेटला. 

बादशहानंा भेटला. त्याला दोनश ेजाि व शभंर स्वार अशी मन्सब हदली. मािबरखानाच्या मन्सबीिही वाढ 
करण्याि आली. त्याला या पूवी दोन हजार जाि व दीड हजार स्वार अशी मन्सब होिी. 

 
काल आलेलया बािम्यावरून कळले की : हैद्राबादचा स भेदार जानहसपारखान हा वारला. त्याच्या 

जागी बादशहानंी बादशहाजादा कामबक्ष याची स भेदार म्हिून नेमिकू केली. जानहसपारखान याचा म लगा 
रुस्िमहदलखान याने हैद्राबाद येथे कामबक्ष याचा नायब म्हिून काम कराव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहाजादा म हंमद आज्जम याला भेटण्यासाठी त्याचा म लगा शहाजादा बेदारबख्ि हा िळावरून 

(ब्रह्मप रीच्या) रवाना झाला असे कळहवण्याि आले. 
 
अलाहाबादचा स भेदार याच्या नाव ेआज्ञा झाली की : दोन हजार बंद कची प्यादे भरिी कराव.े 

त्यानंा भरिी करून ह ज राि आिण्यासाठी म हंमद अमीन याला म द्दाम नेमण्याि आले. 
 
एकतीस जुलै १७०० 
 

मरहूम अघरखान याचा नािू शमशरेबेग याला छाविीपासून म्हसवडपयंिच्या प्रदेशाची ठािेदारी 
सागंण्याि आली. पथकाच्या खचासाठी पहहलया हिमाहीचे म्हिून त्याला अठरा हजार िीनश ेरुपये देण्याि 
याविे अशी आज्ञा झाली. 

 
गदगचा हकल्लेदार व जसविंडसगाचा म लगा अमरडसग हा मरि पावला अशी बािमी आली. त्याला 

दोनश ेजाि व पन्नास स्वार अशी मन्सब होिी. 
 
राजा भीम याचा म लगा जोरावरडसग याला बादशहाजादा आज्जम याच्या फौजेि िैनाि करण्याि 

आले. 
 
फिेह ल्लाखान याने हवनंिी केली की : छाविीचा पहरसर व भोविालचे मागे याचें रक्षि माझ्याकडे 

सोपहवण्याि आले आहे. छाविीिील सगळे मोगल (जमािीचे) सैहनक माझ्यापाशी िैनाि करण्याि याविे. 
बादशहानंी आज्ञा केली की : दोनश ेमोगल व िीनश ेस्वार फिेह ल्लाखानाकडे अहधक मदि म्हिून लावनू 
देण्याि याविे. 

 
हमीद द्दीनखानबहाद र याने हवनंिी केली की : येथे धान्य व चारा याचें द र्मभक्ष्य आहे. आज्ञा होि 

असेल िर सवग हत्ती छाविीच्या बाहेर पाठहविो. बादशहानंी आज्ञा केली की : बारा हत्ती आमच्या जवळ 
राहू द्या. बाकीच्या हत्तींना भाळविी, असदनगर (अकलूज), अगर िळावर (ब्रह्मप री) पाठवा. 

 
मािबरखानाचा (कलयाि हभवडंीचा ठािेदार) याचा म लगा अबू म हंमद याला बादशहानंी 



 
अनुक्रमणिका 

हखलिीची वसे्त्र देऊन हवचारले, ‘ि झ वय काय?’ त्याचे वय बारा वषाचे आहे असे कळहवण्याि आले. 
त्याला क राि िोंडपाठ येिे असे सागंण्याि आले. बादशहा म्हिाले, ‘बादशहाजादा कामबक्ष यानंा क राि 
पाठ म्हिनू दाखव.’ करकंब (?) चाठिेदार बाकीबेग हा ज ल म करिो असे ज म्लि लम लक (असदखान 
म ख्यप्रधान) याने हलहहलयावरून त्याला काढून त्याच्या जागी कडू (?) चा फौजदार व सरबराहखानाचा 
नायब सय्यद जैन द्दीन याची नेमिूक करावी अशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंी आपली म लगी जीनि हन्नसा बेगम, नािू बेदारबख्ि व म ख्यप्रधान (मावशीचा नवरा) 

असदखान याजंकडे िळावर (ब्रम्हप री) आंब्याच्या िीन करंड्या पाठहवलया. 
 
दोन ऑगस्ट १७०० 
 

गोव्याचा हफरंगी फाहरया सूजा याला एक घोडा देण्याि आला. बादशहानंा कळहवण्याि आले की : 
रसद आहि छाविीि येऊ पाहिारी मािसे िळावरून (ब्रम्हप री) म्हसवडपयंि आली आहेि. गनीम (चोर 
मराठे) याचं्या धामध मीम ळे प ढे येऊ शकि नाहीि. बादशहानंी आज्ञा केली की : फिेह ल्लाखान याने 
छाविीिून प्रवासाला हनघिाऱ्या काहफलयाला म्हसवडपयंि न्याव े व िेथून काहफला आहि रसद ही 
छाविीि आिावी. 

 
मीरक ह सेन याला पाचश ेजाि व िीस स्वार अशी मन्सब होिी. त्याला बडिफग  करण्याि येऊन 

मके्कस जाण्यास सागंण्याि आले. 
 
कामबक्ष याने कळहवले की : अबू म हंमद (मािबरखानाचा म लगा) यास क राि चागंलेच पाठ आहे. 

त्याला उते्तजन हमळाव.े बादशहानंी त्याची मन्सब शभंरनी वाढहवली. 
 
हमीद द्दीनखानबहाद र याने हवनंिी केली की : हत्ती पाठवायचे आहेि. त्यासाठी बदका (संरक्षक 

पथक) हवा. बादशहानंी आज्ञा केली की : अमान ल्लाखान, हैद्राबादी कौलार (प्यादे) व बहहजी पाढंरे यानंी 
हत्ती िळावर (ब्रम्हप री) पोहोचवाव.े 

 
शमशरेबेग याला ठािेदारीवर नेमण्याि आले होिे, िो ह क म रद्द करण्याि येऊन त्याला 

करावलाि (टेहेळिी पथकाि) घेण्याि आले. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : आमच्या छाविीि आमच्यापाशी िैनाि असलेली मन्सबदार म त्सद्दी 

याचंी मािसे हवपन्नावस्थेि आहेि. त्यानंा दहक्षिच्या स भेदारापाशी िैनाि करण्याि याव ेव त्याचं्या ऐवजी 
इिर मािसे बोलावनू घेण्याि यावीि. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील हकीकि कळली : चोराचंा (मराठ्ाचंा) सरदार हिमंिराव हा साि 

हजार स्वार घेऊन म्हसवडच्या हदशनेे बलोन (भालवि, भाळविी?) जवळ आला असून त्याने भीमा (?) 
ओलाडंली आहे. मोगलाचंा काहफला व रसद ल टून न्यावी असा त्याचा बिे आहे. बादशहानंी 
म खहलसखानाला आज्ञा केली की : चोराचें (मराठ्ाचें) पाहरपत्य करण्यासाठी फिेह ल्लाखानाबरोबर दोन 
हजार स्वार देण्याची ियारी करा. 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहा म खहलसखान याला म्हिाले, ‘डहद स्थानािील (उत्तर भारिािील) स भेदारानंा ि म्ही 
प ढीलप्रमािे हलहा :— स भेदारानंी आपापलया स भ्यािून उत्कृष्ट सैहनक व िाज्या दमाचे घोडे आपापलया 
म लाबंरोबर ह ज राि पाठवाव.े स भ्याच्या हदवािानंी त्यानंा वाटखचासाठी वीस हजार रुपये द्याव.े कोित्या 
स भेदाराने व अहधकाऱ्याने हकिी/स्वार पाठवायचे याची यादी प ढीलप्रमािे :– 
 
(१) काबलूचे स भेदार बादशहाजादा म अज्जम–दोन हजार मोगल बकग दाज, 
(२) अहमदाबादेचा स भेदार श जाअिखान–एक हजार स्वार, 
(३) अजमीरचा स भेदार सय्यद अब्द ल्लाखान–एक हजार स्वार, 
(४) माळव्याचा स भेदार म ख्िारखान–एक हजार स्वार, 
(५) आग्ऱ्याचा स भेदार एहिकादखान–एक हजार स्वार, 
(६) ग्वालहेरचा फौजदार जानहनसारखान–एक हजार स्वार, 
(७) इटाव्याचा फौजदार खैर अंदेशखान–एक हजार स्वार. 
 

राजा जयडसग (सवाई जयडसग) हा बादशहाजादा आज्जम याजपाशी िैनाि होिा. त्याने आपलया 
सैन्यासहहि ह ज राि याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
ज म्दि लम लक असदखान याचा हदवाि (कारभारी) छज्जमल याला कामावरून काढला होिा. त्याने 

म नीमखानाच्या मध्यस्थीने बादशहाप ढे आपले गाऱ्हािे प ढीलप्रमािे माडंले:– 
 
(१) माझे आठ लाख रुपये असदखानाच्या सरकाराि अडकले आहेि. िे मला देि नाहीि. 
(२) माझ्या भोविी चौ्या बसहवण्याि आलया असून माझा छळ करण्याि येि आहे. 
(३) या प्रकरिाची चौकशी करण्यासाठी इनायि ल्लाखान याची नेमिूक करण्याि यावी व माझा छळ 

थाबंावा म्हिून सरबराहखान यास आज्ञा करण्याि यावी. बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. 
 

ख्वाजा म हंमद यास आहदलखानी (शाही) िळकोकिची बक्षीहगरी व वाकेनवीसी सागंण्याि 
आली. 

 
काल रात्री बादशहानंा कळहवण्याि आले की : छाविीचे एक हजार बलै आहि उंट लाकूडफाटा व 

गविचारा आिण्यासाठी छाविीच्या मागे पाठहवण्याि आले होिे. चोराचें (मराठ्ाचें) दीडश े स्वार 
त्याचं्यावर चालून आले. चारश ेजनावरे आहि मािसे मारली गेली. बादशहानंी छाविीचा नायब कोिवाल 
म हंमद अमीन याला बोलावनू साहंगिले की, ‘छाविीि दवडंी द्या. याप ढे पथके बरोबर असलयाहशवाय 
कोिीही कही (घासदािा, लाकूडफाटा, गवि) आिण्यासाठी छाविीच्या बाहेर जािा कामा नये.’ 
 

तीन ऑगस्ट १७०० 
 

अवधचा स भेदार जबरदस्िखान याने पाचश े स्वार भरिी करून पाठवाव.े त्याचंा पगार म्हिनू 
िेथील हदवाि याने दहा हजार रुपये त्यानंा द्याव.े 



 
अनुक्रमणिका 

काबलूचा स भेदार बादशहाजादा म अज्जम याने पाचश ेघोडे, अडीचश े उंट व हिि्याच साडंण्या 
पाठवाव्या अशा आज्ञा बादशहानंी हदलया. 

 
बादशहानंी हमीद द्दीनखानबहाद र याला साहंगिले की, ‘काब ल स भ्यािून दोन हजार घोडे हवकि 

घ्या. यासाठी खास अहधकारी म्हिून स लिान बेग याची नेमिूक करा.’ अमान ल्लाखान याच्या हवनंिीवरून 
हत्ती िळावर (ब्रम्हप री) पोहोचहवण्यासाठी म नीमखानाचा म लगा म हंमद काजम याला 
अमान ल्लाखानाबरोबर देण्याि आले. 

 
चोर (मराठे) इस्लामिारागड उफग  भषूिगडभोविी पसरले आहेि अशी बािमी आली. 

िरहबयिखान, हमीद द्दीनखानबहाद र, म नीमखान, ख्वाजा म हंमद व ग लाम म हंमद यानंी जाऊन त्याचें 
पाहरपत्य कराव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
नौरसिारागड (परळी) चा हकल्लेदार राविमल झाला याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : परळी 

हकललयाला फिेह ल्लाखानाचा मोचा होिा हिकडील डभि आहि आिखी एके हठकािची डभि मोडकळीस 
आली आहे. द रुस्ि करण्यासाठी गवडंी व पाथरवट याचंी व्यवस्था करण्याि यावी. खानसामान याने 
व्यवस्था करावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
चार ऑगस्ट १७०० 
 

सय्यद सरमस्ि उफग  रजवीखान वगैरे मोगल जमािीची दोनश े मािसे खान फीरोजजंग याची 
छाविी सोडून आली होिी. त्यानंा न स्रिजंगाच्या (ज स्लफकारखान) छाविीि पोहोचिे करण्याि याव े
अशी आज्ञा झाली. 

 
हैद्राबाद कनाटकचा बदललेला नायब फौजदार जमशीदखान याला खानबहाद र न स्रिजंग 

(ज स्लफकारखान) याच्या फौजेि पाठहवण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
ग्वालहेरचा फौजदार जानहनसारखान याची म ले ख्वाजा म हंमदशहा व म हंमद इब्राहीम याचं्या 

मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील हकीकि कळली : फिेह ल्लाखान हा रसद व काहफला घेऊन 

म्हसवडहून मरोला (?) या गावापयंि आला. याच स मारास पंचवीस स्वार व रसदेने भरलेले स मारे पन्नास 
उंट हे काहफलयापासून वगेळे झाले होिे. िे छाविीच्या हदशनेे येि होिे. मकाजी पाढंरे हा िीनश े स्वार 
घेऊन त्याचं्यावर चालन आला. त्याने रसद ल टली. अनेकानंा जखमी करून अगर ठार मारून िो उंट 
वगैरे घेऊन गेला. 

 
पाच ऑगस्ट १७०० 
 

बादशहानंी म नीमखान यास प ढीलप्रमािे आज्ञा केली : फिेह ल्लाखान हा म्हसवडहून काहफला व 
रसद घेऊन येि आहे. ि म्ही प ढे जा. हवलंब लाव ूनका. न जािो चोर (मराठे) रस्त्याि धामधूम करावयाचे. 



 
अनुक्रमणिका 

हत्तीखान्याचे हत्ती चरण्यासाठी पाठवायचे होिे. ख्वाजाखान व चीनसबद यानंी त्याचं्याबरोबर जाव े
अशी आज्ञा झाली. 

 
दोन हजार घोडे माहसक साठ रुपये खचाचा अंदाज ठेवनू, सरकाराि हवकि घेण्याि याविे अशी 

बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
ब्रह्मप रीला बशारिखान हा हकल्लेदार होिा. त्याला बदलण्याि येऊन त्याच्या जागी खासचौकीचा 

दारोगा व मरहूम डहमिखान याचा म लगा म रीदखान याला हकल्लेदार म्हिून नेमण्याि आले. 
 
सहा ऑगस्ट १७०० 
 

िळकोकिचा फौजदार बसालिखान याने प ढीलप्रमािे हवनंिी हलहून पाठहवली :– 
 
दोन हजार बहेहलये याचंी हशबंदी माझ्यापाशी देण्याि आली आहे. त्याचंा पगार सव्वा लाख रुपये 

होिो. सोंध्याच्या ससं्थानािील पंचमहालाची खंडिी (पेशकश) एक लाख पासष्ट हजार रुपये भरिे. िी 
हशमाच्या (हशबंदी) खचासाठी माझ्याकडे लावनू देण्याि यावी. िशी अथाची सनद लवकर पाठहवण्याि 
यावी. 

 
बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. फिेहदौलि कौल याने सनद पाठवनू द्यावी अशी आज्ञा करण्याि 

आली. 
 
हत्तीखाना िळावर (ब्रह्मप री) पोहचहवण्यासाठी ि कग िाजखान यास हनरोप देण्याि आला. 
 
ख्वाजा आहदलखान याजकडे करावली (आघाडीवरील टेहेळिी, स्काउडटग) चे काम होिे. िे 

काढून घेऊन त्याने दौलिखान्या (बादशहाचे हनवासस्थान) भोविी रात्री गस्ि (पहारा) घालीि जावी 
अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
म खहलसखानाने हवनंिी केली की : खानबहाद र न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) याच्या सैन्यािील 

मोगल जमािीचे सय्यद सरमस्ि उफग  रजवीखान वगरेै इसम याचें म्हििे आहे की : िीन वषापासून 
आम्हाला पगार हमळाला नाही. त्यानंा चार हजार मोहरा देण्याि याव्या अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : खानाजादखान याचा म लगा म हंमद सईद याने दोनश ेबत्तीस स्वार 

बरोबर ठेवाव ेआहि टेहेळिी पथकाचंी डावी फळी साभंाळीि जावी. 
 

सात ऑगस्ट १७०० 
 

शफ ग द्दीन ह सेन याने हवनंिी केली की : सरकारी िंबू िळावरून (ब्रह्मप री) छाविीि आिण्याि येि 
होिे. बले (भाळविी?) गावाजवळ चोरानंी (मराठ्ानंी) हल्ला केला. आहि िे ल टून नेले. 

 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंी आज्ञा केली की : ‘म नीमखानाने िंबूचा खचग म्हिून त्या भागािील ठािेदाराचं्या कडून 
रक्कम वळिी करून घ्यावी.’ 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : टेहेळिी पथकाच्या डाव्या फळीचा प्रम ख अहधकारी याप ढे 

रूह ल्लाखान राहील.ख दाबदंाखान (शाहयस्िाखानाचा म लगा) राहािार नाही. रूहल्लाखान याने 
टेहेळिीसाठी रशीदखान व अब िाहलबखान यानंा आपले सैहनक बरोबर देऊन पाठवीि जाव.े 

 
रुबा (रुई?) या गावी जाऊन िेथे गढी बाधंावी म्हिून हमीद द्दीनखानबहाद र यास हनरोप देण्याि 

आला. ख्वाजा आहदलखान मीर ि जक याला म रीदखान याच्या जागी खास चौकीचा दारोगा म्हिनू 
नेमण्याि आले. 

 
घोडे हवकि घेण्यासाठी काब लच्या स भ्याला जाण्यासाठी म्हिून स लिानबेग यास हनरोप देण्याि 

आला. 
 

आठ ऑगस्ट १७०० 
 

आज शहाजादा बेदारबख्ि व खानबहाद र न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) याचं्या नावफेमाने आहि 
म्हसवडचा ठािेदार नागोजी माने याच्या नाव ेआज्ञापत्र (हस्ब लह क म) ही पाठहवण्याि आली. 
 
नऊ ऑगस्ट १७०० 
 

कलयािचा ठािेदार मािबरखान याचा म लगा अबू म हंमद यास आपलया बापाकडे जाण्यास हनरोप 
देण्याि आला. त्याच्यासाठी मािबरखानाकडे हखलिीची वसे्त्र पाठहवण्याि आली. इनायि ल्लाखान याचा 
म लगा हहदायि ल्लाखान यास बशारिखानाच्या जागी िळाची (ब्रह्मप री) वाकहनशी सागंण्याि आली. मरहूम 
सय्यद म नव्वरखान याचा म लगा सलाहबेग याला हसनक लीखान ही पदवी देण्याि आली. 
 
दहा ऑगस्ट १७०० 
 

अब्द ऱ्हीम अहरारी व ख्वाजा म हंमद हसद्दीक यानंा म हंमद अमीनखान याजबरोबर जाण्यास हनरोप 
देण्याि आले. बादशहानंी फािेहा खैर (क रािािील क शल इस्च्छिाच्या ओळी) पढून त्यानंा हनरोप हदला. 

 
हाजी कमाल डमगबाशी याला िोपची व बकग दाज याचंा देखरेख अहधकारी म्हिनू स रि बंदराकडे 

पाठहवण्याि आले. नाहशक ग लशनाबाद (व कलयाि) वगैरेचा ठािेदार मािबरखान याला हसद्धगड (?) ची 
फौजदारी व हकल्लेदारी देण्याि आली. त्याच्या मन्सबीि शभंर स्वाराचंी वाढ करण्याि आली. अब्द ल्रसूल 
उफग  हखदमि िलबखान याला हनरोहा (हिरव्हे?) ची ठािेदारी देण्याि आली. 

 
म हंमद सालेह कंबू याचा जावई रिदूल हा बऱ्हािपूरला गेला होिा. त्याने पाचश ेपायदळ हशपाई 

उभे करून बरोबर आिाव ेअशी आज्ञा झाली. यासाठी बऱ्हािपूरच्या स भेदाराने िेथील खहजन्यािून त्याला 
वीस हजार रुपये द्याव ेअसा ह क म देण्याि आला. 



 
अनुक्रमणिका 

अकरा ऑगस्ट १७०० 
 

बादशहा काल रात्री म लिफिखान याला म्हिाले, ‘हमीद द्दीनखानबहाद र याला हलहून उद्या 
बोलावनू घ्या.’ 

 
धान्याची रसद म्हसवडला येऊन पोहोचली असे बादशहानंा सागंण्याि आले. म हंमद अमीनखान 

याने म्हसवड व थािरूर (िाथवड?) यामागाने रसद छाविीि आिून पोहोचवावी अशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंी छाविीचा नायब कोिवाल म हंमद अमीन याला आज्ञा केला की : बादशाही 

छाविीभोविी खंदक ियार करा. त्याने अजग केला की : बेलदाराचंी पगारबाकी देण्याि यावी. म हरम 
महहन्यापयंिचा पगार त्यानंा खहजन्यािून देण्याि यावा, अशी आज्ञा झाली. 

 
खान फीरोजजंग याने हलहून पाठहवले की : माझ्यापाशी िैनाि असलेलया दहक्षिी अहधकाऱ्यापंाशी 

पथके नाहीि. त्यानंा जे काही द्यावयाचे िे माझ्या ग माश् त्याचा सल्ला घेऊन त्याचा मिाप्रमािे देण्याि याव.े 
हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
म बारकरू यास इस्लामिारागड (भषूिगड)च्या पहरसराची ठािेदारी देण्याि आली. 

 
बारा ऑगस्ट १७०० 

 
ध ळ्याहून बदलेला फौजदार व मरहूम एहिमादखान याचा जावई येऊन बादशहानंा भेटला. 
 
छाविीच्याभोविी गस्ि करून या असे बादशहानंी हमीद द्दीनखानबहाद र यास साहंगिले. 

हशपाईसैहनक हे गंज (बाजार) च्या हदशनेे एकटेद कटे येि, िसे न करिा त्यानंी हमळून येि जाव ेम्हिनू 
त्यानंा बजावण्याि याव ेअशी अहहदयानच्या पगाराचा बक्षी मीर हसन यास आज्ञा करण्याि आली. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : मीर हसन हा टेहेळिीसाठी गेला होिा. िीन चारश ेचोर (मराठे 

स्वार) त्याच्यावर चालून आले. चकमक चालू आहे. मीर हसनपाशी सैहनक थोडे आहेि. गनीम (मराठे) हे 
चरण्यासाठी नेलेली ग रेढोरे वळवनू नेि आहेि. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘फिेह ल्लाखान व हैद्राबादी कौलार (पायदळ पथके) यानंी जाऊन 

गहनमाचें पाहरपत्य कराव.े’ 
 
औरंगाबादेि िैनाि असलेले बकंदाज व अहदी यानंा छाविीि घेऊन यावे अशी ऐवजंबेग 

ग जगबदार याला आज्ञा करण्याि आली. 
 
हवजापूरचा हसकंदर (आहदलशाहा) याच्या क ट ंहबयानंा (ब्रम्हप रीच्या) िळावर पोहोचहवण्याि याव े

अशी आज्ञा झाली. वेंकटराव हरकारा याने पीलखान्याच्या बरोबर (बादशाही गजशाला) जाव े अशी 
बादशहानंी आज्ञा केली. 



 
अनुक्रमणिका 

तेरा ऑगस्ट१७०० 
 

शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याचा वकील स लिान नजर याने हवनंिी केली की : आजे्ञप्रमािे 
शहाजादे जवळ येऊन पोहोचले आहेि. पि त्याचं्यापाशी बारबदार (ओझ्याची वाहने) कमी आहेि. 
बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘शभंर उंट शहाजाद्याकडे पाठवनू द्या. शहाजाद्यानंी येऊन मला उद्या भेटाव.े 
म खहलसखान, रूह ल्लाखान व मन्सूरखान यानंी प ढे जाऊन शहाजाद्याचे स्वागि कराव ेव सरकारखान व 
मस्ि अली यानंी शहाजाद्याला काय हव ेकाय नको याची व्यवस्था (सरबराई) पाहावी.’ 

 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान याने हवनंिी केली की : स रवािीपासून मी आर्मथक अडचिीि आहे. 

यावळेी माझ्यापाशी फ्ि सािश े स्वार आहेि. मला काही मदि देण्याि यावी. त्याला अिंःप रािील 
खहजन्यािून एक लाख रुपये द्याव ेअशी आज्ञा झाली. ख दाबंदाखान (शाहयस्िाखानाचा म लगा) यालाही 
चाळीस हजार रुपये द्याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
परलोकवासी स भानजी याचा म लगा बाबाजी चोराचं्या (मराठ्ाचं्या)कैदेि होिा. िो स टून आला. 

त्याला दोन हजार जाि व पाचश े स्वार अशी मन्सब देण्याि आली. त्याच्या बापाची हत्ती, घोडे वगैरे 
मालमत्ता बाबाजीला बहाल करण्याि यावी, अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
चवदा ऑगस्ट १७०० 
 

हमीद द्दीनखानबहाद र यास मिलबखानाच्या ऐवजी हदवािेखासची दारोगाहगरी देण्याि आली. 
त्याने बादशहासाठी िीन घोडे आिले. त्याचंी नाव े िख्िे रवां, िमाम अय्यार आहि रुस्िम बहाद र. 
बादशहानंी घोड्यावंर स्वारी केली. घोडे बादशहानंा पसंद पडले. 

 
खानाजादखानाचा म लगा म हंमद सईद यास जवळच्या पहरसराची (रकबा) ठािेदारी देण्याि 

आली. बक्षीउलम लक बहरामंदखान याच्या हशपायानंी पगारासाठी दंगा केला. िो हमटहवण्यासाठी 
हमीद द्दीनखानबहाद र व िरहबयिखान यास ह क म देण्याि आला. 

 
आज शहाजादा बेदारबख्ि हा येऊन बादशहानंा भेटला. जीनि हन्नसा बेगमकडे िळावर (ब्रह्मप री) 

डाडळबाची करंडी पाठहवण्याि आली. फिेह ल्लाखानाने जाऊन रूया (गावाचे नावं?) येथून रसद छाविीि 
आिावी अशी आज्ञा झाली. 

 
पंधरा ऑगस्ट १७०० 
 

पैगंबराचे अवशषे (आसार म बारक) ज्या हठकािी ठेवले होिे िेथपयंि बादशहाच्या 
हनवासस्थानापासून कनािी उभ्या करण्याि याव्या अशी आज्ञा करण्याि आली. 
 
सोळा ऑगस्ट १७०० 
 

आज बादशहानंी शहाजादा बेदारबख्ि, हमीद द्दीनखानबहाद र, म लिफिखान यानंा बरोबर घेऊन 



 
अनुक्रमणिका 

पायी चालि जाऊन आसार म बारक (पैगंबराचे अवशषे) ला भेट हदली. नंिर बादशहाजादा कामबक्ष व 
स लिान बलंदअख्िर हेही आले. बादशहानंी क राि पठि केले. आसार म बारकला प्रदहक्षिा घािलया. 
दोनश ेमोहरा नजर म्हिून ठेवलया. दोन घहटका िेथे राहून िे परिले. 

 
अवधूिडसग (ओर्छ्याचा राजा) वगैरे रजपूि आहि इस्माईलखान वगैरे सरदार याचं्या 

वहकलाकंडून याप ढे म चलके घेऊ नये अशी आज्ञा झाली. बेदारबख्िाच्या फौजेचा बक्षी नेकनामखान याने 
बदारबख्िाचे सैन्य नक्की हकिी आहे व त्याची काय स्स्थिी आहे याची माहहिी द्यावी अशी आज्ञा झाली. 

 
करडेहनमोिे येथील ठािेदार अब लखैर याच्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
ज न्नर हशवनेरीचा हकल्लेदार नसीरुल्लाखान हा छाविीजवळ आला आहे असे कळले. त्याला 

छाविीि येण्यासाठी दस्िक (परवानगीपत्र) देण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. नसीरुल्लाखान यास सािश े
जाि व सािश ेस्वार अशी मन्सब होिी. 
 
सतरा ऑगस्ट १७०० 
 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की : खवासपूर येथे छाविी करण्यायोग्य जागा आहे. बादशहा 
म्हिाले, ‘या महहन्याच्या (रहबलावल) एकवीस िारखेस (पंचवीस ऑगस्ट १७००) आम्ही येथून कूच करू. 
येथून खवासपूर व मौजे बाहरा (?) येथपयंि योग्य जागा कोििी याची चौकशी करून या. या कामासाठी 
उस्मानखानकरावल व असद ल्ला ख शमंहजल यानंी जाव.े फिेहाबखान व त्याची मािसे आहि शभंर बहेहलये 
यानंीहह त्याचं्याबरोबर जाव.े’ 

 
बादशहा म्हिाले, ‘म हंमद अमीनखान यानंा हलहा की :— ि म्ही जेथे पोहोचला आहाि 

त्याजागेपासून हत्तीखाना वगरेै कारखाने घेऊन ह ज राि परि या.’ 
 
कंधार (हजलहा नादेंड, मराठवाडा) येथील फौजदार व हकल्लेदार सय्यद शम्स द्दीन म हंमदखान हा 

बादशाही छाविीि होिा. त्याने हवनंिी केली की : काफरानंी (मराठ्ानंी) कंधार भागाि िळ हदला आहे. 
आज्ञा होि असेल िर मी त्यानंा िेथून ह सकून लावीन. बादशहानंी हवनंिी मान्य केली. त्यानंी शभंर 
मोहराचं्या डकमिीचा एक घोडा त्याला बक्षीस देऊन त्याला (कंधारकडे जाण्यास) हनरोप हदला. 

 
म हमंद ख शहाल यास कनाटकी प्याद्याचंा दारोगा म्हिून नेमण्याि आले. 

 
अठरा ऑगस्ट १७०० 
 

काल रात्री हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील बािमी कळली : नरकवासी रामा (राजारामा) चा सरदार 
हिमंिराव हा चार पाच हजार स्वार घेऊन खटावच्या ठाण्याि दाखल झाला. त्याने खटावच्या हदशनेे थोडे 
सैन्य पाठहवले. िेथील ठािेदार रामचदं्र हा स्विः ची पथके घेऊन बाहेर पडला. गनीम (मराठे) पळाले. 
रामचंद्र याने दोन कोसपयंि त्याचंा पाठलाग केला. िो मौजे िूनी (लोिी?) येथे पोहोचला. हिमंिराव 
िेथे होिा. मराठ्ानंी, रामचंद्राला चहूबाजूनी घेरले. य द्ध चालू आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की, 



 
अनुक्रमणिका 

फिेह ल्लाखान, अघरखानाचा नािू शमशरेबेग आहि खान फीरोजजंग याचे इिर सैहनक यानंी िाबडिोब 
रामचंद्राच्या मदिीस जाव.े’ त्याप्रमािे िे रवाना झाले. 

 
नंिर बादशहानंा कळहवण्याि आले की : रामचदं्राने अनेक गहनमानंा ठार मारले, पि त्याचे सवग 

सहकारी जखमी अगर मृि झाले. स्विः रामचंद्राला चार पाच जखमा लागून िो मदैानाि पडला. िो मेला 
डकवा त्याला मराठे उचलून घेऊन गेले हे कळि नाही. रामचंद्रचा भाचा जानोजी याने ठािे राखले आहे. 
रामचंद्राला दोन हजार जाि व दोन हजार स्वार, त्या पकैी नऊश ेद घोडी, अशी मन्सब होिी. ही मन्सब व 
जहागीर भाच्याच्या (जानोजी) नावाने बहाल समजण्याि यावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
बादशहा रूह ल्लाखानाला म्हिाले, ‘ि म्ही हवजापूरचा स भेदार ल त्फ ल्लाखान याला प ढीलप्रमािे पत्र 

हलहा :— हवजापूरमधील खवासखानाची हवलेी द रुस्ि करण्याि यावी. आम्ही खवासपूरला पोहोचलो की 
नवाब जीनि हन्नसा बेगम व िळावरील (ब्रह्मप रीच्या) इिर मािसे ही हवजापूरला जािील. 

 
म कऱ् रबखानाची म ले खानेआलम, म नव्वरखान, इस्ख्िसासखान ही बेदारबख्िा पाशी िैनाि होिी. 

िी येऊन बादशहानंा भेटली. म रादखान व यासीनखान हेही बादशहानंा भेटले. 
 
ज न्नर हशवनेरीचा हकल्लेदार व फौजदार नसीरुल्लाखान हा बादशहानंा भेटला. 

 
एकोिीस ऑगस्ट १७०० 
 

फिेह ल्लाखान याने काल रात्री प ढीलप्रमािे हलहून पाठहवले : आपलया आजे्ञप्रमािे मी खटावला 
पोहोचलो. हिमंिराव सरदार हा मोठे सैन्य घेऊन येथून चार कोसावर िळ देऊन आहे. साझे बरेच 
सहकारी अद्याप मला येऊन हमळाले नाहीि. िे येिील अशी म द्दाम अहधकारी पाठवनू व्यवस्था करावी. 
म्हिजे गहनमाचें पाहरपत्य करिा येईल. हशवाय मला आिखी क मक हवी. बादशहानंी आज्ञा केली की, 
‘फिेह ल्लाखानाचे येथे उरलेले मोगल सहनक आहि खानेआलम व त्याची पथके यानंी त्वहरि खटावकडे 
जाव.े’ 

 
मन्सूरखान याचा म लगा म हंमद गजनफर याला िोफखान्याचा नायब दारोगा म्हिून नेमण्याि 

आले. 
 
बादशहा शहाजादा बेदारबख्ि याला म्हिाले, ‘ियार रहा. पन्हाळ्याच्या वढे्यासाठी ि म्हाला 

पाठवीि आहे.’ म खहलसखान याने न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) व खान फीरोजजंग यानंा पते्र हलहावीि 
अशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंी शखे हहदायिकेश याला हवचारले, ‘येथून खवासपूर, खवासप राहून िळापयगि 

(ब्रम्हप रीच्या) व खवासप रापासून हमरज असे हकिी अिंर आहे? त्याने उत्तर हदले, ‘येथून खवासपूर 
अकरा कोस, खवासप रापासून िळ (ब्रम्हप रीचा) वीस कोस आहि खवासप रापासून हमरज म िगजाबाद 
एकोिीस कोस असे अंिर आहे.’ बादशहा हमीद द्दीनखानबहाद र यास म्हिाले, ‘शहाजादा बेदारबख्ि याचे 
ब िगे येथून सहा कोसावर आहे. िे घेऊन येण्यासाठी दोनश ेस्वार व दोनश ेबंदूकची पाठवनू द्या.’ 



 
अनुक्रमणिका 
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खान न स्रिजंग (ज स्लफकारखान) याच्या फौजेि राव दलपि (ब ंदेला) हा िैनाि होिा. त्याच्या 
मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : माझ्याबरोबर असलेलया सैन्याची रचना प ढीलप्रमािे व्हावी :— 

आघाडील शहाजादा बेदारबख्ि, उजव्या फळीला बक्षीउलम लक बहरामंदखान, डाव्या फळीला 
सफग राजखान आहि हपछाडीला िरहबयिखान. 

 
धान्याची रसद म्हसवडला आली असे कळले. बादशहानंी आज्ञा केली की : सफग राजखान याने 

जाऊन रसद छाविीि आिावी. या कामासाठी त्याच्याबरोबर पाच हजार सहाश ेस्वार देण्याि याव.े 
 
खान न स्त्रिजंग (ज स्लफकारखान) याच्या फौजेि कान्होजी (हशके) िैनाि होिा. त्याने बादशहानंा 

प ढीलप्रमाि हवनंिी अजग पाठहवला : मला कऱ्हाडची ठािेदारी द्यावी व कऱ्हाड मला विन जहागीर म्हिनू 
देण्याि याव.े मी त्या भागाि गहनमानंा (मराठ्ानंा) येऊ देिार नाही. बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले, 
‘ि म्ही कान्होजीला हलहा, आम्ही हिकडे आलो की ि मची नेमिकू करण्याि येईल.’ 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : गहनमाचंा (मराठ्ाचंा) सरदार हा दोनश ेस्वार व पाचश ेप्यादे 

घेऊन वसंिगडच्या पहरसराि संचार करीि आहे. वसंिगडचाहकल्लेदार सूरिडसग याजपाशी पथके नाहीि. 
बादशहानंी सूरिडसगाच्या ऐवजी वसंिगडावर अब्द ल रसूल उफग  हखदमि िलबखान याची हकल्लेदार म्हिनू 
नेमिूक केली व त्याला अब्द लगनीखान ही पदवी हदली. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : खटावचा ठािेदार रामचंद्र हा जखमी होऊन पडला. मराठे 

त्याला कैद करून घेऊन गेले. िो वारला. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘रामचंद्राचा भाऊ मयाजी (सयाजी, 
मंबाजी) हा येईपयंि जहागीर बहाल समजण्याि यावी.’ 
 

एकवीस ऑगस्ट १७०० 
 

ख दाबंदाखान (शाहयस्िाखानाचा म लगा) हा बयूिाि (सरकारी मालमत्ता) चा अहधकारी असून 
बादशहाबरोबर होिा. याहशवाय वृत्तहनवदेकाचे (वाहकयाख्वान) कामही त्याच्याकडे होिे. त्याची 
म हंमदाबाद उफग  बीदर याच्या स भेदारीवर नेमिूक करण्याि आली. िेथील स भेदार अस्करखान याला 
ह ज राि बोलावण्याि आले. ख दाबंदाच्या जागी वृत्तहनवदेक म्हिून दीवाि कचेरीचा दारोगा यारअलीबगे 
याची नेमिकू करण्याि आली. 

 
म हंमद अमीनखान याने हत्तीखाना व काहफला िळावर (ब्रह्मप रीच्या) नेला होिा. त्याने कारखाने 

छाविीि आिाव ेअशी िाकीद त्याला द्यावी अशी आज्ञा झाली. 
 
उंटाचंा दारोगा हखदमि ग जारखान याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 

 



 
अनुक्रमणिका 
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उस्मानखान व असद ल्ला ख शमंहजल हे बादशाही छाविीसाठी म्हिून खवासपूरची पाहिी करून 
आले. त्यानंी वृत्तािं सादर केला की : येथून खवासपूर (साखळीने) िेरा कोस असून त्याच्या पाच मजला 
होिील. खवासप राि हनवासाला योग्य जागा आहे पि पाण्याची हििकीशी सोय नाही. माखरा (नाझरे) व 
सागंोला येथे पािी (नदी) आहे. बादशहा म्हिाले, ‘आम्ही खवासपूरला जाऊ.’ 
 

तेवीस ऑगस्ट १७०० 
 

बादशहानंी आज्ञा केली की : बक्षीउलम क बहरामंदखान यानंी कही (लाकूडफाटा, रसद, इत्यादी) 
आिण्यासाठी जाव.े खानेआलम व सफग राजखान यानंी त्याचं्याबरोबर जाव.े 
 

चोवीस ऑगस्ट १७०० 
 

काल खानेआलम याने यारअलीबेगच्या द्वारे हवनंिी केली की : बक्षीउलम लक बहरामंदखान याला 
बादशहानंी आपलयापाशी राहू द्याव.े मी कही आिण्यासाठी पथके घेऊन जाईन. हवनंिी मान्य करण्याि 
आली. 
 

आज हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : चोर (मराठे सैहनक) हे बादशाही छाविीजवळ धामधूम 
करीि होिे. खानेआलम त्याचं्या पाठलागावर गेला आहे. 
 

गाहजउद्दीनखानबहाद र फीरोजजंग याने ससैन्य याव ेम्हिनू आज्ञापते्र पाठहवण्याि आली. 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : मसूरचा ठािेदार मंबाजी (?) हा आला असून आपला हदवगंि 

भाऊ रामचदं्र (खटावचा ठािेदार) याच्या स िकाि बसला आहे. बादशहानंी आज्ञा केली की, 
‘म नीमखानाने जाऊन मंबाजीला स िकािून काढून (अज मािम बदाशिा) ह ज राि आिाव.े’ मंबाजीच्या 
वकीलाने हवनंिी केली की : राजा अवधूिडसग (ओछयाचा राजा) याने मंबाजीला स िकािून काढले असून 
िो त्याला ह ज राि घेऊन येि आहे. 
 
पंचवीस ऑगस्ट १७०० 
 

चादं्याचा राजा वीरडसग याला ह ज राि आिण्यासाठी मािसे रवाना करण्याि आली. 
 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान याने हवनंिी केली की : सरकारािून मला एक कोटी दाम (स मारे एक 

लाख रुपये) येिे आहे. जसजसा सरकाराि पैशाचा भरिा होि जाईल िसिसे माझे पसेै मला हमळाव.े 
हवनंिी मान्य करण्याि आली. द सरे, माझ्या अहधकाऱ्यानंा योग्यिेन सार मन्सबी देण्याि याव्या. बादशहा 
म्हिाले, ‘त्यानंा माझ्या समोर आिा.’ हिसरी हवनंिी अशी की, ही वळे मोहहमेची आहे. पाचश ेमन्सबदार 
माझ्यपाशी िैनाि करण्याि याव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 



 
अनुक्रमणिका 
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आज बादशहानंी पन्हाळगड हकललयाचा नकाशा मागवनू पाहहला. हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : 
गनीम (मराठे) भषूिगडच्या पहरसराि संचार करीि आहेि व कहीच्या पथकावर चालून जाि आहेि. 
आज्ञा झाली की : मन्सूरखान व हसयादिखान यानंी जाऊन त्याचें पाहरपत्य कराव.े वजंारी लोकानंी 
दरबाराि हवनंिी केली की : येथून सहा कोसावर आमची व गहनमाचंी (मराठ्ाचंी) झटपट चालू आहे. 
क मक म्हिून क िाला िरी पाठवाव.े म नीमखान, हैद्राबादी कौलार (प्यादे पथके), दोनश ेबकंदाज व शभंर 
अहदी यानंी क मकेवर जाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
राजा शाहू हा ह ज राि आला. त्याने म जरा केला. त्याला पाहून बादशहा म्हिाले, राजे याचंा चेहरा 

नेहमी हफक्कट (हपवळसर) वाटिो. काय कारि आहे?’ हाहफज अंबर याने हवनंिी केली की : राजे डाळ, 
पोळ्या व हशजहवलेला भाि खाि नाहीि. फ्ि पक्की रसोई खािाि. बादशहानंी हवचारले, ‘असे का?’ 
हवनंिी करण्याि आली की : राजे स्विःला बंदी समजिाि. बादशहा म्हिाले, ‘राजानंा म्हिाव े
हमीद द्दीनबहाद रपाशी जा. त्याला ि मच्याशी काही बोलायचे आहे.’ 

 
मंबाजीला त्याचा भाऊ हदवगंि रामचंद्र याच्या जागी खटावचा ठािेदार म्हिून नेमण्याि आले. 

त्याला खटावला पोहोचहवण्याि याव ेअशी मनीमखानाला आज्ञा देण्याि आली. 
 
सत्तावीस ऑगस्ट १७०० 
 

बक्षीउलम लक बहरामंदखान व म नव्वरखान हे कही आिण्यासाठी गेले होिे. िे येऊन बादशहानंा 
भेटले. काल रात्री बादशहानंा कळहवण्याि आले की : म नीमखान हा गहनमाचें पाहरपत्य व वजंाऱ्याचें बलै 
सोडवनू आििे या कामावर गेला होिा. त्याने बलै सोडवनू आिले आहेि. वृत्तािं सादर करण्याची त्याला 
आज्ञा करण्याि आली. हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले िे असे :— छाविीिील बलूची लोक हे 
इस्लामिारागड (भषूिगड) च्या पायर्थयापाशी िळ देऊन होिे. उंटानंा चरहवण्यासाठी हकललयावरून 
पाठहवण्याि आले होिे. चोरानंी (मराठ्ानंी) त्याचं्यावर हल्ला केला. बल च्यानंी त्यानंा वढूेन पाच स्वार कैद 
करून आिले आहेि. त्याचें घोडेही बरोबर आिले आहेि. म हंमद अमीनखान याने हत्तीखाना व काहफला 
(प्रवाशाचंा िाडंा) बहहरुर (म्हसवड?) हून मौजे रुया (?) पयंि आिला आहे असे कळले. िेथून 
हत्तीखाना घेऊन येण्यासाठी राजा अवधूिडसग, हमजा ग ल व हमीद द्दीनखानाचे अहधकारी यानंी जाव ेअशी 
आज्ञा झाली. 

 
नसीरुल्लाखान (हशवनेरीचा) हकल्लेदार व ज न्नरचा फौजदार) याचा प िण्या ख्वाजा म हंमद 

अरसलान हा येऊन बादशहानंा भेटला. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
खटावचा हदवगंि ठािेदार रामचंद्र याच्या क ट ंहबयानंा प ढीलप्रमािे मन्सबी देण्याि आलया:- 
 
रामचंद्राचा भाऊ मबंीजी याला दोन हजार जाि व दोन हजार स्वार अशी मन्सब होिी. िीि पाचश े

स्वाराचंी वाढ करण्याि आली. रामचदं्राचा म लगा हकशनराव (कृष्ट्िराव) याला एक हजार जाि व िीनश े
स्वार अशी मन्सब होिी. िीि पाचशचेी वाढ करण्याि आली. रामचदं्राचा द सरा म लगा भवानजी याला 



 
अनुक्रमणिका 

पाचश ेजाि व िीनश े स्वार व हिसरा म लगा जगन्नाथ याला चारश ेजाि व दोनश े स्वार अशा, मन्सबी 
देण्याि आलया. 
 

अठ्ठावीस ऑगस्ट १७०० 
 

फिेह ल्लाखान हा खटावहून परि येऊन बादशहानंा भेटला. त्याचे खटावच्या मोहहमेिील सहकारी 
सय्यद सरमस्ि, रजवीखान, इस्माईलबेग, म हंमद शरीफ हे ही बादशहानंा भेटले. 

 
म हंमद अमीनखान हा िळावरून (ब्रम्हप री) कारखाने (हत्तीखाना वगैरे) घेऊन आला असून िो 

लष्ट्कराि दाखल झाला असे बादशहानंा कळहवण्याि आले. 
 
बादशहा फराशखान्याचा अहधकारी शफ ग द्दीन याला म्हिाले, ‘पेशखान्याचे िंबू खवासपूरच्या हदशनेे 

या महहन्याच्या (रहबलावल) सत्तावीस िारखेस रहववारी पाठवनू द्या मी सोमवारी हनघेन.’ 
 
बादशहानंी बक्षीउलम लक बहरामंदखान यास म्हटले, ‘आमच्याबरोबर कूच करिाना सैन्याची रचना 

प ढीलप्रमािे असावी :— 
 
शहाजादा बेदारबख्ि – आघाडीवर 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान – डाव्या फळीला 
बादशहाजादा कामबक्ष – उजव्या फळीला 
िरहबयिखान – हपछाडीला. 
म हंमद अमीनखान – प ढे 
फिेह ल्लाखान – डावीकडे 
ख्वाजाखान – उजवीकडे 
ख स्रौखान – मागे 
 

छाविीिील सैहनकानंी आपले सामान वाहून नेण्याची व्यवस्था स्विः करावी अशी िाकीद 
करण्याि आली. िरहबयिखानाने कूच होईल त्या हदवशी दोन प्रहरपयंि मागे राहून सवांना प ढे घालवाव े
अशी आज्ञा करण्याि आली. 

 
शहाजादा बेदारबख्ि याने हवनंिी केली की : पगाराच्या नगदीच्या मोबदलयाि मला पन्नास घोडे 

देण्याि याविे. बादशहानंी आज्ञा केली की ‘िूिग िीस घोडे द्या.’ 
 
राजा शाहू हशजवलेले अन्न (पोळ्या वगैरे) का खाि नाही, पक्की रसोई (प री वगैरे) का खािो याची 

चौकशी करण्यासाठी बादशहानंी हमीद द्दीनखानबहाद र यास आज्ञा केली होिी. त्याने चौकशी करून 
साहंगिले की, ‘डहदू लोक कैदेि असिाना हशजवलेले अन्न खाि नाहीि. फ्ि पक्की रसोई खािाि.’ 
बादशहानंी आज्ञा केली की : राजा शाहू याने हशजहवलेले अन्न खाि जाव.े 



 
अनुक्रमणिका 

एकोितीस ऑगस्ट १७०० 
 

आज श क्रवार कचेऱ्या बंद होत्या. 
 
तीस ऑगस्ट १७०० 
 

पेशखाना (प ढे पाठवायचे िंबू) रवाना करण्याची आज्ञा देण्याि आली. छाविीिील सैहनकानंा 
त्रास होऊ नये म्हिून नवीन म क्कामावर पाण्याचे झरे सापडले िर शोधून काढण्यासाठी 
हखदमिग जारखानाचा म लगा अब्द लकादर याला बेलदार बरोबर देऊन प ढे पाठहवण्याि आले. आिा 
सैन्याचे कूच ठरले आहे िर लष्ट्कराभोविालची ठािी उठहवण्याि यावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 

 
ब ऱ्हािपूरच्या बािम्यावरून कळले की : (काब लचा माजी स भेदार) मरहूम अमीरखान याच्या 

म लानंी आपलया बापाचे दोन लाख रुपये, अश्रर्फ्या व जडजवाहीर ब ऱ्हािप राि लपवनू ठेवले होिे. िे जप्ि 
करण्याि आले. 
 
एकतीस ऑगस्ट १७०० 
 

पेशखाना प ढे पाठहविाना त्याच्यासंरक्षिाची प ढीलप्रमािे िरदूि करण्याि आली :— अहदीचे 
बक्षी सद्र द्दीन म हंमदखान व मीर हसन यानंी पाचश े स्वार घेऊन पेशखान्याचा बरोबर जाव.े वाटेि 
खानेआलम याने ठाि माडूंन राहाव.े आघाडीच्या टेहेळिीसाठी हबलबारसखान याने जाव.े म हंमद 
अमीनखान याने बादशहापाशी राहाव.े कबचाकखान याने अघाडीवर पि जवळच असाव,े ख स्त्रोखान याने 
िरहबयिखानाच्या जवळ राहाव.े रूह ल्लाखान मीर सामान याने काही आर्मथक मदि माहगिली. त्याला एक 
हजार मोहरा द्याव्या अशी आज्ञा झाली. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : चोरानंी (मराठ्ानंी) चाल करून यऊन वजंारी लोकानंा वढेले 

आहे. त्याचें पाहरपत्य करण्यासाठी बादशहानंी फिेह ल्लाखानाला रवाना केले. 
 

एक सप्टेंबर १७०० 
 

आज हदवसाच्या साि घहटका झालया असिा, बादशहा भषूिगडजवळील इरला नदीच्या 
काठावरील आपलया छाविीिून हनघाले. िे िख्िे रवावंर बसले होिे. वाटेि खानेआलम याने त्याचंी भेट 
घेिली. बादशहा त्याला म्हिाले, ‘ि म्ही पेशखान्याच्या बरोबर आमच्या मागेमागे रहा.’ बादशहा सव्वादोन 
कोसाचा प्रवास करून पाली (?) या म क्कामी आले. 

 
ज न्नरचा फौजदार नस्त्र ल्लाखान याने एक िलवार बादशहानंा नजर केली. 
 
काल हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले िे असे की : मराठा सरदार हिमंिराव याचा दत्तक म लगा अिंा 

(अंिाजी?) हा खटाव येथील य द्धाि रामचदं्र ठािेदार याच्याशी लढि असिाना जखमी होऊन पळाला. 
हिमंिराव स्विः आजारी पडला असून त्याच्या शरीरावर सवगत्र सूज (आमास) आली आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

खानबहाद र न स्त्रिजंग(ज स्लफकारखान याच्या हशफारसीप्रमािे दौलिचा म लगा म हंमद दबीर 
याला डचगलपट (मद्रासजवळ?) ची हकल्लेदारी देण्याि आली. 

 
शरेुल्ला दरवशे (फकीर) याला दोन मोहरा व चार होन बक्षीस म्हिून देण्याि आले. 

 
दोन सप्टेंबर २७०० 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : म हंमद अमीनखान, हसयादिखान व ि कग िाजखान यानंी वाटेि 

आमच्या मागे राहाव.े लष्ट्कराची हपछाडी मागाहून आली की त्यानंी ह ज राि याव.े 
 
बादशहा हे काजी म हंमद अक्रम याला म्हिाले, ‘मायना (मायनी) गावाि एक मशीद आहे. िी 

ि म्ही पाहून या.’ त्याप्रमािे काजी िी मशीद पाहून आला. येिाना त्याने महशदीचे दोन म िवल्ली (महशदीची 
देखरेख करिारे) बरोबर आिले. त्यानंा वीस हबघे जमीन इनाम म्हिनू देण्याि आली. 

 
अजीज ल्लाखान याची िैनािी शहाजहानाबाद (हदल्ली) स भ्याि झाली होिी. त्याला खानदेश 

स भ्याि जाण्यास सागंण्याि आले. 
 
अब्द ऱ् रहीम हा म हंमद अमीनखान सदर (न्यायाधीश) याजपाशी िैनाि होिा. त्याला 

अब्द स्समदखान ही पदवी, सहाश ेजाि व शभंर स्वार अशी मन्सब देण्याि आली. (हा प ढे अब्द स्समदखान 
हदलेरजंग या नावाने पजंाबचा स भेदार झाला.) 
 

चार सप्टेंबर १७०० 
 

आज बादशहा म क्कामाहून हनघाले. सव्वादोन कोसाचा प्रवास करून िे कलाढोिला पोहोचले 
(कळेढोि, खटावपासून बावीस मलै दहक्षि पूवग, खटाव िालूका, सािारा हजलहा). शहाजादा बेदारबख्ि 
याने हवनंिी केली की : छाविीि एक मस्ि हत्ती घोड्याच्या बरोबर धाविो. िो आपलयाला नजर करावा 
म्हििो. बादशहानंी हत्ती पाहहला. त्यानंी बेदारबख्िाला हवचारले, ‘ि म्ही हवकि घेिला काय?’ त्याने ‘हो’ 
म्हटले. बादशहानंी हत्तीची डकमि एक हजार रुपये ठरहवली. िी रक्कम त्यानंी शहाजाद्याला माफ केली. 
बादशहा हमीद द्दीनखानबहाद र याला म्हिाले, ‘आपला हत्तीबलंदबख्ि हा घोड्याच्या बरोबर धाविो िो 
क ठे आहे?’ िो आिलयावर त्याला घोड्याबरोबर पळहवण्याि आले. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : काल संध्याकाळी चोर (मराठे) वाटेि चालून आले. त्यानंी 

बादशहाचे िंबू लादलेले पाच उंट पळवनू नेले. ही बािमी कळिाच खानेआलम हा आपली पथके घेऊन 
त्याचं्या मागे धावला. त्याने अनेक चोरानंा (मराठ्ानंा) ठार मारले. त्याने वीस घोडी पकडून आिनू 
बादशहानंा दाखहवली. बादशहा म्हिाले, ‘सेवचेा मज रा झाला.’ 

 
बादशहानंी बक्षीउलम लक बहरामंदखान यास म्हटले, ‘ि म्ही लष्ट्करच्या एक कोस हपछाडीला 

राहाि जा म्हिजे सगळे हमळून पोहोचू शकिील.’ 
 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की : चोर (मराठे) हे भमरूर (म्हसवड?) च्या वाटेने आले. त्यानंी 
वजंारी लोकाचें िाडें अडहवले आहेि. बादशहानंी त्याचं्या पाहरपत्यासाठी फिेह ल्लाखान याला आज्ञा केली. 
 
पाच सप्टेंबर १७०० 

 
शहाजादा बेदारबख्ि यास म िगजाबाद येथे पोहोचहविे होिे. अिंर अठ्ठावीस कोस होिे. त्याच्या 

आठ मजला करण्याि आलया. हे काम उस्मानखान करावल याने केले. 
 
बादशहाजादा म हंमद म अज्ज्म (काब लचा स भेदार) याने हलहून कळहवले की : परलोकवासी राजा 

हबशनडसग (अंबरचा राजा) याची पथके त्याचा म लगा हवजयडसग याजबरोबर होिी. त्यािील बरेच लोक 
देशी (अबंर) हनघून गेले. बाकीचेही जाण्याच्या ियारीि आहेि. राजा जयडसग याला आज्ञा करण्याि यावी 
की : त्याने आपली पथके पाठवावी. बादशहानंी आज्ञा केली की, हवजयडसगाने हनयमास अन सरून 
असलेली पथके घेऊन िेथेच (काब ल प्रािंाि) राहाव.े राजा जयडसग हा ह ज राि येईल.’ 
 
सहा सप्टेंबर १७०० 
 
पेशखाना (प ढील म क्कामासाठी पाठहवण्याचे िंबू वगैरे) प ढे पाठहवण्यासंबधंी काय आज्ञा म्हिून 
फराशखान्याचा अहधकारी शफ ग द्दीन याने हवनंिी केली. बादशहा म्हिाले, ‘पेशखाना प ढे पाठवा. 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान व खानेआलम यानंी पेशखान्याबरोबर जाव.े खानेआलमने िेथे राहाव ेआहि 
बहरामंरदखानाने पेशखाना पोहोचवनू ह ज राि याव.े बक्षीउलम लक मखहलसखान, हमीद द्दीनखानबहाद र व 
हसयादिखान यानंी वाटेिील डोंगराच्या डखडीजवळ िीन घहटका राहाव.े’ त्याप्रमािे करण्याि आले. 
 

बादशहा हमीद द्दीनखानबहाद र यास म्हिाले, ‘स भे म हंमदाबाद हबदरच्या सरकारी 
हत्तीखान्याच्याकारभाऱ्यानंा हलहा की : त्यानंी िेथील हत्तीखाना ह ज राि आिावा. या कामासाठी म हंमद 
अमीन वगैरेंना अंमलबजाविी अहधकारी म्हिनू नेमण्याची आज्ञा झाली. 

 
मीर सामान (सरकारी मालमते्तची व्यवस्था पाहिारा) रूह ल्लाखान याला बादशहाम्हिाले, ‘उंट, 

बैल इत्यादी कारखान्याचें अहधकारी औरंगाबादेि आहेि. त्यानंा म्हिाव े उंटखाना, गाव (बलै) 
खानाइत्यादी कारखाने घेऊन ह ज राि या. हे काम पार पाडण्यासाठी कायमबेग ग जगबदार नेमण्याि याव.े’ 
 

सात सप्टेंबर १७०० 
 

आज बादशहा कळेढोिहून हनघाले. सव्वािीन कोसाचा प्रवास करून िे झरे (आटपाडी महाल, 
सागंली हजलहा) या गावी पोहोचले. उस्मानखान करावल यास बादशहा म्हिाले, ‘येथून पन्हाळगड, 
म िगजाबाद हमरज व िळ (ब्रह्मप री), ही हकिी अंिरावर आहेि व मजला हकिी होिाि हे चौकशी करून 
कळवा.’ 

 
बादशहा बक्षीउलम लक म खहलसखान याला म्हिाले, ‘गंज (बाजार)चा क्रोडी (अहधकारी) सय्यद 

इमाम द्दीन याने धान्याचे भाव खाली आिले आहेि.’ त्याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहा बक्षीउलम लक बहरामंदखान याला म्हिाले, ‘ि म्ही डोंगराच्या डखडीच्या अलीकडे 
सावधहगरीने रहा.’ 
 

आठ सप्टेंबर १७०० 
 

बादशहाजादा कामबक्ष याने हवनंिी केली की : माझ्यापाशी स्वारी करण्यालायक घोडे नाहीि. 
साि घोडे देण्याि याविे. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
पेशखाना प ढे रवाना करावा आहि म खहलसखान, खानेआलम व हमीद द्दीनखानबहाद र यानंी 

नेहमीप्रमािे त्याच्या पाठीमागून जाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

नऊ सप्टेंबर १७०० 
 

रूह ल्लाखान व िरहबयिखान अद्याप येऊन पोहोचले नव्हिे. रात्री रूह ल्लाखानाचा हनरोप आला की 
: आम्ही लष्ट्करानजीक येऊन पोहोचलो. िरहबयिखान हा डोंगराच्या डखडीपाशी थाबंला आहे. िो उद्या 
येईल. बादशहानंी हखदमि िलबखान यास किे वाजहवण्याची आज्ञा केली. 

 
मीर हनजाम द्दीन व इनायि ल्ला हे मध्य आहशयािून न किेच आले होिे. त्यानंा हखलिीची वसे्त्र 

देण्याि आली. बक्षीउलम लक म खहलसखान याने हवनंिी केली की : रामचदं्र (खटावचा हदवगंि ठािेदार) 
याचा भाऊ हकशनराव हा हवजापूर स भ्यािून ह ज राि आला असून िो स िकाि बसला आहे. भारोजी 
(बहरोजी?) याने त्याला स िकािून उठवनू ह ज राि आिाव ेअशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 

दहा सप्टेंबर १७०० 
 

बादशहा आज सकाळी आठ घहटका हदवस आला असिा झरा येथील म क्कामाहून हनघाले. अडीच 
कोसाचा प्रवास करून िे आटपाडी (सागंली हजलहा)ला पोहोचले. 

 
काल रात्री बादशहानंी शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याला आज्ञा केली की : ि म्ही उद्या सकाळी 

आपली पथके घेऊन उजव्या आिी डाव्या बाजूला िीन चार कोसापयंि गस्ि घालून या. 
 
प्रवासाि असिाना बादशहानंी आज्ञा केली की : बादशहाजादा कामबक्ष यानंी नीला नावाच्या 

घोड्यावर स्वार होऊन याव.े 
 
पेशखाना पाठीमागून येि आहे. िो प ढे पाठहवण्यासंबधंी काय आज्ञा म्हिून हवनंिी करिा बादशहा 

म्हिाले, ‘येथे म क्काम आहे. पेशखाना उभा राहू द्या.’ 
 
अकरा सप्टेंबर १७०० 
 

बादशहानंी आज्ञा केली की : पेशखाना प ढे जाऊ द्या. हसयादिखाना, फिेह ल्लाखान व 



 
अनुक्रमणिका 

सफग राजखान यानंी बरोबर जाव.े बक्षीउलम लक म खहलसखान याने जाऊन खवासप राच्या (सागंोला 
िाल का, सोलापूर हजलहा) भोविी बादशहाच्या वास्िव्यासाठी योग्य जागा पाहून याव.े 

 
शहाजादा म हंमद बेदारबख्ि याला एक लाख रुपये देण्याि याव े अशी आज्ञा झाली. ही रक्कम 

बेदारबख्िाच्या बगंाल मधील जहाहगरीिून वसूल करून िेथील खहजन्याि भरावी असा ह क म बंगालच्या 
हदवािाकडे पाठवावा अशी आज्ञा झाली. 

 
स रि बंदरचा हकल्लेदार हाजी हमहराव हा मरि पावला. त्याच्या जागी अबू िाहलब याला नेमण्याि 

आले. 
 
काल बादशहानंा कळहवण्याि आले की : यलबारसखान करावल याने िीन चोर (मराठे) व पाच 

घोड्या पकडलया आहेि. चोरानंा (मराठ्ानंा) कोिवालाच्या हवाली कराव ेव जी मालमिा हमळाली िी 
गाजींनी (हशपायानंी) वाटून घ्यावी अशी आज्ञा झाली. 

 
आपलयापाशी हजन्सी, श िरनाळ, रेहकले इत्यादी सामग्री हकिी आहे याची माहहिी देण्याि यावी 

अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
काल रात्री बादशहानंा कळहवण्याि आले िे असे :– ज स्लफकारखानबहाद र न स्रिजंग, राव 

दलपि ब ंदेला, रामडसग हाडा हे मराठ्ाचंा पाठलाग करीि आले. िे बादशाही छाविीपासून अध्या 
कोसावर आले आहेि. त्यानंी अनेक चोरानंा (मराठ्ानंा) ठार मारले व घोडी धरली. बादशहानंी आज्ञा 
केली की, ‘मीर ि जक(हशष्टाचाराचा अहधकारी) याने न स्रिजंग ज स्लफकारखान यास मराठ्ांच्या 
पाहरपत्यासाठी भषूिगडाकडे पोहोचवाव.े’ 
 
बारा सप्टेंबर १७०० 
 

आज बादशहा आटपाडीहून हनघाले. सव्वािीन कोसाचा प्रवास करून िे खवासपूरला पोहोचले. 
 
बादशहानंी आज बढत्या बदलयाचें ह क म हदले. औरंगाबादच्या हकल्ले अरकचा हकल्लेदार याने 

हवनंत्या केली की : (१) हकल्लेदारीचा ह क म हमळावा. हवनंिी मान्य करण्याि आली. हकललयाच्या बाहेर 
येण्यास परवानगी असावी. आज्ञा झाली की : गनीम नसलयास बाहेर येऊ शकिा. (२) घोड्यानंा डाग 
देण्याच्या हनबधंािून मला वगळण्याि याव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. (३) क ट ंबाला आिण्यासाठी 
म लगा फजले अली याला हदल्लीला पाठवीि आहे. परवानगी देण्याि यावी. परवानगी देण्याि आली. 
 

तेरा सप्टेंबर १७०० 
 

बादशहानंी उस्मानखान करावल व हमजाबेग यानंा बोलावनू म्हटले, ‘ि म्ही येथून सागंोलयािील 
महशदीपयंि अिंर हकिी आहे िे मोजून पहा. सागंोलयाि पािी व गवि याचंी काय पहरस्स्थहि आहे हे मला 
कळवा.’ 

 



 
अनुक्रमणिका 

बागाचंा व्यवस्थापक म हरमखान याचा नायब ख्वाजा मसूद याला बादशहा म्हिाले, 
‘नदी(मािनदी)च्या काठावर भाजी लावा.’ 

 
बादशहानंी शमशरेबेग याची नेमिूक माजरा(नाझरे?) येथे ठािेदार म्हिून केली. त्याच्याबरोबर 

बेलदार देण्याि आले. िेथे एक गढी बाधूंन त्यानंी याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

चौदा सप्टेंबर १७०० 
 

बादशहा बेदारबख्िाला म्हिाले, ‘ियार रहा. पन्हाळगडाला वढेा घालण्यासाठी ि म्हाला पाठवीि 
आहे.’ बक्षीउलम लक बहरामदंखान याने शहाजाद्याच्या सैन्याचा िपशील (िूमार) ियार करावा अशी आज्ञा 
झाली. िरहबयिखानाने प ढील सामग्री प रवावी अशीही आज्ञा झाली :— दोनश े बकंदाज, एक हजार 
पायदळ, िीनश ेबाि, शभंर मि दारू, शभंर मि सरब. 

 
बेदारबख्िाने एक घोडा भेट म्हिून हदला. बादशहाच्या आजे्ञने चाब कस्वाराने घोडा हफरहवला. 

घोडा क्ष ब्ध झाला. बादशहा म्हिाले, ‘घोडा परि करा.’ बेदारबख्िाने हवनंिी केली की : घोडा चागंला 
आहे. स्वारीि बरोबर राहू द्यावा. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
सागंोलयाचा ठािेदार अल्लाहक ली याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : आज्ञा असेल िर मी आपले 

हनम्मे पथक सागंोलयाच्या ठाण्याि ठेवनू उरलेलया पथकाहनशी ह ज राि येईन. हवनंिी मान्य करण्याि 
आली. 

 
औरंगाबाद ख जस्िा ब हनयादचा स भेदार नजाबिखान याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : माझा 

वैद्यकीय इलाज करण्यासाठी दयानाथ हमश्र याला माझ्यापाशी िैनाि करण्याि याव.े हवनंिी मान्य 
करण्याि आली. 

 
फरीदूनबेग याला आठ हदवसासंाठी िळावर (ब्रह्मप रीच्या) जाऊन येण्याची परवानगी हमळाली. 

 
पंधरा सप्टेंबर १७०० 

 
ख्वाजा मसूद महली व उस्मान करावल यानंी हवनंिी केली की : येथून सागंोलयाला जाण्यास दोन 

रस्िे आहेि. एक रस्िा साि कोसाचा असून त्याच्या िीन मजला होिील. द सरा रस्िा पाच कोसाचा असून 
त्याच्या दोन मजला होिील. िेथे (सागंोलयास) राहाण्यासाठी जागा चागंली आहे. िेथे गविचारा, 
लाकूडफाटा म बलक आहे. िेथील मशीद मोठी आहे. 

 
हमीद द्दीनखानाकडे हे सगळे हलहून द्या अशी आज्ञा झाली. हमीद द्दीन हा रात्री बादशहानंा भेटला. 

त्याचे म्हििे ऐकून घेिलयावर बादशहा म्हिाले, ‘आम्ही येथेच (खवासपूर) म क्काम करिार.’ 
 

नगारखान्याचा दारोगा (अहधकारी) हखदमििलबखान याने किे वाजवनू ही गोष्ट जाहीर करावी 
अशी आज्ञा झाली. बादशहा हमीद द्दीनखानाला म्हिाले, ‘उद्या ि म्ही व नायब कोिवाल म हंमद अमीन यानंी 



 
अनुक्रमणिका 

छाविीच्या भोविी साखळीने अंिर मोजून कळवाव.े’ त्यानंी मोजिी करून साहंगिले की, ‘एकंदर घेर 
सव्वादोन कोसाचा होईल. सवग अहधकारी व त्याचंी पथके याचं्या राहाण्यासाठी व्यवस्स्थि आखिी केली 
िर छाविीच्या भोविी काट्याक ट्याचे मोठे क ं पि घालिा येईल.’ बादशहा म्हिाले, ‘िसे करा.’ 

 
सकाळी बादशहानंा कळहवण्याि आले की : आजे्ञप्रमािे शहाजादा बेदारबख्ि याचा पेशखाना 

(प ढील म क्काममाचे िंबू इत्यादी) पन्हाळ्याच्या हदशनेे रवाना झाला आहे. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : बक्षीउलम लक बहरामंदखान याने कही (लाकूडफाटा, गवि इत्यादी) 

आिण्यासाठी जाव.े 
 
राजा द जगनडसग यास ह ज राि बोलावनू घ्याव ेअशी आज्ञा देण्याि आली. 

 
सोळा सप्टेंबर १७०० 
 

आज शहाजादा बेदारबख्ि याने पन्हाळगडास जाण्यासाठी बादशहाचा हनरोप घेिला. बादशहानंी 
त्याच्या पाठीवर हाि ठेवनू त्याला हनरोप हदला. बेदारबख्िाला एक िलवार व ढाल (डकमि दोन हजार 
रुपये), दोन घोडे (डकमि चारश ेमोहरा) व खास हखलिीची वसे्त्र या वस्िू देण्याि आलया. शहाजाद्याचे 
खानेआलम व इिर सहकारी यापकैी खानेआलमला घोडा, मन्सूरखान यास हखलिीची वसे्त्र, रजवीखान 
यास हखलिीची वसे्त्र देऊन हनरोप देण्याि आला. उस्मानखान करावल याला घोडा बक्षीस देण्याि आला. 
याने शहाजाद्याला म िगजाबाद हमरजेपयंि नेऊन सोडाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
राव दलपि (ब ंदेला) याचा प िण्या नरडसगदेव याला अडीचशचेी मन्सब देण्याि आली. 
 
चाभंारगोंद्याचा ठािेदार ख दायारखान याला कोटरी हपयारा (माळवा) येथील फौजदारीवर 

बदलण्याि आले. 
 
बादशहानंी शखे हहदायिकेश याला हवचारले, ‘येथून म िगजाबाद (हमरज) हकिी कोस लाबं आहे. 

आहि हकिी मजला होिील?’ त्याने हवनंिी केली की : येथून म िगजाबाद हमरज चोवीस कोसावर आहे व 
त्याच्या साि मजला होिील. हे हलहून लवकर द्याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
बहरामंदखानाला बरे नाही असे कळले. बक्षीउलम लक म खहलसखान व म हंमद अमीनखान यानंी 

सहा हजार स्वार बरोबर घेऊन कही आिण्यास जाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
सतरा सप्टेंबर १७०० 
 

यलंगिोशखानबहाद र (औरंगजबाचा दासीप त्र असे मन ची म्हििो) याला म लगा झाला. त्याने 
बादशहाला पाच मोहराचंी नजर हदली. 

 
बादशहानंी प ढील इसमानंा शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि केले :— शरेयारखान, 



 
अनुक्रमणिका 

महमूदखान, शखे म बाह, हजयाउल्ला. बेदारबख्िाच्या फौजेचा बक्षी नेकनामखान याच्या मन्मबीि वाढ 
करण्याि आली. बेदारबख्िाच्या हवनंिीवरून सरफराजखानाला त्याच्यापाशी िैनाि करण्याि आले. िो 
सहा हजारी (जाि) व पाच हजारी (स्वार) मन्सबदार होिा. बेदारबख्िाकडे एक हत्ती (चादंीची अंबारी 
असलेला व िीन हजार रुपये डकमिीचा) व सिरा इिर हत्ती पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

अठरा सप्टेंबर १७०० 
 

शहाजादा बेदारबख्ि याने प ढीलप्रमािे हवनंिी हलहून पाठहवली :— 
 
(१) बादशाही छाविीपासून हमरजेपयंि ठािी बसहवण्याि यावीि. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
(२) हमरजेच्या हकललयाि माझी मािसे व ब िगे ठेवावी लागलयास हकल्लेदाराने हरकि करू नये असा 

हूक म त्याला देण्याि यावा. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 

नमाजानंिर बादशाहानें खाशाचा घोडा मागहवला. बादशाहानंी घोड्यावर बसून त्याला हफरवला. 
बादशहा ख शझाले. घोड्याची डकमि साठ मोहरा अशी होिी. बादशहानंी िो चाळीस मोहरानंी वाढहवली. 
घोड्याची डकमि चंदन क वर यास देण्याि आली. 

 
ज स्लफकारखानाच्या हवनंिीवरून रामडसग हाठा याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि िैनाि असलेला अब्द ल रसूखान आजारी आहे असे कळले. 

शम्स द्दीन हकीम याने जाऊन त्याचा इलाज करावा अशी आज्ञा झाली. 
 
म हंमद अमीनखान हा पथके बरोबर घेऊन कही आिण्यासाठी गेला असे बादशहानंा कळहवण्याि 

आले. 
 

एकोिीस सप्टेंबर १७०० 
 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की : छाविीिून ब्रह्मप रीकडे जािारा मािसाचंा काहफला (िाडंा, 
थवा) संरक्षक पथक (बदका) नसलयाम ळे अडकून पडला आहे. फिेह ल्लाखानाने काहफला सागंोलयापयंि 
पोहोचवनू यावा अशी आज्ञा झाली. 

 
औरंगाबादेचा बक्षी वाकेनवीस याला औरंगाबादेस जाण्यास हनरोप देण्याि आला. 
 
बेदारबख्िाच्या फौजेि सफग राजखान िैनाि होिा. त्याची म ले सय्यद अब्द लकादर व सय्यद 

असद ल्ला याचं्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
ख जस्िाब हनयाद औरंगाबादच्या हकल्ले अरकची हकल्लेदारी औरंगाबादचा स भेदार नजाबिखान 

याच्या अहधकाराि राहावी अशी बादशहानंी आज्ञा केली. 
 



 
अनुक्रमणिका 

सफहशकनखान मीर ि जक अव्वल (हशषटाचाराचा प्रम ख अहधकारी, प्रोटोकोल) याबद्दल 
बादशहानंी हवचारले, ‘िो िळावर (ब्रह्मप री) गेला का येथेच आहे?’ म हनमखानाने हवनंिी केली की : येथेच 
आहे. बादशहा म्हिाले, ‘त्याला सागंा, जायचे असलयास काफलयाबरोबर ब्रह्मप रीला जा.’ 
सफहशकनखानाने साहंगिले, ‘मला आपलयाजवळ राहावयाचे आहे.’ हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
म नीमखानाने हवनंिी केली की : भालेरावचे घोडे हनकामी झाले आहेि. मदि म्हिून दोन घोडे 

देण्याि याविे अशी त्याची हवनंिी आहे. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : जाधवराव उफग  जगदेवराव आजाराम ळे ब्रह्मप रीला गेला होिा. 

िेथे िो मरि पावळा. त्याला िीन हजार जाि, दोन हजार स्वार, त्यापैकी एक हजार द घोडी अशी मन्सब 
होिी. बादशहानंी आज्ञा केली की : जगदेवरावचे भाऊ व म ले यानंा काय काय मन्सबी, ह दे्द आहेि िे 
कळहवण्याि याव.े 

 
िोफखान्याचा प्रम ख, िरहबयिखान, याने हवनंिी केली की : आज्ञा होि असेल िर क ट ंहबयानंा 

आिण्यासाठी माझा म लगा म हमंद इसहाक याला िळावर (ब्रह्मप री) पाठहविो. आज्ञा झाली की : 
िरहबयिखानाने एक आठवडा िेथे राहाव.े त्यानंिर गस्ि घालीि बंडखोराचें पाहरपत्य करून ह ज राि 
याव.े 
 
एकवीस सप्टेंबर १७०० 
 

इसलामप रीचा बदललेला हकल्लेदार बशारिखाि व त्याचा म लगा मीर अमजद हे आज बादशहानंा 
भेटले. 

 
रूह ल्लाखान याने उद्या कही आिण्यासाठी जाव ेव म खहलसखान याने त्याच्याबरोबर देण्यासाठी 

पाच हजार स्वाराचंी िरिूद करावी अशी आज्ञा झाली. 
 
िरहबयिखानाने सरंजाम सामग्री िळावर (ब्रह्मप री) पोहोचवावी अशी आज्ञा झाली. 
 
िहव्व रखानाने हवचारले, ‘म िगजाबाद हमरजेचा हकल्लेदार म फख्खरखान याने हवचारिा केली आहे 

की :— शहाजादे म हंमद बदेारबख्ि येथे येि आहेि. त्यानंा भेटण्यासंबधंी काय आज्ञा?’ बादशहानंी आज्ञा 
केली की, ‘भेटण्याची आवशयकिा नाही.’ 

 
हमीद द्दीनखानबहाद र याने हवनंिी केली की : माझ्या भाचीचे लग्न अशगदखानाच्या म लाशी ठरले 

आहे. त्याला िळावर (ब्रम्हप री) जाण्यास परवानगी असावी. बादशहा म्हिाले, ‘पोरीला आहि क ट ंहबयानंा 
इकडे बोलावनू घ्या.’ 
 
बावीस सप्टेंबर १७०० 
 

बादशहानंा कळहवण्याि आले की : आजे्ञप्रमािे रूह ल्लाखान हा कही आिण्यास जाि आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंी आज्ञा केली की : म हंमद अमीनखान ज्या हदशनेे गेला त्याच हदशनेे त्याने जाव.े याप ढे एकेका 
आठवड्याच्या अिंराने दोघानंी जाि असाव.े 

 
इंदापूरचा ठािेदार म गलखान याला आपलया ठाण्याकडे जाण्यास हनरोप देण्याि आला. त्याला 

एक घोडा देण्याि आला. 
 
जाधवराव (जगदेवराव) चा म लगा मानडसग याला आपलया हदवगंि बापाची जाधवराव ही पदवी 

देण्याि आली. मानडसगाला सािश ेजाि व सहाश ेस्वार अशी मन्सब होिी. िीि िीनश ेजाि व सहाश ेस्वार 
अशी वाढ करण्याि आली. 
 
तेवीस सप्टेंबर १७०० 
 

खानेआलम (म कऱ् रबखानाचा म लगा), याचे भाऊबंद शखे ब ऱ्हाि, शखे ज नैद, अब्द ल्अकजीज, 
शखे नाहर व शखे कमाल यानंा मन्सबी देण्याि आलया. 

 
हदवगंि जाधवरावच्या म लानंा प ढीलप्रमािे मन्सबी देण्याि आलया :— 

 
(१) राघोजी पाचश ेजाि व दोनश ेस्वार, 
(२) भपूिराव (यशविंराव?) िीनश ेजाि व शभंर स्वार, 
(३) िानाजी (दत्ताजी?) दोनश ेजाि व पन्नास स्वार. 
 

जगदेवरावचा भाऊ रुस्िमराव यास पाचश ेजाि व शभंर स्वार अशी मन्सब होिी. िीि शभंर जाि 
व शभंर स्वार अशी वाढ करण्याि आली. 

 
बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले,‘पाईन हवलायिचा ठािेदार नाहरखान याला हलहा की : 

बादशहाजादा म हंमद कामबक्ष याचा जो काही सरंजाम आज्जमगडाच्या हकललयाि (प रंदर) राहहला असेल 
िो त्याने बदका (संरक्षक पथक) देऊन पाठवावा. 

 
नौरसिारागड (परळी) हकललयाच्या डागड जीसाठी पाच हजार रुपये खचग करण्याि याविे अशी 

बादशहानंी आज्ञा केली. 
 
बक्षीउलम लक बहरामंदखान याने हवनंिी केली की : (१) माझा भाऊ शफ ग द्दीन याला हदल्ली येथे 

िैनाि करण्याि याव.े (२) आहि माझा नािू (म लीचा म लगा) म हंमद िकी हा आईला आिण्यासाठी 
िळावर (ब्रह्मप री) जाि आहे. परवानगी असावी. दोन्ही हवनंत्या मान्य करण्याि आलया. 
 

चोवीस सप्टेंबर १७०० 
 

खान फीरोजजंग याने हलहहले की : ख्वाजा दाहनश याला अलाहाबाद स भ्यािील हसनपूर 



 
अनुक्रमणिका 

परगण्याि जहागीर आहे, पि िेथील फौजदाराच्या ज ल माम ळे उत्पन्न येि नाही. ख्वाजा दाहनशचा भाऊ 
बख्िमंद याला िेथे फौजदार म्हिून नेमण्याि याव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
मीर सामानच्या खात्याचा दारोगा अली रजा याने बावीसश ेबैल हवकि घ्याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
पंचवीस सप्टेंबर १७०० 

 
बादशाही छाविीिील बाजाराचा करोडी (अहधकारी) हा रसद आिण्यासाठी िळावर (ब्रह्मप री) 

गेला होिा. िो येऊन बादशहानंा भेटला. त्याने साहंगिले की, ‘मी धान्याच्या गोण्यानंी लादलेले 
जवळजवळ पन्नास हजार बलै छाविीि आिले आहेि.’ बादशहा म्हिाले, ‘आफरीन बाद शाबास.’ 

 
म खहलसखान हा बादशहाकडे येण्यास हनघाला. दौलिखान्याजवळ (बादशहाचे हनवासस्थान) िो 

आला िशी त्याला उलटी झाली. िो िसाच परि आपलया िंबूकडे गेला. बादशहानंा हे कळहवण्याि आले. 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : खास चौकीच्या मन्सबदाराची मािसे द दगशिे आहेि. बादशहा 

म्हिाले, ‘ज्याचें घोडेकामािून गेले अगर द बळे झाले त्यानंा िीन महहन्याच्या रजेवर िळावर (ब्रम्हप री) 
पाठवा.’ 

 
फराशखान्याचा आहधकारी शफ ग द्दीन याला बादशहा म्हिाले, ‘हदवािे खासचािंबू उभा करा.’ 

त्याप्रमािे िंबू उभा करण्याि आला. 
 
रूह ल्लाखान याने उत्तम व्यवस्था करून कही आिली असे बादशहानंा कळहवण्याि आले. 

 
सव्वीस सप्टेंबर १७०० 
 

िळावरून (ब्रह्मप री) खूशबखूान (अत्तरे आहद द्रव्याचें खािे) बादशाही छाविीकडे येि आहे असे 
कळले. फिेह ल्लाखानाने सागंोलयापयंि जाऊन िो छाविीि आिावा अशी आज्ञा झाली. 

 
िरहबयिखान याला एक आठवडयासाठी िळावर (ब्रह्मप री) जाण्यास रजा देण्यास आली. परि 

येिानंा मरहूम ब ज गग उम्मेदखान याचा म लगा अजीज द्दीन याला छाविीि आिण्याची परवानगी त्याने 
माहगिली. परवानगी देण्याि आली. 

 
औरंगाबादचा स भेदार नजाबिखान याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : शमशखेानाचा प िण्या 

म हंमद हाशम याला माझ्यापाशी िैनाि करण्याि याव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : मन्सूरखानाचा म लगा म हंमद काजम याने छाविीिून रसदेच्या 

गोण्यानंी लादलेले पाच हजार बैल बेदारबख्िाच्या छाविीि पोहोचवून याव.े 
 
सत्तावीस सप्टेंबर १७०० 



 
अनुक्रमणिका 

हरकाऱ्याचं्या िोडून कळले की : शत्रूचे सरदार अलमान बे सलना ग रग (नावाचा उलगडा होि 
नाही) हे डफळापूरच्या भागाि पसरले आहेि. बादशहानंी आज्ञा केला की : काफला घेऊन येण्यासाठी 
फिेह ल्लाखान हा गेला आहे. त्याने चोराचें (मराठ्ाचें) पाहरपत्य करून, काफला छाविीि आिावा. 

 
हवजापूर कनाटकचा फौजदार मामूरखान याच्या नाव ेफमान पाठहवण्याि आले. 

 
अठ्ठावीस सप्टेंबर १७०० 
 

म खहलसखान व बहरामदंखान हे आजारािून बरे होऊन बादशहानंा भेटले.म खहलसखानाचा म ख्य 
कारक न शखे साद ल्ला याने हवनंिी केली की : माझे डोळे अधू झाले आहेि. मी हनवृत्त होऊ इस्च्छिो. मला 
एक खेडे इनाम म्हिून देण्याि याव.ेत्याचे वार्मषक उत्पन्न बाराश ेरुपयाचें होिे. खेडे देऊन त्याची िीनश े
जाि व पन्नास स्वार ही मन्सब काढून घ्यावी अशी आज्ञा झाली. 

 
िरहबयिखान हा रजेवर चालला होिा. त्याला िीनश ेमोहरांच्या डकमिीचा घोडा देण्याि यावा 

अशी आज्ञा झाली. 
 
ओहरसाचा स भेदार म जर्फ्फरखान हा वारला असे कळले. त्याच्या जागी नादेंडचा माजी स भेदार 

अस्करखान याची नेमिकू करण्याि आली. 
 
(संपादकीय: रहबलाखर महहन्याच्या अठ्ठावीस िारखेस (एक आ्टोबर १७००) माि नदीला 

एकाएकी पूर येऊन मोगल लष्ट्कराची फार मोठी प्राि व हवत्त याचंी हानी झाली. ख द्द औरंगजेब हा ठेच 
खाऊन पडला. िो प ढे मरेपयंि लंगडि होिा. या प राचे विगनत्यावळेी मोगल छाविीि असलेला 
औरंगजेबाचा कारकून साकी म स्िैदखान याने आपलया औरंगजेब चहरत्रपर माहसरे आलमगीरी या गं्रथाि 
हदले आहे. अखबारामध्ये या काळािील चारपाच हदवसाचं्या नोंदी आढळि नाहीि.) 
 

चार ऑक्टोबर १७०० 
 

पायाि द खिे असलयाम ळे बादशहा िीन हदवस हदवािे अदालि (न्याय कचेरी) मध्ये येऊ शकले 
नाहीि. आज िे प्राथगनागहृापयंि आले आहि त्याला लागनूच असलेलया जागेि त्यानंी काम केले. 
बादशहाजादा कामबक्ष याने एक हजार अश्रर्फ्या, दोन हजार रुपये व एक स्फहटकाचा पेला हनसार 
(ओवाळून टाकिे) म्हिनू बादशहानंा नजर केले. हमीद द्दीनखानबहाद र याने एक हजार अश्रर्फ्या हनसार 
म्हिून हदलया. 

 
बादशहानंी खवासाचंा दारोगा म लिफिखान याला हवचारले, ‘पाण्याि ि मची मालमत्ता हकिी 

गेली?’ त्याने म्हटले, ‘आपलया कृपेने मािसे वाचली.’ 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : म हिशमखान हा नदीच्या काठाला लागून वाचला. पि त्याची 

सगळी मालमत्ता पाण्याि वाहून गेली. त्याला एक हजार रुपये देण्याि आले. बादशहा म खहलसखानाला 
म्हिाले, ‘मजला ठरहविाऱ्यानंी (ख शमंजील)’ नदीच्या इिके जवळ काय म्हिून िंब ूउभे केले? त्याचें ह दे्द 



 
अनुक्रमणिका 

मला कळहवण्याि याव.े’ 
 

पाच ऑक्टोबर १७०० 
 

छाविीिील बाजाराचा करोडी सय्यद इमाम द्दीन याला हनरोप देऊन बादशहानंी आज्ञा केली की : 
अनखेड (?) व परंडा येथून रसद आिा. त्यापकैी धान्याच्या गोण्यानंी भरलेले पाच हजार बलै 
बेदारबख्िाच्या फौजेि पाठवा. 
 

खेळि (हवशाळगड) हकललयािील मािसाचंी बायकाम ले खानजमान फिेहजंग याचा म लगा 
अब्द ल्लिीफ याच्या कैदेि होिी. त्यानंा सोडवनू अब्द ल्लिीफखानाला ह ज राि आिाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

सहा ऑक्टोबर १७०० 
 

म हंमदाबाद बीदरचा स भेदार ख दाबंदाखान याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : माझा भाऊ 
जफरखान याला बारा हजाराचे वषासन आहे. िो बादशाही छाविीि आहे. त्याला माझ्यापाशी िैनाि 
करण्याि याव.े येथील खहजन्यािून त्याला वषासन हमळि जाव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 

सात ऑक्टोबर १७०० 
 

बादशहानंी (आपली म लगी) नवाब जीनि हन्नसा बेगम हहला हलहहले की : मला भेटावयाचे 
असलयास लवकर येथे येण्याची ियारी करा. हमीद द्दीनखानबहाद र यास या कामसाठी िळावर 
जाण्यासाठी ियार राहाण्यास सागंण्याि आले. 

 
अशगदखानाचा जावई मीर महमूद याने हवनंिी केली की : माझी आई बलख येथून आली असून िी 

औरंगाबादेि आजारी आहे. मला िेथे जाण्यास िीन महहन्याची रजा देण्याि यावी. हवनंिी मान्य करण्याि 
आली. 

 
हवजापूरचा स भेदार ल त्फ ल्लाखान याची मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 
आज्जमगड (प रंदर) च्या बािमीवरून कळले िे असे : हसन (?) हा शत्रूचा सरदार पाचश े

सैहनकानंा बरोबर घेऊन प रंदरच्या पहरसराि धामधूम करीि होिा. िेथील फौजदाराने त्याच्यावर चालून 
जाऊन त्याला आिी इिर काही मािसानंा ठार मारले. त्याचंी डोकी ह ज राि पाठहवण्याि आली. बादशहा 
म्हिाले, ‘सेवा मान्य झाली.’ 
 
आठ ऑक्टोबर १७०० 
 

यासीनखान हा आजमिारागड (सािारा) चा फौजदार होिा. त्याला दोन हजार जाि एक हजार 
स्वार अशी मन्सब होिी. म खहलसखानाच्या हवनंिीवरून त्याला कऱ्हाडच्या ठािेदारीवर नेमण्याि आले. 
त्याची मन्मब पाचश ेस्वारानंी वाढहवण्याि आली. 



 
अनुक्रमणिका 

फिेह ल्लाखानाने हवनंिी केली की : माझ्या पथकािील अनेकापंाशी घोडे नाहीि. घोडे देण्याि 
याविे. वीस घोडे द्याव ेअशी आज्ञा करण्याि आली. 

 
राजा भीम याचा म लगा सूरजमल हा शहाजादा म ईज द्दीन याच्यापाशी (म लिान स भ्याि) िैनाि 

होिा. िो लढाईि मारला गेला. त्याचा म लगा स लिानडसग याला मन्सब देण्याि आली. 
 
नऊ ऑक्टोबर १७०० 
 

नवाब जीनि हन्नसा बेगम हहच्याकडे फळाचंी करंडी पाठहवण्याि आली. हिने हलहून कळहवले की : 
मी आपलयाला भेटण्यास ियार आहे. हमीद द्दीनखानबहाद र याने जाऊन जीनि हन्नसा बेगम यानंा घेऊन 
याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
दहा ऑक्टोबर १७०० 
 

बादशहानंी आज्ञा केली की : रजवीखान याने छाविी व िळ (ब्रम्हप री) या मधील मागाबद्दल 
खबरदारी बाळगावी. हमीद द्दीनखानबहाद र हा एकोिीस घहटकाि (घडी) छाविीहून ब्रम्हप रीला 
पोहोचला. असे कळले. बादशहानंी हहदायि केशला हवचारले की, ‘येथून िळापयंि (ब्रम्हप री) हकिी अंिर 
आहे?’ त्याने साहंगिले, ‘सिरा कोस.’ बादशहा म्हिाले, ‘शाबास, लवकर पोहोचले.’ रूह ल्लाखान हा कही 
आिण्यासाठी गेला असे कळहवण्याि आले. 

 
आज्ञा झाली की : गदगचा फौजदार शरेखान हमीद यास हलहा की :– त्याने हनम्मे पथक 

ज स्लफकारखान न स्त्रिजंग याजकडे पाठवाव ेव हनम्मे आपलयापाशी ठेवाव.े 
 
शरेबाजखान याला पाच हजार जाि व िीन हजार स्वार अशी मन्सब होिी. िो बदेारबख्िापाशी 

िैनाि होिा. पि िो िेथे रूजू झाला नाही असे कळहवण्याि आले. त्याचे मन्सब दोन हजार स्वारानंी कमी 
करण्याि आली. 

 
एका सावकाराने साि मोत्याचंी माळ हवकण्यास आिली. बादशहा म नीमखानाला म्हिाले, 

‘आम्हाला जरूर नाही. त्याने हव ेिेथे हवकाव.े’ 
 

अकरा ऑक्टोबर १७०० 
 

हदवगंि जगदेवराव याचा म लगा मानडसग याला जाधवराव ही पदवी देण्याि आली होिी. आिा 
त्याला रावमानडसग अशीही पदवी देण्याि आली. त्याला एक हजार जाि व नउश ेस्वार, त्यापैकी िीनश े
स्वार द घोडी, अशी मन्सब आहे. 
 

बारा ऑक्टोबर १७०० 
 

मरहूम म हंमद िकीखानाचा म लगा व बहरामंदखानाच्या म लीचा म लगा म हंमदिकी, 



 
अनुक्रमणिका 

मिलबखानाची म ले असद ल्ला व अबूिाहलब, ही बादशहानंा भेटली. 
 
राजा भीम याचा द सरा म लगा जोरावरडसग हा आपला भाऊ सूरजमल याच्या स िकाि बसला 

होिो. बादशहाच्या आजे्ञने पदमडसगाचा नािू साहेबडसग याने त्याला स िकािून उठवनू बादशहाकडे 
आिले. त्याला वसे्त्र देण्याि येऊन मन्सब वाढहवण्याि आली. 
 

तेरा ऑक्टोबर १७०० 
 

नवाब जीनि हन्नसा बेगम या िळावरून (ब्रह्मप री) रवाना झालया असे कळले. बादशहानंी आज्ञा 
केली की : म खहलसखान, बादशहाजादा कामबक्ष, स लिान बलंदअख्िर, बहरामदंखान, िहव्व रखान, 
आहदलखान वगैरेंनी प ढे जाऊन त्याचें स्वागाि कराव.े यासाठी बादशहाजादा कामबक्ष याच्या स्वारीसाठी 
म्हिून िमाम एहिबार व रुह लक द स हे घोडे त्याच्याकडे पाठहवण्याि याविे अशी आज्ञा झाली. 
 

चौदा ऑक्टोबर १७०० 
 

काल हदवस मावळण्यास सहा घहटका राहहलया असिा बादशहा ख्वाजासरानंा म्हिाले, ‘ि म्ही 
बाहेर जा.’ जीनि हन्नसा बेगम ही येऊन बादशहानंा भेटली. रात्रीच्या दीड घटका पयंि िी बादशहापाशी 
होिी. त्यानािंर िी हनरोप घेऊन आपलया म क्कामावर गेली. प ढील मंडळी िळावरून (ब्रह्मप री) येऊन 
बादशहानंा भेटली :– 

 
हमीद द्दीनखानबहाद र, िरहबयिखान, ख दामान, क लहदलखान, जीनि हन्नसाचा कोका (दूधभाऊ) 

मीर महमूद, हहदायि ल्ला, मीर हनजाम द्दीन, सय्यदखान. 
 
बादशहा म खहलसखानाला म्हिाले, ‘अवधचा स भेदार जबरदस्िखान याला हलहा की :— ि म्ही 

आपला नायब िेथे ठेवनू ि मच्या जवळचे हनम्मे सैन्य बरोबर घेऊन ह ज राि याव.े’ 
 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : चीनक लीजखानाच्या सैन्याि प ढील मािसे िैनाि असूनही 

िेथे हजर नाहीि :— 
 
(१) बायाची, एक हजार जाि व पाचश ेस्वार अशी मन्सब, 
(२) लखमोजी, सािश ेजाि व शभंर स्वार, 
(३) सनाजी (?), दोनश ेजाि व पन्नास स्वार, 
(४) रामजी, सािश ेजाि व िीनश ेस्वार. 
 

त्याचंी फरारी म्हिनू नोंद करण्याि यावी असी आज्ञा झाली. 
 
पधंरा ऑक्टोबर १७०० 
 



 
अनुक्रमणिका 

असदखान (म ख्य प्रधान) याच्या िोफखान्याचा दारोगा हमजा म हंमद हा िळावरून (ब्रह्मप री) 
येऊन बादशहानंा भेटला. 

 
हाहफज म हंमद नसीर हा न किाच मध्य आहशयािून आला होिा. िो बादशहानंा भेटला. मध्य 

आहशयािील एक दरवशे म हंमद सालेह याने एक प स्िक भेट म्हिून पाठहवले, िे त्याने बादशहानंा हदले. 
बादशहानंी म हंमद नसीरला हखलिीची वसे्त्र हदली. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : पाचश ेस्वाराचंी नव्याने भरिी करण्याि यावी. 

 
सोळा ऑक्टोबर १७०० 
 

बीडच्या हरकाऱ्याचं्या हलहहण्यावरून कळले की : येथे िैनाि असलेली प ढील मािसे हजर नाहीि 
:— सय्यद मदारी, सय्यद इब्राहीम, सादि ल्ला, हे पाचशचेे मन्सबदार. सय्यदअली चारश े जाि व 
अडीचशसे्वार असलेला मन्सबदार. त्याचं्या जहाहगरी काढून घ्याव्या अशी आज्ञा झाली. 
 
सतरा ऑक्टोरबर १७०० 
 

शहाजादा बेदारबख्ि याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : बेलदार वगैर पाठहवण्याि याविे. 
बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘िीनश ेबेलदार, दोनश ेिबरदार (क ऱ्हाडींनी जंगल कापिारे) व िीससक्का 
(पािी वाहिारे, हभस्िी) पाठहवण्याि याविे.’ 

 
गाहजउद्दीनखाना याच्या सैन्यािील बािम्यावरून कळले की : (१) िालेयारखान, अडीच हजार 

जाि व पाचश ेस्वार, (२) शखे म स्िफा, एक हजार जाि व िीनश ेस्वार हे मन्सबदार सैन्याि हजर नाहीि. 
त्याचं्या जहाहगरी काढून घेण्याि याव्याि अशी आज्ञा झाली. 
 
अठरा ऑक्टोबर १७०० 
 

बादशहानंी म नीमखानाला आज्ञा केली की : ि म्ही छाविीभोविी गस्ि घालण्यास जाि असाव.े 
 
एकोिीस ऑक्टोबर १७०० 
 

बादशहा बक्षीबहरामदखान याला म्हिाले, ‘हमीद द्दीनखानबहाद र याजबरोबर देण्यासाठी दोन 
हजार सैहनकाचं्या फौजेची िरिूद (िूमार) करा.’ 
 

उस्मानखान करावल यास बादशहा म्हिाले, ‘सागंोलयाला जाऊन आमच्या राहाण्यास योग्य जागा 
पाहा. आहि येथून हकिी व कोित्या मजला कराव्या लागिील त्याही पाहून या.’ 

 
जवाहरमल मेमार (बाधंकामाचा म ख्य) याला आज्ञा झाली की : कऱ्हाडची गढी बाधंा. त्यासाठी 

बरोबर दोन हजार रुपये घेऊन जा. 



 
अनुक्रमणिका 

गोध्र्याचा फौजदार म हंमद म रादखाना याने हलहून पाठहवले की : प ष्ट्कळ हदवस झाले आपलया 
चरिाचें दशगन घडले नाही. ह ज राि कामहगरी करण्याची ही वेळ आहे. आज्ञा असले िर ह ज राि येिो. 

 
बादशहा इनायि ल्लाखानाला म्हिाले, ‘त्याला हलहा :— हनम्मे पथक घेऊन ह ज राि याव,े या 

हशवाय एक हजार स्वार नव्याने भरिी करून बरोबर घेऊन याव.े’ 
 
िबेलयाचा प्रम ख हमजाबेग याला आज्ञा झाली की : औरंगाबादेहून हत्तीखाना व इिर बारबरदारी 

(ओझी वाहिे) ची साधने बोलावनू घ्या. 
 
ज स्लफकारखानाच्या सैन्यािील बािम्यावरून समजले की : नेकबहाद रखानाचा भाऊ मीरे मीरान 

हा येथे िैनाि असूनही हजर नाही. त्याची जाहागीर काढून घ्यावी अशी आज्ञा झाली. 
 
आजे्ञप्रमािे म हंमद अमीनखान हा कही आिण्यासाठी गेला आहे असे बादशहानंा कळहवण्याि 

आले. 
 

वीस ऑक्टोबर १७०० 
 

आपि क लंब्रीहून प ढे (उत्तरेकडे) कूच केले असे बादशहाजादा आज्जम याने हलहून कळहवले. 
 
जळगावच्या बािम्यावरून प ढीलप्रमािे कळले : अमान ल्ला इत्याहद पाच ग जगबदार हे खान 

फीरोजजंग याच्या नाव ेबादशाही फमान आिीि होिे. िे जळगावजवळ आले िसे चोरानंी (मराठ्ानंी) 
त्यानंा ल टले व फमान पळहवले. येथील स भ्याची व फौजदारीची व्यवस्था अत्यिं हनकृष्ट आहे. बादशहानंी 
मन्सबी कमी केलया. फमानची एक प्रि अल्लायारबेग ग जगबदार याजकडे देऊन त्याने िे खान फीरोजजंग 
याजकडे पोहोचवाव ेअशी आज्ञा करण्याि आली. औरंगाबादेचा स भेदार नजाबिखान याला अडीस हजार 
जाि व एक हजार स्वार अशी मन्सब होिी. िी शभंर स्वारानंी कमी करण्याि आली. जळगावचा फौजदार 
डहमिखान याला सािश ेजाि व िीनश ेस्वार अशी मन्सब होिी. िी दोनश े(जाि)नी कमी करण्याि आली. 

 
मरहूम शाहयस्िाखान याचा म लगा अबू नस्त्रखान याने ह ज राि याव ेअसा ह क म देण्याि आला. 
 
शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेिील बािम्यावरून कळले की : सय्यद मीरान, चार हजार जाि 

व चार हजार स्वार ही मन्सब असलेला व अब्द ल् अजीज, दीड हजार जाि व पाचश ेस्वार याचंा मन्सबदार, 
हे फौजेि हजर नाहीि. त्याचं्या जहाहगरी काढून घ्याव्या अशी झाली. अब्द ल रसूल हमयाना याला दोन 
हजार जाि व िेराश ेस्वार अशी मन्सब होिी. िो मरि पावला असे बादशहानंा कळहवण्याि आले. 

 
हजहजयाचा अहधकारी म हंमद गौस याने हवनंिी हलहून कळहवली की : हजहजयाच्या उत्पन्नाचे पन्नास 

हजार रुपये िळावर (ब्रह्मप री) जमले आहेि. आज्ञा झाली की : बादशहाच्या छाविीच्या बाजाराचा 
अहधकारी इमाम द्दीन याजबरोबर िी रक्कम ह ज राि पाठवनू द्यावी. 

 
सागंोलयाचा हकल्लेदार अल्लाहक ली याला हनरोप देण्याि आला. सत्रसाल राठोड याची म ले 



 
अनुक्रमणिका 

हिीडसग व किगडसग याचं्या मन्सबीि वाढ करण्याि आली. 
 
एकवीस ऑक्टोबर १७०० 
 

काशमीरचा बदललेला स भेदार फाहजलखान याला ह ज राि येण्याहवषयी हलहहण्याि आले. 
गाहजउद्दीनखान बहाद र याच्याकडे फमानाची (पूवीची गहाळ झालया म ळे) एक प्रि बादशहाच्या खास 
सहीने पाठहवण्याि आली. गाहजउद्दीनने ह ज राि याव ेआशी आज्ञा फमानाि होिी. औरंगाबादेचा स भेदार 
नजाबिखान यालाही बहरामंदखानाने हस्ब ल् ह क म (बादशहाच्या आजे्ञने) याच अथाचा पाठहवला. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : चोर (मराठे) हे डफळापूर (जि िाल का) भागाि पसरले आहेि. 

बादशहानंी डफळापूरचा ठािेदार अमान ल्लाखान याच्या मदिीस म नीमखानाचा म लगा म हंमद काजम 
याला पाठहवले. त्याच्या बरोबरच्या सैहनकानंा एक महहन्याचा पगार (अगाऊ) देण्याि यावा अशी आज्ञा 
झाली. 

 
म नीमखानाने हवनंिी केली की : आजे्ञप्रमािे मी दोन िीन हदवस लष्ट्कराभोविी गस्ि घािली. पि 

चोर (मराठे) या भागाि हदसले नाहीि. बादशहा म्हिाले, ‘गस्ि घालिे थाबंवा आहि म जऱ्यासाठी येि 
चला.’ 

 
मिलबखानाने बादशहानंा एक चशमा (उपनेत्र) नजर (भेट) म्हिून हदला. 

 
बावीस ऑक्टोबर १७०० 
 

सय्यद इमाम द्दीन हा रसद व बादशहाजादा कामबक्ष याचा खाशाचा पोशाख व जवाहरखाना घेऊन 
ब्रह्मप रीहून आला. िो बादशहानंा भेटला. 

 
बादशहानंी अबनूस्रखान (शाहयस्िाखानाचा म लगा) याला हलहहले की : इच्छा असलयास ि मची 

िैनािी शहाजादा म इजद्दीन याजपाशी म लिान स भ्याि करण्याि येईल. नाही िर ह ज राि याव.े 
 
तेवीस ऑक्टोबर १७०० 
 

वऱ्हाडचा स भेदार अलीमदानखान याने िािडीने इस्लामगड उफग  देवगड या स्थळाला जाव ेअशी 
आज्ञा पाठहवण्याि आली. या कामासाठी एक ग जगबदार सजावली (अंमलबजाविीचा अहधकारी) म द्दाम 
पाठहवण्याि यावा असा ह क म झाला. 

 
माळव्याि शरेअफगनखान याच्या मतृ्यूनंिर त्याचा म लगा अली क ली याने शहाबादचा हकल्ला 

सोडून हदला होिा. िो आपि शहामि ढंढेरा याजकडून डजकून घेिला असे ग्वालहेरचा फौजदार 
जानहनसारखान याने हलहून कळहवले. त्याने सोन्याची हकल्ली पाठहवली. 

 
बादशहाच्या आजे्ञने रूह ल्लाखान हा नवाब जीनि हन्नसा बेगम याचं्या देवडीवर गेला. त्याने मूजरा 



 
अनुक्रमणिका 

केला आहि नऊ मोहराचंी नजर हदली. बेगमजू (जीनि हन्नसा) यानंी पानाचा हवडा त्याला हदला. 
(समोरासामोर भेटीची पदधि नसे. हवडा बाहेर उभ्या असलेलया रूह ल्लाखानाकडे पाठहवला असे 
समजाव.े) 
 
चोवीस ऑक्टोबर १७०० 
 

अरसलानखान याचा प िण्या रुस्िम बेग हा मध्य आहशयािून (हवलायि) न किाच आला होिा. 
त्याने नऊ घोडे, िीन धन ष्ट्ये व एक गं्रथ या वस्िू बादशहानंा हदलया. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 

 
मरहूम अब्द ल रसूलखान (सावनूरकडील पठाि सरदार) याची म ले अबूम हमद, अब्द लकादर, 

अब्द लजब्बार, अब्द लवहाब, अब्द लकरीम यानंा व मरहूमचा प िण्या हमयानाखान यानंा मन्सबी व हखलिीची 
वसे्त्र ही देण्याि आली. 
 

पंचवीस ऑक्टोबर १७०० 
 

हरकाऱ्याचंा िोंडून प ढील हकीकि कळली : चोर (मराठे) बादशाही छाविीपासून दोन िीन 
कोसावर आले. त्यानंी वजंाऱ्याचें बलै ल टून नेले. त्या हदवशीचे टेहेळिीचे काम यलबारसखान याजकडे 
होिे. िो आहि सादिखान हे हशकारीसाठी गेले होिे. त्यानंा बािमी कळिाच िे मराठ्ाचं्या पाठलागावर 
गेले आहेि. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : राव मानडसग (जाधव) व बहहजी (पाढंरे) यानंीही गहनमाचं्या 

पाहरपत्यासाठी जाव.े 
 
संध्याकाळी बादशहानंा कळहवण्याि आले की : यलबरसखान वगैरे सरदार गहनमावंर (मराठे) 

चालून गेले. त्यानंी शत्रूचे पाहरपत्य केले. बलै सोडहवले, काही शत्रू मारले व एक शत्रू व घोडी यानंा धरून 
आिले. 

 
बादशहा म्हिाले, ‘सेवा मान्य झाली.’ 
 

सव्वीस ऑक्टोबर १७०० 
 

आज बीडचा फौजदार औरंगखान व परंड्याचा हकल्लेदार गैरिखान (इज्जिखान) याचं्या नावाने 
हस्ब ल ्ह क म (आज्ञापते्र) रवाना झाले. 

 
बहहजी पाढंरे याला कोलहापूर (?) ची ठािेदारी देण्याि आली. त्याला मन्सबीि एक हजार जाि 

व दोनश ेस्वार अशी वाढ देण्याि आली. 
 
उदाजी ओबळराव याला मकनोनी (?)ची ठािेदारी देण्याि आली. त्याला एक हजार जाि व 

आठश ेस्वार अशी मन्सब होिी. 



 
अनुक्रमणिका 

सत्तावीस ऑक्टोबर १७०० 
 

औरंगखान हा बीडचा फौजदार होिा. त्याच्या जागी सय्यद वजीह द्दीनखान याची नेमिकू 
करण्याि आली. त्याला एक हजार जाि व िीनश े स्वार अशी मन्सब होिी. िीि चारश े स्वाराचंी वाढ 
करण्याि आली. 

 
वऱ्हाड स भ्याच्या हदवािीवर म हंमद नसीर हा होिा. त्याच्या जागी मरहूम अमानिखान याचा 

म लगा सय्यद अहमद याला नेमण्याि आले. 
 
सदर (न्यायाधीश) म हंमद अमीनखान याच्या िैनािीिील पथके रूल्लाखानाकडे द्यावी आहि याप ढे 

कही (रसद, गवि, लाकूडफाटा इत्यादी) आिण्यासाठी म हंमद अमीनखानाने न जािा रूह ल्लाखानाने 
जाव ेअशी आज्ञा देण्याि आले. 

 
अठ्ठावीस ऑक्टोबर १७०० 

 
बादशहानंी ग जरािेिील सवग प्रम ख अहधकाऱ्याचं्या मन्सबी कमी केलया. (माहगिलयाप्रमािे पथके 

दहक्षिेि न पाठहवलयाबद्दल.) 
 
एकोितीस ऑक्टोबर १७०० 
 

चोराचें (मराठ्ाचें) सैन्य भषूिगड व मायनी याच्या दरम्यान पसरले आहे अशी बािमी आली. 
बादशहानंी आज्ञा केली की : रूह ल्लाखान याजबरोबर नऊ हजार स्वार, पाचश ेपायदळ व शभंर बकंदाज 
(बंदकची) देण्याि आले. गहनमाचं्या पाहरपत्यासाठी त्याला पाठहवण्याि आले. रूह ल्लाखान हा 
मािनदीच्या काठावर पोहोचला. त्याने कळहवले की : चोर (मराठे) पळून गेले आहेि. बादशहानंी 
रूह ल्लाखानाला बोलावनू घेिले. 

 
िरहबयिखान आजारी होिा. िो बरा होऊन बादशहाला भेटला. 

 
तीस ऑक्टोबर १७०० 
 

कंधार (नादेंड हजलहा, मराठवाडा) चा हकल्लेदार ब फौजदार शम्स द्दीन म हंमदखान हा येऊन 
बादशहानंा भेटला. त्याने व त्याचा प िण्या नस्रुल्लाखाना याने प्रत्येकी नऊ मोहरा नजर म्हिून हदलया. 

 
मसूरचा ठािेदार मयाजी (मंबाजी)हा मरि पावला. त्याला दोन हजार जाि व दोन हजार स्वार 

अशा मन्सब होिी. त्याचा प िण्या हकशनराव (कृष्ट्िराव) याला स िकािून काढून आिण्यासाठी बादशहाने 
राव मानडसग (जाधव) याला पाठहवले. 

 
अवधचा स भेदार जबरदस्िखान याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : पाचश े स्वार नव्याने भरिी 

करून घेऊन ि म्ही ह ज राि याव ेआहि िेथे नायब ठेवावा, असा ह क म झाला आहे. मी हिकडे आलो िर 



 
अनुक्रमणिका 

इकडे बंडाळी होण्याची श्यिा आहे. िर मला हिकडे येण्याची माफी असावी. हवनंिी मान्य करण्याि 
आली. 

 
यलंगिोशखानबहाद र (बादशहाचा दासीप त्र?) याला शहाजहानाबाद हदल्ली येथे पोहोचवाव ेअशी 

आज्ञा झाली. 
 
भगविंराय नारोराघो ठािेदार सागंोला (?) याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : बरेच हदवस झाले. 

स्वामीचे चरि पाहहले नाही. आज्ञा झाली िर येिो. परवानगी देण्याि आली. भगविंराव यास दोन हजार 
जाि व एक हजार स्वार अशी मन्सब होिी. 

 
शहाजादा बेदारबख्ि याच्याकडील बािम्यावंरून कळले की : शहाजादा हा पन्हाळगड 

डजकण्यासाठी हकललयापाशी पोहोचला आहे. हकललयाचा पहरसर पाहून िो मोचे बाधूंन वढेा घालण्याच्या 
हवचाराि आहे. हकललयावरील मािसे िोफाचंा मारा करीि आहेि. 
 

* * * 
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५ 
 

१ नोव्हेंबर ते ३१ हडसेंबर १७०० 
 

एक नोव्हेंबर १७०० 
 

बादशहानंी म ख्यप्रधान ज म्दि लम लक असदखान याच्या नाव ेखास फमान व हखलिीची खास वसे्त्र 
पाठहवली. िळावर (ब्रम्हप री) नेण्यासाठी त्या वस्िू हकीम म हंमद सईदखान याच्या हवाली करण्याि 
आलया. 
 

दोन नोव्हेंबर १७०० 
 

यलंगिोशखान यास एक अरबी व एक साधा घोडा (प्रवासासाठी) हे देण्याि आले. 
 

चार नोव्हेंबर १७०० 
 

खटावचा ठािदार हकशनराव (कृष्ट्िराव) याला दीड हजार जाि व एक हजार स्वार अशी मन्सब 
होिी. त्याला अन कूल असा मन्सबीि बदल करण्याि आला. 

 
रिबाजखान याची पन्हाळगडाचा फौजदार म्हिून नेमिकू करण्याि आली. त्याला सािश ेजाि व 

साडेचारश ेस्वार अशी मन्सब होिी. शभंर (जाि) अशी त्याला वाढ देण्याि आली. 
 

सात नोव्हेंबर १७०० 
 

बादशहानंी आज्ञा केली की : कंधार (नादेंड हजलहा, मराठवाडा)चा हकल्लेदार व फौजदार 
शम्स नद्दीखान याने बादशहाच्या ह ज राि राहाव े आहि त्याच्या म लाने बापाचा नायब म्हिून कंधारचा 
कारभार करावा. 

 
बादशहानंी आपला म लगा म अज्जम (काब लचा स भेदार) याच्याकडे प ढीलप्रमािे ग लाबाचे अत्तर 

पाठहवले :— म अज्जमला पन्नास िोळे, म अज्जमचा म लगा रफीउलकदर याला पंधरा िोळे, म अज्जमची म लगी 
दहर अफरोजबानू बेगम हहला पधंरा िोळे. 

 
स भे बंगाल मधील खालसा इलाख्याच्या वस लाि अफरािफर झाली होिी. चौकाशी करावी व 

रक्कम वसूल करून आहि खंडिीदाखल िेथून हत्ती येिार होिे िे अद्याप आले नव्हिे िे आिाव.े यासाठी 
वालीबेग ग जगबदार याला पाठहवण्याि आले. 
 
आठ नोव्हेंबर १७०० 
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कचेऱ्या बंद होत्या. 
 
नऊ नोव्हेंबर १७०० 
 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले िे असे : ज स्लफकारखानबहाद र न स्रिजंग हा आपलया सैन्यासहहि 
पन्हाळगडाहून त्वरेने हनघाला. त्याने खेळिा (हवशाळगडचा) प्रदेश ल टला. यानंिर िो परि 
पन्हाळगडाच्या पहरसराि आला. 

 
(जोधपूरचा) अहजिडसग राठोड याच्या नाव ेफमान आहि हखलिीची वसे्त्र व ग जरािचा स भेदार 

श जाअिखान याच्या नाव े हस्ब लह क म (आज्ञापते्र) ग जगबदाराचं्या हस्िे पाठहवण्याि आली. स भेदाराला 
ह जूराि घेऊन याव ेअशी ग जगबदारानंा आज्ञा देण्याि आली. 

 
इस्लामगड उफग  देवगड येथील जमीनदार राजा नेकनामखान याला हत्यारासहहि हदवािे खास 

मध्ये हजार राहाि जाण्याची परवानगी देण्याि आली. 
 
दहा नोव्हेंबर १७०० 
 

ज स्लफकारखान यास म लगी झाली. याबद्दल असदखान(ज स्लफकारखानाचा बाप) याने शभंर 
मोहरा व एक पाचू या वस्िू नजर केलया. बादशहानंी पन्नास मोहरा अश्रर्फ्या ठेवनू घेऊन बाकीच्या माफ 
केलया. 

 
नेमिखानाने हवनंिी केली की : मला शहाजहानाबाद हदल्ली येथे िैनाि करण्याि याव.े हवनंिी 

मान्य करण्याि आली. 
 
सय्यद हसन हा न किाच मध्य आहशयािून आला होिा. त्याला पाचश ेजाि व दहा स्वार अशी 

मन्सब देण्याि आली. 
 
अकरा नोव्हेंबर १७०० 
 

अब्द लगफूर इखलासखान याला औरंगाबादेहून बडिफग  केले होिे. िो येऊन भेटला. त्याची 
मन्सब, चार हजार जाि व दोन हजार स्वार व पदवी (इखलासखान) ही बहाल करण्याि आली. 

 
बादशहानंी प ढीलप्रमािे आज्ञा केली : म हंमद अमीन सदर (न्यायाधीश) याने सरंजाम व मोठ्ा 

िोफा िळावरून (ब्रह्मप री) आिाव्या. रूह ल्लाखानाजवळची पथके म हंमद अमीनपाशी िैनाि करण्याि 
यावी. िोफखान्याचा म शरफ (हहशबेिपासनीस) यानेहह बरोबर राहाव.े त्याच्या बरोबर शभंर बकंदाज व 
पन्नास बहेहलये देण्याि याव.े िोफा ओढिारे बैल व िोफा ग लबग्याहून बोलावनू घेण्याि आले आहेि, िे 
हूज राि आिाव.े 
 
बारा नोव्हेंबर १७०० 
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काल संध्याकाळी बादशहानंी म हंमद अमीनखान सदर (न्यायाधीश) याला िळावरून (ब्रम्हप री) 
सरंजाम व िोफा घेऊन येण्यासाठी हनरोप हदला. बादशहा बहरामंदखानाला म्हिाले, ‘कही आिण्यासाठी 
म्हिून रूह ल्लाखानाबरोबर जी पथके हदली आहेि िी पि म हंमद अमीनखान याजबरोबर देण्याि यावी. 
एकंदरीि नऊ हजार स्वार म हंमद अमीनखानाबरोबर असले पाहहजेि. सय्यद वजीह द्दीनखान याने 
िळापयंि (ब्रम्हप री) म हंमद अमीनखान याची सोबि करावी. नंिर िेथून आपलया स्थळाकडे (बीड)जाव.े’ 

 
शखे हहदायिकेश वाकनीस याला बादशहानंी हवचारले, ‘आमच्या छाविीपासून आजमिारागड 

(सािारा) हकिी लाबं आहे हे मला कळवा.’ 
 

तेरा नोव्हेंबर १७०० 
 

यलंगिोशखानबहाद र अद्याप रवाना झाला नाही असे कळले. त्याला म हंमद अमीनखान याजकडे 
पाठहवण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
मरहूम अईजखान याचा नािू शमशरेबेग याने म हंमद अमीनखान याजबरोबर जाव े अशी आज्ञा 

झाली. 
 

चौदा नोव्हेंबर १७०० 
 

खटावचा ठािेदार हकशनराव (कृष्ट्िराव) याला त्याचा भाऊ मंबाजी याच्या मृत्यूबद्दल सातं्वनपर 
वसे्त्र देऊन खटावकडे जाण्यास हनरोप देण्याि आला. 
 

सोळा नोव्हेंबर १७०० 
 

कंधार (नादेंड हजलहा, मराठवाडा) चा हकल्लेदार व फौजदार सय्यद शम्स द्दीनखान याने दोन ठाि 
पाढंरे कापड, शलेा दोन ठाि व डपजलेला कापूस या वस्िू बादशहानंा नजर म्हिून हदलया. 

 
बादशहानंी हदवािेखासच्या वाटेने िरहबयिखानाला ह ज राि बोलाहवले व त्याला साि िोळे अत्तर 

देऊन म्हटले, ‘ियार रहा. मी ि म्हाला शहाजादा बेदारबख्ि याच्या फौजेि पाठवीि आहे.’ 
 
जयडसग(सवाई जयडसग) याला ह ज राि येण्यासाठी हनकडीचे फमान ग जगबदाराच्या हस्िे 

पाठहवण्याि आले. अहजिडसग राठोड(जोधपूर) याने प ढीलप्रमािे हवनंिी हलहून पाठहवली होिी :— चार 
स्वार घेऊन मी ह ज राि येण्यासाठी ियार आहे. पि माझ्या सहकाऱ्यानंा िनखा जहागीर हमळावी, डकवा 
मला रक्कम देण्याि यावी. 

 
बादशहानंी आज्ञा केली की : ि म्ही ह ज राि याल िेव्हा िनखा जहाहगरी देण्याि येिील. 

अजमीरच्या खहजन्यािून िीन हजार रुपये अहजिडसगाला द्याव ेअशी आज्ञा झाली. त्याला हखलिीची वसे्त्र 
व फमान द्याव ेआहि त्याला (अहजिडसगाला) घेऊन याव ेअशी ग जगबदाराला आज्ञा देण्याि आली. 
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इखलासखान हमयाना याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : मला साहाय्य म्हिून रक्कम देण्याि 
यावंी. दोन हजार रुपये देण्याि याविे अशी आज्ञा झाली. 

 
द सरी हवनंिी अशी की : माझ्यापाशी चारश ेस्वार असून िे बादशाही चाकरी बजावण्याची इच्छा 

धरून आहेि. आज्ञा झाली की : शभंर स्वार ठेवाविे. 
 
बेदारबख्िाच्या फौजेिून प ढील बािमी कळली :— मरहूम खानजमान फिेहजंग (सभंाजी राजानंा 

धरिारा मूकऱ् रबखान) याचा म लगा इस्ख्िसासखान हा आपला भाऊ शखे अब्द ल्लिीफ याच्या घरी गेला. 
दोघा भावाि बोलाचाली झाली. इस्ख्िसासखान याने खंजीर काढला. भावावर वार करण्याचा त्याचा बिे 
होिा. िोच कोिीिरी मधे पडून त्याच्या हािािून खंजीर हहसकावनू घेिला. त्या मािसाला जखम झाली. 
यानंिर इस्ख्िसासखानाने िलवारीने एक घोडा जखमी केला. 

 
इस्ख्िसासखान यास चार हजार जाि व दोन हजार स्वार अशी मन्सब होिी. ही बािमी ऐकून 

बादशहानंी एक हजार स्वारानंी त्याची मन्सब कमी केली. 
 
सतरा नोव्हेंबर १७०० 
 

दंडराजप रीचा हकल्लेदार व फौजदार हसद्दी याकूिखान याने अजंनवले डजकून घेिले. त्याने 
सोन्याची हकल्ली पाठहवली. आपलया अजाि त्याने हलहहले की : मी ख शकीच्या मागाने गेलो आहि 
हकललयाला वढेा घािला. नरकवासी रामाचा (राजाराम) पेशकार (कारभारी) रामचंद्र (रामचदं्रपंि 
अमात्य) याने एक हजार स्वार व सहा हजार पायदळ हकललयाच्या क मकेसाठी पाठहवले. मी त्याचे 
पाहरपत्य करून हकललया डजकून घेिला. बादशहा म्हिाले, ‘सेवा मान्य झाली.’ हसद्दी याकूिखान याला 
िीन हजार पाचश ेजाि व िेराश ेस्वार अशी मन्सब होिी. िीि पाचश ेस्वाराचंी वाढ करण्याि आली. त्याला 
हखलिीची वसे्त्र व फमान पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : िळापासून (ब्रम्हप री) वीस कोसावर टेंभ िी (?) येथे धनाजी 

जाधव याने िळ हदला असून िो चौथाई वसूल करीि आहे. ब्रम्हप रीच्या आसपासच्या ठािेदारानंा त्याचे 
पाहरपत्य करिे जमि नाही. धनाजीचे पाहरपत्य कराव ेम्हिून म हंमद अमीनखान याला हलहाव ेअशी आज्ञा 
झाली. 

 
जफरेखानाच्या ऐवजी ख्वाजा खानाजाद यासा दहीवाडा (दहीवडी) व माहलया (माला?) येथील 

ठािेदारीवर नेमण्याि आले. 
 
स भे हैद्राबादचा हदवाि व एलगंदलचा फौजदार कारिलबखान याला स भे बंगालच्या हदवािीवर 

नेमण्याि आले. 
 
अठरा नोव्हेंबर १७०० 
 

आज बादशहा मेण्याि बसून हदवािेखास मध्ये आले. िळावरचा (ब्रह्मप री) सरंजाम मौजे आंगोली 



 
अनुक्रमणिका 

(?) येथे येऊन पोहोचला असे समजले. 
 
शहाजादा बेदारबख्िाच्या सैन्याि द य्यमबक्षी म्हिून िोफखान्याचा दारोगा मन्सूर खान याची 

नेकनामखानाच्या ऐवजी नेमिूक करण्याि आली. 
 
वीस नोव्हेंबर १७०० 
 

हदवाि व बक्षी याचं्या कचेरीिील सेवकानंा शाहमयान्याि बसवनू त्यानंा कामकाज करण्यास 
लावाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
एकवीस नोव्हेंबर १७०० 
 

िरहबयिखान याला आज्ञा झाली की : ियार व्हा. पन्हाळगड घेण्यासाठी ि म्हाला पाठवीि आहे. 
त्याच्याबरोबर दोन हजार स्वार देण्याि याविे अशी बक्षीउलम लक बहरामंदखान याला आज्ञा करण्याि 
आली. िरहबयिखानापाशी िैनाि असलेलया मोगल हशपायानंा थकलेली पगारबाकी देण्याि यावी अशी 
आज्ञा झाली. 
 

हत्तीखाना वगैर सरंजाम िळावर (ब्रह्मप री) पोहोचला असे कळले. 
 

बावीस नोव्हेंबर १७०० 
 

आज श क्रवार. दोन्ही हदवाि (कचेऱ्या) बंद होत्या. 
 

तेवीस नोव्हेंबर १७०० 
 

बक्षीउलम लक बहरामंदखान, रूह ल्लाखान व म खहलसखान यानंी कचेरीिच (दीवािखाना) बसून 
काम कराव ेअशी अज्ञा झाली. यासाठी त्याचं्या मागे लागाव ेम्हिून म हंमद आहरफ कौल अब लखैर कौल व 
कामम राद कौल यानंा बजावण्याि आले. 

 
म नीमखानाचा म लगा म हंमद काजम हा डफळाप राहून येऊन भेटला. िरहबयिखानाच्या 

क ट ंहबयानंा िळावर (ब्रह्मप री) पोहोचवनू या असे त्याला सागंण्याि आले. 
 
जयडसग खोसला (?) हा बदेारबख्िाच्या फौजेि िैनाि होिा. िो वारला अशी बािमी आली. 

 
चोवीस नोव्हेंबर १७०० 

 
हैद्राबाद कनाटकच्या बािम्यावरून कळले की : न स्रिजंग ज स्लफकारखान याच्या फौजेि िैनाि 

असलेला मारूफखान हा आजाराने मरि पावला. त्याला चार हजार जाि व िीन हजार स्वार अशी मन्सब 
होिी. 
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पंचवीस नोव्हेंबर १७०० 
 

िरहबयिखाना याने हवनंिी केली की : पन्हाळगडाकडे जाण्यासाठी आज्ञा झाली आहे. सगळा 
सरंजाम ियार होईपयंि मला येथेच राहाण्याची परवानगी असावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
आजे्ञप्रमािे म हंमद अमीनखान हा परंड्याहून हत्तीखाना व उंटखाना इत्यादी सरंजाम घेऊन 

आला. िो बादशहानंा भेटला. त्याच्या प ढील सहकाऱ्यानंा बहक्षसे देण्याि आली :— राजा अवधूिडसग, 
ओर्छ्याचा (राजा), म हंमद इसहाक, मीर म हहसन बक्षी व वाकेनवीस, हमजाग ल, मीर ह सेन िनबक्षी, 
ख्वाजाबाबा, म हंमद अमीन, शमशरेबेग. 
 

सव्वीस नोव्हेंबर १७०० 
 

मिलबखान याने अजग केला की : आपलया आजे्ञप्रमािे बादशाही छाविीिील बाजाराचा करोडी 
(व्यवस्थापक) सय्यद इमाम द्दीन याच्याकडून रोजचे बाजारभाव सादर करण्याचा म चलका घेिला आहे. 
िो हहदायिकेश याजकडे द्यावा अशी आज्ञा झाली. 

 
स भे हवजाप रचा बक्षी व वाकेनवीस अमान ल्ला याने प ढील बािमी पाठहवली :— एक हवजापूर हवलेी 

िाल का सोडला िर बेडरानंी िमाम स भ्याि आपली ठािी बसहवली असून िे चौथाई वसूल करीि आहेि. 
चोर (मराठे) हे शहापूरच्या िलावाभोविी हघरट्या घालून जाि आहेि. 

 
हवजापूरच्या स भेदाराला िाहकदीचे पत्र हलहाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
हवजापूर स भ्यािून एक हजार बाि म िगजाबाद हमरज येथे पोहोचहवण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 

यासाठी ख्वाजा आलम ग जगबदार याला नेमण्याि आले. 
 
सोलापूरच्या हकललयािूंन पाचश े मि सरब (बंद कीच्या दारू साठी लागिारी काळी मािी), व 

चारश ेमि दारू (बंद कीची) आिून घेण्याि यावी अशी अज्ञा झाली. यासाठी म हंमद माह ग जगबदार याला 
नेमण्याि आले. 

 
बेदारबख्िाच्या छाविीिील बािम्यवारंून कळले की : छाविीि प ढील मािसे हजर नाहीि :— 

नेकहनयिखानाच्या पथकापकैी (१) मीर मीरान, चार हजार जाि व दोन हजार स्वार अशी मन्सब; (२) 
सय्यद म हंमद, एक हजार जाि व आठश ेस्वार अशी मन्सब; (३) नागोजी, िीन हजार जाि व एक हजार 
स्वार अशी मन्सब; (४) रावजी, दोन हजार जाि व पाचश ेस्वार अशी मन्सब; (५) म क ं दराव पाचश ेजाि व 
दोनश ेस्वार; (६) रामाजंी (रामाजी?), पाचश ेजाि व शभंर स्वार; (७) नूरुल्ला चारश ेजाि व पन्नास स्वार. 
याचंी फरारी म्हिून नोंद करावी अशी आज्ञा झाली. 
 
सत्तावीस नोव्हेंबर १७०० 
 

बादशहानंी रूह ल्लाखान यास आज्ञा केली की : नवाब जीनि हन्नसा बेगम या पाच रजब ग रूवारी 



 
अनुक्रमणिका 

(पाच हडसेंबर) िळाकडे (ब्रम्हप री) रवाना होिील. त्यासाठी जी व्यवस्था हवी िी करा. 
 
हैद्राबादी कौलार (पथके प्याद्याचंी) चा म शरफ (अहधकारी) ग लाम म हंमद याने आजमिारागड 

(सािारा) हकललयावरून िोफा वगैरे सरंजाम आिावा अशी आज्ञा झाली. त्याच्याबरोबर मरहूम खानजहान 
याच्या पथकािील मािसे, बकग दाज व सािश ेपायदळ हशपाई देण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
औरंगाबादेि जो काही उंटखाना राहहला असेल िो मागवनू घ्यावा. त्यासाठी ग जगबदार पाठवावा 

अशी आज्ञा झाली. 
 
िरहबयिखानाच्या क ट ंहबयानंा िळावर (ब्रम्हप री) पोहोचहवण्यासाठी म नीमखानाचा म लगा म हंमद 

काजम याला हनरोप देण्याि आला. 
 
पवनार (वधा हजलहा) येथील बािम्यावंरून प ढील हकीकि कळली : येथील फौजदार व 

िहसीलदार डबद्राबन याने चादं्याचा जमीनदार बीरडसग याजकडून येण्याची पेशकश (खंडिी) घेिली. पि 
खहजन्याि जमा केली नाही. डबद्राबन याला कामावरून काढण्याि आले व अलीमदानखान (पाच हजार 
जाि व पाच हजार जाि व पाच हजार स्वार अशी? मन्सब व वऱ्हाडचा स भेदार) याला चादंा व देवगडच्या 
िहसीलदारीचे (खंडिी घेण्याचे) काम पि सोपहवण्याि आले. 
 
अठ्ठावीस नोव्हेंबर १७०० 
 

चादं्याचा राजा बीरडसग याला ह ज राि आिाव े म्हिून एक ग जगबदार नेमण्याि आला. 
सािारगडावरून िोफा वगैरे सामान आिण्यासाठी यलबरशखान, हसद्दी बहहलाल याचं्याबरोबर एक हजार 
नऊश ेस्वार देऊन त्यानंा पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

एकोितीस नोव्हेंबर १७०० 
 

बादशहा पायाच्या द खण्यािून बरे झाले. त्यानंी आघंोळ केली. बादशहाजादा कामबक्ष व 
हमीद द्दीनखान यानंी नजरा हदलया. त्या माफ करण्याि आलया. 

 
आजे्ञप्रमािे गाहजउद्दीनखानबहाद र हा आपलया सैन्यासहहि आमनेरहून आठ जमाहदसानी (नऊ 

नोव्हेंबर) रोजी खाना झाला अशी बािमी आली. 
 
म हिशमखान याचा म लगा म हंमदजान याला म लगा झाला. बादशहानंी त्याचे नावं म हंमद सज्जद 

ठेवले. 
 
श्रीपिी (?) हा फरार म्हिनू त्याची मन्सब काढून घेण्याि आली होिी. एक हचार जाि व नऊश े

स्वार अशी त्याची मन्सब प नहा बहाल करण्याि आली. 
 

एक हडसेंबर १७०० 
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हत्तीखान्याचा दारोगा हमीद द्दीनखानबहाद र याने बादशहापसंद नावाचा हत्ती बादशहा समोर 
वाजि गाजि आिला. बादशहानंा दोन पोिी गूळ देऊन हत्तीसाठी खैराि करा (द्या) असे साहंगिले. इिर 
साि हत्ती बादशहाचं्या समोर आिण्याि आले. 

 
हकीम हाजकखान याने बादशहाच्या पायाचा इलाज केला होिा. त्याला हखलिीची वसे्त्र 

देण्यासाठी वगेळी काढून ठेवावी अशी आज्ञा झाली. 
 
दारूगोळयाचा प्रम ख िरहबयिखान हा येऊन बादशहानंा भेटला. बादशहा म्हिाले, ‘आज 

महहन्याची (रजब) पहहली िारीख आहे. हदवस चागंला आहे. आज ि म्ही हनघा.’ िरहबयिखानाला अडीच 
हजार जाि व चवदाश ेस्वार अशी मन्सब होिी. िीि पाचश ेजाि व शभरं स्वार अशी वाढ करण्याि आली. 
त्याला साि हजार रुपये डकमिीचा हत्ती बक्षीस म्हिनू देण्याि आला. बादशहा स रहक्षििेचा फािेहा पढले 
आहि िरहबयिखानाला सैन्य घेऊन पन्हाळगडाकडे जाण्यासाठी हनरोप हदला. त्याचा म लगा म हंमद 
इसहाक याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि येऊन बापाबरोबर जाण्यासाठी हनरोप देण्याि आला. त्याला दोनश े
जाि व वीस स्वार अशी मन्सब आहे. 
 

दोन हडसेंबर १७०० 
 

दंडराजप रीचा हकल्लेदार व फौजदार हसद्दीयाकूिखान याला साडेिीन हजार जाि व आठश ेस्वार 
अशी मन्सब होिी. चागंलया कामहगरीबद्दल त्याच्या मन्सबीि िीनसे स्वाराचंी वाढ करण्याि आली. 

 
िरहबयिखान हा बादशहाच्या परवानगीने नवाब जीनि हन्नसा बेगम याचं्या देवडीवर गेला. त्यानंी 

त्याला हखलिीची वसे्त्र व पानाचा हवडा पाठवनू हनरोप हदला. 
 
म हंमदाबाद बीदरचा स भेदार ख दाबंदाखान याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : साहाय्य म्हिनू 

मला एक हत्ती देण्याि यावा. त्याला हत्तीची डकमि म्हिून साि हजार रुपये द्याव ेअशी बादशहानंी आज्ञा 
केली. 
 
तीन हडसेंबर १७०० 
 

श्रीरंगपट्टिच्या राजाला हवजाप री कनाटकचा फौजदार मामूरखान याजपाशी पोहोचहवण्यासाठी 
म द्दाम ग जगबदार नेमण्याि आला. 

 
अंबरचा राजा जयडसग याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : चागंले सैन्य घेऊन ह ज राि याव ेअशी 

मला आज्ञा झाली आहे. मािसी चाळीस रुपये पगाराची मंज री हमळावी. त्याच्या मोबदलयाि चाटसू वगैरे 
चार महाल िनखा जहागीर म्हिून देण्याि याविे. नगारे नौबिीचाही मान हमळावा. हवनंिी मान्य करण्याि 
आली. 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : सरकहाने (फिसे?) हा छाविी सोडून हनघाला. िो चोरानंा 

(मराठानंा) हमळाला. छाविीपासून दोन िीन कोसावर असलेलया कोसर (?) या गावी येऊन त्याने काही 



 
अनुक्रमणिका 

उंट व बैल नेले. दोन मािसाचें त्यानंी कान पि कापले. 
 
चार हडसेंबर १७०० 
 

वऱ्हाडचा स भेदार अलीमदानखान याला पवनार (वधा हजलहा) च्या फौजदारीचेही काम देण्याि 
आले. त्याबद्दल फमान पाठहवण्याि आले. 

 
िरहबयिखानाच्या बरोबर ह सेन क लीखान व हबीब ल्ला यानंा िैनाि करण्याि येऊन हनरोप देण्याि 

आला. 
 
इस्माईलखान मका याचा भाऊ वारला. त्याच्या सातं्वनपर वसे्त्र इस्माईलखानाला देण्याि आली. 
 
नवाब जीनि हन्नसा बेगम या िळाकडे (ब्रम्हप री) चाललया आहेि. ज्यानंी ज्यानंी आपली बायका 

मािसे आिली आहेि त्यानंी जीनि हन्नसा बेगमच्या स्वारीबरोबर िळाकडे पाठवाव ेअशी लष्ट्कराि दवडंी 
देण्याची आज्ञा झाली. 

 
कबचाकखान हा िरहबयिखानाच्या फौजेि िैनाि होिा. त्याने हवनंिी केली की : माझा म लगा 

ख्वाजमक ली हा माझ्या क ट ंहबयानंा आिण्यासाठी हवलायि (स्वदेश, मध्यआहशया) ला गेला आहे. 
खचाची अडचि झालयाम ळे त्याला येिे श्य होि नाही. खचासाठी लाहोर डकवा काब ल येथील 
खहजन्यािून दहा हजार रुपये देण्याची व्यवस्था व्हावी. बादशहानंी आज्ञा केली की, ‘लाहोरच्या 
खहजन्यािून त्याला पाच हजार रुपये देण्याि याव.े’ 
 
पाच हडसेंबर १७०० 
 

बादशहा हहदायिकेश वाकेनवीस याला म्हिाले, ‘आपलया छाविी पासून म िगजाबाद (हमरज) 
पयंि कोिकोित्या मजला राहिील हे हलहून आिा. आम्ही येथून या महहन्याच्या (रजब) बारा िारखेस 
कूच करिार आहोि.’ 

 
आज सकाळी बादशहानंी जीनि हन्नसा बेगम यानंा हनरोप हदला. आज्ञा झाली की, ‘स लिान 

बलंदअख्िर (बादशहाचा नािू व अकबरचा म लगा) याने चौकीपयंि व हमीद द्दीनखानबहाब र याने चार 
हजार सैन्यासहहि िळापयंि (ब्रम्हप री) जीनि हन्नसा बेगमच्या बरोबर असाव.े 

 
अब लकाहसम याला गढबेिली (बेिाळगड, अजंठ्ाजवळ?) चा हकल्लेदार म्हिनू नेमण्याि येऊन 

त्याला हनरोप देण्याि आला. 
 
बेदारबख्िाच्या सैहनकानंा पगारबाकी म्हिनू एक हजार अश्रर्फ्या िरहबयिखानाच्या हवाली 

करण्याि आलया. 
 
ख्वाजा महमूद, ख्वाजा म हंमद काइम व ख्वाजा यसू प ही सफहशकनखानाची म ले औरंगाबादेहून 



 
अनुक्रमणिका 

येऊन बादशहानंा भेटली. 
 

सहा हडसेंबर १७०० 
 

श क्रवार. दोन्ही दीवािाचें (कचेऱ्या) कामकाज बंद होिे. 
 

सात हडसेंबर १७०० 
 

येथून पहहली मजल मौजे (माजरा) नाझरे येथे राहील. छाविीपासून िे गाव सव्वादोन कोस आहे 
असे मिलबखान व उस्मानखान करावल यानंी कळहवले. बादशहा म्हिाले, ‘हमीद द्दीनखानबहाद र हा 
िळावरून (ब्रह्मप री) आला की कळवा. (हनघण्याचे ठरहविा येईल). 
 

आठ हडसेंबर १७०० 
 

असदखान (म ख्यप्रधान) याने िळावरून (ब्रह्मप री) हवनंिी हलहून पाठहवली की : बरेच हदवस 
झाले. आपलया पायाचे दशगन घडले नाही. परवानगी असलयास ह ज राि येईन. एक हदवसाठी येऊन जाव े
अशी आज्ञा झाली. बादशहा मिलबखानाला म्हिाले, ‘ियार रहा. िळाची (ब्रम्हप री) एक हदवसासाठी 
देखरेख करण्यासाठी ि म्हाला पाठवीि आहे.’ मिलबखानाबरोबर देण्यासाठी सहाश ेसत्तर स्वाराचें पथक 
ियार करण्याि याव ेअशी बहरामंदखानाला आज्ञा देण्याि आली. 

 
बादशहा बहरामंदखानाला म्हिाले, आमच्याबरोबर कूच करण्यासाठी सैन्य हकिी राहील व त्याची 

रचना कशी राहील याचा आराखडा ियार करून आिा. कूच करिाना प ढीलप्रमािे व्यवस्था असावी :— 
 
हरावल (आघाडी) – बादशहाजादा कामबक्ष, 
उजवी फळी – बहरामंदखान, 
डावी फळी – रूह ल्लाखान व म खहलसखान, 
चंदावल (हपछाडी) – हमीद द्दीनखानबहाद र. 
 

पगारबाकी च किी करण्यासाठी म्हिनू िरहबयिखानाच्या फौजेि िैनाि असलेले रजवीखान 
वगैरेंना पाच हजार अश्रपया द्याव्या अशी आज्ञा झाली. 

 
उदाजी ओबलराव (आवजी ओढलराव?) याला दीड हजार जाि व आठश े स्वार अशी मन्सब 

आहे. त्याला िरहबयिखानाच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले. 
 
औशाचा (उस्मानाबाद हजलहा, मराठवाडा) हकल्लेदार म ईनखान याने हवनंिी हलहून पाठहवली की 

: चारश ेचोराचें (मराठ्ाचें) पायदळ या भागाि पसरले आहे. आज्ञा झाली िर हकललयािून बाहेर पडून 
त्याचें पाहरपात्य करीन. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 



 
अनुक्रमणिका 

नऊ हडसेंबर १७०० 
 

हमीद द्दीखानबहाद र हा जीनि हन्नसा बेगम यानंा िळावर(ब्रम्हप री) पोहोचहवण्यासाठी गेला होिा. 
िो परि येऊन बादशहानंा भेटला.बादशहा म्हिाले, ‘छान, खूप लवकर आलाि. बरे झाले.’ 

 
सकाळी बादशहानंा कळहवण्याि आले की : हमीद द्दीनखानाबरोबर िैनाि असलेला शमशरेबेग हा 

मागे राहहला होिा. दहीवाडीच्या पलीकडे चोराबंरोबर (मराठे) त्याचे य द्ध झाले. शत्रूपैकी नऊ मािसाचंी 
डोकी कापण्याि आली. पाच घोड्या हािी लागलया. बादशहा म्हिाले, ‘घोडी व गहनमाचंी लूट 
ि मच्याकडेच राहू द्या (ि म्हाला माफ).’ शमशरेबेग व त्याचे सहकारी यानंा दोनश े रुपये बक्षीस म्हिनू 
देण्याि आले. 

 
असदखानाचे येिे स्थहगि करण्याि आले. डसकदरखान हवजाप री (हवजापूरचा शवेटचा बादशहा) 

मरहूम याचं्या म लाचें सहकारी बलंदअख्िर व म हंमद ग ल आहि राजा शाहू याचं्या बरोबर महूमर 
श क्र ल्लाखान याचंा म लगा इनायि ल्ला यानंीही ह ज राि येि असाव ेअशी परवानगी देण्याि आली. 
 
दहा हडसेंबर १७०० 
 

यारअलीबेग ग जगबदार याने कळहवले की : चोर (मराठे) लष्ट्कराच्या चौकीच्या बाजूने येिाि. 
प्रवाशानंा ल बाडिाि व ग रेढोरे पळवनू नेिाि. जशी आज्ञा. बादशहानंी महंमद अमीनखानाला 
न्यायकचेरीिून त्याचं्या पाहरपत्यासाठी रवाना केले. 

 
रूह ल्लाखान याने हवनंिी केली की : भाड्याचे उंट अद्याप आले नाहीि. जशी आज्ञा. बादशहा 

म्हिाले, ‘ग रुवारी हनघण्याचे स्थहगि. सोमवारी हनघू.(सोळा िारखेस)’. 
 
यारअलीबेग याने हवनंिी की : म हंमदाबाद बीदरचा स भेदार ख दाबंदाखान (शाहयस्िाखानाचा 

म लगा) हा स भ्याची व्यवस्था उत्तम प्रकारे ठेवीि आहे. बादशहा म्हिाले, ‘त्याचे मान मरािब (मन्सब 
वगैरे) काय आहेि कळवा.’ 

 
हमीद द्दीनखानबहाद र याने दलबादल हा हत्ती बादशहानंा दाखहवण्यासाठी आिला. त्याच्यासाठी 

बादशहानंी दोन पोिी ग ळ खैराि करा म्हिून हदला. बादशहानंी शभंर हत्तींचीही पाहिी केली. 
हत्तीखान्याचा म शरफ (अहधकारी) याने बादशहानंा या प्रसंगी एक कट्यार नजर केली. 
 
अकरा हडसेंबर १७०० 
 

गहनमाचें (मराठ्ाचें) सैहनक वाटसरंुना ल टीि. त्याचं्या पाहरपत्यासाठी बादशहानंी म हमद 
अमीनखान सदर यास काल पाठहवले होिे. रात्री एक प्रहर झाला असिा कळले की : म हंमद अमीनखान 
याने सहा कोसाची दौड मारली. गहनमाचें पाहरपत्य केले. त्याचें वीस घोडे धरले. िो दीवािेखास मध्ये 
आला आहे. बादशहा म्हिाले, ‘त्याला आपलया िंबकूडे जाण्यास सागंा.’ त्याच्याकडे फळफळावळे 
पाठहवण्याची आज्ञा झाली. 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंी मिलबखान करावलबेगी याला हनरोप देऊन म्हटले, ‘शत्रूची पथके मंगळवढेा भागाि 
पसरली आहेि. ि म्ही िडक मंगळवढे्याला जा. िळाची (ब्रह्मप री) बािमी काढा, शत्रूचे पाहरपत्य करा 
आहि परि या.’ यासाठी एक हजार सहाश ेसाठ स्वाराचें सैन्य ियार करून मिलबखानाबरोबर द्याव ेअशी 
बहरामंदखानाला आज्ञा देण्याि आली. याहशवाय सहाश े पायदळ, पाच रेहकले (लहान िोफा) व दहा 
श िरनाळ (उंटावरून चालहवण्याच्या हल्या िोफा) मिलबखानाला द्याव्या अशी आज्ञा झाली. 
 

डफळापूरचा ठािेदार अमान ल्लाखान याने गहनमानंा ल टून चाळीस बैल धरले. िे पाठहवले आहेि. 
सरकाराि (बयूिाि) दाखल कराव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

बारा हडसेंबर १७०० 
 

हवजापूरचा स भेदार ल त्फ ल्लाखान याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : (१) शखे शहाब याला हरका 
(?) ची ठािेदारी देण्याि यावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली व शहाबची मन्सब वाढहवण्याि आली; (२) 
बेदारबख्िाच्या फौजेि शम्स द्दीन हा िैनाि आहे. त्याला माझ्यापाशी िैनाि करून हबद्री वगैरे पाच महाल या 
ठाण्यादार त्याची नेमिकू करण्याि यावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
म हंमदाबाद बीदरचा स भेदार याजकडे कारिलबखानाच्या बदलीम ळे रामगीर (करीमनगर 

हजलहा, आंध्रप्रदेश) ची फौजदारी पि देण्याि आली. त्याला दोन हजार जाि व एक हजार स्वार अशी 
मन्सब होिी. िीि पाचश ेस्वाराचंी वाढ करण्याि आली. 

 
मिलबखानाने हवनंिी केली की : मला िळाकडे (ब्रह्मप री) टेहेळिीसाठी जाण्याची आज्ञा झाली 

आहे. पि माझ्याजवळ पथक फार थोडे आहे. राजा अवधूिडसग (ओछयाचा राजा) याला माझ्यापाशी 
िैनाि करण्याि याव.े हवनंिी मान्य करण्याि आली. 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : स भे हवजापूरचा कानूनगो (देशपाडें) हजऊछा याने बंडखोर 

जमीनदाराकडून दहा हजार होन घेिले. इकडच्या बािम्या िो त्यानंा देि असिो. त्याला ह ज राि घेऊन 
याव ेअशी आज्ञा झाली. काळसे (फिसे याचा नािू?) बादशाही छाविी सोडून मराठ्ानंा हमळाला होिा. 
त्याचा जामीन कोि याची चौकशी करावी अशी आज्ञा झाली. 
 

तेरा हडसेंबर १७०० 
 

शक्रवार. दीवाि (कचेऱ्या) चे काम बंद होिे. 
 

चौदा हडसेंबर १७०० 
 

दहीवाड्या (दहीवडी) चा ख्वाजा सनाउल्ला हा येऊन बादशहानंा भेटला. सािाऱ्याचा हदवगंि 
हकल्लेदार स भानजी याचा म लगा नानाजी (िानाजी? बाबाजी?) हा बादशहानंा भेटला. त्याने नऊ मोहरा 
नजर हदलया. 

 



 
अनुक्रमणिका 

अबू िाहलब हा हवलायिेहून (मध्य अहशया) आला होिा. त्याला हखलिीची वसे्त्र देण्याि आली. 
 
लख माजी चौहाि याला एक हजारी मन्सब, हखलिीची वस्त्र, घोडा व एक हजार रुपये देऊन 

िरहबयिखानाच्या सैन्याि िैनाि करण्याि आले. 
 
शफ ग द्दीनने हवचारले, ‘पेशखाना (प ढे पाठहवण्याचे िंबू) उद्या पाठहवण्यासबंंधी जशी आज्ञा.’ 

बादशहा म्हिाले, ‘पाठवा.’ म हंमद अमीनखान, हसयादिखान, सद्र द्दीन म हंमदखान, मलहारी वगैरेंनी 
पेशखान्याबरोबर जाव.े मलहारी वगैरेंना िेथे सोडून स्विः मागावर राहून खबरदारी बाळगावी. रूह ल्लाखान 
याने लष्ट्करापासून एक कोसावर संध्याकाळ पयंि राहाव.े’ 

 
हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : नरकवासी संिा (संिाजी घोरपडे) याचा म लगा रािोजी याने 

बागेवाडी (हवजापूर हजलहा) च्या ठाण्याला वढेा हदला. िेथील ठािेदार म हंमद नसीर हा ठाण्यािून बाहेर 
पडून लढू लागला. शवेटी चोरानंी (मराठ्ानंी) ठािेदाराला ठार मारले व ठािे ल टून इंडी (हवजापूर 
हजलहा) कडे गेले. 
 
पंधरा हडसेंबर १७०० 
 

बादशहानंी म खहलसखानाला बोलावले. िो आजारी आहे असे कळले. िो बरा होईपयंि 
रूह ल्लाखानाने काम पहाव ेअशी आज्ञा झाली. 

 
रामचंद्र (रामचंद्रपंि अमात्य) याचें वकील रामा पंहडि अशी दोन मािसे िोफखान्याचा आवाराि 

कैदेि होिी. त्याचंी स टका करण्याि येऊन त्यानंा बादशहाजादा कामबक्ष याचं्या वकीलाकंडे सोपहवण्याि 
आले. 

 
हवजापूरचा कानूनगो (देशपाडें) जहूचया (रूद्रा?) याला ह ज राि घेऊन येण्यासाठी म हंमद 

इब्राहीम ग जगबदार याला नेमण्याि आले. 
 
मरहूम ईरजखान याचा जावई बख्शीखान याला म हंमद सईदच्या जागी मोकलबंदा (मंगळवढेा?) 

ची हकल्लेदारी व अमीनी या जागावंर नेमण्याि आले. पाईन हवलायि (वाई हशरवळप्रािं) चा ठािेदार 
नाहरखान याने प ढीलप्रमािे अजग हलहून पाठहवला :— माझा म लगा जैन द्दीन याने चंदनवदंनच्या 
पायर्थयाशी सोचरज (?) येथे ठािे कायम केले आहे. त्याच्यापाशी चागंले पथक आहे. त्याला एक हजार 
जाि व एक हजार स्वार अशी मन्सब हमळावी. यावर त्याने ह ज राि याव ेअशी आज्ञा झाली. आिा आपले 
पथक ठाण्याि ठेवनू िो सडा ह ज राि आला आहे. हवनंिी मान्य व्हावी. त्याला सािश ेजाि व दोनश ेस्वार 
अशी मन्सब देण्याि आली. 
 
सोळा हडसेंबर १७०० 
 

आज बादशहा खवासप राहून हनघाले. सव्वादोन कोसाचा प्रवास. िख्िे रवा ं या वाहनाि बसून 
त्यानंी केला. िे मािनदीवर माहीवाडी (?) या म क्कामावर आले. रूह ल्लाखान व सादिखान हे मागाि 



 
अनुक्रमणिका 

बादशहानंा भेटले. बादशहा म्हिाले, ‘आम्ही येथे उद्या म क्काम करू.’ शहाजादा बेदारबख्ि याजकडे 
नासपिीची करंडी पाठहवण्याि आली. 

 
बादशहानंी खवासप राहून हनघिाना आज्ञा केली की : त्याने हपछाडीवर राहाव.े लष्ट्करािील, 

वजंारी व बाजारािील (गजं) मािसानंा िाकीद करून आज ह ज राि पाठवाव ेआहि स्वािः वजंाऱ्यानंा 
घेऊन उद्या ह ज राि याव.े 
 
सतरा हडसेंबर १७०० 
 

मिलबखान हा टेहेळिीसाठी िळाकडे गेला होिा. िो येऊन बादशहानंा भेटला. 
 
दारूगोळ्याचा नायब दारोगा फजले अलीखान याला बादशहानंी आज्ञा केली की : शिेाचं्या 

संरक्षिासाठी पाहारे बसवा. 
 
मरहूम म हंमद अमीनखान याचा जावई व हवजापूरचा फौजदार अश्रफ द्दीनहा मरि पावला. त्याच्या 

जागी हवजापूर स भ्याचा हदवाि हदवगंि काजी अब्द ल्ला याचा म लगा अब्द लमजीद याची नेमिूक करण्याि 
आली. 
 

अठरा हडसेंबर १७०० 
 

आज बादशहा माहीवाडी (?) हून हनघाले. पाविेिीन कोसाचा प्रवास करून िे अविार (?) या 
म क्कामावर आले. 

 
जीनि हन्नसा बेगम हहने िळावरून (ब्रह्मप री) फळे, हलवा, इत्यादी वस्िू पाठहवलया त्या बादशहानंी 

पाहहलया. 
 
छाविीिील सराफ याचा चौधरी भगविंराय याने बादशहानंा भेटून नऊ रुपये नजर केले. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : रूह ल्लाखान हा प ढे रवाना होईपयंि छाविीिील लोकानंा छाविीच्या 

बाहेर जाऊ देण्याि येऊ नये. 
 

एकोिीस हडसेंबर १७०० 
 

बादशहाचा म क्काम मौजे अविार (?) येथे. 
 
म हंमद म राद डमगबाशी याला औरंगाबादच्या हकल्ले अरक (आिील हकल्ला) चा हकल्लेदार नेमण्याि 

आले. 
 
बादशहाजादा म अज्जम (काबूलचा स भेदार) याने नासपिी व खरबूज या फळाचं्या करंड्या 



 
अनुक्रमणिका 

पाठहवलया. 
 

वीस हडसेंबर १७०० 
 

आज शरफ द्दीनने हवचारले, ‘पेशखाना (प ढील म क्कामासाठी पाठवायचे िंबू) प ढे पाठहवण्याबद्दल 
जशी आज्ञा. बादशहा म्हिाले, ‘पाठवा’. िसे करण्याि आले. बादशहा रूह ल्लाखानाला म्हिाले, ‘ि म्ही 
पेशखान्याबरोबर जा. म क्कामावर पेशखाना पोहोचवनू संध्याकाळी परि या.’ 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : उद्याच्या म क्कामावर पािी फार कमी आहे. एक ओढा आहे. िो 

ही कोरडा पडला आहे. बादशहा म्हिाले, ‘हखदमिराय उफग  हीराचंद याने काही बलेदारांना घेऊन जाव े
आहि हवहहरी खिाव्या.’ 
 

एकवीस हडसेंबर १७०० 
 

आज बादशहा हनघाले. पाविेचार कोसाचा प्रवास करून िे मौजे सोंधा (सोनंदव) येथे पोहोचले. 
 
वाटेि बादशहानंी करावलखानाला हवचारले, ‘येथून म िगजाबाद (हमरज) हकिी लाबं आहे?’ त्याने 

साहंगिले, ‘वीस कोस.’ 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : हसद्दीयाकूिखान, अब्द ऱ् रोफ वगैरे हैद्राबादी पथकािील मािसानंी 

दहा हजार अश्रर्फ्या िरहबयिखानाकडे पोहचवाव्या. आपलयाबरोबर त्यानंी नरकवासी रामा (राजाराम) 
याचा कारभारी रामचंद्र (रामचंद्र पंि अमात्य) याचे गोडवद पंहडि आदी चार वकील बरोबर न्याव.े 

 
वरील वकीलानंी हवनंिी केली की : आम्हाला खचाला काही रक्कम द्यावी. त्यानंा एक हजार रुपये 

देण्याि याव ेअशी आज्ञा झाली. 
 
बादशहानंी आज्ञा केली की : ब िग्याचं्या मािसानंा वगेवगेळे जाऊ देऊ नका. सवांना एकत्र जाऊ 

द्या. आघाडीचे, उजव्या व डाव्या फळीचे, टेहेळिीचे सैन्य, साराशं चह कडून, अत्यंि खबरदारी 
बाळगण्याि यावी. 

 
संगमनेरचा फौजदार रजािलबखान याने डाळींबाच्या दोन करंड्या पाठहवलया. 

 
बावीस हडसेंबर १७०० 
 

बादशहा आज सोंधा (सोनद) येथून हनघाले. सव्वादोन कोस प्रवास करून िे मौजे वारुगढी 
(वालेक ं डी) येथे म क्कामाला आले. 

 
खंडोजी हा मरि पावला होिा. त्याची म ले हशवनाजी (सोनाजी?) व गोपाळजी (?) ही येऊन 

बादशहानंा भेटली. हशवनाजीने पाच मोहरा व गोपाळजीने चार मोहरा नजर केलया. 



 
अनुक्रमणिका 

तेवीस हडसेंबर १७०० 
 

आज बादशहा वारुगढी (?) हून हनघाले. दोन कोसाचा प्रवास करून िे म क्कामाला पोहोचले. 
वाटेि लष्ट्करच्या बायकामािसाचं्या बैलगाड्या अडकून पडलया होत्या. त्यानंी आपलयासमोर गाड्या 
रवाना करहवलया. 

 
डफळापूरचा ठािेदार अमान ल्ला हा येऊन बादशहानंा भेटला. 

 
चोवीस हडसेंबर १७०० 
 

आज बादशहा मौजे यरनाईपूर (प्रिापपूर) येथून हनघाले. अडीच कोस प्रवास करून िे िािार 
(?) येथे पोहोचले. 

 
िळावरून (ब्रम्हप री) बािमी आली की : हलकट गहनमाचंी (मराठ्ाचंी) पंचवीस हजार फौज 

िळापासून (ब्रम्हप री) चार कोसावर आली आहे. 
 
पंचवीस हडसेंबर १७०० 
 

बादशहा मौजे िािार (?) हून हनघाले. अडीच कोस प्रवास करून िे मौजे नौकला (कोकळे, 
कवठे महाकाळ पासून सहा मलै?) येथे म क्कामाला आले. वाटेि बादशहानंा सागंण्याि आले की, ‘उद्याच्या 
म क्कामाला पािी कमी आहे.’ बादशहा मिलबखानाला म्हिाले, ‘प ढे जा आहि चौकशी करा. जेथे पािी 
म बलक असेल िेथे म क्कामाची योजना करा.’ 

 
बादशहानंी शहाजादा बेदारबख्ि (पन्हाळयाच्या वढे्याि ग ंिलेला), याला अननसाची करंडी 

पाठहवली. 
 
बादशहा सादिखानाला म्हिाले, ‘हवजाप राहून एक हजार मि दारू (बंद कीची), पाचश ेमि सरब 

(कृष्ट्ि मृहत्तका) व एक हजार बाि म द्दाम ग जगबदार पाठवनू मागवनू घ्या. वाटेिील फौजदारानंी आपापलया 
हद्दीप रिे बदका (संरक्षक पथक) देऊन वरील माल रवाना करावा असे फौजदारानंा हलहा.’ 

 
गाहजउद्दीनखान, राजा जयडसग, नजर अलीखान (अहमदाबाद) व म हंमद म रादखान (गोध्रा) 

यानंा ह ज राि बोलावण्याहवषयी आज्ञापते्र रवाना झाली. 
 

सव्वीस हडसेंबर १७०० 
 

मिलबखानाने हवनंिी केली की : प ढील म क्कमाला पािी नाही. एक ओढा आहे. िोही कोरडा 
आहे. बादशहा म्हिाले, ‘यलबरशखान, हखदमिराय व बेलदार यानंी जाऊन पाण्याचा पाट ियार करावा.’ 

 
टेहेळिीसाठी म हंमद अमीनखान यास प ढे पाठहवण्याि आले. 



 
अनुक्रमणिका 

हरकाऱ्याचं्या िोंडून कळले की : हालीहाल (जालीहाळ?) चा देसाई हा िीथगयाते्रसाठी 
(ब िपस्िी) हैद्राबाद कनाटककडे रवाना झाला आहे. आज्ञा झाली की : त्या प्रािंािील फौजदारानंा 
हलहहण्याि याव ेकी :— िो (देसाई) जेथे सापडेल िेथे त्याला कैद करावा. 

 
गदगचा फौजदार शरेखानहमीद याने हवनंिी हलहून पाठहवली की : मला जस्लफकारखानबहाद र 

याच्या फौजेि िैनाि करण्याि आले आहे. यासाठी ग जगबदार येथे पाठहवण्याि आला आहे. मी आजारी 
आहे. पालखीिूनही प्रवास करिे होि नाही. ग जगबदाराला परि बोलावनू घ्याव.े अज्ञा झाली की : 
ग जगबदार काही हदवस िेथेच राहील. ि म्हाला बरे वाटलयावंर िो ि म्हाला न स्रिजंगाच्या 
(ज स्लफकारखानाच्या) फौजेि पोहोचवील. 
 

सत्तावीस हडसेंबर १७०० 
 

श क्रवार कचेऱ्याचें काम बंद होिे. 
 

अठ्ठावीस हडसेंबर १७०० 
आज बादशहा मौजे कोकला येथून हनघाले. पाच कोसाचा प्रवास करून िे मौजे हखळिा (?) येथे 

पोहोचले बादशहा रूहूल्लाखानाला म्हिाले, ‘म िगजाबाद (हमरज) पासून िळापयंि (ब्रह्मप री) बंदोबस्ि 
करून कळवा हरकाऱ्याचं्या िोंडून प ढील हकीकि कळली :— 

 
धनाजी जाधव व कृष्ट्िाजी मलहार याचें ब्रह्मप रीच्या िळापासून पाच सहा कोसावर, रािोजी 

(घोरपडे) व बहहजी (घोरपडे) याचं्याशी य द्ध झाले. त्याि उभयपक्षािील लोक नरकाला गेले. रािोजी व 
बहहजी याचंा पराजय झाला व िे अहीरवाडीकडे गेले. धनाजी जाधव त्याचंा पाठलाग करीि आहे. बादशहा 
म्हिाले, ‘हिघेही नरकाि जािील (मरिील).’ 

 
बादशहानंा कळहवण्याि आले की : रािोजी व बहहजी हे दोघे याते्रसाठी म्हिून बीदर (प्रािंाकडे) 

कडे गेले. त्यानंी िो प्रदेश ल टला. िेथील फौजदार इस्लिफािखान हा त्याचें पाहरपत्य करू शकला नाही. 
त्याला आठश ेजाि व बाराश ेस्वार अशी मन्सब होिी. िी अडीचश ेस्वारानंी कमी करण्याि आली. 
 
एकोितीस हडसेंबर १७०० 
 

आज बादशहा मौजे हखळिा (?) येथून हनघाले. िीन कोसाचा प्रवास करून िे मौजे मकसूळी (?) 
येथे पोहोचले. 

 
बादशहानंी म लिफिखानाबरोबर म खहलसखानाकडे हनरोप पाठहवला की : ि मचा आजार 

बळावला असलयास आम्ही येथे म क्काम करू. म खहलसखानाने अजग केला की, ‘आपलया चौकशीम ळे आराम 
वाटि आहे. कूच कराव.े’ 

 
दंडराजप रीचा हकल्लेदार व फौजदार हसद्दी याकूिखान याने प ढीलप्रमािे हवनंिी हलहून पाठहवली 

:— 



 
अनुक्रमणिका 

(१) अंजनवलेचा हकल्ला डजकून घेिला आहे. त्यावर हसद्दी सफग राज याची नेमिूक करण्याि यावी. 
हवनंिी मान्य करण्याि आली. सफग राजला चारश ेजाि व दोनश ेस्वार अशी मन्सब देण्याि आली. 

(२) श फग द्दीन बक्षी व जहाजाचंा वाकनीस याची मन्सब वाढहवण्याि यावी. हवनंिी मान्य करण्याि आली. 
 
तीस हडसेंबर १७०० 
 

आज बादशहा पाविेचार कोसाचा प्रवास करून मौजे खानगावं (मालगाव?) येथे पोहोचले. 
 
सकाळी बादशहानंा कळहवण्याि आले की : चोरानंी (मराठ्ानंी) वाटेि काही उंट व बैल ल टून 

नेले. म हंमद अमीनखानबहाद र आपली पथके घेऊन हनघाला. लष्ट्करापासून दोन कोसावर िो गहनमावंर 
चालून गेला. चकमकीि त्याने एका मािसाचे डोके कापून आिले. नऊ घोडे पकडले आहि उंट व बलै 
सोडहवले. िे त्याने बादशहानंा त्याचा प्रवास चालू असिाना दाखहवले. बादशहा म्हिाले, ‘खूप त्वरा केली. 
बैल व उंट त्याचं्या मालकानंा द्याव ेआज्ञा झाली.’ 

 
शफ ग द्दीनने हवचारले, ‘पेशखाना रवाना करण्यासबंधी जशी आज्ञा.’ बादशहा म्हिाले, ‘रवाना करा. 

कृष्ट्िेच्या काठावर िंबू उभे करा.’ 
 
एकतीस हडसेंबर १७०० 
 

म क्काम खानगाव. म िगजाबाद हमरजेचा हकल्लेदार व फौजदार म र्फ्िखरखान हा आपला म लगा 
जहीरुल्ला व नािू इमाम ल्ला यानंा आपलयाबरोबर घेऊन आला होिा. िो येऊन बादशहानंा भेटला. 

 
बादशहानंी म हंमद अमीन सदर याला प ढील म क्कामावर जाण्यासाठी हनरोप हदला. पेशखान्याबद्दल 

अत्यंि सावधहगरी बाळगा असे बादशहा म्हिाले. 
 
यलबारशखान याने िोफा आिण्यासाठी आज्जमिारागड (सािारा) येथे जाव ेअशी आज्ञा झाली. 

त्याच्या बरोबर दोन हजार स्वार देण्याि याव ेअसा बादशहानंी ह क म हदला. 
 
सोंद्याचा जमीनदार सदाहशव याला सावनूरच्या जमीनदाराच्या पाहरपात्यासाठी रवाना कराव.े 

त्यासाठी सदाहशवकडे अमंलबजाविी करिारे अहधकारी पाठवाव ेअशी आज्ञा झाली. 
 

* * * 
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काही बाबीसंबंधी खुलासा 
 

अन वाद करिाना नाव ेस्थळे याचें हनदेश अखबाराि मध्ये येिाि िे व्यवस्स्थि नसलयाम ळे वाचनाि 
गोंधळ उडिो. मोगल सरदाराचं्या नावासंंबधंी हा घोटाळा जािविोच. 

 
कारि की नावाचें उच्चार एक व मराठी मािसाचं्या िोंडी बसलेले उच्चार द सरे असा प्रकार 

असलयाम ळे एकीकडे श द्ध उच्चार द्याव ेव द सरीकडे मराठी वाचकानंा द बोध होईल असे नावाचें व स्थळाचें 
स्वरूप दाखव ूनये या दोन्ही अडचिीिून मागग काढावा लागला. 

 
नावाचंी काही उदाहरिे पहा : श द्ध उच्चार आजम, जअफर, गाजीउद्दीन, फिह ल्ला, 

चीनक लीजखान, रूह ल्लाखान, खानाजादखान, मोिबरखान, बख्शी, म हमद असे आहेि. मराठी 
मािसाचं्या िोंडी जे उच्चार बसले आहेि िे म्हिजे आज्जम, जाफर, गाहजउद्दीन, फिेउल्ला, 
हचनहकलीचखान, रोहहलाखान, खानजादखान, मािबरखान, बक्षी, महंमद, असे होि. बऱ्याच हठकािी 
अन वादाि सोयीसाठी म्हिून िसेच उच्चार ठेवले आहेि. पि जमेल िेथे व द बोध होिार नाहीि अशा बेिाने 
नीट उच्चार देण्याकडे लक्ष हदले आहे. अशा प्रकारची स धारिा हळ हळ  होि जािार हे उघड आहे. 
अद्यापही झकीर ह सेन (जाहकर ह सेन), झकहरया (जकरया), जेहरा (ज हरा), असे उच्चार कसे रूढ 
आहेि हे मराठी वाचकास सागंण्याची आवशयकिा नाही. 

 
मराठे व क्वहचि रजपूि सरदाराचंी नाव ेदेिाना अखबारामध्ये नाव ेस्पष्टपिे देण्याकडे लक्ष देण्याि 

आले नाही. त्याम ळे त्या नावाचें वाचन करिाना अभ्यासकाची िाराबंळ उडिे. कानामात्रा, अन स्वार 
इत्यादी कसोशीने देण्याि येि नाहीि. त्याम ळे नाव े देिाना आपि च कि िर नाही ना?’ असा भास 
अभ्यासकाला सिि होि असिो. अशा प्रकारच्या उल्लेखाम ळे एलोजी, एकोजी, रघोजी, असे एकाच 
नावाचे िीन िऱ्हेने वाचन होऊ शकिे. रामचंद्र खटावकर याचा भाऊ मंबाजी हा मसूरला ठािेदार होिा. 
त्याचे नाव मयाजी, सयाजी, महाजी असेही वाचले जाऊ शकिे. विगोजी व हफरंगोजी या नावाचा असाच 
घोटाळा होिो. हपराजी व हहराजी हे याच प्रकारािील. रूद्राजी व हचमिाजी या नावाचे वाचन हास्यास्पद 
होऊ लागले. पृर्थवीडसग की हिीडसग, खानचंद की जानचंद, ख मानडसग की ग मानडसग, केसरडसग की 
हकशोरडसग असा पेच अनेकदा पडिो. 

 
मराठे सरदाराचंी आडनाव ेक्वहचिच आढळिाि. हिमंिराव (डनबाळकर का घोरपडे?), जानोजी 

(पालकर का डनबाळकर?), एकोजी (घोरपडे?), असे अनेक प्रकार आढळिाि. जेथे आडनाव े देिाि 
त्याचें वाचन च कीचे होऊ शकिे. जाधव (जादून), माने (माहनया), घोरपडे (खोडपडे), डनबाळकर 
(बालकर, पालकर), ही काही उदाहरिे झाली. 
 

मराठ्ाचंी नाव ेदेिाना नावाबरोबर आदराथी ‘जी’ जोडण्याची पद्धि त्या काळाि नसावी, हशवा, 
संभा, संिा, धना, रािू, नेमा, असे उल्लेख आढळिाि. राजारामाचा उल्लखे रामा असा आढळिो. राजाराम 
म्हटलयाने त्याला राजा म्हिून मान्यिा हदलयासारखे होईल अशी मोगलांना काळजी वाटि असावी. 
हशवाजी, संभाजी, संिाजी, राजाराम इत्यादी हदवगंि व्य्िींचा उल्लखे करिाना त्यानंा जहन्नमी म्हिजे 
नरकवासी म्हटलयाहशवाय अखबारलेखक प ढे सरकि नाहीि. 

 



 
अनुक्रमणिका 

स दैवाने हनदान काही नावासंंबंधाने हनिगय घेिाना राजवाडे याचं्या खंडाि व हनरहनराळ्या बखरीि 
मोगलाचं्या काही मराठे मन्सबदाराचंी नाव ेआढळली त्याचंा उपयोग झाला. अथाि सवगच नावाचंा पत्ता 
लागला असे नाही. अभ्यासाचा िो एक स्विंत्र हवषय होऊ शकेल. जाधवराव, घोरपडे, डनबाळकर, घाटगे, 
जव्हारकर, वाडीकर, साविं, उदाराम, इत्यादींच्या वशंाचंी प्रकाहशि व अप्रकाहशि माहहिी उपय ्ि 
ठरावी. 
 

स्थळाचें उले्लख 
 

अखबाराि मध्ये आलेलया अनेक स्थळाचं्या नावाचे वाचन हेही काही कमी कटकटीचे नाही. त्या 
काळािील शासकीय हवभागाचें उल्लखे व आजची पहरस्स्थिी याि बरेच अंिर पडले आहे. 

 
आजचा कनाटक म्हिजे कन्नड भाहषक राज्य. मोगल काळाि सवग दहक्षि भारिाला कनाटक 

म्हिि. मोगलानंी त्याचे दोन शासकीय हवभाग पाडले होिे. एक हैद्राबाद कनाटक, म ख्य हठकाि प्रथम 
काचंी, नंिर अकाट; द सरे हवजापूर कनाटक, म ख्य हठकाि प्रथम अधोनी, नंिर बेंगळूरजवळील हसरा. 

 
वाई िे हशरवळ या प्रािंाला पायीने हवलायि म्हिजे देशाच्या पायर्थयाचा भाग म्हिि. कलयाि–

हभवडंी, क लाबा, रायगड, प िे या भागाला िळकोकि व क्वहचत् हनजाम लम लकी (म्हिजे ज नी 
हनजामशाही) िळकोकि म्हिि. आजच्या रत्नाहगरी हजलयाचा उल्लखे आहदलखानी िळकोकि म्हिनू 
होई. मोगल काळाि बागलाि व गाळिा हे हजलहे खानदेशाि होिे. आज िे डागं व नाहशक हजलयाि 
आहेि. परभिी (पाहलम व गंगाखेड सोडून) हजलहा, नादेंड हजलयाचे हदगाव हकनवट हे िाल के त्या 
काळाि वऱ्हाडाि मोडि. त्या काळच्या हालचालीची माहहिी होण्यासाठी त्या काळचा भगूोल सिि 
नजरेसमोर राहिे आवशयक आहे. 

 
साराशं, स्थळे व व्य्िी याचें उल्लेख बरोबर आहेि की नाहीि हे पाहण्यासाठी सावधहगरी बाळगिे 

आवशयक आहे. 
 
या खंडािंील काळ हा १६८५ िे १७०० अखेर असा आहे. १६८५–१६९२ पयंिचे उल्लेख त्रोटक 

आहेि. त्यानंिर १६९३–९४ चे उल्लेख बरेच आहेि. १६९५ मधील संिाजी डहमिखान संघषाचे काही 
महत्तवाचे उल्लखे हमळिाि. १६९७ व १६९८ मधील नोंदी नाहीि. संभाजीराजाचं्या हौिात्म्यासंबधंीचा कागद 
नेमका नष्ट झाला आहे. पि त्याला इलाज नाही. वाळवीसमोर कागद हकिी हटकिार? जे हटकले िेही 
काही कमी महत्वाचे नाहीि. त्याम ळे मोगल-मराठा सघंषाचे अनेक अज्ञाि िपशील हािी लागिाि, िे 
केवळ अमोल आहेि. 
 

* * * 
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(मोगल दरबारची बािमीपते्र खंड १ या गं्रथाची सूची दशगहनका हवभागािील संशोधन अहधकारी श्री. 

शयाम कृष्ट्िाजी हखलादे यानंी ियार केली.) 
 
अकबराबाद (आग्रा) 
अकलूज (असदनगर) 
अच्चना नायक 
अष्टकोट्याचा हकल्लेदार 
अच्चपा नायक 
सािगडचा हकल्लेदार 
अघोनी हकल्ला 
अन्वर खान 
कोलहापूरचा ठािेदार 
अन पडसग 
अधोनीचा हकल्लेदार 
अब्द र रज्जाक खान 
रायरीचा फौजदार 
अब्द ल नबी 
बीडचा फौजदार 
अब्द ल्ला 
इंदापूरचा ठािेदार 
अब्द स्सलाम 
रायबागचा फौजदार 
अब्बास खान 
पेडगावचा हकल्लेदार 
अल्ला बेग 
मसूरचा ठािेदार 
अली क ली 
माह लीचा हकल्लेदार 
अली मदान खान 
कनाटकचा फौजदार 



 
अनुक्रमणिका 

असद खान 
असीरगड 
असोजी (परसोजी) 
नाहसकचा ठािेदार 
अहमदाबाद 
आज्जमगड (प रदंर) 
आज्जमगीर 
प रंदरचे नव ेनाव 
औरंगजेब : 
कामानी येथे म क्काम 
ब्रह्मप री येथे म क्काम 
वाघोली येथे आगमन 
शहापूर म क्काम 
सोलापूर म क्काम 
औरंगाबाद 
इखलास खान हमयाना 
िळकोकिचा फौजदार 
इज्जिखान 
परेंड्याचा हकल्लेदार 
इहिकाद खान, ग स्लफकारखान पहा 
इस्माइल खान मका 
हमरजेचा फौजदार 
इस्माइल बेग 
धारवाडचा हकल्लेदार 
इस्लामगड (रायरी) 
इस्लामप री 
ब्रह्मप री पहा 
इंडी 
इंदापूर 
उत्तमगड 
रायरीचे नव ेनाव 
एहलचपूर 
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ऐनापूर 
कनकहगरी 
कनगल हकल्ला 
करावल खान 
काजी महमद ह सेन 
ब ऱ्हािप रचा काजी 
कामबक्ष शहाजादा 
कामानी 
हकशनडसग 
चादं्याचा जमीनदार 
हकशोरडसग हाडा 
कोट्याचा राजा 
क वारी हकल्ला 
क ं जी राम 
मोरगलचा हकल्लेदार 
केज 
कोलहापूर 
कोहज हकल्ला 
कृष्ट्िा नदी 
खटाव 
खानजहान बहादूर 
खानाजाद खान 
हखदमि दौलिखान 
दाऊद हदलनाकची पदवी 
ख दायार खान 
चाभंारगोद्याचा फौजदार 
गजपिगड 
गहजउद्दीन खान बहादूर (हफरोजजंग) 
गजेंद्रगड 
गीिी अफरोज बेगम 
आजमची म लगी 
ग लाम अलीखान 



 
अनुक्रमणिका 

कोथळगडचा हकल्लेदार 
गोडवदगड 
घाटगे हपराजी 
पन्हाळ्याचा जहाहगरदार 
घासीराम 
हकशोरगडचा हकल्लेदार 
घोरपडे संिाजी 
हचटगोपा हकल्ला 
चौसाळा 
चौंद (जावदं) हकल्ला 
जमालउद्दीन 
हदलेरखानाचा वकील 
जलेश्वर 
जाधव धनाजी 
जाधव संिाजी 
राजारामचा अहधकारी 
जाधवराव 
इंडीचा ठािेदार 
जानबाज खान 
खटावचा ठािेदार 
जाभंोळी 
डजजी हकल्ला 
जीनि हन्नसा बेगम 
ज स्लफकार खान 
जैन ल अहबदीन खान 
माह लीचा ठािेदार 
िळबीड 
िाज खान 
हशरवळचा ठािेदार 
डत्रबक हकल्ला 
दरगाह क लीखान 
हसरागढचा हकल्लेदार 
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दया 
स भानगडचा हकल्लेदार 
धरमावरम हकल्ला 
धारवाड हकल्ला 
नसर खान 
म दगलचा हकल्लेदार 
नसीराबाद हकल्ला 
धारवाड हकल्ला पहा 
नस्त्र ला खान 
हवजापूरचा हकल्लेदार 
नळदूगग हकल्ला 
न स्त्रि खान (जला ल द्दीन) 
पट्टा हकल्ला 
पदाजी 
ब ध पाचेगावचा ठािेदार 
पन्हाळगड 
परकडगड 
परळी हकल्ला 
परंडा हकल्ला 
पालमकोट हकल्ला 
पाढंरे ि कोजी 
हपडनायक बेडर 
वाकीनखेड्याचा जमीनदार 
हपराजी 
कागलखान ठािेदार 
प रहदलखान 
गढहसखचा ठािेदार 
प रमंगल हकल्ला 
पंढरपूर 
फखरुद्दीन खान 
हसराजगडचा हकल्लेदार 
फजल ल्ला खान 
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मंगळवढे्यचा हकल्लेदार 
फौजदार खान 
हवजापूरचा कोिवाल 
बख्िब लंद 
देवगडचा राजा 
बराकदास 
पेमगडचा हकल्लेदार 
बलरस खान 
अकलूजचा ठािेदार 
बसवपट्टि 
बसालि खान 
बेकापूरचा हकल्लेदार 
बहादूरनगर (नरग ंद) हकल्ला 
बािूर 
बाशी 
ब ऱ्हािपूर 
ब ऱ्हाि ल्ला 
चाकिचा हकल्लेदार 
ब ंदेल सत्रसाल 
नळगोंड्याचा हकल्लेदार 
ब ंदेला छत्रसाल 
बेदारबख्ि शहाजादा 
बेळगाव (अजमनगर) हकल्ला 
बेकापूर 
ब्रह्मप री 
भगविंराव 
पाच्छापूरचा हकल्लेदार 
भागद गग हकल्ला 
भाळविी 
भपूालगड 
भीमसेन 
भीमा नदी 
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भमू 
मिलब खान 
मन्सूर खान 
ज न्नरचा हकल्लेदार 
मरसाना हकल्ला 
मरहमि खान 
इंदापूरचा ठािेदार 
मलकापूर 
महमद अश्रफ 
हमरजेचा फौजदार 
महमद अली 
बख्ि ब लंदचा म लगा 
महमद आज्जम शहाजादा 
महमद खान हवजाप री 
होशगंाबादचा फौजदार 
महमद मराद खान 
बहादूरगडचा हकल्लेदार 
महमद याया 
उदगीरचा हकल्लेदार 
महादेव राजा 
भपूिगडचा हकल्लेदार 
मळखेड 
माकंडगड 
मोधोराम 
लोहगडचा हकल्लेदार 
मािबर खान 
नाहशकचा ठािेदार 
माने महादजी 
मामूरखान 
बीडचा फौजदार 
हमजी बेग 
भपूागडचा हकल्लेदार 
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हमहदीखान 
सोलापूरचा हकल्लेदार 
मीर फकरुद्दीन 
ज न्नरचा हकल्लेदार 
म इन द्दीन शहाजादा (जहादंर शहा) 
मूइन द्दीन 
धारवाडचा हकल्लेदार 
म क ं दडसग गौड 
डसहगडचा हकल्लेदार 
म खीलस खान 
म दगल 
म फख्खर खान 
सय्यद न रुल्लाची पदवी 
म रदापूर 
म लिफि खान 
म हमद खान 
वैजापूरचा फौजदार 
म हमद खान बेग 
हनमागंडचा हकल्लेदार 
म हमद जाफर 
कनाटकचा हदवाि 
म हमदपूर 
म हमद फाहजल 
स भानगडचा हकल्लेदार 
म हमद रफी 
िळकोकिचा हदवाि 
म हमद शरीफ 
सीरागडचा हकल्लेदार 
म हमद साहदक 
हकीम 
मोहनडसग 
डभगलवाडीचा हकल्लेदार 
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मंगळवढेा 
यादगार बेग 
इंडाचा ठािेदार 
रिद ल्ला खान 
हशरुरचा ठािेदार 
राजाभीम 
उदयपूरचा राजप त्र 
रादअंदाज खान 
अघोनीचा हकल्लेदार 
रापूर हकल्ला 
रामचंद्र 
लोहगडचा हकल्लेदार 
रामचंद्र 
खटावचा ठािेदार 
रामचंद्र 
राजारामचा हदवाि 
रामदूगग हकल्ला 
भागदूगग हकल्ला पहा 
रामराज 
अंबेजोगाइचा ठािेदार 
रामडसग 
म दगालचा हकल्लेदार 
रायचूर 
रायरी (रायगड) हकल्ला 
लछीराम 
पट्टा हकललयाचा हकल्लेदार 
ल िफ ल्लाखान 
वळकापूर 
वाघोली 
वारुगड 
हवक्रम पिंगराव 
जव्हारचा जमीनदार 
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हवजयडसग (सवाइ जयडसग) 
हवजापूर हकल्ला 
शमस द्दीन 
मेहकरचा फौजदार 
शहाजहानाबाद (हदल्ली) 
शहापूर 
शाहू राजा 
संभाजीचा म लगा 
हशवनेरी हकल्ला 
हशवडसग 
रायरीचा हकल्लेदार 
हशवाजी 
मराठा सरदार 
शखे महमद अमीन 
गोवळकोंड्याचा हकल्लेदार 
श जाअि 
भपूिगडचा हकल्लेदार 
शकंर नारायि 
हबदनूरचा हदवाि 
सफीशकन खान 
िोफखाण्याचा प्रम ख 
समरगड 
परसगडचे नव ेनाव 
समशरेगड (रामदूगग) 
सडमदर डसग 
ग लबग्याचा हकल्लेदार 
सय्यद अहमदयार 
औढं्याचा हकल्लेदार 
सय्यद जाफर 
चाकिचा हकल्लेदार 
सय्यद फरुक 
गजेंद्रगडचा हकल्लेदार 
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सय्यद नूरखान 
नूरक्काची पदवी 
सय्यद नूरमहमद 
मस्च्छंद्रगडचा हकल्लेदार 
सय्यद महमद 
महमद कामबक्षाचा ग रु 
सय्यद म स्िफा 
उदगीरचा हकल्लेदार 
सय्यद यादगार ह सेन 
बेळगावचा हकल्लेदार 
सय्यद लष्ट्कर खान 
हवजापूरचा स भेदार 
सय्यद ल त्फ (लिीफ) 
बेळगावचा फौजदार 
सय्यद शजाअि 
हिमंिगडचा हकल्लेदार 
सरबाज खान 
िळकोकिचा फौजदार 
सामानगड 
सालहेर हकल्ला 
हसकंदर खान 
हवजापूरचा बादशहा 
हसद्धगड 
हसद्धी ऊबर 
उंदेरीचा हकल्लेदार 
सीना नदी 
स रि 
सूरिडसग 
सालहेरचा हकल्लेदार 
सोलापूर 
संपगाव, 
हळसंगी 
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हमीद द्दीन 
सरदार 
हहमिखान बहाद र 
ह लीहाल हकल्ला 
हैदराबाद 
होलगट हकल्ला 

 
* * * 
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अब्द लकरीम खान 
अब ल कासीम खान 
गढबेिलीचा हकल्लेदार 
अब ल हसन 
घोडपचा हकल्लेदार 
अमरडसग 
गदगचा हकल्लेदार 
अमान ल्ला खान 
डफळापूरचा ठािेदार 
अलाह दाद 
राजहंसगडचा हकल्लेदार 
अल्लाह क ली 
सागंोलयाचा हकल्लेदार 
अली नकी 
अलीमदान खान 
वऱ्हाडचा स भेदार 
अवघूिडसग ब ंदेला 
ओच्छाचा राजा 
अहमदनगर 
आजमिारा 
सािारागडचे नव ेनाव 
आज्जम शहाजादा 
आत्पाडी 
आमजापूर (इस्म्ियाजपूर) 
आम्दा 
आवजी आढळराव 
औरंग खान 
बीडचा फौजदार 
औरंगजेब : 
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आत्पाडी येथे 
आमिापूर येथे 
उगार येथे 
ऐनपूर येथे आगमन 
अंकालीस आगमन 
अंबावाडी येथे म क्काम 
कलेढोि येथे अगमन 
कसर येथे 
कामनीस अगमन 
खवासप रास अगमन 
खानगाव म क्काम 
हखळिा म क्काम 
झरे येथे म क्काम 
हडग्रज येथे आगमन 
िािार येथे म क्काम 
धानूर येथे आगमन 
नगरी येथे आगमन 
नबेली येथे म क्काम 
डनबोिीस आगमन 
नेबी येथे आगमन 
नौकला येथे म क्काम 
परळी हकललयास भेट 
पाली येथे म क्काम 
बोरगाव येथे आगमन 
ब्रम्हप रीस आगमन 
भाळविीस आगमन 
मकस ळी येथे म क्काम 
मलाबाद येथे आगमन 
मवारीस आगमन 
माह ली येथे आगमन 
माहीवाडी म क्काम 
हमरज येथे म क्काम 
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मंगळवढे्यास आगमन 
रसगाव येथे आगमन 
रहहमिपूर येथे आगमन 
रेवन येथे आगमन 
बसमल येथे आगमन 
वसंिगडास भेट 
वाघवाडीस म क्काम 
वारूगठी येथे म क्काम 
सेरोनीस म क्काम 
सोंधा म क्काम 
औरंगाबाद 
अंकली 
अंजनवले हकल्ला 
अंबाजी 
परश रामाचा वकील 
अंबावाडी 
इखलास खान 
अब्द ल गफूरची पदवी 
इखलास खान 
इहहिमाम खानाची पदवी 
इनायि खान 
ल िफ ल्ला खानाचा भाऊ 
इब्राहहम 
गं्रथपाल 
इरला नदी 
इस्लामगड 
देवगडचे नव ेनाव 
इस्लामिारा गड 
भषूि गड पहा 
इस्लामप री 
ब्रह्मप री पहा 
इंडी 
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उगार 
कनाळ गड 
कलाढोि 
कऱ्हाड 
कसर 
काबील बगे 
काशघरचा वकील 
कामबक्ष शहाजादा 
कामाजी 
कारिलब खान 
बंगालचा हदवाि 
काळेगाव 
हकलीदे फत्तह 
वसंिगडचे नव ेनाव 
हकशनराव 
खटावचा ठािेदार 
कोटा 
कृष्ट्िा नदी 
कृष्ट्िाजी मलहार 
खटाव 
खवासपूर 
खानगाव 
खानबहादूर न स्त्रिजंग 
ज लफीकार खान पहा 
ख्वाजा क ि बद्दीन 
ि रािचा वकील 
ख्वाजा स लिान 
हखदमि िलब खान 
वसंिगडचा हकल्लेदार 
हखळिा 
गजपि कंब ू
इंडीचा ठिेदार 



 
अनुक्रमणिका 

गन्नापूर (ऐनापूर) 
गैरिखान 
परंड्याचा हकल्लेदार 
घोरीखान 
कराडचा ठािेदार 
चीनक लीज खान बहादूर 
चंदनगड 
चंदनवदंन हकल्ला 
जबक ल इस्लाम 
महादेवाच्या डोगराचे नव ेनाव 
जळगाव 
जाधव धनाजी 
जाधवराव 
कराडचा ठािेदार 
जाधवराव 
चादंोरचा ठािेदार 
जानहसपार खान 
हैदराबादचा ठािेदार 
हजविी 
जीनि हन्नसा बेगम 
ज झार डसग 
गदगचा हकल्लेदार 
ज म्लि लम लक असदखान 
म ख्यप्रधान 
ज स्लफकार खानबहादूर 
झरे 
टेभ िी 
डफळापूर 
हडग्रज 
िरहबयि खान 
दारूगोळ्याचा प्रम ख 
िािार 



 
अनुक्रमणिका 

दलबादल 
हत्तीचे नाव 
धानूर 
धामोिी हकल्ला 
नगरी, 
नबेली 
नवल िारा 
परळी हकललयाचे नव ेनाव 
नसीरुल्ला खान 
हशवनेरीचा हकल्लेदार 
नाहर खान 
पाइन हवलायिचा ठािेदार 
नादंहगरी हकल्ला 
डनबोजी 
नेकनाम खान 
देवगडचा जमीनदार 
नेबी 
नौकला 
नौरसिासगड 
परळी हकल्ला पहा 
पन्हाळगड 
परळी हकल्ला 
परंडा हकल्ला 
पंढरपूर 
पाली 
पाढंरे बर्महजी 
फते्तह ल्ला खान 
बख्िाबर खान 
दौलिमंद खानाचा म लगा 
बख्शीखान 
सोलापूरचा हकल्लेदार 
बऱ्हािपूर 



 
अनुक्रमणिका 

बशारि खान 
इस्लामप रीचा हकल्लेदार 
बहरामदं खान 
बहरोज खान 
बागलिचा हकल्लेदार 
बक्षी उलम लक 
बाकर खान 
महमद बाकरची पदवी 
बादशहापसंद 
हत्तीचे नाव 
ब लंद अख्िर 
अकबराचा म लगा 
ब ंदेला छत्रसाल 
ब ंदेला रामचंद 
राव दलपिचा म लगा 
ब ंदेला सत्रसाल 
सािारगडचा हकल्लेदार 
बेदारबख्ि शहाजादा 
बोरगाव  
ब्रह्मप री 
भानावळी 
भालविी 
भीमडसग 
रामडसग हाडाचा म लगा 
भीमा नदी 
भदूरगड 
भषूिगड 
भोसले परसोजी 
मकस ळी 
मक्का 
मस्च्छदं्रगड 
मिलब खान 



 
अनुक्रमणिका 

मन्सूर खान 
मला बाद 
मवारी 
मसूर 
महमद अमीनखान 
महमद म राद डमगवारी 
औरंगाबादचा हकल्लेदार 
माि नदी 
मािबर खान 
हसद्धगडचा हकल्लेदार 
माने नागोजी 
म्हसवडचा ठािेदार 
मामूर खान 
हवजापूरचा स भेदार 
मायनी 
माहीवाडी 
माद ली 
हमफिा हल फिूह 
वसंिगडचे नव ेनाव 
हमरज (म िगजाबाद) 
हमहिर बाकी 
ि राि राजाचा अहधकारी 
मीर न रूद्दीन 
कोलारचा हकल्लेदार 
म खहलस खान 
म गल खान 
इंदापूरचा ठािेदार 
म जर्फ्फर खान 
ओहरसाचा स भेदार 
म िगजाबाद 
हमरज पाहा 
म नव्वर खान 



 
अनुक्रमणिका 

म र्फ्िखर खान 
हमरजेचा हकल्लेदार 
म लिफि खान 
म बारकरु 
भषूिगडचा हकल्लेदार 
म हमद अमीन खान 
न्यायाधीश 
म हमद आज्जम शहाजादा 
म हमद इब्राहहम 
वैराटचा हकल्लेदार 
म हमद नसीर 
वऱ्हाडचा हदवाि 
म हमद बेग 
अहसनाबादचा हकल्लेदार 
म हमद वालाजाह शहाजादा 
आज्जमचा म लगा 
म हमद सइद खान 
हकीम 
मोगल खान 
इंदापूरचा ठािेदार 
मंगळवढेा 
मंबाजी (मयाजी) 
मसूरचा ठािेदार 
म्हसवड 
यासीन खान 
आजमिाराचा हकल्लेदार 
याया खान 
सोलापूरचा हकल्लेदार 
रिद ल्ला खान 
म्हसवडचा ठािेदार 
रिबाज खान 
पन्हाळ्याचा हकल्लेदार 



 
अनुक्रमणिका 

रिनराव 
वसंिगडचा हकल्लेदार 
रसगाव 
रहहमिूर 
राजाराम 
रािोजी 
संिाजीचा म लगा 
रामचंद्र 
राजारामचा कारभारी 
रामचंद्र 
खटावचा ठािेदार 
रामाजी 
मराठा सरदार 
राव गोपाळडसग चदं्रावि 
राव स्वरूपडसग 
बीकानेरचा राजा 
राविमल झाला 
सस्ि म बेग 
मंगळवढे्याचा हकल्लेदार 
राह ल्लाखान 
रेवन 
वसमल 
वसंिगड 
वाघवाडी 
वारूगढी 
हवशाळगड 
शमश द्दीन 
कंधारचा हकल्लेदार 
शहागड 
शहाजहानाबाद (हदल्ली) 
शहाबाद हकल्ला 
शाहू राजा 



 
अनुक्रमणिका 

हशरवळ 
हशवडसग 
रायरीचा हकल्लेदार 
हशवाजी 
राजारामाचा म लगा 
शरे अफगान खान 
अनवाचा फौजदार 
सजागड  
सय्यद मन्सूर 
मरहूम मामूर खानाची पदवी 
सय्यद म िगजा खान 
दौलिाबादचा हकल्लेदार 
सय्यद रुस्ि म अली 
वसंिगडचा हकल्लेदार 
सय्यद शमस द्दीन 
कंधारचा हकल्लेदार 
सािारा हकल्ला 
सादि खान 
सापगाव 
रहहमिपूर पहा 
हसकंदर अलीखान 
हवजापूरचा बादशहा 
हसद्दी याकूि खान 
दंडराजप रीचा हकल्लेदार 
हसद्धगड 
हससोहदया छत्रडसग 
सीना नदी 
स भानजी 
सािारगडचा स भेदार 
स रजमऊ हकल्ला 
सूयाराव 
पाईन हवलायिचा देशम ख 



 
अनुक्रमणिका 

सेरोनी 
सैदपूर 
सोलापूर 
सौधा 
हिमंिराव 
मराठा सरदार 
हमीद द्दीनखान बहादूर 
हळसंगी 
हाजक खान 
हकीम 
हाजी हमहराव 
स रिेचा हकल्लेदार 
 

* * * 


