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अनुकर्मिणका 

 
ा तािवक 

 
मोगल दरबारातील बातमीपतर्ाचा अनुवाद वाचताना अ यासकानंी एका बाबतीत सावधिगरी 

बाळगली पािहजे. बातमीपतर्ातील मूळ मजकुराच्या न दी तारखे माणे सलग िलिह या गे या आहेत असेच 
नाही. एखा ा मिहन्याचे बातमीपतर् सलग असे समजून चालावे तो मध्येच दोन-तीन मिहने आधीच्या 
तारखेचे बातमीपतर् त्यात आढळावे, असे होते. तो नीट करावा आिण शक्य िततके महावारी आिण 
तारीखवारी दैनंिदनी अ यासकानंा सादर करावी असा यत्न केला, पण न दींच्या तारखा एकेका मिहन्यात 
िमसळत गे या की, त्या अलग करणे जवळ जवळ अशक्यच झाले. शवेटी असे ठरिवले की, ज्या कर्माने 
मुळात न दी िद या गे या आहेत, त्या तशाच ा या. मातर् त्येक न दीवरील तारीख आवजूर्न िलहावी 
हणजे अ यासकानंा कोणच्या तारखेचे आपण बातमीपतर् वाचीत आहोत हे समजणे सोपे जाईल. हा 
सावधिगरीचा इशारा मु ाम देऊन ठेवला आहे. पुढील अनुकर्मिणका १७०३ आिण १७०४ या वषार्ची आहे. 
या अनुकर्मिणकेत त्येक वहीच्या पिह या पानावरील आिण शवेटच्या पानावरील बातमीपतर्ाचं्या तारखा 
िद या आहेत. त्या लक्षात ठेवा या. 
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संपादकीय टीप 

 
बातमीपतर्ाचें कागदपतर् ज्या वरूपात आले त्यात मागील तारखाचें कागद पुढे अनपेिक्षतपणे 

यावते असे अनेकदा घडले. जेथे जमले तेथे यवि थतपणे कर्माकं लावण्याचा यत्न केला. पण जमले 
नाही तेथे मजकूर महत्त्वाचा अस यामुळे ते जेथे आिण जसे आढळले तसे देणे भाग पडले. त्येक 
बातमीपतर्ाच्या वर तारखेची न द केली अस यामुळे अ यासकाचंी िवशषे गैरसोय होणार नाही अशी आशा. 
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तावना 
 

इ. स. १७०३ 
 

इ. स. १७०३ चा जानेवारी मिहना सुरू झाला. मोगलानंी िंसहगडाला वढेा घातला होता. 
औरंगजेबाची छावणी गडाच्या पायथ्याशी पडली होती. मोगलाचें मोच गडाच्या िदशनेे सरकत होते. 
दरबारातील बातमीपतर्ावरून असे िदसते की, शकंराजी नारायण, सचीव हा १ जानेवारीपयत िंसहगडावर 
होता. गडावरील सवर् यव था लावनू देऊन त्याने िंसहगड सोडले. मुगलाचं्या बातमीपतर्ात िक ेदाराचें 
नाव बधूंजी असे िदले आहे. तो धनाजी जाधवच्या भाऊबधंापैंकी होता, असे हटले आहे. िक याभोवती 
मोच बसवनू औरंगजेबाने िक यासमोरील टेकडीवर तोफा चढिव या. वे ाचे काम चालिवण्यासाठी 
बादशहाने िनरिनरा या िठकाणाहून तोफा मागिव या. या तोफा िवशालगड, पुरी, पेडगाव, 
अहमदनगर येथून आणण्यात आ या होत्या. बादशाही छावणीत असलेले सैन्य वे ासाठी कमी पडत 
असावे असे िदसते. बादशहाने िंसहगडाभोवती, पुणे-िंसहगड मागार्वर िशवापूर आिण इतर िठकाणी ठाणी 
कायम ठेवली. वे ाच्या कामासाठी त्याने इतर देशातील िक ेदारानंा आिण फौजदारानंा आपापली 
पथके घेऊन छावणीत रुजू होण्यासाठी हुकुम पाठिवले. चाकणचा िक ेदार अमानु ाखान, रायगडचा 
िक ेदार िशविंसग, धारूरचा िक ेदार उजबेगखान इत्यादी अिधकारी मुगलछावणीत येऊन दाखल 
झाले. वढेा चालवण्याची मुख जबाबदारी, बादशहाच्या तोफखान्याचा मुख तरिबयतखान याच्याकडे 
देण्यात आली. बादशहाचा सु िस  सेनापती झुि फकारखान हाही चार फे ुवारीला येऊन बादशहाला 
िमळाला. त्याचीही नेमणूक िंसहगडासमोरील ठाण्यावर करण्यात आली.  
 

बादशहाच्या या हालचालीला ितकार करण्यासाठी मरा ानंी एक मोठी योजना आखली. तीचे 
वरूप िजतके यापक िततकेच भावी होते. िंसहगडकडे येणारी रसद अडिवणे, िवशालगड पुरी, 
पेडगाव इत्यादी िठकाणाहूंन िंसहगडाकडे येणाऱ्या तोफा गडापयत न पोहोचतील असे यत्न करणे. या 
तोफा आणणाऱ्या मोगल पथकावंर ह े करणे, आिण खु  बादशाही छावणी भोवती सतत आकर्मणे करून 
दहशतीचे वातावरण िनमार्ण करणे हा मरा ाचं्या योजनेचा केवळ एक भाग होता. 
 

दिक्षणेस मोगलाचं्या िवरु  लढा चालू ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम बिहजीर् िंहदुराव घोरपडे हा करीत 
होता. गो याजवळील फ डा, मदर्नगड ही थळे त्याने िडसबर १७०२ व जानेवारी १७०३ मध्ये िंजकून घेऊन 
मोगल फौजदार हसन कुलीखान याला कैद केले होते व मोगलानंा दिक्षण कोकणातून हाकलून लावले 
होते. तंुगभदेर्च्या दिक्षणेकडील िवजापूर ातंात मोगलाचंा अकायर्क्षम अिधकारी खुदाबदंाखान 
(औरंगजेबचा मामेभाऊ) हा होता. तो मरा ानंा िभऊनच काम करी. त्यामुळे मरा ाचंी सैन्य दिक्षण 
कनार्टकात धुमाकूळ घालीत िफरत होती. गोळकंुडा-कनार्टक सु यात फौजदार झुि फकारखान याच्या 
तफ दाऊतखान प ी हा काम करीत होता. त्याने मो ा शतीर्ने मरा ानंा थोपवनू धरण्याचा यत्न केला. 
तमीळनाडमधील मरा ाचंा शवेटचा िक ा वे ोर हा १७०२ च्या मध्यात मोगलाचं्या हाती पडला होता. 
मरा ाचें सैन्ये ामुख्याने िवजापूर आिण िवजापूर-कनार्टक या सु यात पसरली होती. मरा ाचंा 
सरसेनापती धनाजी जाधव हा कृ णा आिण भीमा या दोन न ाचं्यामधील देशात िफरत होता. हा ातं 
हणजे कनार्टकातील लढाऊ बेडराचंा ातं. भीमा आिण कृ णा याचं्या संगमाजवळचा ातं. बेडर जमातीशी 
मरा ानंी संपूणर् संपकर्  साधला होता. बादशहाच्या छावणीत रसदेची टंचाई कमालीची असे. ती दूर 
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करण्यासाठी बादशहाला हैदर्ाबाद, तमीळनाड इत्यादी लाबं लाबंच्या िठकाणाहून रसद मागवावी लागे. ती 
अडिवण्याचे काम ही सैन्य करीत. 
 

मरा ाचं्या योजनेचा सवार्त मोठा पैलू हणजे उ रेकडे धडक मारून, ितकडून बादशहाकडे 
सतत येणारे खिजने आिण मनु यबळ अडिवणे हा होय. दिक्षणेच्या मोिहमेत औरंगजेबाला दिक्षण ातंातून 
काडीचेही उत्प  होत न हते. मोिहम चालिवण्यासाठी त्याची मुख्य िभ त होती ती उ रेकडून येणारे सैन्य 
आिण खिजने यावर होय. ती भावीपणे अडवनू धरण्यासाठी मरा ानंी खानदेश, माळवा आिण वऱ्हाड या 
ातंात मो ा माणावर आपली सैन्ये घुसिवण्याचा िनणर्य घेतला. बादशहा िंसहगडच्यासमोर असताना 
मरा ाचें सैन्ये वऱ्हाड आिण खानदेश या ातंात पसरली आिण त्यानंी ितकडे एकच धुमाकूळ उडवनू 
िदला. 
 

एकतीस जानेवारी १७०३ ची बातमी पहा—“असीरगडचा िक ेदार व फौजदार (असीरगड हा 
िक ा बऱ्हाणपूराहून तेरा मलैावर) शाहमतखान याने पुढील माणे िवनंतीपतर् पाठिवले. मरा ाचें सुमारे 
वीस हजार वार आिण सहा हजार पायदळ असे सैन्य आले असून त्याने खरगोणचा भोवतालचा भाग 
लुटून फ त केला आहे. हे सैन्य असीरगडच्या पायथ्याशी येऊन पोहचले आहे. िक ेदार हा तटावरून 
तोफाचा मारा करीत आहे.” 
 

इितहासकार भीमसेन सक्सेना हा त्यावळेी झुि फकारखानाच्या छावणीत होता. झुि फकारखान 
हा मरा ाचंा पाठलाग करून बादशहाच्या छावणीत आला होता. िंसहगडच्या वे ाचे वणर्न करताना 
भीमसेनने मरा ानंी मोगल फौजाचंी िठकिठकाणी कशी अडवणूक केली याचे पुढील माणे वणर्न केले 
आहे :–– 
 

“बादशहा वतः क डाणा िंजकून घेण्यासाठी िनघाला. (२ िडसबर १७०२) या कामासाठी 
लागणाऱ्या तोफा आिण इतर सामगर्ी खेळण्याहून (िवशालगड) आणण्याचे काम फ ेउ ाखान आलमगीर 
शाही यास देण्यात आले. रहमतपुराच्या जवळ मरा ानंी फ ेउ ाखानावर मोठा किठण संग आणला. 
बादशहाच्या आ ेने झुि फकारखानाने फ ेउ ाखान यास मदत केली. धनाजीचा मोड करावा हणून 
झुि फकारखान रवाना झाला. तो िमरजेच्या पलीकडे गेला असेल नसेल त च बातमी आली ती, ही चीन 
िकलोचखान (िनजामउ मु क) हा िवजापूरी कनार्टकचा फौजदार होता. या हु ाला जोडून त्याची 
िवजापूरच्या सु यावर पण नेमणूक झाली होती. तो ितकडे येण्यास रवाना झाला. िवजापुरापासून सोळा 
कोसावर तो कृ णेच्या काठी पोहोचला. त्याचा िनकाल लावावा हणून मराठे त्या िदशनेे चालून गेले. 
जुि फकारखानाने मरा ाचंा पाठलाग केला. चीन िकलोचखानावर मरा ाचंा ह ा होऊ देऊ नये असे 
जुि फकारखानाने ठरिवले. जुि फकारखान हा िवजापूरावरून पुढे िनघाला असता त्याला कळले की, चीन 
िकलोचखान हा मरा ाचं्या हालचालीची बातमी ऐकून मुदगलच्या िक याच्या आ याला गेला आहे. 
धनाजीने चीन िकलोचखानावर ह ा करण्याचा बेत टाकून िदला आिण तो गुलबगार् ातंाकडे वळला. 
(मोगल आिण मराठे पान १६४).” 
 

धनाजी जाधव आिण जुि फकारखान याचं्या जानेवारी मिहन्यातील हालचालीवर वरील घटनेने 
काश पडतो. या पुढील दोन-तीन मिहने धनाची जाधव हा कृ णा-िभमेच्या संगमाच्या ातंात िफरत होता 
असे िदसते. जुि फकारखान याला बादशहाने तातडीने िंसहगडासमोर बोलाव ू पाठिवले. बक्षी 



 
अनुकर्मिणका 

बिहरामनखानच्या मृत्युने (नो हबर १७०२) ही जागा िरकामी झाली होती. त्या जागेवर जुि फकारखान 
याची नेमणूक करण्यात आली. जागासंाठी माणसे कशी कमी पडू लागली याचे हे एक उदाहरण आहे. 
जुि फकारखान हा औरंगजेबाचा मावस भाऊ. मोगलाचंा तडफदार सेनापती. त्याला एकाहून अिधक कामे 
सागंण्यात आली. रायगड व िंजजी हे िक े त्याने मरा ाचं्याकडून घेतले, ही त्याची मोठी कामिगरी, 
गोळकंुडा, कनार्टक हणजे तमीळनाडचा फौजदार ( शासक) हा त्याचा मुख होता पण मरा ाचंा 
पाठलाग करणे आिण त्यासाठी चौफेर िफरणे हे काम त्याच्याकडे आ यामुळे त्याने तमीळनाडमध्ये 
आप यातफ नायब (डे युटी) हणून दाऊतखान प ी यास ठेवले, हे बादशहाच्या आ ेने आिण तो कृ णेच्या 
अलीकडे आला. बक्षी बहरामनखान वार यामुळे त्याची मीर बक्षीची जागा जुि फकारखानाला िमळाली, हा 
हु ा त्याच्या तमीळनाडमधील फौजदारीला जोडून होता. बादशहाने जुि फकारखानाला िंसहगडाच्या 
वे ाचे काम िदले. (फे ुवारी १७०३). मीर बक्षीिगरीचे काम पाहण्यास जुि फकारखानाचा डे युटी हणून 
मतलबखान याची नेमणूक करण्यात आली. याचे कारण मरा ाचंी खानदेश आिण नमर्दापारची आकर्मणे 
ही बादशहाला अ व थ करू लागली होती. औरंगाबाद सु यावर औरंगजेबाचा नातू बेदारबख्त हा सुभेदार 
होता. नादेंड आिण वऱ्हाड या दोन सु यावर गािजउ ीन िफरोजजंग हा सुभेदार होता. दोन-दोन सुभे 
एकाच माणसाकडे देणे या गो ी मनु य बळाची कमतरता दाखिवतात. वऱ्हाडचा नायब सुबेदार 
अलीमदार्नखान हा मरा ाचंा ितकार करण्यासाठी झटत होता. या घटनेला उ ेशून भीमसेन 
सक्सेनानाने हटले आहे: “या गो ीला काही िदवस झाले असतील नसतील तोच मरा ानंी नमर्दा 
ओलाडंली आिण उ ैनपयत त्यानंी मोठा धुमाकूळ घातला. त्या भागातील अफगाणानंीही बडें उभी केली. 
हे पाहून औरंगजेबाने जुि फकारखानाला िंसहगडासमोरील मोचार्तून बाहेर काढले आिण त्याला तातडीने 
औरंगाबादकडे रवाना केले. मरा ानंी खानदेश आिण माळवा या सु यावर आकर्मण के यावर त्याचा 
ितकार करण्यात शाहजादा बेदारबख्त आिण जुि फकारखान हे झटू लागले. शाहजादा बेदारबख्त याने 
सवाई जयिंसग आिण रू तुमखान दखनी या सरदारानंा मरा ाचं्यािवरू  पाठिवले. मोगलदरबाराच्या 
बातमीपतर्ात मोगल आिण मरा ाचं्या यु ाचंी वणर्ने आहेत. मोगलानंी पराकर्म गाजिवले असा सूर 
बातमीपतर्ात िदसतो. पण सवाई जयिंसग आिण रू तुमखान हे मरा ाचंी आकर्मणे थोपवनू धरण्यास 
असमथर् ठरले असे त्यावेळी जुि फकारखानाच्या छावणीत असलेला भीमसेन स क्सेना िलिहतो. तो 
हणतो: “सवाई जयिंसग आिण रू तुमखान याचं्याने काही होऊ शकले नाही.” मरा ानंी बऱ्हाणपूरला 
वढेा घातला. तो उठिवण्यासाठी जुि फकारखान आिण बेदारबख्त हे बऱ्हाणपूरकडे रवाना झाले. 
मोगलाचंी सैन्य जवळ येत आहे हे पाहून मरा ानंी बऱ्हाणपूरचा वढेा उठिवला आिण ते वऱ्हाडकडे वळले. 
वऱ्हाड खानदेश या भागात पसरले या या मराठा सैन्याचे नेतृत्व नेमाजी िंशदे याचकडे होते. 
 

मोगलानंी वऱ्हाड आिण खानदेश या सु याचंा बदंोब त करण्याची पराका ा केली. वऱ्हाडचा नायब 
सुभेदार अलीमदार्नखान याला बेदारबख्याचा नायब हणून खानदेशावर (बऱ्हाणपूर) बदलण्यात आले. 
वऱ्हाडवर रू तुमखान हणजे पूवीर्चा िवजापुरी सरदार सजार्खान याची नायब सुबेदार हणून नेमणूक 
करण्यात आली. 
 

इकडे िंसहगडच्या वे ाचे काम चालू होते. समकालीन इितहासकारानंी वे ाचे तपशील फार 
िदले नाहीत. भीमसेन सक्सेना हा या काळात जुि फकारखानाच्या सैन्याबरोबर अनेक वळेा बादशाही 
छावणीत आला होता. त्याने िलिहले आहे की–– 

 



 
अनुकर्मिणका 

“मागे जसवन्तिंसग याने (इ.स.१६६३ मध्ये) ज्या टेकडीजवळ मोच घातले होते तेथेच 
तरिबयतखान याने मोच बाधंले. जुि फकारखानाने िक याच्या पायथ्याशी बादशहाची गाठ 
घेतली. िशवापूरच्या बाजुने नवीन मोच उभे करण्याची बादशहाने जुि फकारखानास आ ा केली.” 

 
ही हकीकत जुि फकारखान हा िंसहगडाहून खानदेशाकडे जाण्याच्या पूवीर्ची आहे. साकी 

मु तैदखान हा ही त्यावळेी बादशाही छावणीत हजर होता. त्याने िंसहगडासंबधंी थोडक्यात पुढील माणे 
िलिहले आहे: 
 

“िक याच्या बुरुजासमोर एक टेकडी होती. तरिबयतखानाने त्यावर तोफा चढिव या. 
काही िदवस त्याने तोफाचंा मारा केला आिण शतर्ूंचे तट बुरूज आिण घरे दारे उध्व त केली.” पण 
मोगल दरबारातील बातमीपतर्ात वे ाचे तपशील बरेच आढळतात. ते संिक्ष तपणे पुढे िदले 
आहेत. 

 
एक जानेवारी 

 
िशवापूरच्या ठाण्यावर मन्सूरखान, िक याच्या दरवाज्यासमोर अमानु ाखान, िक याच्या 

पलीकडे अिमनखान, मोगल छावणीत धान्याची महगर्ता. 
 

चार जानेवारी 
 

मोगल छावणीभोवती चौक्याचंा बदंोब त. 
 

सात जानेवारी 
 

िवशाळगडच्या तोफा िंसहगडच्या वे ाच्या कामासाठी मागिवण्यात येतात. 
 

अकरा जानेवारी 
 

वऱ्हाडची बातमी. मराठा सरदार परसोजी आिण अलीमदार्नखान याचं्यात चकमकी. वऱ्हाडात 
मरा ाचें आकर्मण. 

 
तेरा जानेवारी 

 
अहमदनगर आिण पुरी येथून िंसहगडच्या वे ासाठी तोफा मागिवण्यात येतात. 

 
चौदा जानेवारी 

 
पुण्याजवळील ठाण्यावर गुलबग्यार्चा िक ेदार याची नेमणूक. 

 



 
अनुकर्मिणका 

सोळा जानेवारी 
 

मोगलातफ मुहमद जमाल हा िंसहगडच्या वे ात गोळा लागून ठार. 
 

सतरा जानेवारी 
 

रायगडचा िक ेदार िशविंसग मुगल छावणीत. 
 

वीस जानेवारी 
 

वे ाचें कामासाठी चाळीस मण सरब व बदुंकीची दारू आिण पाचश ेलोखंडी गोळे पाठिवण्याची 
बादशाहाची आ ा. 
 

एकवीस जानेवारी 
 

िवशाळगडच्या िक ेदारीचे काम चालू ठेवण्यास जाबताखानाचा नकार. िक ेदारीवर ओरछाचा 
राजा उदीतिंसग याची नेमणूक. 
 

पंचवीस जानेवारी 
 

पुरीच्या दोन तोफा िंसहगडच्या वे ात. 
 

स ावीस जानेवारी 
 

िंसहगडासमोर बादशाही छावणीभोवती िंभत बाधंण्याचे काम सुरू. 
 

एकोणतीस जानेवरी 
 

ख्वाजाखान (तुकर् ताजखानाचा भाऊ) हा मरा ाचं्या कैदेत. 
 

एक फे ुवारी 
 

मोगल अिधकारी गौतम हजारी, ठाणेदार पायदळ, िंसहगडासमोरील चकमकीत ठार. 
 

दोन फे ुवारी 
 

झुि फकारखान मरा ाचं्या पाठलागावरून छावणीत परत. बादशहाच्या श यागृहाभोवती 
आतापयर्त असलेले वीस िंहदू बकदाज बदलून त्याचं्या जागी मुसलमान बकदाज नेमण्यात आले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

चार फे ुवारी 
 

झुि फकारखान बादशहाना भेटतो. मीर बक्षीिगरीवर त्याचंी नेमणूक. तो आिण त्याच्या सैन्यातील 
सरदार इ माइलखान मका, कान्होजी िशक, राव दलपत बुदेंला, िबकानेरचा सुजानिंसग हे बादशहाना 
भेटतात. 
 

सहा फे ुवारी 
 

िंसहगडासमोर झुि फकारखानाचे ठाणे. 
 

दहा फे ुवारी 
 

बादशहाची मुलगी िझ तउ ीसा बेगम आिण बायको उदेपुरी बेगम यानंा पुरी (सोलापूर 
िज हा) हून औरंगाबादला हलिवण्याची योजना. 
 

अकरा फे ुवारी 
 

मराठे नमर्दा ओलाडंतात. झुि फकारखानाला िंसहगड समोरील मोचार्तून काढून औरंगाबादेत 
पाठिवण्यात येते. 
 

बारा फे ुवारी 
 

िंसहगड िक याभोवती नवी यव था. 
 

सोळा फे ुवारी 
 

मोगलखान याजकडे औरंगाबाद ते बादशाही छावणीपयतच्या मागार्चे संरक्षण करण्याचे काम. 
 

अठरा फे ुवारी 
 

बादशहा वतः जाऊन िक यासमोरील मोच पाहून येतो. िंसहगड िक यावरून बादशहाच्या 
वारीवर तोफाचें दोन गोळे. मतलबखानाचा िशरपेच च ाचूर. 

 
एकवीस फे ुवारी 

 
मरा ाचें सैन्य बादशाही छावणीभोवती िघर ा घालीत आहे. 

 
उ रेकडून आलेला खिजना बऱ्हाणपुराहून आणण्यासाठी बेदारबख्ताचे सैन्य बऱ्हाणपूरकडे 

रवाना. 



 
अनुकर्मिणका 

घासदाणा आणण्यासाठी छावणीतून गेले या मोगल पथकावंर मरा ाचंा ह ा. 
 

पंचवीस फे ुवारी 
 

िझ तउ ोसा व उदेपुरी बेगम यानंी औरंगाबादे ऐवजी बहादुरगडला जाव ेअशी बादशाहाची आ ा 
(बहादुरगड––पेडगाव), बऱ्हाणपुरासमोर मराठे. 
 

एक माचर् 
 

मराठे सरदार नारोजी व संताजी याचंी अहमदनगर पिरसरात आकर्मणे. 
 

आठ माचर् 
 

िंसहगडचा वेढा पुढे सरकत नाही अशी बादशहाची तकर्ार. 
 

धनाची जाधव अ लकोट जवळ आळंद येथे पधंरा हजार सैन्यासमवेत. कामबक्षाचे त्याला पतर्. 
 

दहा माचर् 
 

िंसहगडावरील मराठा िशबंदीचा मोगलाशंी संपकर् . 
 

अकरा माचर् 
 

िशवापूर भागात (िंसहगडजवळ) मरा ाचंी धामधूम. 
 

बारा माचर् 
 

िंसहगडच्या िक ेदाराचा मृत्य,ू िक यावर रोगाची साथ, पाण्याची िवलक्षण टंचाई. 
 

तेरा माचर् 
 

िंसहगड िक यातील मोगलाचें ह ी उपासमारीमुळे मरत आहेत हणून मरा ाचं्याकडून परत 
करण्यात येतात. 
 

वीस माचर् 
 

सातारा व कऱ्हाड येथील फौजदार यासीनखान हा बादशहाच्या छावणीत. 
 

एकवीस माचर् 



 
अनुकर्मिणका 

 
मोगलाचें मोच क याण दरवाज्यापयत. 

 
चोवीस माचर् 

 
बाळाजी िव नाथ (पेशवे घराण्याचें सं थापक) हमीदो ीनखानाला भेटतात. 

 
पंचवीस माचर् 

 
िंसहगडातून दीड हजार मराठे बाहेर पडतात, उ बेकखानाच्या ठाण्यावर ह ा. उभयपक्षी माणसे 

मारली गेली. 
 

बाळाजी िव नाथ (बाळू पिंडत) आिण इतर चार मराठे, हमीदो ीन व कामबक्ष याचं्या भेटीस. 
 

एक एि ल 
 

िंसहगडावरील मराठे एक मिहन्याची मुदत आिण िक यातील सामुगर्ीची िंकमत मागतात. 
बादशहा िवनंती फेटाळतो. 
 

तीन एि ल 
 

दोर लावनू िंसहगडावर मोगलाचंा चढण्याचा यत्न, मोगलाचंी चार माणसे ठार, यत्न अयश वी, 
तटावर चढण्यासाठी बादशहाकडून सैिनकानंा सोन्याची दहा कडी बक्षीस. 
 

चार एि ल 
 

िझ तउ ीसा आिण उदेपुरी बेगम पुरीहून बहादुरगडकडे रवाना. 
 

पाच एि ल 
 

धनाजी जाधवचा मुलगा शभंिूंसग जाधव आिण म हारजी व खंडोजी हे चार हजार वारासिहत 
बादशाही छावणीपासून चार कोसावर. इरादतखानाच्या ठाण्यावर मरा ाचंा ह ा. बादशहाकडून 
कुमकेची फौज रवाना. बादशाही पथकातील सैिनक जखमी. 
 

दहा एि ल 
 

अखरापूर येथे मोगलाचं्या रसदेवर मरा ाचंा ह ा, मराठे रसद लुटतात. 
 

अकरा एि ल 



 
अनुकर्मिणका 

 
बाळाजी िव नाथ आिण इतर दोन मराठे हे मोगलाशंी बोलणी करण्यासाठी िंसहगडावरून मोगल 

छावणीत येतात. याच सुमारास िंहदुराव व खंडोजी हे अहमदनगर ातंात धामधूम करतात. 
झुि फकारखान हा खानदेशाकडून बादशाही छावणीकडे. 
 

तेरा एि ल 
 

मोगल िंसहगड घेतात. मोगल सेनापती आिण तोफखान्याचा मुख तरिबयतखान याचा भाऊ 
कािमयाबखान हा िंसहगडावर दाखल होतो. मराठे िक ातून बाहेर पडतात. झुि फकारखान हा शभंिूंसग 
जाधवचा पाठलागावर बादशाही छावणीपयत येतो. 
 

पंधरा एि ल 
 

बादशाही छावणीसमोर मोगल आिण मराठे याचं्या चकमकी. मराठे छावणीचा पिरसर सोडून 
िनघून जातात. 
 

वीस एि ल 
 

जु फीकारखान बादशहाला भेटतो. त्याला बहादुरगडकडे जाण्यास िनरोप. 
 

चोवीस एि ल 
 

बादशहा िंसहगडाकडून पुण्याकडे रवाना. िंसहगडाचे नवीन नाव बिंक्षदाबक्ष. 
 

पंचवीस एि ल 
 

िझ तउि सा आिण उदेपुरी बेगम या बहादुरगडात दाखल. 
 

िंसहगडाब ल मोगल इितहासकार साकी मु तैदखान याने फार तर्ोटक उ ेख केला आहे. तो 
मोगलाचं्या ता यात कसा आला याब ल तो बोलत नाही. तो इतकेच हणतो की “वा तिवक पाहता तो 
िक ा (िंसहगड) इतका मजबतू आहे की परमे रानेच तो िमळवनू ावा, नाही तर, िकतीही यत्न करा 
तो सर होणे शक्यच नाही.” भीमसेन सक्सेना हाही त्याकाळी िंसहगडाच्या जवळपासच होता. तो अिधक 
मोकळेपणाने िलिहतो. तो हणतो: “तरिबयतखानाने िक यातील लोकाशंी बोलणे लावले आिण त्यानंा 
भ म र म चारून िक ा ता यात घेतला. 
 

िंसहगडावरील पाण्याची टंचाई, रोगराई, आिण अ  धान्याचे दुिर्भक्ष इत्यादी कारणानंी मरा ानंी 
िक ा सोडून ावयाचे ठरिवले असे िदसते, तरी िक ा इतक्या लवकर का सोडला, पावसाळा येईपयत 
तरी लढवायचा होता. असा ठपका ताराबाईने िक याच्या िशबदंीवर ठेवला. 
 



 
अनुकर्मिणका 

आप या पतर्ात ताराबाई हणतात–-“िंसहगडास औरंगजेब िबलगला होता. त्यास नितजा 
पावावया िनिम  वामीने तु हास िक ा मजकुरी ठेिवले होते. उतावळी करून िंहमत सोडून, तहरह करून 
िक यावरून उतरून राजगडास आलेस हणोन हे वतर्मान ध डोजी च हाण िंदमत लबे यानंी हुजूर िविदत 
केले. त्यास वामीने तुमचे मदतीस लोक पाठवले. ऐवज दास पाठिवण्यास काही न्यनू केले नसता 
उतािवळी करून िंहमत सोडून ही गो  केली, हे काही बरे केले नाही, पजर्न्य पडेपयत (िक ा) 
भाडंवावयाचा होता, ती गो  न केली.” 
 

यावळेी जरी मरा ानंा िंसहगड सोडावा लागला तरी मरा ानंी तो १७०५ मध्ये िंजकून घेतला. 
मोगलानंी शाहूराजानंा पुढे करून इ.स.१७०६ मध्ये परत घेतला. त्याच्या पुढच्याच वषीर् हणजे १७०७ मध्ये 
मरा ानंी तो कायमचा परत िमळिवला. महारा टर्ात िंसहगडासाठी इतके अटीतटीचे संघषर् झाले िततके 
इतर कोणत्याही िक याब ल झाले नाहीत. त्या दृ ीने िंसहगड हा महारा टर्ाचा मान िंबदु हणावा लागेल. 
 

पावसा यात मोहीम करावी लागू नये ही औरंगजेबाची इच्छा. िवशालगडच्या वे ात 
पावसा यामुळेच त्याची िवलक्षण हानी झाली होती. त्यामुळे िंसहगडचा वढेा लवकर आटोपावा अशी त्याची 
धडपड होती. िंसहगड हाती पड यावर तो पावसा यासाठी हणून पुण्याला आला. पुण्यात पावसाळा 
काढावा आिण िहवा यात रायगड आिण तोरणा िंजकून घ्यावते असा त्याचा बेत होता. १ मे १७०३ रोजी 
औरंगजेबाने पुण्यात छावणी केली. 
 

पुण्यात औरंगजेब 
 

मरा ाचं्या तुक ा बादशहाच्या छावणीभोवती िघर ा घालीत होत्या. औरंगजेबाने 
झुि फकारखानाला मरा ाचें पािरपत्य करण्यासाठी छावणीतून बाहेर पाठिवले होते. झु फीकारखानाने 
आपले जड सामान आिण बाजारबुणगे हपुरीहून हलवनू बहादूरगड (द डजवळ) येथे ठेवले. तेथे त्याने 
आपली छावणी कायम केली. 
 

७ मे च्या बातमी पतर्ात हटले आहे की, धनाजी जाधव हा पधंरा हजाराचे सैन्य घेऊन सोलापूरच्या 
पूवर् सीमेवर आळंद भागात धामधूम करीत आहे. त्याच्याजवळ पधंरा हजाराचें सैन्य आहे. तेथून िनघून 
धनाजी जाधव हा अकलूज इंदापूरकडे येत आहे. िवजापूर ातंात मरा ाचंी धामधूम चालू होती. तेथे 
मराठा सरदार शहाजी (िनबाळंकर) हा वऱ्हाडात दाखल झाला होता. फ े उ ारखान हा िवशालगडाहून 
बादशहाना येऊन भेटला. 
 

वरीलकारणे असोत िंकवा इतर काय कारण घडले ते असो औरंगजेबाने शाहूला मुसलमान 
करण्याचा िनणर्य घेतला. 
 

शाहुच्या धमार्ंतराचे यत्न 
 

९ मे १७०३ या तारखेची न द पुढील माणे आहे: बादशहाने हमीदो ीनखान यास हटले, “तु ही 
शाहुकडे जा, त्याला हणावे––तू मुसलमान हो”. त्या माणे हमीदो ीनखान शाहूकडे गेला. त्याने शाहूला 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाचा िनरोप सािंगतला. शाहूने त्या सूचनेला िनधार्राने नकार िदला परत येऊन हमीदो ीनखानाने 
शाहूचा नकार बादशहाला कळिवला. हे ऐकून बादशहा इतकेच हणाला “शाहूवर कडक नजर ठेवा.” 
 

ही बातमी मोगल दरबाराच्या अखबारामध्ये सहजपणे न दली गेली आहे. पण महारा टर्ाच्या 
इितहासात त्याला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. काय आ यर् आहे पहा. संभाजी राजानंा ठारच मारावयाचे 
असा िनणर्य औरंगजेबाने घेतला होता. तू धमार्ंतर कर असे संभाजीला हणण्याचे औरंगजेबाला काहीच 
कारण न हते. तसे हट याचा पुरावा ही नाही. असे असूनही, महारा टर्ात, या िवषयी भल-भलत्या 
दंतकथा पसर या आहेत. या उलट शाहूला “तू मुसलमान हो असे औरंगजेबाने हट याचा लेखी पुरावा 
अखबारामध्ये िमळतो पण या गो ीचा महारा टर्ाच्या इितहासात उ ेखही नाही. शाहूने धमार्ंतराला नकार 
िद यामुळे महारा टर्ातील केवढे तरी मोठे संकट टळले. शाहूला असा ठाम िनणर्य घेण्याची शक्ती कोठून 
आली असावी? त्याचा िवचार करता आपले लक्ष येसूबाईकडे जाते. मोगलाचं्या छावणीतील सगळे 
वातावरण आिण सं कार हे मुसलमानी धमार्ला पोषक होते. बादशहाच्या साि ध्यातं, िनबधात राहात 
असतानंा शाहूच्या सं कारक्षम वयात त्याच्या मनावर धमार्ंतराला अनुकूल असे पिरणाम होणे काही अशक्य 
न हते. पण असे घडले नाही. याला मोठे कारण हणजे शाहूवर येसूबाईचीं सतत नजर हेच होय. सतत १८ 
वषपयत शाहू हा मुगलाचं्या िनबधात होता. या काळात त्याची आई येसूबाई ही त्याच्या मागे सतत सावली 
सारखी वावरत होती. शाहूचे धमर्रक्षण येसूबाईने महारा टर्ाच्या या जगदंबेने केले असेच हणाव ेलागेल. 
 

शाहूने धमार्ंतर केले असते तर काय घडले असते याची क पनाही करवत नाही. धमार्ंतिरत शाहूला 
मरा ानंी बाजूला सारला असता. पुढील काळातील शाहूचे आिण पेश याचे पराकर्म, मराठी राज्याचा 
भारतभर िव तार या गो ी घडणे अशक्य झाले असते, असे वाटू लागते. शाहू नाही तर पेशवे नाहीत. आिण 
पेशवे नाहीत तर िंशदे-होळकर नाहीत. असा कार झाला असता. महारा टर्ाच्या इितहासाला काय वळण 
लागले असते हे सागंणे किठण आहे. इतके मातर् खरे की, ९ मे १७०३ रोजी औरंगजेबाने शाहूला धमार्तर 
करण्यास सािंगतले आिण शाहूने त्याला ठाम नकार िदला. 
 

बादशहाच्या पुण्याच्या मु ामात मोगल छावणीत रसदेची टंचाई सतत जाणवत होती. इ.स. १७०३ 
मध्ये महारा टर्ात मोठा दु काळ पडला. मोगल छावणीतील दुदर्शचेे िचतर् त्यावळेी तेथे हजर असले या 
मंडळींनी रेखाटले आहे. बादशहाच्या छावणीत असलेला त्याचंा िचटणीस साकी मु तैदखान हा िलिहतो–
“बादशहा पुण्यात सहा मिहने आिण अठरा िदवस होता. अवषर्णामुळे धान्याचा दु काळ पडला. अनेक गरीब 
लोक त्यामुळे मृत्यमुूखी पडले. अनेक दुबळी माणसे शोक करू लागली. चणे, गहू, आिण तादूंळ फार 
क ाने िमळत. बादशाही ल करातील धान्याचा बाजार (शहागंज) तर गरीबाचं्या आकर्ोशानंी भरून गेला 
होता. पण एक वळे काळ आपला बेत बदलेल पण बादशहा आप या िनधार्रापासून हटणार नाहीत. 
 

भीमसेन सक्सेना िलिहतो:—“क डाणा िंजकून घेत यानंतर बादशहाने पुण्यात छावणी केली. (१ 
मे १७०३) मरा ाचं्या धामधुमीमुळे बादशाही छावणीत धान्य आिण इतर रसदही येईनाशी झाली. धान्याची 
महगर्ता भयंकर झाली. रूपयाला तीन शरे या भावाने धान्य िवकू लागले. दख्खनच्या मुलखात त्या वषीर् 
पाऊस असा झाला नाही. त्यामुळे िपके आली नाहीत. महगर्ता इतकी भयंकर झाली की, लोक आपली 
घरे-दारे सोडून परागंदा झाले. नमर्देच्या दिक्षणेस रूपयाला सहा शरेापेक्षा जा त असे धान्य कोठेच 
िमळेनासे झाले.” 
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हे असे का घडले असावे याचे िववचेन करताना भीमसेन सक्सेना हा मरा ाचें वाढते आकर्मण, 
औरंगजेबाची वृ ी आिण राजिनती याचे थोडक्यात पण मािर्मक िववचेन करतो. त्या काळाचा तो साक्षीदार 
अस यामुळे त्याचे िववचेन मोठे उ बोधक आहे, तो हणतो–-“बादशहा जािहततत्पर असला की राज्य 
समृ  आिण जा आरामात असते. बादशहाच्या हुकूमाचा सवर् सवर् लहान-थोरानंा वचक असतो. 
बादशहाचे अिधकारीही यवि थतपणे वागू लागतात. हे ाचीन गंर्थाच्या अवलोकनाने िदसून येईल. पण 
आता सध्याच्या युगात कुणाची िनयत चागंली अस याचे िदसून येत नाही. बादशहाच्या डोक्यात िक े 
िंजकून घेण्याचे वडे िशरले आहे. जािहताची कामे करणे त्याने आिजबात टाकून िदले आहे. बादशहाचे 
वजीर आिण अमीर हे योग्य स ा देईनासे झाले आहेत. यामुळे देशाची ि थती भयंकर झाली आहे. देशाची 
िवलक्षण अशी दुदर्शा झाली आहे. मरा ाचंा जोर सवर्तर् वाढला आहे, त्याचंी आकर्मणे वाढली आहेत, 
त्यानंा अडिवण्याचे काम कुणाच्याने होत नाही. लोक चागंला मागर् सोडून वागू लागले आहेत. हणून 
परमे राची त्याचं्यावरील कृपा नाहीशी झाली आहे.” 
 

औरंगजेबाच्या पुण्याच्या मु ामातील दुसरी महत्त्वाची घटना हणजे रायभान भोसले याचा मोगल 
राजकारणात वशे ही होय. मोगल आिण मराठे याचं्या िदघर् संघषार्मुळे मोगल जेरीस आले होते, हे उघड 
आहे. पाच-सात मिहन्यात मोहीम आटोपेल या िवचाराने िनघालेला औरंगजेब वषार्नुवष दिक्षणेच्या मोिहमेत 
गुंतून पडू लागला. इतकेच न हे तर मरा ानंी मोगलाशंी लढा अिधक यापक केला. महारा टर्, आन्धर्, 
कनार्टक, तामीळनाड येथे मोगल आिण मराठे याचंी धावती यु े सतत चालू होती. इकडे बादशहा ल करी 
डावपेचाचा िवचार न करता, इरादतखानाने हट या माणे िजहादच्या वडेगळ क पनानंा बळी पडून 
मरा ाचें िक े घेण्यासाठी यथर् वणवण भटकत होता. मराठे आता नमर्दा पार होऊन माळवा आिण 
गुजराथ येथे आकर्मणे करु लागले होते. या दीघर् यु ाचा शवेट कसा होईल हे कोणीही सागंू शकत न हते. 
मोगलाचें सैिनक काय आिण अिधकारी काय? वीस वष सतत चालले या यु ामुळे मेटाकुटीला आले होते. 
अशावळेी काहीही होवो मोगल आिण मराठे याचं्यात तडजोड होऊन मोगलानंा अ ुिनशी परत उ रेकडे 
जाण्यास िमळावे असे अनेकानंा वाटू लागले. औरंगजेबाचा मुलगा शहाजादा कामबक्ष याने या कामात 
पुढाकार घेतलेला िदसतो. औरंगजेबाची हीच इच्छा असावी पण िज ी वभावामुळे तो बोलत न हता. पण 
कामबक्षाची भीड त्याला पडली आिण मरा ाशंी बोलणी करण्यास त्याने परवानगी िदली असे िदसते. 
कामबक्षाने धनाजी जाधवशी पतर् यवहार केला होता, हे बातमीपतर्ावरून िदसून येते. मुगलानंा हवा होता 
मरा ाशंी बोलणी करण्यासाठी एखादा िव ासू मनु य अशी दोन माणसे त्यानंा दिक्षणेत सापडलेली 
िदसतात. त्यापैकी एक हणजे तंजावरचे राजे यंकोजी याचंा मुलगा रायभान भोसले हा होय आिण दुसरा 
हणजे शकंराजी म हार हा होय. या दोघानंा मोगल छावणींत पाठिवण्यात तािमळनाडचा नायब फौजदार 
दाऊदखान प ी याने पुढाकार घेतला. रायभान भोसले हा िशवाजी महाराजाचं्या घराण्यापैकी होता. 
त्यामुळे तडजोडीच्या बोलण्यात त्याचा उपयोग आप याला होईल असे मोगलानंा वाटले. त्या रायभानचे 
कौतुक औरंगजेबाने िकती करावे? मोगल छावणीत आ या आ या औरंगजेबाने त्याला सहाहजारी मनसब 
िदली. त्याच्या अनुयायानंा दोन वषार्साठी कराची सूट िदली. इतरही सवलती रायभानला देण्यात आ या. 
शाहूराजे हे मोगल छावणीत होते. त्याचं्याशी सतत संपकर्  ठेवण्याची रायभानला परवानगी देण्यात आली. 
शाहू महाराजाचं्यासंबधंी औरंगजेबाची वागणुकही काहीशी चमत्कारीक असे. त्यानंा बादशाही छावणीच्या 
बाहेर कधी जाऊ देण्यात येत नसे. याचाच अथर् हा की ते सरळ सरळ बादशाही छावणीत िनबधात होते. 
इतकेच न हे तर मोगल छावणीत बादशहाच्या िनवास थानाची गुलालबार नावाची जी जागा असे तेथेच 
त्यानंा बादशहाच्या देखरेखीखाली राहाव ेलागे. कामबक्ष आिण रायभान याचं्याशी बोलणी करण्यासाठी 
शाहूला मोकळीक िमळावी हणून बादशहाने शाहूचा तंब ूगुलालबारच्या बाहेर कामबक्षाच्या तंबचू्या शजेारी 
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उभा करावा अशी आ ा केली. बोलणी यश वी होत नाहीत असे वाटले की, शाहूला परत गुलालबार मध्ये 
आणण्यात येई. 
 

रायभानची बोलणी यश वी होण्याचा फारसा रंग िदसेना. मराठे सरदाराचं्या हालचाली कमी 
होईना. जून मिहन्यात धनाजी जाधव आिण हणमंतराव िंनबाळकर हे भीमेच्या खोऱ्यात िफरत होते आिण 
रूह ाखान व झुि फकारखान त्याचं्या पाठीवर होते. मोगल छावणीतील अ ाचा दु काळ हा पराकोटीला 
पोहोचला होता. धान्य आणण्यासाठी बादशहाला लाबं लाबं पयत पथके पाठवावी लागत आिण वझंारी 
लोकानंा धान्य आणण्यासाठी भ म संरक्षण ाव ेलागे. वऱ्हाडात नेमाजी िंशदे याचं्या आकर्मक हालचाली 
चालू होत्या. एकवीस जूनच्या बातमी पतर्ावरून नेमाजी िंशदे हा पधंरा हजार वाराचें सैन्य घेऊन 
देऊळघाटावरून वऱ्हाडात उतरला असे िदसते. बेदारबख्ताने त्याच्या िवरु  सैन्य पाठिवले पण त्यानंा 
यश िमळाले नाही. कनार्टक भागात बिहजीर् िंहदुराव घोरपडे हा िवजापूर ातंात धामधूम करीत होता. 
 

ऐन याच वळेी बादशहाने चमत्कारीक िनणर्य घेतला. येसूबाई आिण संभाजीराजाचं्या पिरवारातील 
इतर बायका-माणसे यानंा बहादुरगडावर ठेवण्यात आले होते. संभाजीराजे याचं्या मुली (त्या नाटक 
शाळाचं्याकडून झाले या िदसतात) यानंा बहादुरगडावरून बादशाही छावणीत आणावे अशी आ ा 
औरंगजेबाने केली. संभाजी राजाचं्या दोन मुली होत्या. त्याचंी लग्ने मोगल अिधकाऱ्याशंी करून ावी असे 
बादशहाने ठरिवले. ही न द १६ जून १७०३ ची आहे. जून मिहना संपला. बादशाही छावणीभोवती 
मरा ाचें ह े थाबंिवण्यासाठी मोगल सरदार सतत ग त घालू लागले. कािफले आिण खिजने मो ा 
अडचणीतून उ रेकडून दिक्षणेत येऊ लागले. असाच एक खिजना ६ जुलै १७०३ रोजी बादशाही छावणीत 
आला. जुलै मिहन्यात कामबक्षाचा मुलगा मिहमुलिम त हा वयाच्या दहा या वषीर् पुण्यात मृत्य ूपावला. 
बादशहाने पुण्याचे नाव मुिहयाबाद ठेवले. त्याची कबर शिनवारवा ासमोर शखेस ाच्या दग्यार्त आहे. 
इकडे धनाजी जाधवाच्या हालचाली चदंन-वदंन भागात चालू असता हणमंतराव िंनबाळकरानंी राणी 
ताराबाई याचंी तापगडी भेट घेतली, अशी ७ जुलै १७०३ ची न द आहे. उलट १० जुलैला राजे शाहू आिण 
रायभान हे पर परानंा भेट याची न द त्या िदवशीच्या बातमीपतर्ात आलेली आहे. २७ जुलैला 
तािमळनाडचा नायब फौजदार दाऊदखान प ी याने बादशाहकडे शकंराजी म हार याची िशफारस केली. 
इ.स.१७१२ मध्ये हुसेन अलीखान आिण बाळाजी िव नाथ याचं्यात चौथाई आिण सरदेशमुखी याचंी 
तडजोड घडवनू आणणारा हाच तो शकंराजी म हार हे लक्षात ठेवले पािहजे. या शकंराजीची अिधक 
मािहती २७ जुलैच्या न दीत सापडते, ती अशी, शकंराजीचा भाऊ िंतर्बक म हारमुळे यंकटराव, रामराव 
इत्यािंदना मनसबी देण्याची िशफारस करण्यात आली. 
 

ऑग ट मिहना उजाडला. नमर्देच्या काठावर मराठे हे मोगल पथकाचं्यावर धाडशी ह े करू 
लागले. अशा बात या येऊ लाग या. खु  बादशाही छावणीच्या जवळ मोगलाचें उंट, बलै जनावरे चरत 
असताना ंमराठे पळवनू नेऊ लागले. रायभानच्यामुळे तंजावरचे शहाजीराजे ( यंकोजीचा पुतर्) हे आता 
मोगलाचें माडंिलक बनले होते. औरंगजेबाने त्याचं्याकडे िखलाितची व े पाठिवली. इकडे शाहूराजे आिण 
कामबख्श याचं्या भेटी होत होत्या. शाहूच्या जहािगरीची यव था औरंगजेबाने पुन्हा एकदा नीट लावनू 
िदली. शाहू आिण रायभान याचं्या माफर् तीने मरा ाशंी काही तडजोड होणे शक्य आहे का?ं याचा अंदाज 
औरंगजेब घेत होता. 
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२१ स बरच्या बातमीपतर्ातील न दीवरून बादशाही छावणीतील सैन्याचा थोडा अंदाज लागतो. 
छावणीभोवती ग त घालण्यासाठी बादशहाने बक्षी रूहु ाखान, बक्षी सदरू ीन आिण मुहंमद अमीनखान 
याचं्या खाली अनुकर्मे––पाचहजार तीनश ेछ ीस, तीनहजार आिण तीनहजार असे एकंदरीत अकरा 
हजार तीनश ेघोडे वार िदले. हे सेनापतीही महत्त्वाचे होते आिण त्याचं्या हाताखाली हे सैन्यही बरेच होते. 
साधारणपणे यावळेी औरंगजेबाच्या छावणीत पचंवीस ते तीस हजार सैन्य असावे असे हणता येईल. अथार्  
औरंगजेबाचे इतर मोठमोठे अिधकारी, उदाहरणाथर् बेदारबख्त, जुि फकारखान, गाजीउ ीन िफरोजजंग, 
चीनकुलीजखान, (भावी िनजामउ मु क) दाऊदखान प ी हे मो ा सैन्यासिहत िठकिठकाणी मरा ाचंा 
ितकार करत होते, हे लक्षात घेतले पािहजे. पुण्याच्या बादशाही छावणीत यावळेी धान्याची मोठीच टंचाई 
झाली होती. छावणीत धान्य आणण्यासाठी बादशहाने सुबे हैदर्ाबाद, तािमळनाड वगैरे भागातून 
अिधकाऱ्यानंा रसद पाठिवण्याच्या आ ा पाठव या. स बर मध्ये बादशाही छावणीतील पैशाची टंचाई 
भागिवण्यासाठी बादशहाचा नातू, आिण बगंालचा सुभेदार अजीमु शान याने पुण्याकडे खिजना पाठिवला. 
याच मिहन्यात शकंराजी म हार हा दाऊदखानकडे येऊन बादशहाला भेटला. तडजोडीच्या बोलण्यात 
त्याचाही उपयोग होईल असे औरंगजेबाला वाटत होते. क कणातूनही जंिजऱ्याचा िश ी याने बादशाही 
छावणीत सरद पाठवावी अशी औरंगजेबाने त्याला आ ा केली पण मरा ाचं्या अडवणुकीच्या धोरणामुळे 
बादशाही छावणीत रसद सुरिळतपणे येईना. छावणीतील महगर्तेचे हे ही एक मोठे कारण होते. त्यामुळे 
छावणीत वारंवार दंगली होऊ लाग या. िशपायानंा पगारही वळेेवर िमळेनासा झाला. अशा दंगलीत 
बादशाही अिधकाऱ्यावंर ह ेही झाले. बादशाहाचा िचटणीस इनायतउ ा खान (अहकामे आलमिगरी, 
औरंगजेबाचे आदेश या पतर् संगर्हाचा संपादक) याच्या पालखीची मोडतोड करण्यात आली. हे १७ 
स बरच्या न दीवरून आढळून येईल. 
 

ऑक्टोबर मिहन्यापासूनच औरंगजेबाने राजगडकडे जाण्याची तयारी केली. राजे शाहू याचंा भाव 
वाढत चालला होता. त्यानंा पुढे के यास मरा ाचें िक े घेणे सोपे जाईल असेही औरंगजेबास वाटत 
असावे. राजे शाहू याचंा संपकर्  शाहजादा कामबक्ष याच्याशी करून देण्यात आला होता. ऑक्टोबर 
मिहन्यात जुि फकारखान हा येऊन बादशहानंा भेटला. औरंगजेबाच्या आ ेवरून ७ ऑक्टोबर रोजी 
शाहूराजे यानंी जुि फकारखानाची भेट घेतली. या सुमारास मरा ानंी औरंगाबाद ातंात पुन्हा हालचाली 
सुरू के या त्यामुळे जुि फकारखानाला घाईघाईने औरंगाबादकडे िनघून जाव ेलागले. या भेटीनंतरच 
जुि फकारखानाला शाहूराजाचं्या ब ल थोडी अिधक आ था वाटू लागली असावी. शाहूराजे आप या 
बरोबर अस यास आपले बरेच न सुटतील असे जुि फकारखानाला वाटू लागले. बादशहापासून शाहूला 
वगेळे करून आप याकडे घ्याव ेया दृ ीने त्याची पावले पडू लागली. िंसहगडच्या वे ासाठी शाहू आप या 
बरोबर हवा तरच िंसहगड आप या हाती लवकर पडेल असे िनिम  सागंून जुि फकारखानाने शाहूला 
बादशहाकडून मागून घेतले. बादशहाने शाहूला तो पयत आप या खास देखरेखीखाली िनबधात ठेवले 
होते. पण जुि फकारखानाच्या मागणीला त्याला नकार देता येईना. त्यामुळे सतराश ेसहा पासून शाहूराजे 
हे बादशाही छावणी सोडून जुि फकारखानाबरोबर रािहले. औरंगजेबाच्या आयु याच्या शवेटच्या वषार्ंत 
(१७०६-१७०७) शाहुराजे हे औरंगजेबाच्या छावणीत न हते तर जुि फकारखानाच्या बरोबर होते. 
औरंगजेब राजगडच्या मोिहमेवर जाण्याच्या पूवीर् बहादुरगडची यव था नीट लावण्याच्या िवचारात होता 
कारण िझ तउि सा वगैरे औरंगजेबाचा किबला ितथे होता. त्या साठी बहादुरगडावर औरंगजेबाने बक्षी 
सदरु ीन याची नेमणूक केली. पुण्यापासून पेडगाव, (बहादुरगड) अहमदनगर, आिण औरंगाबाद या 
मागार्चे रक्षण मुगलखानाकडे देण्यात आले होते. जुि फकारखान याचाही तळ, (जड सामानापुरता) 
बहादुरगडाला असे. आता बहादुरगडच्या िवशषे रक्षणासाठी औरंगजेबाने मु ाम बक्षी सदरू ीन याची 
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नेमणूक केली. २२ ऑक्टोबरपासून औरंगाबाद ातंात नेमाजी िंशदे याने एकच धामधूम उडिवली होती. 
त्यामुळे पेडगावच्या संरक्षणाकडे (बहादुरगड) िवशषे लक्ष ावे लागले. नेमाजी िंशदे याने नो हबर 
मिहन्यात वऱ्हाड मध्ये मोगलावंर मोठा किठण संग आणला. तोपयत बादशहा राजगडच्या वाटेवर 
िनघाला होता. औरंगजेबाने राजगड िंजकून घेण्यासाठी १० नो हबर १७०३ रोजी पुणे सोडले. 
 

पुण्याच्या मु ामातील पुढील संग हे मुगल-मराठा संघषार्स महत्त्वाचे ठरले:— 
 

(१) वऱ्हाड आिण खानदेश येथे मरा ाचंी आकर्मणे वाढली; 
 
(२) मरा ाचं्या धामधुमीमुळे बादशाही छावणीत धान्याची महगर्ता भयंकर झाली; 
 
(३) शाहुराजे यानंी धमार्ंतर करावे असा बादशहाने िन फल यत्न केला; 
 
(४) कामबक्षाच्या मध्य थीने मरा ाशंी तडजोडीची बोलणी करण्याचा यत्न झाला. 

 
या शवेटच्या संगाब ल बादशाही छावणीत हजर असलेला मोगलाचंा इितहासकार पुढील माणे 

िलिहतो (िभमसेन सक्सेना):–– 
 

मोगल आिण मराठे (पान १६७) 
 

“या सुमारास बातमी पसरली की, बादशहाला काहीनी स ा िदला असून शहाजादा 
कामबक्ष याच्या मध्य थीने मरा ाचं्याबरोबर तडजोड होण्याचे घाटत आहे. शहजादा कामबक्ष 
याने िवनंती के यावरून बादशहाला भीड पडली. त्याने शाहूला आप या गुलालबार येथील 
िनवास थानातून काढून शाहजा ाच्या हवाली केले. शहाजादा कामबक्ष यानंी आपली माणसे 
एकाहून अधीक वळेा धनाजी जाधवकडे पाठिवली. पण मोगलानंी मरा ानंा थोडेच िंजकून घेतले 
होते. दख्खनचा तमाम सुभा काही क  न करता िशऱ्याचा गोळा घशात घालण्यास िमळावा, तसा 
ता यात गेला होता. ते काय हणून तहाला वृ  होतील? रायभान नावाचा एक मराठा होता. तो 
आप याला िशवाजीच्या भाऊबदंापैकी हणवीत असे, त्याच्या मध्य थीने तडजोडीची बोलणी चालू 
होती. त्याच्याकडून हे काम होईल असे वाटत होते. तो बादशहाला येऊन भेटला. त्याला 
बादशहाने सहा हजारी मनसबदार बनिवले. बादशहाने मरा ाचं्याकडे पाठवलेली माणसे िनराश 
होऊन परत िफरली. राजा शाहू यास गुलालबारेत परत नजरकैदेत ठेवण्यात आले.” 

 
१० नो हबर १७०३ ला औरंगजेबाने पुणे सोडले. राजगडाला जाण्यासाठी त्याने िंसहगडावरून 

जाण्याचा मागर् प करला. िंसहगड आिण राजगड याचं्यामधील घाटाचा मागर् नीट होण्यास वळे लागू 
लागला, तसे बादशहाला िंसहगडच्या जवळ मु ाम करावा लागला. बादशहाच्या छावणीत त्याच्याबरोबर 
शाहूराजे, रायभान भोसले ही मंडळीही होती. राजे शाहू यानंी घो ावर वार होऊन हुजुरात येत जावे 
आिण मुजरा करीत जावा अशी बादशहाने १६ नो हबरला आ ा केली. बादशहा पुण्याच्या मु ामात 
असतानाच छावणीतील एक सरदार मुनीमखान याची काबुलचा सुबेदार शाहजादा मोअ म याचा िदवाण 
हणून नेमणूक करण्यात आली. त्या माणे मुनीमखानाने पुणे सोडले. हे सागंण्याचा उ ेश हा की, 
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औरंगजेबच्या मृत्यनंूतर झाले या अंतःकलहात शहाजादा मोअ म हा िवजयी झाला आिण त्याबरोबर हाच 
मुनीमखान हा मोगल सा ाज्याचा मुख्य धान झाला. त्या पदावर तो इ.स. ११११ पयत होता. 
 

नंदूरबारचा देसाई 
 

मराठी इितहास संशोधनात काही वषार्पूवीर् एक चमत्कािरक घटना घडली. पुण्याच्या भाडंारकर 
संशोधन सं थेचे क्युरेटर डॉ. गोडे यानंी शभंरूाज चिरतम नावाचे एक का य िस  केले. हे का य 
सं कृतमध्ये होते. त्यात विर्णखेला शभंरूाज हणजे िशवाजीचा पुतर् संभाजी राजे होत. असा िन कषर् डॉ. 
गोडे यानंी काढला. या शभंरूाजाचे लग्न सुरतेच्या चपंा नावाच्या मुलीशीं झाले होते. यावरून 
संभाजीराजाचंी ती दुसरी पत्नी असावी असा तकर्  त्यानंी केला. यावर महारा टर्ात बरीच चचार् झाली. 
इितहास संशोधक ी. भा. रं. कुलकणीर्, यानंी दाखवनू िदले की, का यातील शभंरूाज हे संभाजी राजे 
नसून नंदुरबारचा देसाई शभंनूाथ हा होता. पण गोडे आप या मताला िचकटून रािहले. पुढे ी. वा.सी.बदेर् 
यानंी हे मत उचलून धरून, ही चपंा हणे रजपूत मुलगी संभाजी राजाचें दोन पुतर् उ विंसग व मदनिंसग 
याचंी आई होय, असा मु ा माडंला. औरंगजेबाच्या दरबारातील बातमीपतर्ावरून हा शभंनूाथ उफर्  शभंरूाज 
देसाई हा नंदुरबारचा राहणारा असून त्याला मोगलानंी कैद केले होते. २२ नो हबर १७०३ च्या न दी माणे 
शभंनूाथ देसाईने कदेतून सुटका करून घेण्यासाठी इ लाम धमार्चा वीकार केला. त्याचे मुसलमानी नाव 
अ दुल मोमीन असे ठेवण्यात आले. २४ नो हबर १७०३ पयत मोगलाचें सैन्य घाटापाशी पोहोचले. अध सैन्य 
घाट ओलाडूंन पलीकडे पोहोचले. राजगडासमोर मोगल आिण मराठे याचं्या चकमकी होऊ लाग या. 
औरंगजेबही पाठोपाठ राजगडाला पोहोचला. साकी मु तैदखान हा या मोिहमेत बादशहाच्याबरोबर होता. 
राजगडजवळील घाट ओलाडूंन जाण्यास मोगलानंा िकती क  पडले याची त्यक्ष हकीकत सागंताना 
त्याचे काहीसे का यमय वणर्न त्याने केले आहे: 
 

“रजब मिहन्याच्या बारा तारखेस (१० नो हबर १७०३) रोजी मोगल सैन्य राजगड िंजकून 
घेण्यासाठी पुण्यातून बाहेर पडले. राजगडच्या अिलकडे चार कोसावर एक ड गराचा घाट आहे. 
हा ड गर हणजे गगनचुबंी आहे. त्या घाटाचा र ता नीट करण्यासाठी माणसे दोन मिहन्यापासून 
खपत होती, पण जिमनीवरच्या माणसाचंी दृ ी आकाशपयत (ड गराच्या टोकापयत) कशी 
पोहोचावी आिण आकाशातील ाण्याचें हात जिमनीपयत कसे पोहोचाव?े या वाटेवर भयंकर चढ-
उतार होते, तो मागर् आकर्मण्यास मोगल सैन्याला अपार क  पडले. सात िदवसात सैन्यानें तो 
घाट ओलाडंला. आणखी एक मजल मारून रजब मिहन्याच्या तीस तारखेस (२८ नो हबर १७०३ 
रोजी) जे सैन्य राजगडाच्या पायथ्याशी असले या अरंूद मदैानात पोहोचले.” (मराठे व औरंगजेब 
पान ११६). 

 
औरंगजेब राजगडसमोर पोहोच यावर मोगलानंी मोच बाधंण्यास सुरूवात केली. मराठे हे 

िक यातून मोगलाचंा िनकराने ितकार करीत होते. मोगलाचं्या छावणीत धानं्याची अितशय टंचाई झाली 
होती. भीमसेन सक्सेना िलिहतो—“महागाई इतकी होती की, बादशाही छावणीत धान्य रुपयाला दोन शरे 
िमळू लागले. जुि फकारखानाने बादशहाच्या आ ेने मरा ानंा मागे हटिवले आिण चहूकडून वझंाऱ्यानंा 
गोळा करून, त्याने बादशाही छावणीपासून सहा कोसावर धान्य आणले. बादशाही छावणीभोवती मराठे 
िघर ा घालीत होते, त्याचंा मोड करून रसद छावणीत आणून पोहोचवावी अशी बादशहाने त्याला आ ा 
केली.” 
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राजगडचा वढेा चालू असताना मरा ानंी खानदेशात मोगलाचंा दणदणीत पराजय केला. १४ 

िडसबर १७०३ च्या न दीवरून असे िदसते की, नेमाजी िंशदे हा चाळीस हजार वार व पायदळ असे सैन्य 
घेऊन वऱ्हाडात दाखल झाला. वऱ्हाडचा सुभेदार गािजउ ीन िफरोजजंग याचा नायब हणून रु तमखान 
हा काम करीत होता. तो मरा ाचं्यावर चालून गेला. मोगलाचंा या लढाईत जबर पराजय झाला. खु  
रु तमखान याला भा याच्या जखमा होऊन तो मरा ाचं्या कैदेत सापडला. उभय पक्षाची एक हजार 
माणसे या लढाईत ठार झाली. या लढाईने औरंगजेबाला फार ध ा बसला. या लढाईसंबधंी भीमसेन 
सक्सेना हणतो: 
 

“वऱ्हाडचा सुभेदार गाजीउ ीन िफरोजजंग (िनजामऊ मु काचा बाप) याच्यातफ 
रु तमखान (िवजापूरी) हा नायब हणून काम करीत होता. रु तमखान हा सात हजारी 
मनसबदार होता. मराठे वऱ्हाडात घुसले आहेत हे पाहून तो आप याबरोबर ज यत सैन्य घेऊन 
एिलचपुराहून िनघाला आिण मरा ावंर चालून गेला. लढाईत त्याने काही िवशषे कामिगरी केली 
नाही. त्याची लढाईची योजना धुळीला िमळून तो मरा ाचं्या कैदेत सापडला. मरा ानंी यापूवीर् 
पण त्याला असाच पकडला होता. रु तमखानचा बाप स यद इिलयास उफर्  शजार्रखान हा पूवीर् 
िवजापूरच्या चाकरीत असून तो लढाईत मारला गेला होता. िवजापूर खालसा झा यापासून त्याचा 
मुलगा रु तमखान हा बादशहाच्या पदरी होता. त्याने काही मोठी कामिगरी बजािवली असे झाले 
नाही.” (मोगल व मराठे, पान १६८). 

 
बादशाही छावणीपासून चौदा कोसावर, हणमंतराव िंनबाळकर आिण इतर मराठे सरदार हे चौदा 

हजार सैन्यासिहत हालचाली करीत होते. त्यानंा मागे हटवनू जुि फकारखानने रसद आणली हे मागे 
सािंगतले आहे. ही हकीकत २२ िडसबरची होय. ऐन यावळेी वऱ्हाडातील मोगल फौजेच्या दुदर्शचेी बातमी 
औरंगजेबला कळली. त्याने जुि फकारखानला ताबडतोब औरंगाबादेकडे रवाना केले. नेमाजी िंश ाने 
मोगलाचं्यावर हा चडं िवजय िमळिवला होता. (नो हबर १७०३), त्याने नमर्दा ओलाडंली. वऱ्हाडचा 
सुभेदार गािजउ ीन िफरोजजंग याचा तळ कंधार (नादेंड िज हा) येथे होता. िफरोजजंग हा मरा ाचं्या 
पाठलागावर नमर्देपयत पोहोचला. औरंगजेबाने शहाजादा बेदारबख्त याला आ ा केली की, शहाजा ाने 
नमर्दा पार होऊन मरा ाचंा मोड करावा. या मोिहमेवरून तो परत येईपयत, जुि फकारखान याने 
औरंगाबाद आिण बुऱ्हाणपूर या दोन ातंाची देखरेख करावी. 
 

कामबक्षाला अजून वडेी आशा वाटत होती की मरा ाशंी तडजोड होऊ शकेल. तो धनाजी 
जाधवला पतर्ावर पतेर् िलिहत होता. भीमसेन सक्सेना हणतो–“शहाजादा कामबक्ष हा धनाजी जाधवाकडे 
तहासाठी हणून पुन्हा पुन्हा माणसे पाठवीत होता. तहाच्या वाटाघाटी होत होत्या; पण धनाजीने 
िनरिनराळी िनिम े काढून काळ काढूपणाचे धोरण अवलंिबले.––(मोगल आिण मराठे, पान १७०), 
मोगलानंी राजगडचा वढेा िज ीने चालू ठेवला होता. मरा ाचंी महाराणी ताराबाई हीने मराठा िशबदंीला 
उ ेजनाची पतेर् पाठिवली. राजगडच्या संरक्षणाचे काम संताजीराव िसलंबकर व मिहपतराव िसलंबकर 
देशमुख, तालुके गुंजळ, मावळ त्याचं्याकडे होते. रागंणा िक यावरून १९ िडसबर १७०३ रोजी महाराणी 
ताराबाई यानंी त्यानंा उ ेजनाचे पतर् िलिहले त्यातील काही मजकूर असा:— 
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“ ी राजा िशव छतर्पती यानंी संताजीराव िसलंबकर व मिहपतराव िसलंबकर देशमुख, 
ता. गुंजण मावळ यासी आ ा केली ऐसीजे, अवरंगजेब िक े राजगडास िबलगला आहे. मोच 
चालवनू यलगार (ह ा) करीतो. परंतु तु ही त्याचा िहसाब न धिरता शतीर्नसी नतीजा पाविवता 
हणून शकंराजी पिंडत, सिचव यानंी िलिहले व सां त तुमचे मदार्नगीचे वतर्मान राज ी सोनजी 
फजद यानी िलिहले. त्यावरून कळोन आले. तुमचे सेवचेा मजुरा जाला. तरी तु ही वामीचे 
एकिन  सेवक तरवारेचे आहा. पुढेिह एकच िरतीन अवरंगजेबास नतीजा पाववनू फ ेचे वतर्मान 
िलहून पाठवणे. वामी तुमची सफर् राजी किरतील. (१९ िडसबर १७०३)”. 

 
२० िडसबर १७०३ रोजी मोगलानंी राजगडच्या सुवळेा तटबदंीच्या बाजूने जोरदार ह ा चढिवला. 

या मोच्यार्च्यासमोरच औरंगजेबाचा तळ होता. मरा ानंी मोगलाचंा ह ा मोडून काढला खरा पण या 
लढाईत संताजीराव िसलंबकर हा तोफेचा गोळा लागून ठार झाला. 
 

बाजी देशपाडें, मुरारबाजी, तानाजी मालुसरे इत्यािंद माणे त्यालाही हौतात् य लाभले. 
 

हा वढेा चालू असतानाच इ.स. १७०३ चे वषर् संपले आिण १७०४ सुरू झाले. मोगल राजगडासमोर 
तर मराठे माळ यात असे हे िचतर् मोगल-मराठा संघषार्चे होते. 
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तावना 
 

इ.स. १७०४ 
 

इ. स. १७०४ उजाडले त्यावळेी मोगल राजगडासमोर बसून होते. मोगल बातमीपतर्ात छावणीतील 
धान्याच्या टंचाईचे उ ेख येतात. १ जानेवारीच्या बातमीपतर्ा माणे बादशाही छावणीत धान्याचे भाव फारच 
कडाडले. बादशहाने शाही बाजाराचा अिधकारी म तअलीखान याची बदली केली आिण इतर माणसानंा 
नेमले. राजगडसमोरील मोचार्वर मोगलाचं्या तोफखान्याचा मुख तरािबयतखान हा सतत झटत होता. 
 

७ जानेवारीच्या बातमीपतर्ात पुढील न द आहे.––“शतर्ूंचे सैिनक हे काल रातर्ी राजगड 
िक याच्या बाहेर आले. ते एका टेकडीच्या आसऱ्याने उभे रािहले. तेथून त्यानंी मन्सूरखान व 
बक्षीरुहु ाखान याच्या पथकावर बाण फेकण्यास सुरवात केली, मोगलाचें सैन्य येत आहे असे पाहून मराठे 
परत िक यात िनघून गेले. 
 

याच तारखेच्या न दीत वऱ्हाडची बातमी आहे. वऱ्हाडचा नायब सुबेदार रु तुमखान हा मरा ाचं्या 
कैदेतून सुटून आला (जबर खंडणी भरून) आिण वऱ्हाडातील आप या बाळापूर जहागीर गावंात जाऊन 
बसला. त्याची मनसब बहाल ठेवण्यात यावी अशी खटपट चालिवली. बादशहाने ती िवनंती मान्य केली, हे 
अथार्  पुढे घडले. 
 

नऊ जानेवारी रोजी 
 

इरादतखान (याला पुढे काही काळ राजगडवर िक ेदारी करावी लागली) याचा मुलगा 
िहतायतउ ा याला गुलबग्यार्च्या िक ेदारीवरून बोलावनू घेण्यात आले आिण राजगडच्या समोरील 
मोचार्त तैनात करण्यात आले. वे ाचे पाऊल अजून पुढे पडत न हते. िक यावर सरळ ह ा करून 
घ्यावा अशी बादशहाची इच्छा. पण िक याची तटबदंी मजबतू होती. मोगलाचें पाऊल काही पुढे पडेना. 
छावणीमध्ये रसद येऊन पोहोचण्यास िकती अडचणी येत याचे उदाहरण १९ जानेवारीच्या न दीवरून 
िदसून येते. वझंाऱ्यानंी धान्याच्या गोण्या आण या, पण मरा ाचं्या उपदर्वामुळे ती सगळी रसद 
छावणीपासून सात कोसावर अडकून पडली. शवेटी शवेटी बादशहाला भ म फौज पाठवनू रसद छावणीत 
मागवनू घ्यावी लागली. अशा ि थतीतही औरंगजेबाची िविश  धोरणे चालूच होती. 
 

राजारामाच्या मुलीचे लग्न 
 

२४ जानेवारीची न द पहा: मरहूम फजखान याचा नातू शमशरेबेग याला बादशह बोलाव ूपाठिवले. 
बादशाही छावणीतील काजी अकर्म, फािजलखान इत्यादी माणसे बादशाहापाशी होती. बातमी पतर्ात 
हटले आहे—“नरक वासी रामा (राजाराम महाराज) याच्या मुलीचे लग्न शमशरेबेग याजबरोबर लावनू 
देण्याचे बादशहाने ठरिवले होते. बादशहाने काजी अकर्मला हटले—तु ही शमशरेबेगचा िनकाह पढवा 
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आिण वधूसाठी दहा हजार रुपयाचंा मेहेर ठरवा. बादशाहाच्या आ े माणे करण्यात आले.” ही मुलगी 
राजाराम महाराजानंा नाटक शाळेपासून झाली असली पािहजे. 
 

याच्या पाठोपाठ राजाराम महाराजाचं्या नाटक शाळेपासून झाले या दुसऱ्या मुलीचे लग्न 
नागपूरचा ग डराजा नेकनामखान याच्याशी लावनू देण्यात आले. २५ जानेवारी १७०४ ची ही न द आहे. २७ 
जानेवारीची पण हीच न द आहे. लग्नाची तपिशलवार वणर्ने देण्यात आली आहेत. बादशहाने आ ा केली 
की, दोन्ही मुलीना दोन हजार रुपयाचे अलंकार देण्यात याव.े राजगडच्या वे ात भाग घेण्यासाठी 
जंिजऱ्याचा िश ी याकूतखान याने दोनश े वार आिण पायदळ सैन्य पाठवावे अशी आ ा करण्यात आली 
होती. याकूतखानाने िलहून पाठिवले “माझ्यापाशी असले या पथकापैंकी एक हजार िशपायाचें पथक हे 
बादशाही छावणीत धान्याची रसद पोहोचिवण्याच्या कामिगरीवर आहे. माझे उरलेले पथक हे िठकिठकाणी 
पसरले या शतर्चू्या (मरा ाचं्या) पािरपत्याच्या कामावर आहे. िस ी अंबर हा ठाण्यावर कामिगरी 
बजािवत आहे. त्याला मी बोलाव ूपाठिवले आहे. तो येताच मी त्याला हुजुरात पाठवीन.” िस ी अंबरला 
लवकर पाठवाव े अशी बादशहाने आ ा केली. ही न द २९ जानेवारीची आहे. या सुमारास िस ी 
याकूतखानाने िव ामगड नावाचा िक ा िंजकून घेतला होता. (याच िक याचे नाव पुढे याकूतगड असे 
ठेवण्यात आले होते.) ही बातमी बातमीपतर्ातून आढळते. फे ुवारी मिहन्याला सुरुवात झाली. वऱ्हाडच्या 
सु यात मरा ानंी रू तुमखानाचा जो दणदणीत पराभव केला त्याचा अिधक तपशील आप याला ७ 
फे ुवारीच्या न दीत िमळतो. खंडणीच्या भरपाईत मोगल सुभेदार हे कसे मेटाकुटीला आले होते, हे ही या 
पतर्ावरून कळते. ७ फे ुवारीच्या न दीत हटले आहे: 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. रू तुमखानाच्या (वऱ्हाडच्या नायब सुभेदार) अजार्त हटले 
होते, “नेमाजी िंशदे याजंबरोबर वऱ्हाड सु यात झाले या यु ात माझा जावई मारला गेला तसेच दोन 
हजार वार मारले गेले. सु याच्या हरकाऱ्याने माझ्याशी वैरभाव धरून िवपरीत वृ ातं पाठिवला आिण 
माझी कागाळी केली. माझा काही अपराध नसताना माझ्या मनसबीतून एक हजार वार कमी करण्यात 
आले. माझ्यावर तीन लाख रुपयाचे देणे बसिवण्यात आले. माझ्याकडे कारंजाचे परगणे आिण इतर महाल 
होते. त्याचे उत्प  वषार्ला एक लक्ष पचंाऐंशी हजार रुपये होते. ते काढून घेण्यात आले. ते देणे देण्याच्या 
मोबद यात होते. यािशवाय एक लाख दाम वळते करून घेण्यात आले. माझी आिर्थक ि थती कमालीची 
डबघाईची झाली आहे. माझी पुढील माणे िवनंती आहे.––“माझ्या करणाची चौकशी करण्यासाठीं एक 
अमीन (अिधकारी) नेमण्यात यावा. माझ्या िवनंतीवरचा िनकाल लागेपयत अमीनाने माझ्यावरील सरकारी 
देण्याच्या मोबद यात माझी जहागीर बदलू नये व माझी मनसब पूवीर् माणे बहाल समजण्यातं यावी.” 
बादशहाने पुढील माणे आ ा केली––वऱ्हाडचा बदललेला माजी िदवाण िसराजउ ीन याने चौकशी 
करून वृ ातं सादर करावा असे आ ा पतर् बक्षी रूहु ाखान याने त्याला (िसराजउ ीनला) िलहून 
पाठवावे. उ र येईपयत दाम वळते करण्याचे काम थिगत करण्यात याव.े 
 

याच तारखेच्या न दीवरून असे िदसते की, धनाजी जाधव, माधव (?), केशव (?) वगैरे 
मरा ाचें सरदार हे िमरजेकडून कऱ्हाडवर चालून आले. कऱ्हाडचा फौजदार सुलेमानखान याने 
त्याचं्याशी यु  केले. मराठे मागे हटले पण मोगलाचंी बरीच माणसे मारली गेली िंकवा जखमी झाली. 
बातमीपतर्ातील माधव हणजे परशुरामपतं ितिनधीचा भाऊ माधवराव होय. कऱ्हाडचा ठाणेदार 
सुलेमानखान याचे या संदभार्तील पतर् वाचण्यासारखे आहे. बुधपाचेगावचा मोगल ठाणेदार पदाजी घाटगे, 
खटावचा ठाणेदार कृ णराव आिण हसवडचे ठाणेदार नागूजी माने याचें उ ेख या पतर्ातं आले आहेत. 
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राजगडच्या वे ासंबधंी ८ फे ुवारीची पुढील बातमी आहे. मोचार्त तैनात असलेला खडकिंसग 

हजारी हा आपले बदूंकची सहकारी यानंा घेऊन दमद याच्या मागार्ने िक याच्या (बुरुजावर) चढला. 
मराठे तेथून िनघून िक याच्या आत गेले. मोगलानंी बुरुज िंजकून घेतला. 
 

१२ फे ुवारीच्या बातमीपतर्ावरून मोगलाचें मोच राजगड िक याच्या तटापयत जाऊन िभडले 
होते, असे िदसते. 
 

नंदूरबारचा देसाई 
 

मागील पानावर नंदुरबारचा देसाई शभंरूाज हा मुसलमान झाला याची हकीकत आली आहे. या 
संबधंीची अिधक हकीकत १५ फे ुवारी १७०४ च्या न दीत आढळते. 
 

सकाळी बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले “सु तानपूर नंदुरबारचा देशमुख मुह मद 
मोमीन उफर्  शभंनूाथ हा बादशहाच्या छावणीत होता तो वारला. त्याचे वारस हणतात की एका माणसाने 
त्याला िवष घालून मारले आहे” बादशहानी पुढील माणे आ ा केली की, मयताच्या (शभंनूाथ उफर्  
मुह मद मोमीन) वारसानंा आिण ज्याच्यावर आरोप आहे त्याला धािर्मक न्याय कचेरीसमोर (शरा) उभे 
करण्यात याव.े हे काम बादशाही छावणीचा कोतवाल सरर्बराहखान याजंकडे देण्यात आले.” 
 

शभंरूाज उफर्  मोह मद मोमीन याचा अंत अशा कारे झालेला िदसतो. ही मािहती अ ाप बाहेर 
आलेली न हती. त्याचे वारस त्याचे ेत घेऊन नंदुरबारला गेलेले िदसतात. 
 
[संपादकाची टीप. ––काही वषार्पूवीर् मी नंदुरबारला गेलो असतानंा तेथील वाणी लोकाचं्या आळीत 
जाऊन आलो. शभंरूाज देसाई याचा वाडा अ ाप तेथे असून वा ातील एका कोपऱ्यातं अ ाप त्याची 
कबर पहायला िमळते. ती दुलर्क्ष अव थेत आहे. शभंरूाजचे वशंज हे िंहदूच आहेत, हे सागंणे नको. वरील 
बातमीवरून या पुढे तरी शभंरूाज हणजे संभाजीराजे असा गैरसमज पुढील इितहास गंर्थात चालू ठेवण्यातं 
येणार नाही अशी आशा आहे.] 
 

सततच्या यु ामुळे मोगलानंा मनु यबळ कसे कमी पडू लागले याचे जळजळीत उदाहरण याच 
तारखेच्या (१५ फे ुवारी) बातमीपतर्ात आहे. हैदर्ाबाद सु यातील मु ताफानगरचा िक ेदार बादशहाला 
कळिवतो—“िनयमा माणे येथील िशबदंी तीनश े सैिनकाचंी हवी. त्यापैकी फक्त स ावीस हजर आहेत. 
वळेेवर पगार िमळत नस यामुळे तीही मन लावनू काम करीत नाहीत. िनयमा माणे येथे तोफखाना आिण 
गोलंदाजही नाहीत. धान्याचे साठे नाहीत. िक याचे दरवाजे आिण िंभती याचंी दुरू ती होणे आव यक 
आहे,” अशी पिरि थती अनेक िक याचंी झाली होती. त्यामुळे मरा ाचंा मुक्तसंचार कसा होत होता, हे 
समजण्यासारखे आहे. 
 

सोळा फे ुवारीच्या पुढे िक यासंबधंी मरा ाशंी बोलणी चालू झालेली िदसतात. राजगडबरोबर 
तोरणाही घेऊन टाका अशी औरंगजेबाने मागणी केलेली िदसते. या सुमारास खानदेशातील मरा ाचं्या 
हालचालींची मािहती बऱ्हाणपूरच्या बातमीपतर्ातून सापडते नेमाजी िंशदे हा आपले सैन्य घेऊन होशगंाबाद 
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भागात धामधूम करीत होता. जानेवारी मिहन्यात गािजउ ीन िफरोजजंग हा नेमाजीच्या पाठलागावर होता. 
बऱ्हाणपूरचा नायब सुबेदार मीर अहमदखान याला बऱ्हाणपूरच्या रक्षणाचे काम देण्यात आले. 
 

राजगडचा पाडाव 
 

सतरा फे ुवारीच्या बातमीवरून त्या तारखेस मरा ानंी राजगड सोडला आिण मोगल सेनापती 
तरिबयतखान याने िक यात वशे केला, असे िदसते. साकी मु तैदखान हा त्यावेळी बादशाही छावणीत 
होता. त्याच्या औरंगजेब चिरतर् या गंर्थावरून असे िदसते की, राजगडासमोर मोगलानंी एक दमदमा 
(तोफा ठेवण्याची ऊंच जागा) बाधंला. िक यातला बुरूज तीस गज उंच होता त्यासमोरील टेकडीवर 
दमदमा बाधंण्यात आला तो िक याच्या तटाएवढा उंच झाला. सहा फे ुवारीला मोगल सैिनक 
टेकडीसमोर असले या िक याच्या बुरूजावर चढले. आिण मो ा शतीर्ने त्यानंी तो बुरूज आप या 
ता यात ठेवला. मु तैदखानाने िक ेदाराचंी नाव े िफरौनजी आिण आमानजी अशी िदली आहेत. 
रुहु ाखानाच्या मध्य थीमुळे बादशहाने आ ा केली की मरा ानंी िनःश  होऊन िक यातून िनघून 
जाव.े िक याचे नाव नबी शाहगड हे ठेवण्यात आले. 
 

राजगड घेत यानंतर औरंगजेबाने तोरण्याकडे थान केले. बादशहाने २३ फे ुवारी रोजी 
राजगड सोडले. ते तोरण्याच्या वाटेला लागले. मोगलाचंी पथके यापूवीर्च तोरण्यासमोर मोच बाधंण्याच्या 
कामाला लागली. औरंगजेब हा लवकरच तोरण्याला पोहोचला. वे ाला सुरवात झाली होती. 
िक यासमोर मोच सुरू करण्यात आले. चार माचर् रोजी मोच दोन साख या पुढे सरकले. 
 

संभाजीराजांची मुलगी (नाटकशाळेकडून) 
 

पाच माचर् १७०४ ची ही बातमी वाचकाना िनि तपणे िवचार करण्यास लावले. बादशाही छावणीतून 
औरंगाबादपयतच्या र त्याचे रक्षण करण्याचे काम मुगलखान याच्याकडे देण्यात आले होते. तो येऊन 
बादशहानंा भेटला. 
 

“नरकवासी संभा (संभाजीराजे) याचंी मुलगी िहला बहादूरगडहून आणण्यात आले होते. ितचे 
लग्न फकीरमहंमद शाइर याच्याबरोबर करण्याचे ठरिवले. फकीर मुहमदला बादशहानें िखलातीची व े 
िदली.” या बातमीपतर्ात ितचा उ ेख आहे. तो संभाजी राजाचंी नाटक शाळेकडून झालेली मुलगी असावी. 
 

तोरण्याचा वढेा फार िदवस चालला नाही. िक यावर सरळ ह ा करून तो िंजकून घेण्याचे हे 
एकच उदाहरण मोगलाचं्या मोिहमेत आढळते. यासंबधंी मु तैदखान हणतो. 
 

तोरण्याचा पाडाव 
 

अ ावदीर्खानाचा नातू अमानु ाखान हा त्या शूर घराण्यातही अितशय शूर आिण िनध ा छातीचा 
हणून नावाजला होता. िज काद मिहन्याच्या पधंरा तारखेस (१० माचर् १७०४) बादशहाला एकूण न वदावे 
वषर् (चादंर्मास) लागले. त्या रातर्ी अमानु ाखानाने काही माव यानंा तयार केले. त्यापैकी एक जण 
िजवावर उदार होऊन िक याच्या तटावर चढला. तटाला त्याने एक भ म दोर बाधंला आिण मग वीस-
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पचंवीस माणसे दोराच्या साहा याने तट चढून गेली आिण िक यात दाखल झाली. त्यानंी मारामारीला 
सुरवात केली. अमानु ाखान आिण त्याचा भाऊ अताउ ाखान आिण इतर काही माणसे िजवावर उदार 
होऊन त्याचं्या पाठोपाठ पोहोचली. हमीदु ीनखान बहादुर हा चहुकडे टेहेळणी करीत िंहडत होता. त्याला 
ही हकीकत कळली. त्यानेही कमरेला दोर बाधूंन िक यात वशे केला. गनीम ितकाराथर् धावले. त्यानंा 
ठार मारण्यात आले. त्यापैकी वाचलेले लोक िक याच्या आतील बाजूस गेले आिण त्यानंी तेथील 
दरवाजा बदं केला. वा तिवक पाहता हे मोठे अवघड काम होते. पण िनध ा छातीच्या वीराशंी लढण्याची 
कुणाला ताकद आहे? िक यातील लोक िनराधार होऊन शरण आले. िनशःश  होऊन त्यानंी 
िक याबाहेर िनघून जाव ेअशी बादशहाने आ ा केली. िक याचे नाव कुतुहु गैब (दैवी िवजय) असे 
ठेवण्यात आले. 
 

बातमी पतर्ातील मािहती पुढील माणे सागंते, आठ माचर् १७०४ ची न द पहा:— 
 

“काल रातर्ी बादशहाला कळिवण्यात (पुढील माणे) आले. तोरण्याच्या पायथ्याशी 
असलेला ठाणेदार अमानु ाखान याने िक याच्या तटाला दोर लावले आिण माव यानंा बरोबर 
घेऊन तो तटावर चढला. िक यातील चोर (मराठे) सावध झाले. बादशहाने आ ा केली की, 
उ ा सकाळी हमीदो ीनखान बहादुर आिण मुहंमद अमीनखान बहादुर यानंी मानु ाखान याच्या 
मदतीस जाव.े” 

 
नऊ माचर् १७०४ च्या बातमीपतर्ात पुढे असे हटले आहे की, अमानु ाखान हा बुरुजावर चढला, 

त्यावळेी त्याच्या मरा ाशंी चकमकी झा या. त्यात कािहजण मारले गेले आिण दोन मराठे कैद झाले. 
त्याचवळेी हमीदो ीनखान व मतलबखान हे अमानु ाच्या मदतीस आले. त्यानंी बुरुजाचा ताबा घेतला. 
मराठे िक याच्या आंतील भागात िनघून गेले. मोगलानंी िक यावर ह ा करण्याची पूणर् तयारी केली. हे 
पाहून मरा ानंी तोरणा िक ा सोडून ायचे ठरिवले. 
 

दहा माचर् १७०४ रोजी तोरणा िक ा मोगलाचं्या ता यात आला. िक यात असले या मराठे 
सैिनकाचंी संख्या सुमारे ३५० असावी असे बातमीपतर्ातील न दीवरून िदसते. 
 

मातबरखानाचा मृत्य ू
 

क याण–िभवडंी येथे मोगलाची स ा थापन करणारा फौजदार मातबरखान याचा मृत्य ू या 
सुमारास झाला असे १० माचर् १७०४ च्या न दीवरून िदसून येईल. मातबरखानाकडे नािशक, आरणी, 
क याण-िभवडंी हे दोन ातं होते. नािशक ातंातून मरा ाचें िक े त्याने थम िंजकून घेतले आिण १६८९ 
मध्ये तो कोकणात उतरला. क याण-िभवडंी येथे त्याने मोगलाचंी स ा थापन केली. माहुली, िंसध्दगड, 
कनार्ळा इत्यािद िक े त्याने िंजकून घेतले. कोकणात एकीकडे जंिजऱ्याचा िश ी यानें (सध्याचा) रायगड 
ातं यापला होता. उ रेकडील क याण-िभवडंी भाग मातबरखानाकडे होता. या दोघाच्या मधील एक 
लहानसा भाग, अलीबाग, प मगड इत्यािद मरा ाचं्याकडे रािहला होता. मातबरखानाच्या मृत्यनेू 
मोगलाचंी कोकणातील बाजू उघडी पड या माणे झाले. 
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तोरणा िक यात कामिगरी गाजिव याब ल, अमानु ाखान आिण त्याचा भाऊ अताउ ा याचं्या 
मनसबीत वाढ करण्यात आली. पुढील मु ाम हणून बादशहाने पावसा यासाठी जु र जवळील खेड येथे 
छावणी घालण्याचे ठरिवले. 
 

दिक्षण कनार्टकातील ग धळाच्या पिरि थतीचा अंदाज पुढील िवलक्षण हकीकतीवरून लागतो 
मोगलाचं्या िक ेदाराने शतर्ूंना दारुगोळा िवकावा, असेही कार घडत होते. 
 

१७०४, ८ माचर्ची ही न द पहा—हैदर्ाबाद कनार्टक ातंातील जगदेवच्या इलाख्यातील मुह मद 
मसवदू वगैरे िक ेदार हे आप या िक यातून दारुगोळा बाहेर काढून पाळेगार आिण इतर याचं्याकडे 
िवकण्यासाठी पाठिवतात. बादशहाने आ ा केली की त्यानंा ताकीद पतर् पाठवावे. 
 

माळ यात मराठे 
 

अकरा माचर् १७०४ च्या न दीवरून आप याला माळ यातील मरा ाचं्या हालचालीची क पना 
येते. नेमाजी िंशदे यानें मालोदा हे गाव लुटून उध्व त केले. त्याने िसर ज गावाला वढेा घातला. मोगलानंी 
खान िफरोजजंग याच्या नेतृत्वाखाली त्याच्यावर ह ा करून त्याला वढेा उठिवण्यास भाग पाडले. नेमाजी 
हा बुदेंलखंडाच्या वाटेने गढमंड याकडे िनघून गेला. 
 

राजाराम महाराजांच्या मुलीचे लग्न 
 

याच तारखेची हणजे ११ माचर्ची पुढील बातमी पहा: 
 

“शमशीरबेग याचे लग्न नरकवासी रामा (राजाराम महाराज) याच्या मुलीशी (नाटक 
शाळेकडून) ठरले होते. तो बादशहाकडे मुजरा करण्यासाठी आला. बादशहाने त्याला एक घोडा, 
िखलातीची व े आिण मंुडावळ (सेहरा) या व तू त्याला िद या आिण त्याला आप या तंबकूडे 
जाण्यासाठी िनरोप िदला. 

 
राजगडच्या िक यावर लोदीखान याची नेमणूक करण्यात आली. तो येऊन पोहोचेपयत 

इरादतखानाला तेथे काम करण्यास सागंण्यात आले. लोदीखानाचा मुलगा अबदु ा याला तोरण्याचा 
िक ेदार हणून नेमण्यात आले. इरादतखानाचे आत्मचिरतर् िस  असून राजगडला आपली नेमणूक 
कशी झाली आिण आपण ितथे चाळीस िदवस कसे काढले त्याची तपशीलवार हकीगत त्याने आप या 
आत्मचिरतर्ात िदली आहे. मरा ाचं्या मुलखात िक ेदारी पतकरण्यासाठी मोगल अिधकारी हे कसे काकूं 
करीत याची क पना आत्मचिरतर्ावरुन येईल. इरादतखान हा खानदानी सरदार, याचा आजा आजमखान 
हा दिक्षणचा सुभेदार (इ.स.१६३०) याचा बाप हा अयोध्या ातंाचा सुभेदार. (इ.स.१६५८) इरादतखानाची 
आत्या ही औरंगजेबाची भावजय (शुजाची बायको) याच इरादतखानाने नमूद करून ठेवले आहे की, 
वा तिवक पाहता औरंगजेबाला मरा ाचें िक े घेत वणवण भटकत िफरण्याचे काहीही कारण न हते. 
केवळ औरंजेबाचा िजहादचा (धमर्यु ) ह  हेच एक कारण होते; पंधरा माचर् १७०४ ला औरंगजेबाने तोरणा 
सोडला आिण तो खेडच्या वाटेला लागला. नेमाजी िंश ाला िसर जचा वढेा उठिवण्यास लावला आिण 
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नेमाजीला हटिवले हणून औरंगजेबाने गािजउ ीन िफरोजजंग याला िसपहसालार ही पदवी देण्यात 
आली. 
 

अगा जे झालेची नाही 
 

गािजउ ीन फीरोजजंग ाने नमर्दा ओलाडूंन िसर ज जवळ नेमाजी िंशदे याजवर ह ा केला. 
अशा बातमीवरुन औरंगजेबाने िफरोजजंगला मोठी पदवी िदली आिण त्याच्या अिधकाऱ्यानंा बढत्या िद या. 
त्यावळेी जुि फकारखानाच्या छावणीत भीमसेन सक्सेना हा हजर होता. त्याने िलहून ठेवले आहे की, 
“गािजउ ीन िफरोजजंग याने नेमाजीशी यु  केले नाही. उलट आपण नेमाजीवर मोठा जय िमळिवला 
असा वृ ातं त्याने बादशहाला िलहून कळिवला. बादशहाने त्याला िसपहसालार ही पदवी िदली आिण 
त्याच्या अिधकाऱ्यानंा बढत्या िद या. पण खरी व तुि थती काय आहे, हे बादशहाला कळून आ यावर 
त्याने खान िफरोजजंग याची िसपहसालार ही पदवी काढून घेतली, तसेच बढत्या वगैर िद या होत्या 
त्याही काढून घेण्यात आ या. खान िफरोजजंग हा वऱ्हाडला परत आला. औरंगजेबाचे अिधकारी त्याला 
कसे बनवीत आिण त्याच्याकडे खोटे िरपोटर् कसे पाठवीत, याचे हे उ म उदाहरण आहे. माळ यात 
मरा ाचंा बदंोब त हावा आिण उ रेकडून येणारा खिजना सुरिक्षतपणे दिक्षणेकडे पाठवावा यासाठी 
शाहजादा बेदारबख्त याला उ ैनकडे पाठिवले. औरंगाबाद आिण खानदेश या ातंाची देखरेख 
जुि फकारखानाकडे होती. 
 

अठरा माचर् रोजी (१७०४) बादशहा िंसहगडासमोर होता. त्याचा बक्षी रूहु ाखान हा अितशय 
आजारी पड यामुळे बादशहाला आपला वास हळूहळू करावा लागला. रूहु ाखानाचा आजार बळावत 
गेला आिण तो खेडच्या वाटेवर एि ल मिहन्यात वारला. औरंगजेब हा वतः वास करीत १३ एि ल १७०४ 
रोजी भीमेच्या काठावर खेड येथे आला. पुणे, जु र वाटेवर असलेले हे गाव आज राजगुरुनगर हणून 
ओळखले जाते. या िठकाणी १७०४ च्या ऑक्टोबर अखेरपयत औरंगजेबाचा मु ाम होता. 
 

खेड येथे औरंगजेब 
 

इ.स.१७०४ च्या सुरूवातीस औरंगजेबाने राजगड आिण तोरणा हे िक े िंजकून घेतले. त्यानंतर 
तो पुढील मु ामासाठी हणून पुणे िज ात खेड या भीमाकाठच्या मु ामावर आला. एि ल १७०४ पासून 
ऑक्टोबरच्या अखेरीपयत औरंगजेबाचा मु ाम खेड येथे होता. आद यावषीर् हणजे १७०३ मध्ये औरंगजेब 
हा पुण्याला असताना (मे १७०३ ते ऑक्टोबर अखेर १७०३) पुणे ातंात मोठा दु काळ पडला होता. 
धान्याच्या महगर्तेमुळे मोगल ल कराचे जे िवलक्षण हाल झाले त्याचे मोठे दयदर्ावक वणर्न छावणीत 
असले या औरंगजेबाचा चिरतर्कार आिण खाजगी कारकून साकी मु तैदखान याने केले आहे. असाच 
उ ेख औरंगजेबाचा सेनापती झुि फकारखान याच्या छावणीत असलेला भीमसेन सक्सेना याने आप या 
आत्मचिरतर्ात केला आहे. पण या सवर् अडचणींना न जुमानता औरंगजेब हा नो हबर मिहन्यात राजगड व 
तोरणा िंजकून घेण्यासाठी पुण्यातून बाहेर पडला. सतराशचेारच्या फे ुवारी आिण माचर् मध्ये त्याने हे दोन्ही 
िक े िंजकून घेतले. पण मराठे सैन्य सवर्तर् पसरलेले, राजगडची िक ेदारी पतकरण्यास कुणी मोगल 
सरदार तयार होईना. शवेटी इरादतखान [औरंगजेबाच्या भावजयीचा (शुजाची बायको) भाचा] दिक्षणचा 
माजी सुबेदार आजमखान इ.स. १६३० याचा नातू, अयोध्येच्या सुबेदाराचा मुलगा, वऱ्हाडचा माजी सुबेदार 
आिण औरंगजेबाच्या मावशीचा नवरा खानजमीन याचा पुतण्या) याचे मन बादशहाने वळिवले; आिण 
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मिहन्या-दीड मिहन्यात तुझी बदली करतो, असे त्याला सागंून त्याला राजगडचा िक ेदार हणून नेमले. 
तोरण्यावर अशीच तात्पुरती नेमणूक करण्यात आली. 
 

िंसहगडचा िक ा देवीिंसग बुदेंला याजंकडे देण्यात आला. हे सवर् झाले तरी मरा ाचं्या 
हालचालीमुळे औरंगजेब अ व थ होता. पुणे ातंातून िनघून त्याने भीमाकाठी खेड येथे मु ाम करण्याचे 
ठरिवले. पुण्याहून तो खेडच्या वाटेवर असताना एि ल मिहन्यात औरंगजेबाचा बक्षी (संरक्षण खात्याचा 
मुख, सैन्याला पगार वाटप करण्याची जबाबदारी असलेला.) रूह ाखान हा मरण पावला. बावीस 
वषार्पूवीर् औरंगजेब दिक्षणेत उतरला ते हा पासून त्याचे चार सेना मुख बक्षी हे मरण पावले होते. 
औरंगजेबाच्या मावसभावाचा मुलगा रूहु ाखान पिहला, हा इ.स. १६९२ मध्ये िवजापूर िज ातील 
कृ णाकाठच्या गलगली येथे वारला. त्यानंतर बक्षी मुफिलसखान हा इ.स.१७०० (सतराश)े च्या जानेवारी 
मिहन्यात मीरज येथे वारला. बक्षी बिहरामंदखान हा इ.स.१७०२ च्या नो हबर मध्ये पेडगाव (बहादुरगड) 
जवळ वारला आिण आता रूहु ाखान दुसरा हा खेडच्या वाटेवर मरण पावला. 
 

मोगलाचें मनु यबळ हळूहळू कमी होऊ लागले होते, हे उघड आहे. गे या वीस वषार्त औरंगजेबाचे 
अनेक नामािंकत सरदार मरण पावले होते. िदलेरखान, बहादुरखान खानजहान, रूहु ाखान, 
िंहमतखान, हसनअलीखान ही काही नाव ेझाली. त्याचंी जागा घेईल अशी माणसे सापडेनात ाताचं्या 
सुभेदाराच्या जागाही िरका या पडू लाग या. औरंगजेबाने दोन-दोन हु ावंर एकाच माणसाची नेमणूक 
केली. त्याचा आणखी एक उपकर्म हणजे एका हु ावर असले या अिधकाऱ्याला ल करी काम िंकवा 
मोिहमेचे काम सािंगतले की त्याच्या मूळच्या हु ावर त्याच्यातफ नायब (डे युटी) हणून नेमणुका 
करावयाच्या. बऱ्याच ातंावर तर त्याने आपली मुले आिण नातवडें यानंा सुभेदार हणून नेमले होते. पजंाब 
आिण काबुल हे ातं औरंगजेबाचा मोठा मुलगा शाहजादा मोअ म याजंकडे होते. याच मोअ मचा मोठा 
मुलगा मुईजोि न (हा पुढे जहादारशहा या नावाने बादशहा झाला. इ.स. १७११) हा मुलतानचा सुबेदार 
(आिण ठ ाचा पण सुबेदार–िंसध) होता. मोअ मचा दुसरा मुलगा अजीमु शान ( ाचा मुलगा 
फरूखसीयर हा पुढे बादशहा झाला. १७१३ ते १७१९) हा बगंालचा आिण िबहारचा सुबेदार होता. 
 

औरंगजेबाचा दुसरा मुलगा आ म हा गुजराथचा सुबेदार तर आजमचा मुलगा बेदारूख्त हा 
औरंगाबाद आिण खानदेश, दोन ातंावर सुभेदार होता. सुभे हैदर्ाबादवर औरंगजेबाचा मुलगा कामबक्ष हा 
सुभेदार असला तरी तो नेहमी आप या बापापाशी असे—त्यामुळे हैदर्ाबादचे शासक हे कामबक्षाचे नायब 
(डे युटी) हणून काम करीत. 
 

एकाच अिधकाऱ्याकडे िकती हु े होते ते पहा: औरंगजेबाचा मावस भाऊ आिण मुख्य धान 
असदखान याचा मुलगा झुि फकारखान नु तजंग याच्याकडे हैदर्ाबाद–कनार्टक (तािमळनाडू) हा ातं 
होता. त्या बरोबरच बक्षी बहरामंदखानाच्या मृत्यनंूतर त्याला मुख बक्षी हणून नेमण्यात आले. पुढे 
खानदेशात मरा ाचंी आकर्मणे थोपिवण्यासाठी त्याला सतत ितकडे राहाव ेलागले. त्यामुळे बादशाही 
छावणीत बक्षीचा नायब हणून मतलबखान हा काम करू लागला. हैदर्ाबाद–कनार्टक ातंावर 
झुि फकारखानाचा नायब हणून दाऊदखान हा काम पाही. 
 

औरंगजेबाच्या या शवेटच्या काळात त्याचे महत्त्वाचे आिण मातबर सरदार असे दोनच रािहले होते. 
एक झुि फकारखान आिण दुसरा शाहबु ीन िफरोजजंग, शाहाबु ीन िफरोजजगकडे सुभे बिदर आिण सुभे 
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वऱ्हाड हे दोन सुभे देण्यात आले होते. िफरोजजंग हा वतः कंधार (नादेंड िज हा) जवळ तळ देऊन असे. 
वऱ्हाडच्या सु यावर त्याच्या तफ नायब हणून सजार्खान हा असे. १७०३ च्या नो हबर मिहन्यातं नेमाजी 
िंशदे याच्या नेतृत्वाखाली मरा ाचें सैन्य सजार्खानावर चालून गेले. लढाईत सजार्खानाचा जावई मारला 
गेला आिण वतः सजार्खान हा भा याच्या जखमा होऊन मरा ाचं्या हाती कैद झाला. जबर खंडणी 
भरूनच त्याला आपली सुटका करून घेता आली. 
 

याच खान िफरोजजंगाचा मुलगा मीर कमरु ीन चीनकुलीजखान हा होय. हा इ.स.१७०२ पासून 
१७०७ पयत िवजापूरचा सुबेदार होता. िनजाम हैदर्ाबादच्या घराण्याचा सं थापक िनजाम उ मु क तो हाच 
होय. 
 

बादशहा खेडला पोहोचला त्यावळेी त्याच्या छावणीतील सैन्य वीस हजाराहून अिधक नसाव.े 
त्याचे दोन मुख सरदार तर बाहेरच होते. 
 

खेडच्या मु ामात असताना (बादशहा) त्याचा सरदार अमानु ाखान याने तंुग आिण ितकोणा हे 
िक े िंजकून घेतले. बादशहाने ितकोण्याचे नाव अमानगड आिण तंुगचे नाव बकंीगड असे ठेवले. या 
अमानु ाखानाचा आजा अलाबदीर्खान ाने सोळाशएेकतीस (१६३१–३२) च्या सुमरास मोगलातंफ 
नािशक िज ातील चादंवड, धोडप इत्यादी िक े गंभीरराव (सु िस  िशवकालीन सं कृत कवी जयराम 
िंपडे याचा बाप) याच्याकडून िंजकून घेतले होते. अमानु ाखान याला त्याच्या आज्याची अलाबदीर्खान ही 
पदवी देण्यात आली. 
 

क याण-िभवडंी येथील ठाणेदार व फौजदार मातबरखान हा १७०४ च्या सुरुवातीस मरण पावला 
होता. त्याच्या हाताखाली नािशकचाही भाग होता. ही ठाणी त्याचा नातेवाईक जैनु ीन अलीखान याजकडे 
देण्यात आली. सध्याच्या रायगड िज ात जंिजऱ्याचा िस ी याकूतखान याने मोगलाचं्या पािंठ याने आपले 
ब तान बसिवले होते. सरकारी कागदपतर्ा माणे तो दंडराजपुरीचा िक ेदार आिण फौजदार हणून 
ओळखला जात असे. त्याने रत्नािगरी िज ात हातपाय पसरुन मिहपतगडचा िक ा िंजकून घेतला होता. 
बादशहाने त्या िक याचे नाव याकूतगड असे ठेवले. मिहपतगड हाती आ यावर बादशहाला तापगड 
िंजकून घेण्याची इच्छा झाली. या दृ ीने िस ी याकूतखानाने तयारी करावी अशी बादशहाने आ ा केली. 
बादशहाचा हा डाव लक्षात येताच मरा ाचें बारा हजार सैन्य हे तापगडाजवळ जमले आिण त्याने 
मिहपतगड उफर्  याकूतगडाला शह िदला. त्यामुळे बादशहाची तापगडची योजना बारगळली. िस ी 
याकूतखान याच्या िवनंतीवरुन बादशहाच्या तोफखान्याचा अिधकारी तरिबयतखान हा िचपळूण येथे 
मोगलाचें ठाण बसवनू आला. दिक्षण कोकण आिण फ डा ातं हे शवेटपयत मरा ाचं्या ता यात रािहले. 
 

मोगलाचें रसद तोडण्याच्या मरा ाचं्या सततच्या यत्नामुळे बादशाही छावणीतील धान्य पुरवठा 
करणे हे मोठे िजिकरीचे काम होऊन बसले. एकोणीस मे ची मोगल दरबारची बातमीपतेर् पहा: “बादशहाना 
कळिवण्यात आले की, छावणीपासून काही अंतरावर घोड नदीच्या भागात पधंराहजार मराठे वाराचें सैन्य 
गोळा झाले आहे. त्याचं्यावर चालून जाण्यासाठी बादशहाने जे सैन्य पाठिवले ते अवघे आठ हजार तीनश े
वीस वाराचें. बादशाही छावणीत महागाई फार वाढली आहे. गहू वगैरे धान्याचा भाव रुपयाला अडीच शरे 
झाला आहे. छावणीतील माणसे अितशय हैराण झाली आहेत.” 
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छावणीत अधूनमधून रसद येई. धान्याची ने-आण करण्यासाठी वजंाऱ्याचें ताडें हजारो बलैावंर 
धान्याच्या गोण्या लादून लाबं-लाबंनू छावणीत आणीत. मरा ाचंी सैन्ये त्याचं्या तां ावर तुटून पडत 
आिण रसद लुटून नेत. हे टाळण्यासाठी मरा ाचं्या िवरु  मोगलानंा तीन-चार हजार वाराचंी संरक्षण 
पथके पाठवावी लागत. यािशवाय मरा ाचंी सैन्ये दिक्षण कनार्टक. तािमळनाड, िवजापूर ातं, 
औरंगाबाद, वऱ्हाड, खानदेश इत्यादी भागात मुक्तपणे संचार करीत होती. मोगलाचें सुभेदार बादशहाना 
िलिहत की, “मरा ाचंी अनेक सैन्ये आहेत आिण एकेक सैन्य वीस ते पचंवीस हजार वाराचें आहे.” 
औरंगजेबाने आप या पतर्ात त्यानंा कळिवले की, िशवाजीच्या काळात मरा ाचें सैन्य दहाबारा 
हजाराचं्यावर न हते ते इतके कसे वाढले ाचा शोध घ्यावा. “तुमचे पतर् हणजे एक कोडेच वाटते.” असे 
बादशहा आप या अिधकाऱ्यानंा िलिहतो. 
 

मरा ांचे यापक डावपेच 
 

या काळातील मुख मराठे सरदाराचंी नाव े मोगलाचं्या कागदपतर्ात आढळतात. ती हणजे 
धनाजी जाधव, बिहजीर् िंहदुराव घोरपडे, हणमंतराव िंनबाळकर, नेमाजी िंशदे ही होत. दिक्षण कनार्टकात 
मरा ाचं्या आकर्मणामुळे िंहदुची हैसूर, िचतर्दुगर् आिण िबदनुर ही राज्ये वाचली तर तािमळनाडूमध्ये 
तंजावर हे सवर्नाशापासून बचावले गेले. मरा ानंी १७०४ च्या जून-जुलाईत हैदर्ाबाद शहरालाच वढेा 
घातला आिण तेथील सुभेदाराकडून जबर खंडणी वसूल केली. िवजापूर-कनार्टकाचा सुभेदार 
खुदाबदंाखान याच्यानेही मरा ाचंा ितकार करवला नाही. मरा ानंा त्याने जबर र म देऊन वतःची 
कातडी बचावली हे बादशहाला कळले. खुदाबदंाखान हा शाई ताखानाचा मुलगा, बादशहाचा मामेभाऊ 
अशा अकायर्क्षम अिधकाऱ्याला औरंगजेबाने आप या खेडच्या छावणीत बोलावनू घेतले. आिण िवजापूर 
कनार्टकच्या सुभेदारीवर हैदर्ाबादचा नायब सुभेदार रू तुमिदलखान याची नेमणूक केली. हैदर्ाबाद-
कनार्टकचा नायब फौजदार दाऊदखान प ी याच्याकडे हैदर्ाबादचा सुभाही लावनू देण्यात आला. 
 

बादशाही छावणीत येणारी अगर इतरतर् मुगल सैन्याला िमळणारी धान्याची रसद तोडूनच मराठे 
थाबंले नाहीत, त्यानंी यापेक्षाही मोठी आिण यापक योजना आखली. बादशहाच्या मोिहमेला लागणारा 
पैसा हा सतत उ रेकडून येत होता. तो खिजना नमर्देवर अगर नमर्देपार अडवनू मोगलाचें दिक्षणेतील 
सैन्य क डीत पकडावे ही ती योजना होती. यासाठी नेमाजी िंश ाच्या नेतृत्वाखाली मरा ाचें चडं सैन्य 
थम वऱ्हाडात घुसले आिण तेथील सुभेदाराला कैद करुन या खानदेशात सरकले. या सैन्याने नमर्दा 
ओलाडंली आिण आगऱ्याहून येणाऱ्या खिजन्याच्या वाटेवर माळ यातील िसर जपयत धुमाकूळ घातला. 
 

बादशाहाची ताराबंळ काय वणार्वी! मरा ाचंी ही योजना हणजे बादशहाच्या अि तत्वावरच 
घाला. औरंगजेबाने थम जी गो  केली ती ही की, माळ याचा अकायर्क्षम सुबेदार शा ताखान 
(िशवकालीन शाइ ताखानाचा मुलगा) याची बदली करुन त्याचं्या जागेवर आपला तडफदार नातू 
बेदारबख्त याची नेमणूक केली. खानदेश आिण औरंगाबाद भागात झुि फकारखान याला ठेवण्यात आले. 
िफरोजजंग याला वऱ्हाडातून िनघून मरा ावंर चालून जाण्याची आ ा करण्यात आली. १७०४ मधील 
औरंगजेबाच्या अनेक पतर्ाचंा एकच सूर आहे. “उ रेकडून येणारा खिजना सुरिक्षत आणा.” हाच तो सूर. 
मोगल सैन्यातील सैिनकाचें पगार वषर्वषर्भर तंुबनू पडले होते. छावणी सोडून अनेक लोक पळून जात. 
सरदाराचं्या जहािगरीचे उत्प  येईना. त्यामुळे काही सरदार सरदाऱ्या सोडून घरी बसू लागले. अशी ही 
िवलक्षण पिरि थती होती. 
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आद या वषार्पासूनच हणजे १७०३ पासूनच मरा ाशंी तडजोडीची बोलणी करावी हणून 

औरंगजेबाचा मुलगा कामबक्ष याच्या मध्य थीने अंत थ यत्न चालू होते. यासाठी मोगलानंी दोन 
मरा ानंा दिक्षणेतून आणले. एक तंजावरचे राजे यंकोजी याचंा मुलगा रायभानजी आिण दुसरा हणजे 
दाऊदखानाच्या माफर् तीने आलेला शकंराजी म हार. या दोघाचंा भाव मोगलाचं्या छावणीत बराच 
वाढिवण्यात आला. रायभान हा सहा हजारी तर शकंराजी हा पाचं हजारी मनसबदार झाला. पण 
इतकेहीकरुन त्याचं्या यत्नानंा यश आले नाही. दिक्षणचा सुभा हा िशऱ्याच्या गो यासारखा आयता घशात 
पडत असता मरा ानंी तरी तडजोडीस का ंतयार हाव?े असा न समकालीन इितहासकार भीमसेन 
सक्सेना िवचारतो. तरी पण खेडच्या छावणीत रायभानजी भोसले आिण शकंराजी म हार हे दोघेही असून 
मरा ाशंी बोलणी करण्याचे यत्न करीतच होते. शाहूला सोडून ाव,े वराज्य मरा ाचं्या ता यात ावे 
आिण मरा ाचंा चौथाईचा अिधकार मान्य करावा, अशा मागण्या मरा ाचं्या होत्या असे िदसते. पण 
शाहूला सोडून देणे आिण वराज्याच्या भौगोिलक मयार्दा व चौथाईचे वरुप आिण िनि ती यावरुन बोलणी 
िफसकटली, असे िदसते. औरंगजेबाच्या पतर्ावरून या गो ी लक्षात येतात. औरंगजेबाला आता वाटू 
लागले की, शाहूला पुढे आणणे हे सवर्च दृ ीने आव यक आहे. “तुमचाच राजा आहे आिण आ ही त्याला 
फक्त मदत करीत आहोत” असे मरा ानंा सागंायचे. आप यानंतर शाहाजादा कामबक्ष याला दिक्षणेत 
ि थर करुन त्याला शाहूचे सहकायर् िमळेल अशी यव था करावयाची ही योजना औरंगजेबाच्या मनात घोळू 
लागली. “शाहू हा तुमचाच राजा आहे आिण िक ा त्यालाच िमळणार आहे” असे सागंून औरंगजेबाने 
राजमाचीचा िक ा िमळिवला होता. आप या मृत्युनंतरच्या राजकारणात शाहूचे आिण शाहूमुळे मरा ाचें 
सहकायर्ही करावे असी औरंगजेबाने इच्छा यक्त केली होती, पण तो डाव फसला. संभाजी महाराज आिण 
राजाराम महाराज यानंा नाटकशाळाकंडून झाले या मुलीची लग्ने मोगल अिधकाऱ्याशंी लावनू िदली होती. 
पण आता शाहू महाराजाचें कौतुक करण्यात औरंगजेबाने कोणतीही गो  कमी पडू िदली नाही. 
 

राजे शाहू यांचे लग्न 
 

बादशहाच्या छावणीतील दैनंिदन अखबार हणजे बातमीपतर्ात चौदा आिण पधंरा जून १७०४ या 
तारखाचं्या पुढील न दीवरून बादशहाने शाहू महाराजाचं्या लग्नाचे िकती कौतुक केले याची क पना 
येईल. त्या न दी अशा: 
 

१४ जून १७०४ 
 

राजा शाहू याचे लग्न बहादुरजी (जाधव) याचं्या मुलीशी ठरले. त्या िनिम  राजे शाहू यासं मदत 
हणून तेरा हजार रुपयाचें अलंकार देण्यात आले. बहादुरजी (जाधव) याने आप या मुलीच्या अंगावर 
दािगने घालाव े हणून त्याला तेराश ेरुपयाचे अलंकार देण्यात आले. 
 

१५ जून १७०४ 
 

काल (१४ जून) चौदा जून िदवस मावळता राजा शाहू हा वतःचे लग्न ठर यामुळे बादशहाच्या 
हुजुरात आला. त्याने बादशहाला मुजरा केला. बादशहाने त्याला मंुडावळीसाठी हणून हजार रुपये 
िंकमतीचा माणकाचा िशरपेच, तेराश े रुपये िंकमतीचा रत्नजिडत कंबरप ा व िखलातीची व े िदली. 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहा हणाले “दौलत खान्यापासून (बादशहाच्या वा त य थानापासून) बहादुरजीच्या तंबपूयत नौबती 
वाजिवण्यात या यात. राजा शाहू याच्या वारीसाठी छतर् असलेला लाल अंबारीचा ह ी देण्यात यावा. 
वरातीमध्ये पुढील मंडळीनी राजा शाहू याच्याबरोबर राहाव–े– (१) छावणीचा कोतवाल सरर्बराह खान, 
(२) नगार खान्याचा अिधकारी मुहंमद अमीन, (३) फ े दौलत कौल, (४) फरासखान्याचा अिधकारी 
मुहंमद हादी, (५) खाजगीतील िनरीक्षक िखदमतगारखान याचा नायब हाजी सुहेल, (६) वरातीबरोबर 
हमीदो ीनखानाची पथके राहावीत. 
 

बादशहाच्या आ े माणे अंमलबजावणी करण्यात आली अशी पधंरा तारखेची न द आहे 
 

िंसहगड, राजगड, तोरणा इत्यािद िक े मोगलाचं्या हाती गेलेले होते. ते मोगलानंा पचू ायचे 
नाहीत हणून मरा ाचं्या फौजा त्या िक याच्या भोवती सतत ग त घालीत संधीची वाट पाहात होत्या. 
बादशहाच्या अंतःपुराचा पूवीर्चा तळ सोलापूर िज ात भीमेकाठी पूरी येथे होता. १६ िडसबर १६९९ 
मध्ये धनाजी जाधव याने पुरीच्या छावणीवर ह ा करून मोगलावंर मोठा किठण संग आणला होता. 
बादशहाची मुलगी िझ तउि सा बेगम आिण त्याची बायको उदेपुरी बेगम याचं्यासकट बादशहाचा सगळा 
कबीला मरा ाचं्या हाती पडण्याची मोठी भीती िनमार्ण झाली होती. मोगलानंी मो ा िशक तीने आपला 
बचाव केला. पण या घटनेमुळे औरंगजेब हादरून गेला आिण त्याने आपली बायको, मुलगी आिण 
अंतःपुरातील इतरतर् ि या यानंा पेडगाव (बहादुरगड) या भीमेच्या काठंच्या मुगल िक यात आणून 
ठेवले. त्या तळाचे रक्षण करण्यासाठी बादशहाने आपला मात बर सरदार मुहंमद अमीनखान (भावी 
िनजामउ मु काचा चुलत चुलता आिण मुगल सा ाज्याचा भावी मुख्य धान) याची नेमणूक केली. 
औरंगाबादेहून बादशाही छावणीपयतच्या मागार्चे रक्षण करण्याचे काम मुगलखान (िनजामउ मु काचा 
साडु) याजकडे देण्यात आले. 
 

खु  बादशहाच्या छावणीत एक तरिबयतखान सोडला तर बाकीचे सरदार दु यम दजार्चे होते. 
मुगलाचं्या तफ लढणाऱ्या मरा ा सरदाराचंी नावे आढळतात त्यातं िंसदखेडचे जाधव, फलटणचे 
िंनबाळकर, मुधोळचे घोरपडे, जतचे डफळे, बुधपाचगावचे घाटगे, हसवडचे माने अशी नाव ेआहेत. 
कान्होजी आिण गणोजी िशक हे शवेटपयत मोगलानंा िचकटून होते. पण मोगलानंा सोडून मरा ानंा 
िमळणारे मराठे सरदारही काही कमी न हते. १७०४ च्या बातमीपतर्ात अशा फरारी झाले या मराठे 
सरदारात राव भ ु हे एक नाव आढळते. दुसरे आ यर् हणजे औरंगजेबाला जाऊन िमळालेला धमार्ंतिरत 
सूयार्जी िपसाळ उफर्  शखे फ ेउ ा हा याच वषीर् मोगलाचंी छावणी सोडून पळाला आिण जाऊन 
ताराबाईला िमळाला. कृ णा आिण भीमेच्या संगमाचा ातं हा कनार्टकातील बेडर या लढाऊ जातीचा ातं 
आहे. मरा ानंी आप या वातंत्र्य-संगर्ामात या जमातीचे भरपूर सहकाय िमळिवले. त्या ातंात मराठे 
आिण बेडर याचें चडं सैन्य गोळा झाले. बेडराचंा िक ा, वािकणखेडा (गुलबगार् िज हा) िंजकून 
घेण्यासाठी औरंगजेब खेड सोडून नो हबर मिहन्यातं बाहेर पडला. पाबळ, कोरेगावं असे करीत तो 
बहादूरगडला आला. येथे िझ तउि सा बेगम आिण उदेपुरी बेगम ही त्याला भेटली. बहादुरगड येथेही 
औरंगजेबाला आप या किब याची सुरिक्षतता वाटेना. त्यान आप या किब याची अहमदनगरकडे रवानगी 
करण्याची यव था केली. पळसदेव, अकलूज असे करीत तो ३१ िडसबर १७०४ रोजी पढंरपूर येथे आला. 
वासातच त्याला कळले की मरा ानंी सामानगड आिण लोहगड हे िक े िंजकून घेतले आहेत आिण 
िंसहगडला गंभीर धोका िनमार्ण झाला आहे. 
 



 
अनुकर्मिणका 

१७०४ च्या अखेरीस औरंगजेबापाशी छावणीत जी फौज िश क रािहली ती अिधकाऱ्याचंी पथके 
वगैरे जमेस धरून वीस हजाराहून अिधक न हती. वािकणखे ाला वढेा घालण्यासाठी िवजापूरचा सुभेदार 
(भावी िनजाम उ मु क) हा पुढे गेला होता. तो महारा टर्ातून बाहेर पडला हे मरा ानंाही हव ेहोते, आिण 
त्यामुळे मरा ानंा िक े घेणे सोयीचे होऊ लागले. 
 

अशी ही हकीकत आहे औरंगजेबच्या खेडच्या मु ामाची. 
 
१६ एि ल १९८६ सेतूमाधवराव पगडी.
 
वसुधा, 
देवी दयाळ रोड, 
मुलंुड पि म, मंुबई–८०. 
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एक जानेवारी १७०३ 

 
बादशहाचा मु ाम क डाणा िक याच्या पायथ्याशी. आज कचेऱ्यातून कामकाज झाले नाही. 

काल रुहु ाखान याने पुढील माणे िवनंती केली:— 
 

“आप या आ े माणे मी, हमीदु ीन खान बहादुर, मुहंमद अमीन खान बहादुर, 
अजीजखान व मतलबखान असे क डाणा िक याभोवती िफरून आलो. आ ही पाहणी केली. 
िक याच्या भोवती आ ही ठाणी बसिवली व आसपासच्या खे ानंा आगी लाव या.” 

 
िक याच्या दरवाज्यासमोर अमानु ाखानाचे ठाणे कायम करण्यात आले आहे. पण 

अमानु ाखानाचे हणणे आहे की, “माझ्या हाताखालचे पथक लहान आहे. दुसऱ्या ठाण्यावर मला नेमले 
तर मी कबूल करीन.” बादशहानंी आ ा केली की, त्या ठाण्यावर इतराची नेमणूक करावी. 
 

बादशहानी पुढील माणे आ ा केली: “हमीदु ीन खान बहादुर याने रुहु ाखान याजंकडे जाऊन 
पुढील िनरोप सागंावा िशवापूरच्या िदशनेे जे ठाणे कायम करण्यात आले आहे तेथील ठाणेदारीवर 
मन्सूरखान याची नेमणूक करावी. हमीदु ीनखानाने रातर्ी येऊन मला भेटाव.े” 
 

दोन जानेवारी १७०३ 
 

सकाळी न्यायकचेरी बदं होती. दुपारी बादशहानी न्यायकचेरी (अदालत) भरिवली. 
 

काल बख्शीउ मु क रुहु ाखान हमीदु ीनखान बहादुर व मतलबखान हे क डाण्याभोवती ठाणी 
बसिवण्यासाठी गेले होते. मुहंमद अमीनखान बहादुर याने क डाणा िक याच्या पलीकडे ठाणे कायम 
केले. ते परत येऊन त्यानंी बादशहाला हकीकत कळिवली. 
 

नगारखान्याचा दरोगा मुहंमद अमीन याने िवनंती केली की, “कण वाजिवण्यासंबंधी काय आ ा.” 
बादशहा हणाले “तूतर् बदं करा.” बादशहानी काल रातर्ी एक हर उलटला असता बख्शी उ मु क, 
रुहु ाखान आिण मीर आितश (दारूखान्याचा मुख) तरिबयतखान यानंा एक ह ी बक्षीस िदला आिण 
त्यानंा क डाण्यावर मोच कायम करण्यासाठी िनरोप िदला. बख्शीउ मु क, रुहु ाखान आिण हमीदु ीन 
खान बहादुर यानंा बादशहानंी आ ा केली की, “उ ा सकाळी तु ही जा आिण पर पर एकमताने मोच 
कायम करा.” 
 



 
अनुकर्मिणका 

काबुलचा सुभेदार बादशहाजादा मुअ म (शहाआलम) याने मध्य आिशयातून चाकरीसाठी 
आले या मोगलानंा वाटखचार्ला हणून र म देऊन हुजुरात पाठिवले. तो खचर् बादशहाजा ाच्या 
खात्यातून हावा अशी बादशहानी आ ा केली. 
 

हसन कुलीजखान व ख्वाजाखान यानंा मरा ानंी कैद करून नेले होते. त्याचं्या जहािगरी बहाल 
ठेवण्यात या या अशी बादशहानी आ ा केली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, मीर आितश तरिबयतखान हा क डाण्यासमोर मोच कायम 
करण्यासाठी गेला होता. त्याने िक यापासून पाच साखं यापयत (जरीब) मोच नेऊन कायम केले आहेत. 
बख्शीउ मु क, रुहु ाखान आिण हमीदु ीनखान बहादुर हे या कामात होते. 
 

काल रातर्ी बादशहानी बख्शीउ मु क, रुहु ाखान यासं आ ा केली की, “रायरी (रायगड) चा 
िक ेदार िशविंसग आला आहे. तो, मुनीमखान इत्यादींना तरिबयतखानाच्या बरोबर ा. त्याच्याबरोबर 
देण्यासाठी एकंदरीत दोन हजार तीनशसेाठ वाराचंी यादी (तूमार) तयार करा.” 
 

याच तारखेची वरील मािहती दुसऱ्या िठकाणी पुढील प तीने िदली आहे.:— 
 

“काल रातर्ी बाहशहानंी रुहु ाखान हमीदु ीनखान बहादुर व खानाजादखान यानंा 
एकातंात खलबतीसाठी बोलावले, बादशहा त्यानंा हणाले “उ ा तु ही सैन्य घेऊन जा आिण 
क डाण्याच्या िक याभोवती मोच कायम करा. मन्सूरखानाला िशवापूरच्या ठाण्यावर बसवा.” 

 
यानंतर बादशहानी मीरमोचल (मोच्यार्चा मुख) तरिबयतखान याला एक ह ी बक्षीस िदला व 

फातेहाखैर (योगके्षमाची ाथर्ना) पढून तरिबयतखानाला क डाण्याच्या मोच्यार्कडे जाण्यासाठी िनरोप 
िदला. तरिबयतखानाबरोबर मुनीमखान, कामयाबखान (तरिबयतखानाचा भाऊ) वगैरे अिधकारी आिण 
दोन हजार तीनश ेअ ावीस वार देण्यात आले. 
 

रुहु ाखान याने िवनंती केली की “तरिबयतखान हा नगाऱ्याच्या मानमरातबाची आशा बाळगून 
आहे.” बादशहा हणाले “इन्शा ा (परमे र इच्छील तर), िक ा हाती आ यानंतर” तरिबयतखानाचा 
मुलगा मुहंमद इसहाक याला दीडश ेजात व तीस वार अशी मन्सब होती. तीत प ासची भर घालण्यात 
आली. 
 

फतेह दौलत कौल हा मोच्यार्तून आला. त्याने पुढील माणे मािहती िदली. “मोच क डाणा 
िक यापासून चार साख यापयत पोहोचले आहेत. पण उपदर् यािवरु  (मराठे) हातघाईची लढाई चालू 
आहे.” बादशहा त्याला हणाले “तु ही जाऊन सागंा की मोच िक याच्या पायथ्यापयत गेले पािहजेत.” 
 

हरकाऱ्यानंी पुढील बातमी आणली: “परशुराम (पतं ितिनिध) याचा गुमा ता (एजंट) शकंरा 
नारायण (शकंराजी नारायण, सिचव) याने धनाजी जाधवाच्या पथकातील (िबरादरान, भाऊबदं) बधूंजी 
(?) याची क डाण्याचा िक ेदार हणून नेमणूक केली. तो वतः (शकंराजी) दोनश े वारासंिहत िक ा 
सोडून गेला. 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशहानंी आ ा केली की “आज रातर्ी रुहु ाखान याने मोच्यार्त राहाव.े” 

 
हमीदु ीनखान बहादुर याने मतलबखानाचा मुलगा असदु ाखान याला पतर् िलिहले. त्यात पुढील 

मजकूर होता: “मोच िक यापासून चार साखं याच्या अंतरावर पोहोचले आहेत” 
 
हरकाऱ्याचं्या त डून पुढील मािहती िमळाली:— 
 

“धनाजी जाधव व बिहजीर् हे सैन्य घेऊन कृ णेच्या देशात गेले आहेत. त्यानंा बातमी 
लागली की, खान जु तजंग (जुि फकारखान) हा फतेहु ाखानाच्या कुमकेला येत आहे. त्यामुळे 
ते (धनाजी जाधव व बिहजीर् घोरपडे) हे िमरजेच्या इलासपूर (?) गावाच्या िदशनेे िनघून गेले. 

 
तीन जानेवारी १७०३ 

 
आज दीवाण (कचेरी) चे काम बदं होते. 

 
खानसामानचा नायब फाजलखान याने बादशहाकडे एक िच ी पाठिवली. त्यातं पुढील मजकूर 

होता: आइऱ्याचंी जनावरे बाळगणारे भाडेकरी हणतात “आमचे उंट वगैरे जनावरे यानंा (चरण्यासाठी) 
लाबं पाठवावे अशी आमची इच्छा आहे.” बादशहा हणाले “िक ा लवकर हाती आला तर येथे वाहने 
राहायची नाहीत. त्यामुळे वाहनानंा (जनावरानंा) जवळच बाळगून त्याचं्यावर लक्ष ठेवा.” 
 

चार जानेवारी १७०३ 
 

आज बादशहानी न्यायदानाचे काम केले. 
 

आ मगड उफर्  पुरंदर येथील िक ेदार हा आ े माणे िक यात आपला एक नायब ठेवनू 
भेटीसाठी आला. िक ेदार खानचदं याने पाचं मोहोरा िनसार (ओवाळणी) हणून बादशहासमोर ठेव या. 
त्याला िखलातीची व े देऊन आप या कामाकडे (पुरंदर) जाण्यासाठी त्याला िनरोप देण्यात आला. 
 

छावणीचा कोतवाल सरबराहखान याला आ ा झाली की “छावणीच्या भोवती चौक्या बसवा.” 
 

सरफराजखान हा चदावल (िपछाडी) ला होता. िक याच्या भोवती जी ठाणी बसिवण्यात आली 
त्यापैकी एका ठाण्यावर सरफराजखान याला ठेवाव ेअसे बख्शीउ मु क, रुहु ाखान व हमीदु ीनखान 
बहादुर यानंी ठरिवले. त्या माणे बादशहाने सरफराजखानाला नेमले या ठाण्यावर पोहोचण्यासाठी 
मतलबखानाला पाठिवले. मतलबखान हा सरफराजखानाला िक यासमोरील ठाण्यावर पोहोचवनू 
आला. 
 

पेडगाव उफर्  बहादुरगडच्या बात यावरून पुढील हकीकत कळली:— 
 



 
अनुकर्मिणका 

“उपदर्वी (मराठे) चे सैन्य येथे आले आिण या भागातील लोकात धुमाकुळ माजवनू गेले. 
येथील िक ेदार व फौजदार फखरू ीनखान याने त्याचं्या पािरपत्यासाठी वतःची पथके 
पाठिवली नाहीत.” 

 
बादशहानी फखरु ीनला पेडगावच्या िक ेदारीवरून बदलला. इंदापूर व चाभंारग ाचा 

ठाणेदार, बहादुरगड ते औरंगाबाद या मागार्चा रक्षक आिण मीरतुजक (िश ाचार, ोटोकोल, मुख 
मुगलखान) याला पेडगावची िक ेदारी देण्यात आली. त्याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. त्याला 
िखलातीची व े देऊन त्याला िनरोप देण्यात आला. 
 

इतर िठकाणी थोडा अिधक तपशील आला आहे. तो पुढील माणे.–– “बादशहानी आ ापतर् 
रवाना केले की, खान नु तजंग, जुि फकारखान याने हुजुरात याव.े” 
 

रुह ाखान व हमीदु ीन खान बहादुर हे आ े माणे क डाण्याच्या मोच्यार्वरून आले. त्यानंी मोच 
आिण ठाणी बसिवणे यासंबंधी बादशहाना मािहती िदली. 
 

पुण्याचा िक ेदार व फौजदार खानचंद दानकी (वानकी असे िह वाचन होऊ शकेल) हा 
रुहु ाखानाबरोबर क डाण्याच्या मोच्यार्वर गेला होता. तो येऊन बादशहाना भेटला. 
 

इंदूर व बेमगल (िनजामाबाद िज हा, आंध देश, समथर् सां दायातील इंदूरबोधनचा मठ 
येथीलच) चा अमीन व फौजदार शखे गुलाम महंमद कंबू याच्या मृत्यनेू िरका या झाले या जागेवर 
अमानतखानाचा नातेवाईक मुहंमद मोिमन याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

मीर आितश तरिबयतखान याचा पेशद त (िनजी कारकून) हणून रामजी याची नेमणूक 
भवानीदासच्या जागेवर करण्यात आली. बादशहानी पुढील माणे आ ा केली:–– 
 

दागे तसीह खात्याचा अमीन ख्वाजाबाबा याने अ दुर्रहीमखानाच्या तफ या पिरसरातील 
ठाण्यानंा भेट ावी व तेथे त्यक्षात (मौजूदात) काय साधनसामगर्ी आहे याची तपासणी करावी. 
पाटसचा ठाणेदार राजा खानचदं याचा भाऊ अमरिंसग याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. 
अटलिंसगाची मुले उ विंसग आिण माधविंसग यानंा न याने मनसबी देण्यात आ या. 

 
मुहंमद अमीन खान बहादुर हा आ े माणे मोच्यार्वरून आला होता. त्याने सािंगतले की, “एक 

(मराठा) शतर्ुसैिनक हेरिगरी करण्यासाठी माझ्या छावणीत आला होता. मी त्याला कैद करून आणला 
आहे.” बादशहानी आ ा केली की, “त्याला कोतवालाच्या हवाली करण्यात याव.े” 
 

चाभंारग ाचा बदललेला ठाणेदार इबादु ाखान यास खान फीरोजजंग याच्या फौजेत तैनात 
करण्यात आले. 
 

पाच जानेवारी १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज कचेऱ्याचें कामकाज बदं होते. 
 

बादशहानी आ ा केली की, आ मगड (पुरंदर) चा िक ेदार याने अमानु ापाशी तैनात असलेले 
आपले शभंर वार घेऊन, मन्सूरखानाच्या बरोबरीने िक याच्या भोवती कामिगरी बजवावी. 
 

मुहंमदबेगखानाचा मुलगा अमानु ाबेग हा यलगंदल (करीमनगर, हैदर्ाबादच्या उ रेस शभंर 
मलै) येथे िक ेदार होता. त्याला तेथून बदलवनू हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. 
 

शहाजादा अजीमु शान हा बगंालचा सुभेदार होता. ओिरसाचा सुभेदार अ करखान याच्या मृत्यमुूळे 
ती सुभेदारीपण अजीमु शानला देण्यात आली. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली व त्याच्या िखलातीची 
व े व फमार्न ही पाठिवण्यात आली. 
 

सहा जानेवारी १७०३ 
 

परं ाहून बदललेला िक ेदार व फौजदार इ तखान हा खान फीरोजजंग याजपाशी तैनात 
होता. त्याला हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. 
 

कनार्टकी या ाचा मुख गौतम याला पाचश ेजात व प ास वार अशी मनसब होती. त्याला 
मन्सूरखानाच्याबरोबर क डाण्याभोवती कामिगरीवर नेमण्यात आले. 
 

खालील पथकानंा क डाण्याच्या भोवती मुहंमद अमीन खान बहादुर याच्या हाताखाली नेमण्यात 
आले.–– (१) अहसनाबाद गुलबगार् येथील िक ेदार व फौजदार इरादतखान (याचे आत्मचिरतर् िस  
आहे.) याला एक हजार जात व सातश े वार अशी मनसब होती, (२) िमहदीखान एक हजार जात व 
पाचश े वार त्यातं दोनश ेदुघोडी होते. 
 

काबुलचा माजी सुभेदार मरहूम अमीरखान याचा नातू मुहंमद हुसेन हा िद ीहून येऊन बादशहाला 
भेटला. 
 

अमानु ाखान याची थापना क डाण्याच्या दरवाज्यासमोर करण्यात आली. त्याच्याबरोबर एक 
हजार वार देण्यात यावते अशी आ ा देण्यात आली. 
 

बाबाजीचा मुलगा िसलहाजी ही बाबुळगावं (तामुळगावं वाचन होऊ शकते.) येथे ठाणेदार होता. 
त्याला दोनश ेजात व प ास वार अशी मनसब होती. तीत शभंर जात व तीस वार अशी भर घालण्यात 
आली. 
 

बादशहानी आ ा केली की, खानचदंचे प ास वार यानंी तरिबयतखानाबरोबर मोच्यार्त कामिगरी 
बजवावी. 
 



 
अनुकर्मिणका 

खान फीरोजजंग याच्या तोफखान्याचा दारोगा रु तमबेगखान याने िवनंती िलहून पाठिवली की, 
“माझ्यापाशी वारीचे घोडे नाहीत, आ ा झाली की, दोन घोडे देण्यात यावते. दुसरी िवनंती अशी की 
तोफखान्यातील माजी व वतर्मान माणसापैंकी शभंर जणानंा माझ्यापाशी तैनात करण्यात याव.े” आ ा 
झाली की “पूवीर् माणे चालावे. आ ा झाली की, हमीदु ीनखान बहादुर याचं्या सैिनकानंी 
तरिबयतखानाबरोबर मोच्यार्त काम करावे.” 
 

परं ाचा बदललेला िक ेदार व फौजदार इ तखान याला हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. 
 

खानेआलमचा भाऊ (शखेिनजामचा मुलगा) अ दुलकादर याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

महदाजी दारोगा याची मनसब वाढिवण्यात आली. त्याची मुले हुसेन व अ दुलनबी यानंा न याने 
मनसबी देण्यात आ या. 
 

मुहंमद अमीरखान बहादुर याजंबरोबर प ास अिधकारी (सरदार) तैनात करण्यात यावते अशी 
आ ा झाली. 
 

सात जानेवारी १७०३ 
 

बख्शीउ मु क, रुहु ाखान याचा भाऊ नेमतु ा हा बगंालमध्ये होता. त्याने आप या भावासाठी 
दोन ह ी पाठिवले. ह ी लहान होते. रुहु ाखानाने बादशहाला िवनंती केली की, माझे दोन लहान ह ी 
घ्याव ेव एक मोठा ह ी मला ावा. बादशहानी िवनंती मान्य केली, त्याला सात हजार रुपये िंकमतीचा 
ह ी देण्यात यावा अशी आ ा झाली. 
 

िवजापूर कनार्टकाचा फौजदार खुदाबदंाखान याच्या नाव ेफमार्न पाठिवण्यात आले. 
 

राव दलबत बुदेंला हा जुि फकारखानापाशी तैनात होता. आपले पुतणे भारतीचदं व पथृ्वीचदं 
(नरिंसगदेवची मुले) यानंा लग्नासाठी वदेशी जाऊ देण्याची त्याने परवानगी मािगतली होती. त्यानंी 
आपली पथके इकडे सोडून वदेशी जाव ेअशी आ ा देण्यात आली. 
 

भवानीदास हरकारा याची न याने नेमणूक करण्यात आली. 
 

गुजरातचा िदवगंत सुभेदार शुजाअतखान याच्या मालम ेपैकी नऊ ह ी बादशहाच्यासमोर 
हमीदु ीनखान बहादूर यानंी आणले. 
 

घोरीखान व मुमताजखान हे मुगलखानाबरोबर रवाना झाले. त्यानंी बादशहाचा िनरोप घेतला. 
 

तरिबयतखानाचा भाऊ कामयाबखान याला कोमारी (?) परगण्यात एक खेडे सरंजाम जहागीर 
होते. परगण्याची फौजदारी त्याला देण्यात यावी अशी िवनंती करण्यात आली. िवनंती मान्य झाली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहानी पुढील माणे आ ा केली:— 
 

“फतेहु ाखान बहादुरला िलहा की, त्याने हुजुरात यावे आिण कऱ्हाडचा ठाणेदार 
यासीनखान याला िलहा की, त्याने सकरलना (िवशाळगड) च्या तोफा हुजुरात आणा या. 

 
मोगलखानाने पुढील माणे िवनंती केली: 

 
“काल मला आ ा झाली होती की, िचकोडीच्या जिमनदाराला मी औरंगाबादेस 

पोहोचवावे. तेथून वाटेवरचे फौजदार त्याला ग्वा हेरच्या िक यात नेऊन पोहोचवतील. पण मी 
आप या इलाख्याच्या बदंोब तासाठी जात आहे. काय आ ा.” बादशहा हणाले की, “हुकुम मागे 
घेण्यात आला.” 

 
बाहशहानी मुहंमद अमीनखान बहादुर याला चार हजार रुपयाचंा एक ह ी बक्षीस िदला. 

सैफु ाखान यालािह एक ह ी देण्यात यावा अशी आ ा झाली. 
 

मतलबखानाने पुढील माणे िवनंती केली: “उ व ीपत हा जुि फकारखानाच्या सैन्यात तैनात 
आहे. त्याला पाचश ेजातची मनसब िमळाली आहे. मनसबदाराचं्या यादीमध्ये त्याचे नाव न दण्यासंबंधी 
काय आ ा.” बादशहानी आ ा केली की, “तो आप या तैनातीच्या जागेवर जाणार असेल तर त्याला 
बहाल समजण्यात याव.े” 
 

बादशहानी आ ा केली की, मन्सूरखानाचे दोनश े यादे अमानु ाखानाबरोबर तैनात करण्यात 
यावते. 
 

आठ जानेवारी १७०३ 
 

आज बादशहानी दोन्ही िदवाण (कचेऱ्या) बदं ठेव या. 
 

नऊ जानेवारी १७०३ 
 

आजही कचेऱ्या बदं ठेवण्यात आ या. रमजानचा मिहना बादशहाच्या कारभाराला स ेचािळसावे 
वषर् लागले. बादशहाजादा कामबख्श याने येऊन न पणे अिभवादन केले. 
 

नऊ जानेवारी १७०३ 
 

आज बादशहानी िदवाण कचेऱ्या बदं ठेव या. 
 

मुहंमद आिरफ कौल याला मोच्यार्वरची बातमी काढण्यासाठी बादशहानी पाठिवले होते. त्याने 
येऊन सािंगतले की, “मोच बुरुजापयत पोहोचले असून दगड फोडणारे (बेलदार, संगतराश.) हे 



 
अनुकर्मिणका 

िक याचा बुरुज खणीत आहेत. बुरुजाजवळ शतर्चू्या झोप ा होत्या, त्या आप या सैन्याने जाळून न  
के या आहेत. 
 

दहा जानेवारी १७०३ 
 

आजही बादशहानी िदवाण कचेऱ्या बदं ठेव या. िदवसाचा एक हर व पाच घटका झा या असता ं
बादशहाना कळिवण्यात आले की, अमीरूलउमरा (मुख्य धान असदखान) हे मुजऱ्यासाठी आले आहेत. 
बादशहानी आ ा केली की, मी िदवाण आज बदं ठेवला आहे. अमीरूल-उमरानंी आप या तंबुकडे जाव.े 
बादशहानी कृपायुक्त होऊन त्याला एक संतर् िदले. 
 

आका हुसेनचा मुलगा अ दु ा हा पेडगाव उफर्  बहादुरगड येथे तोफखान्याचा दारोगा होता. त्याला 
तेथील बख्शीिगरी आिण वाकेनवीशी पण देण्यात आली. यापूवीर् िक ेदारखानाचा पुतण्या आिण अहमदचा 
मुलगा मुहंमद हुसेन त्या जागेवर होता. त्याला तेथून बदलण्यात आले. 
 

अकरा जानेवारी १७०३ 
 

आज रमजान मिहना सुरू. तसेच बाहशहाच्या कारिकदीर्चे स ेचािळसावे वषर् सुरू. अमीर 
उमरावानंी येऊन बादशहाला न पणे अिभवादन (तसलीम) केले. 
 

सटवाजी डफळे याला सहा हजार जात आिण सहा हजार वार अशी मनसब होती. त्याला 
इंदापूरचा ठाणेदार व बहादुरगडचा िक ेदार आिण फौजदार मुगलखान याजपाशी तैनात करण्यात आले 
होते. त्याने पुढील माणे िवनंती केली: “माझ्या पथकाशी मुगलखानाची वागणूक बरोबर नाही. मला 
उ दतु मुक गािजउ ीन खान बहादुर फीरोजजंग याचं्या फौजेत तैनात करण्यात याव.े” बादशहानीं िवनंती 
मान्य केली. 
 

इरादतखान (याचें आत्मचिरतर् िस  आहे) याला एक हजार जात व सातश े वार अशी मनसब 
होती. तो मुहंमद अमीनखान बहादुर याजपाशी तैनात होता. त्याला तेथून काढून बादशहानी आपली 
छावणी आिण पुणे यामधील भागावर ठाणेदार हणून नेमले. 
 

बारा जानेवारी १७०३ 
 

आज बादशहानी सकाळच्या ऐवजी दुपारी िदवाण (आपली सरकारी कामाची जागा) भरिवला. 
 

दुपारीच बादशहानी हमीदु ीन खान बहादुर याला आ ा केली की, “तु ही मोच्यार्वर जा. बुरुज 
खणण्याचे काम आिण मोच्यार्ची पिरि थती पाहून परत या.” 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, “मजनून नावाची तोफ तरिबयतखानाच्या मोच्यार्च्या टेकडी 
(िंकवा लहान ड गर) वर (कोहे मोचार्स) पोहोचली असून ितच्या ारे क डाणा िक याच्या बुरुजावर मारा 
चालू आहे.” 



 
अनुकर्मिणका 

 
बाहशहानी आ ा केली की, “तोफासंाठी लागणारी सरंजाम सामगर्ी शमशरे बेगने घालून िदले या 

िनयमा माण फकीरमुहंमद अईजखानी करावल यानंी तयारीत ठेवावी.” 
 

तेरा जानेवारी १७०३ 
 

बादशहानी पुढील माणे आ ा केली: “तळावरून ( पुरीच्या) तोफा येत आहेत. अ दु ाबेग 
चौरागाशी याला तोफा घेऊन येण्यासाठी पाठवाव.े तोफा ओढण्यासाठी लागणाऱ्या बलैाच्या खचार्-
खुराकासाठी त्याला शभंर अ या देण्यात या या.” 
 

चौदा जानेवारी १७०३ 
 

दाभाडी (औरंगाबाद िज हा) येथील ठाणेदार मोितकदखान याने पुढील माणे िलहून कळिवले 
की, “शहाजादा मुहमद बेदारबख्त बहादुर (औरंगाबादेचा सुभेदार आिण औरंगजेबाचा नातू) हे वाघाच्या 
िशकारीसाठी इकडच्या भागात आले होते. त्यानंी मला एक घोडा बक्षीस िदला.” बादशहानंी आ ा केली 
की, “घोडा बक्षीस हणून िदला आहे तो ठाणदारानंी घ्यावा.” 
 

पालीगडचा िक ेदार सेनापत याने कळिवले की, “मी शतर्ूंच्या एका सरदाराला िजवतं पकडला 
आहे. त्याला मी हुजुरात पाठवीत आहे. माझा मुलगा रतनिंसग हा माझा नायब हणून पालीगडला आहे. 
त्याने कामिगरी केली. त्याला मनसब िमळावी. ” त्याला अडीचश ेजात व प ास वार अशी मनसब देण्यात 
आली. 
 

वऱ्हाडच्या बात यावरून कळले की, अलीमदार्तखानापाशी मुहमद जाफर हा मनसबदार तैनात 
होता. त्याला शभंर जात व प ास वार अशी मनसब होती. तो मरण पावला. 
 

हैदराबाद-कनार्टकच्या बात यावरून पुढील माणे कळले: पराणगड (?) वर पुरुषो मदास हा 
िक ेदार होता. िशबदंीच्या िशपायानंी पगार बाकीसाठी त्याला ठार मारले. बादशहानी रूहु ाखानाला 
आ ा केली की, “दुसऱ्या कुणाला िक ेदार नेमा.” 
 

पंधरा जानेवारी १७०३ 
 

बादशहानी आ ा केली की, कनार्टकी (पायदळाची) ठाणी कायम करा आिण एकंदरीत ठाण्याचें 
कसे काय आहे, तपासणी करून रूहु ाखानानंी याव.े” 
 

सोळा जानेवारी १७०३ 
 

बऱ्हाणपूर (खानदेश) चा सुभेदार व बागलाण वगैरेचा फौजदार याला दोन हजार जात व दीड 
हजार वार अशी मनसब होती. तीत वाढ करण्यात आली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

फळफळावळ खात्याचा दारोगा मुहरमखान याने काल बादशहाना कळिवले की, “बादशहाजादा 
मुहमद आ मशहा (गुजरातचा सुभेदार) याने डािंळबाच्या दहा करं ा पाठिव या आहेत. 
 

मीर यसूफ (मीर इ ाहीमचा मुलगा) हा मन्सूरखानापाशी तैनात होता. त्याची नेमणूक अहसनाबाद 
उफर्  गुलबगार् िक याच्या तोफखान्याचा दारोगा हणून करण्यात आली. कान्होजी िशक या पाच हजारी 
मनसबदाराची मनसब वाढिवण्यात आली. आ मगड उफर्  पुरंदर िक याच्या तोफखान्याचा दारोगा 
मुहमद मीर हा येऊन बादशहाना भेटला. 
 

िशवापूरची ठाणेदारी अमानु ाखान याला देण्यात यावी अशी आ ा झाली. 
 

सतरा जानवारी १७०३ 
 

बख्शीउ मुक रूहु ाखान व मतलबखान हे सफर् राजखानाचे ठाणे पाहण्यास गेले होते. त्यानंी ठाणे 
पािहले. कनार्टकी पायदळ ( यादे) पथकाचा अिधकारी गौतम याला सरफराजखान व मुहमद अमीनखान 
बहादुर याचं्या ठाण्याजवळ टेकडीवर त्यानंी नेमले. नंतर ते येऊन बादशहाना भेटले. 
 

इ लामगड उफर्  रायरी (रायगड) चा िक ेदार व फौजदार िशविंसग हा िक यावर आपला नायब 
ठेवनू, बादशहाकडे येऊन त्यानंा भेटला. त्याला एक हजार जात व एक हजार वार अशी मनसब होती. 
हजार वार दुघोडी होते. मनसबीत पाचश े(जात) अशी वाढ करण्यात आली. 
 

िशवनेरीचा बदललेला िक ेदार न ु ाखान हा येऊन बादशहाना भेटला. 
 

फतेहु ाखान बहादुर आलमगीर शाही हा सखरलना उफर्  खेळणा (िवशाळगड) येथून तोफा 
आणण्यासाठी व गिनमाचें पािरपत्य करण्यासाठी गेला होता. शाबान मिहन्याच्या चोवीस तारखेस तो 
सखरलना (िवशाळगड) िक यावर पोहोचला असे बादशहाना कळिवण्यात आले. 
 

ख्वाजा मुहंमद अशरफ हा हु े रीचा फौजदार होता. त्याची फौजदारी काढून घेण्यात आली पण 
हु े रीची िक ेदारी व त्या महालाची अमार्नी त्याच्याकडे देण्यात आली. 
 

वीस जानेवारी १७०३ 
 

वऱ्हाड व नादेंड या ातंातील देशमुख अ दु ा याचे चोराशंी (मरा ाशंी) संगनमत आहे असे 
कळले. त्याला पकडून आणण्यासाठी िमजार्बेग गुजर्बदार्र याला नेमण्यात आले. त्याच्या बरोबर वऱ्हाड व 
नादेंड या दोन्ही सु याचंा सुभेदार (गािजउ ीन खान फीरोज जंग) याच्या नाव ेआ ापतेर् पाठिवण्यात 
आली. 
 

अंतूर (? औरंगाबाद िज हा) चा िक ेदार गुलामअली याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

मेमार (बाधंकाम करणारा आिर्कटेक्ट) शुकुर् ा याने बादशहाच्या आ ेने मोगल सैन्य खणीत 
असले या क डाण्याच्या बुरुजाचा नकाशा तयार केला होता. तो त्याने बादशहाना दाखिवला. 
 

गोिंवदराव हरकारा याने मुजऱ्यासाठी अदालत (न्याय) कचेरीत येत जाव ेअशी बादशहाने आ ा 
केली. 
 

बादशहानी आ ा केली की, “तरिबयतखानाच्या मोच्यार्वर चाळीस मण सरब व बदुंकीची दारू 
आिण पाचश ेलोखंडी गोळे (तोफाचें) पाठिवण्यात याव.े” 
 

एकेवीस जानेवारी १७०३ 
 

बहादुरगड ते औरंगाबाद या मागार्ने रक्षण करण्याचे काम मुगलखान याजकडे देण्यात आले होते. 
त्याच्या सैन्यात सटवाजी डफळे हा तैनात होता. त्याच्याऐवजी बिहजीर् (पाढंरे?) ला तैनात करण्यात 
आले. 
 

बावीस जानेवारी १७०३ 
 
फतेहु ाखान बहादुर आलमगीर शाही याच्या सैन्यातील बात यावरून पुढील हकीकत कळली: 
 

“फतेहु ाखान हा खेळण्याला पोहोचला. त्याने खेळण्याचा (िवशाळगड) िक ेदार जाबताखान 
याला बोलािवले आिण बादशहानी आ ा के या माणे त्याला िवचारले “तु ही िक ेदारीचा राजीनामा का 
देता?” जाबताखान हणाला, “मला ही िक ेदारी नको आहे.” 
 

यानंतर फतेहु ाखानाने राजा अवधूत िंसग (उिदतिंसग) याला देण्यासाठी बादशहाचे फमार्न व 
िखलातीची व े आणली होती. ती त्याला िदली आिण िक ेदारीची कामिगरी त्याला िदली. 
 

आता फतेहु ाखान, बादशहानी मागे तेथे (िवशाळगडावर) तोफा ठेव या होत्या, त्या बरोबर 
घेऊन येण्याचा बेत करीत आहे. 
 

तेवीस जानेवारी १७०३ 
 

आज बादशहानी िदवाण (न्यायदान वगैरे) चे काम बदं ठेवले. 
 

चोवीस जानेवारी १७०३ 
 

मुगलखान याजकडे पेडगाव (बहादुरगड) ची िक ेदारी, इंदापूर, चाभंारग दा ही ठाणी होती. 
त्याच्याकडे बहादुरगडपासून औरंगाबादपयतच्या मागार्चे रक्षण करण्याचेही काम होते. बादशहानी 
बहादुरगडावर मुगलखानाचा मुलगा अ दु है याला नायब हणून नेमले. दुसरा मुलगा बहरामंद याला 



 
अनुकर्मिणका 

इंदापूरच्या ठाण्यावर नेमण्यात आले. अबु कािसम फालजी (?) याला मुगलखानाचा नायब हणून 
चाभंारग ावर नेमण्यात आले. 
 

पंचेवीस जानेवारी १७०३ 
 

िमहदी आबाद (तुळजापूर अगर जवळचे ठाणे?) चा बदललेला ठाणेदार अ दुलर्सूलखान (हा व 
याचा मुलगा हे पुढे िनजामाच्या काळात िशवनेरीचे िक ेदार होते) हा येऊन बादशहाला भेटला. त्याचा 
मुलगा मकबूल आलम हाही बादशहाना भेटला. 
 

बख्शी उ मु क रहु ाखान हा काही (घासदाणा) आणण्याच्या मोिहमेवर गेला होता. तो येऊन 
बादशहाना भेटला. 
 

मरहूम सरबराहखानाचा मुलगा जमाल हा तरबदाराचंा (परशुधारी) दारोगा (अिधकारी) होता तो 
मोच्यार्त तैनात होता. त्याला दोनश े (जात) ची मनसब होती. तरिबयतखानाच्या िवनंतीवरून त्याची 
मनसब प ासने वाढिवण्यात आली. 
 

तळावरून ( पुरीच्या) दोन तोफा आ या होत्या. त्या मोच्यार्वर पाठिवण्यात या या अशी 
बादशहानी आ ा केली. िवजापूर येथील हरकऱ्याचं्या िलिहण्यावरून पुढील माणे कळले: “शतर्चेू सैन्य 
िवजापूरच्या आसपास पसरले आिण त्यानंी धामधूम सुरू केली. पण चीनकुलीजखान बहादूर येत आहे असे 
कळ यावर शतर्चेू सैन्य पागंले आिण तेथून िनघून गेले.” 
 

औरंगाबादच्या हरकाऱ्याच्या िलिहण्यावरून पुढील हकीकत कळली: “फुलं ीच्या पलीकडे 
(औरंगाबादेजवळ) चोराचंी (मरा ाचंी) पथके िठकिठकाणी पसरली होती. ते धामधूम करीत होते. 
शहाजादा बेदारबख्त याचे सरदार हाजी शहाब व तोफखान्याचा दारोगा आका मुहंमद नामी हे सैन्य घेऊन 
त्याचं्यावर चालून गेले. त्यानंी शतर्पैूकी अनेकानंा ठार मारले व अनेकानंा जखमी केले. यानंतर ते 
शहाजा ाकडे परत आले. 
 

स वीस जानेवारी १७०३ 
 

हैदराबाद सु यावर रू तमिदलखान हा (कामबख्श तफ) नायब हणून काम करीत होता. त्याला 
तेथून बदलण्यात येऊन कोहीरचा फौजदार मुज फरखान याला त्याच्या जागेवर नेमण्यात आले. 
 

सरफराजखान याची आिर्थक ि थित चागंली नाही असे कळले. त्याला एक हजार अ या ा या 
अशी आ ा झाली होती. यािशवाय त्याला मदत हणून पाच हजार रुपये देण्यात आले. 
 

बादशहानी पुढील माणे आ ा केली: “बादशाही छावणी (िंसहगडासमोर) चे रक्षण करण्यासाठी 
छावणी भोवती सावधानतेचा उपाय हणून िंभत (अहाता, कंप ड) बाधंावी. सातारच्या वे ाच्या वळेी 
छावणीभोवती बाधंली होती तशी. हे काम सरबराहखान कोतवाल याने करावे. े  सरदारानंीं स ा (पाणी 
पुरिवणारे) व इतर माणसेही या कामासाठी पुरवावी. 



 
अनुकर्मिणका 

 
राव उिदतिंसग याला खेळण्याचा (िवशाळगड) िक ेदार हणून नेमण्यात आले. त्याला अडीच 

हजार जात व दोन हजार वार (पैकी पाचश े वार दुघोडी) अशी मनसब होती. िशवाय त्याला एक कोिट 
आठ लक्ष दान इनाम हणून देण्यात येत. त्याच्या मनसबीत पाचश े (जात) अशी वाढ करण्यात आली. 
पूवीर्चा िक ेदार जाबताखान याला हुजुरात बोलवण्यात आले. 
 

(रमजान वीस,) स ावीस जानेवारी १७०३ 
 

बादशहानी मुहरमखान यास पुढील माणे आ ा केली: 
 

“सवर् अमीर उमराव व शहाजा ाचें वकील याजंकडून त्येकी एक हजार पोती (एक 
हजार पोत्याचंी िंकमत िदडश े रुपये) गोळा करा आिण मीरआितश तरिबयतखान याजकडे 
मोच्यार्वर पाठवनू ा.” 

 
बादशहानी पुढील माणे आ ा केली: “िशवापूरची ठाणेदारी खानचंद याजकडे राहील, पण िक ा 

हाती येईपयत अमानु ाची पथके तेथे राहतील. िक ा हाती आ यावर ठाणे खानचंदाकडे राहील. 
 

अ ावीस जानेवारी १७०३ 
 

मीर आजमु ा याला सजावली (अंमलबजावणीचा अिधकारी) हणून हिमदखान (फीरोजजंगाचा 
भाऊ) याजकडे पाठिवले होते. त्याच्याबरोबर फीरोजजंगाच्या नाव ेसादर केलेले फमार्न देण्यात आले 
होते. ते काम आटोपून व फीरोजजंगाचे िवनंतीपतर् घेऊन तो परत बादशहाकडे आला. 
 

माळ यातील बात यावरून पुढील हकीकत कळली: “तेथे मुहंमद हकीम हा िजिजया कराच्या 
वसुलीचा अमीन (अिधकारी) होता. 
 

हदेव िशसोिदयाचा मुलगा देवीिंसग याच्या जिमनदारीतील देशात िजिजया वसूल 
करण्यासाठी त्याने जलाल मुहंमद नावाच्या वाराला पाठिवले. तेथे कुणीतरी माणसानंी जलाल 
मुहंमदच्या दाढी-िमशा भादरून त्याला परत पाठिवले. बादशहानी देवीिंसगाची मनसब कमी केली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, “रामगडचा बदललेला फौजदार व दलपतचा मुलगा गजपत 
याने गुलाम मुहंमद कंबू याला कुणाकडून तरी ठार मारिवले आिण त्याची मालम ा बळकािवली. सध्या 
गजपत हा हैदराबाद येथे आहे.” 
 

बादशहानी आ ा केली की, हैदराबादच्या नायब सुभेदाराने गजपत याला पकडून हुजुरात 
पाठवावे. 
 

एकोणतीस जानेवारी १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

ख्वाजाखान (तुकर् ताजखानाचा भाऊ) हा मरा ाचं्या कैदेत होता. ख्वाजाखान याचा मुलगा 
खानख्वाजा याच्याकडे बादशहानी फळफळावळाचें एक ताट पाठिवले. 
 

करडे नमुने येथील ठाणेदाराकडून मजूर व सुतार इत्यािद मागवनू घ्याव े आिण त्यानंा 
क डाण्याच्या मोच्यार्च्या कामासाठी पाठवाव ेअशी आ ा झाली. या कामावर असदबेग वगैरे गुजर्बदार्र हे 
नेमण्यात आले. असदबेग हा करडे िनमोण्याच्या ठाण्याकडे आिण स यदकािसम हा माहुलच्या 
ठाणेदाराकडे बादशहाच्या आ ेकरून गेला. दाऊदखानाच्या िलिहण्यावरून मु क जगदेवचा ठाणेदार 
अ दुलनबी याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 

माहुलच्या ठाण्यावर स यद मुजि मल हा ठाणेदार होता. त्याला अबु बरकतखान याच्या जागेवर 
दामरली (?) चा फौजदार हणून नेमण्यात आले. मुहंमद अली, अ ाहयारबेग वगैरे गुजर्बदार्र फरारी 
झाले असे बाहशहाना कळिवण्यात आले. 
 

तीस जानेवारी १७०३ 
 

मतलबखान याने िवनंती केली की, बादशहाजादे आिण अमीर उमराव याचं्याकडून क डाण्याच्या ं
मोच्यार्साठी त्येकी दीडश ेरुपये अगर हजार पोती वसूल करावी अशी आ ा झाली होती. पण अमीर 
उमरावाचं्या गुमा त्याकडून पोत्याचा, अगर रकमेचा पुरवठा होणे शक्य िदसत नाही. बादशहानी आ ा 
केली की, हा पुरवठा हुजुरात हजर असलेले बादशहाजादे व अमीर उमराव याचं्या गुमा त्याकंडूनच 
करवनू घ्यावा. इतरानंा तर्ास देण्यात येऊ नये. दाऊदखानाने िलिहले की, वलेोरच्या वे ात कान्होजी 
(िशक) वगैरनी कामिगरी बजावली नाही, त्यानंा बदलण्यात याव.े िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

एकतीस जानेवारी १७०३ 
 

बख्शी उ मु क रहु ाकान याची मुलगी मरण पावली. 
 

अहिदयानचा बख्शी नेकनामखान हा आजारी होता. तो बरा झाला आिण बादशहाना येऊन भेटला. 
 

अ ीचा ठाणेदार व नाहरखान मरहूम (िदवगंत) चा मुलगा संगरामखान हा येऊन बादशहाना 
भेटला. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

असीरगडचा िक ेदार व फौजदार शहामतखान याने पुढील माणे िवनंतीपतर् पाठिवले: 
“मरा ाचें सुमारे वीस हजार वार आिण सहा हजार पायदळ असे सैन्य आले असून त्याने खरगोणचा 
भोवतालचा भाग लुटून फ त केला आहे. हे सैन्य आता असीरगडच्या पायथ्याशी येऊन पोहोचले आहे. 
िक ेदार हा तटावरून तोफाचंा मारा करीत आहे.” 
 

बाहशहानी ते नजरेखालून घातले. हमीदु ीनखान बहादुरचा सासरा व मंगळवे ाहून बदललेला 
अमीन मुहंमद सईद हा बादशहाना भेटला. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बऱ्हाणपूर (खानदेश) चा सुभेदार व बागलाणचा फौजदार नजाबतखान याजकडे होशगंाबादची 
फौजदारी पण सोपिवण्यात आली. 
 

एक फे ुवारी १७०३ 
 

बहादुरगड ते औरंगाबाद या मागार्चा रक्षक (राहदार) याणे पुढील माणे िवनंती िलहून पाठिवली: 
“अ दुलज बारचा मुलगा स यदअली हा माझ्यापाशी तैनात आहे. त्याच्याकडे मािणकद ाचंी ठाणेदारी 
देण्यात यावी. िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

शखे अजमतु ा अहमदनगरी याचंी अ दुल अली (ठाणेदार तनमावलर?) व मुहंमद अली ठाणेदार 
मािणक द दा याचं्याकडून ठाणी काढून घेण्यात आली. त्याचंी मनसब कमी करण्यात आली आिण त्यानंा 
अहमदनगर येथे तैनात करण्यात आले. 
 

क डाणा 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, गौतम हजारी हा पायदळाचा ( यादा) ठाणेदार असून क डाणा 
भोवतालच्या चौकीवर ठाणेदार होता. त्याला पाचश े जात व दोनश े वार अशी मनसब होती. 
िक याभोवतीच्या चकमकीत तो मारला गेला. हे एकून बादशहानी त्याच्या मुलाला चारश ेजात व शभंर 
वार अशी मनसब िदली. 

 
दोन फे ुवारी १७०३ 

 
आज बादशहानी दोन्ही िदवाण (खास व आम) चे काम बदं ठेवले. 

 
काल रातर्ी हेरानंी पुढील बातमी आणली.— “जुि फकारखान बहादुर नु तजंग हा गिनमाचं्या 

(मरा ाचं्या) पाठलागावर होता. आ े माणे तो छावणीकडे आला. क डाणा िक याभोवती जेथे 
मन्सूरखानाचे ठाणे आहे तेथून दीड कोसावर तो येऊन उतरला आहे.” बादशहानी त्याच्यासाठी खास 
िखलातीची व े वगेळी काढून ठेवली. 
 

उ दतु मु क खान फीरोजजंग याच्या फौजेत सरअंदाजखान हा तैनात होता. िवजापूरच्या 
सु यावर तो फीरोजजंगातफ नायब सुभेदार हणून काम करीत होता. त्याला तेथून बदलण्यात येऊन 
फीरोजजंगाचा वऱ्हाड सु याचा नायब सुभेदार हणून त्याची नेमणूक करण्यात आली. त्याला दीड हजार 
जात व एक हजार वार अशी मनसब होती. तीत पाचंश े(जात) ची वाढ करण्यात आली. 
 

िमहदी आबादचा बदलेला ठाणेदार अ दूलरसूलखान हा येऊन बादशहाना भेटला. त्याच्याकडे 
अहमदनगर सरकार (िज ातील) मधील िंनब बहरा (?) व मािणक द दा ही ठाणी देण्यात आली. 
 

मुहमद अमीन गुजर्बदार्र हा फीरोजजंगाच्या नावे बादशहाचे फमार्न घेऊन गेला होता. त्याचे उ र 
घेऊन तो बादशहाकडे परत आला. 



 
अनुकर्मिणका 

 
यापूवीर् बादशहाच्या श यागृहाभोवती वीस िंहदू बदूंकची तैनात असत. बादशहानी आ ा केली की, 

यापुढे िंहदू बंदूक याचं्या ऐवजी मुसलमानाना श यागृहाभोवतालच्या चौकी पहाऱ्यावर नेमण्यात याव.े 
 

मोच्यार्वर काम करणारे कहार व हमाल, याचंा दरोगा कलालखान उफर्  दूला हा चागंली मेहनत 
घेत आहे असे कळले. त्याचंी मनसब वाढिवण्यात आली. संगरामखान याला त्याच्या मरहूम बापाची 
जहागीर (तनखा) देण्यात आली. 
 

तीन फे ुवारी १७०३ 
 

काजी अकरमखान याच्या मुलीचे मुलगे महमंद इसहाक वगैरे व भाचा यानंा मनसबी देण्यात 
आ या. 
 

तळकोकण 
 

तळकोकणचा िदवाण महमंद मुहिसन याने पुढील माणे वृ ातं िलहून पाठिवला: 
 

मराठा सरदार खंडेराम (?) यानें तळकोकणचा फौजदार हसन कुलीखान याला पकडून कैद 
केले. त्याने मदर्नगड (क ाजवळ) िक याला वेढा घातला आहे. सैफखान (बेळगावचा िक ेदार व 
फौजदार) आिण िक यातील िशबदंीचे सहकायर् घेऊनही िक ा तीन मिहन्याच्यावर िटकाव धरील असे 
वाटत नाही. कोणी फौजदार नेमण्यात यावा अगर कुमक पाठिवण्यात यावी. िक यात अ धान्याची 
सामगर्ी नाही, लवकर पाठवावी.” 
 

बादशहानी पुढील माणे आ ा केली: “रूहु ाखान (बख्शी) याने फ ेहु ाखान बहादुर (हा 
िवशाळगडकडे होता). याला िलहावे की, फ ेहु ाखानाने आ मनगर बेळगावला जाव.े तेथील िक ेदार 
व फौजदार सैफखान याला तळकोकणची फौजदारी पण देण्यात येत आहे. त्याला त्याने तळकोकणात 
पाठवावे. 
 

चार फे ुवारी १७०३ 
 

एक हर व चार घिटका िदवस आला असताना बादशहा अदालत कचेरीत आले. िदवाण (कचेरी) 
मध्ये िवनंती करण्यात आली की, जुि फकारखान हे आप या सहकाऱ्यासंह, मन्सूरखान याचं्या 
ठाण्याजवळून (कडून) भेटण्यासाठी आले आहेत. त्यानंी सेवते हजर हाव ेअशी आ ा झाली. नु तजंग 
जुि फकारखान यानंी एक हजार अ या व दोन हजार रुपये िनसार (ओवाळून) दाखल केले. त्यानंा 
खास िखलातीची व े देण्यात आली. बादशहा रूहु ाखान बख्शी यानंा हणाले तु ही जुि फकारखानाला 
व े ा, त्याचं्याकडून दरबारी िश ाचारा माणे मुजरा (तसलीमात) करवनू घ्या व मीर बख्शीिगरीचा हु ा 
सुपूदर् करा. कचेरी संप यावर जुि फकारखान यानंी जु लतु मु क अमीरूलउमरा (पतं धान असदखान व 
जुि फकारखानाचा बाप) याला भेटण्यास जाव ेअशी बादशहानी आ ा केली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

महमंद हुसेनचा मुलगा स यद नािसर याची बगंालच्या वयतूात (सावर्जिनक सरकारी मालम ा) 
चा मुख्यािधकारी हणून कोहीर (सध्या आंधर् देश) चा फौजदार स यद मुज फरखान याचं्या हैदर्ाबादचा 
सुभेदार हणून नेमणुका करण्यात आ या. 
 

जुि फकारखानाच्या सहकाऱ्यापैंकी पुढील मंडळी बादशहासमोर हजर झाली. त्यानंी नजरा 
िद या:— 
 

(१) इ माईल खान मका, (२) कान्होजी िशक, (३) राव दलपत बुंदेला, (४) रामिंसग 
हाडा, (५) मरहूम मरहमत खान याचा मुलगा मुहमंद बाकर, (६) अनुपिंसगाचंा मुलगा 
सुजानिंसग, (७) राव दलपतची मुले भारतीचदं वगैरे, (७) रणदु ाखान, (८) िहफजु ाखान, 
(९) इि फदारचा मुलगा अ ाहयार. 

 
तरिबयतखान (तोफखान्याचा मुख) याने पुढील माणे िवनंती केली: –– 

 
“माझ्या जहािगरीचा कारभारी (आिमल) यानें हंुडी (मध्ये बदलून घेण्यासाठी) बारा 

हजार रुपये बऱ्हाणपुरास पाठिवले होते. अ ाहयारबेग हा तेथे (बऱ्हाणपूर) कोतवाल आहे. 
गिनमाचं्या (मरा ाचं्या) सैिनकानंी पैसे लुबाडले आिण ते फरार झाले, ही गो  बऱ्हाणपूरच्या 
वारदात (घटनावृ ) मध्ये न दली गेली आहे. मरहूम फािजलखान याचा मुलगा अ दुरहीमखान, 
याला या गो ीची मािहती आहे. इनायतु ाखान याला आ ा हावी की, त्याने अ ाहयारबेगाकडून 
मला माझी र म देववावी.” 

 
अदालत (न्यायकचेरी) चा दारोगा आजारी अस याचे कळले. त्याच्या जागी अदालतचा मुशरफ 

मुहंमद मजहर याने दाबेदाराचें अजर् घेत जाव ेअशी आ ा झाली. तरिबयतखानाच्या िवनंतीवरून शखे यार 
मंुहमद याचा मुलगा मंुहमद आिबद याला न याने दीडशचेी मनसब देण्यात आली. दंडा राजपुरीचा 
िक ेदार व फौजदार याने िसरका (औषधी) व गुलाब (काही गुलाबाचे काही औषधी पदाथर्) याचे दोन बगंी 
(पासर्ले) पाठिवले ते बादशहानी पािहले. ते हकीम हािजफरखान याजंकडे पाठवाव ेअशी आ ा झाली. 
गुलाबाचा (अ र िंकवा अन्य पदाथर्) काही भाग तरिबयतखानाकडे पाठिवण्यात यावा, अशी आ ा झाली. 
 

िदवाण (कचेरी) संप यावर बादशहाना कळिवण्यात आले, ते असे. –– 
 

ख्वाजाखान हा गिनमाचं्या (मरा ाचं्या) कैदेतून सुटून काल रोजी मुहंमद अमीनखान 
बहादुर याचं्या तंबवूर आला मुहंमद अमीन खान यानें त्याला आप याबरोबर येथे आणले आहे. 
बादशहानी आ ा केली की, त्यानंा कचेरीच्या मिशदीत आणा. त्या माणे हमीदु ीन खान बहादुर 
याने त्यानंा बादशहासमोर आणले. बादशहानंी ख्वाजाखान यास िखलातीची व े, एक खंजीर 
आिण फळाचें ताट ही िदली. 

 
बादशहानंी आ ा केली की, बिहरामदखानाच्या विहवाटी माणे जुि फकारखान याने गुलालबारातं 

पालखीतून येत जाव.े 
 



 
अनुकर्मिणका 

मतलबखानाचा मुलगा असदुला याला चारशचेी मनसब होती. ती वाढिवण्यात आली. 
 

िशकाकोल (आंधर् देश) चा फौजदार रू तिदलखान याची नेमणूक फकीरू ाखानाच्या ऐवजी 
मु ताफानगर (क डाप ी आंधर्) च्या फौजदारीवर करण्यात आली. त्याचंी मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

बादशहानंी आ ा केली की, बेलदारानंी दौलतखान्यापासून (बादशहाचें िनवास थान) मोच्यार्पयत 
(िंसहगडच्या) चा र ता नीट करावा. 
 

पाच फे ुवारी १७०३ 
 

आज िदवाण (कचेरी) बदं होते. काल बादशहानी जुि फकारखान नु तजग याला एक च मा 
बक्षीस िदला. 
 

नेमणुका व मनसबी–मरहूम अ दुलर ाकखान याचा मुलगा मुबारक मुिहयु ीन याची बनारसचा 
अमीन हणून नेमणूक करण्यात आली. त्याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. 
 

मुलतानचा िदवाण मंुहमद काजमखान याची मुले मीर इ माईल, मुहमंद याकूब वगैरेना मनसबी 
फ ेह दौलत कौल याने जुि फकारकानाकडे बादशाहंी भोजन नेले होते. त्याब ल त्याने दौलतकौल याला 
तीन व े व एक हजार रुपये बक्षीस हणून िदले. बादशाहानी ते माफ केले ( हणजे सरकारात न देता ते 
ठेवनू घेण्याची परवानगी दौलत कौल याला िदली.) 
 

औरंगाबाद खुज ताबुिनयाद येथील बक्षी व वािकयािनगार एितमादखान याच्या नाव ेरूहु ाखान 
याच्या मोहरेिनशी (िशक्क्याने) बादशहाचे आ ापतर् डाकचौकीने रवाना झाले. 
 

सहा फे ुवारी १७०३ 
 

आज िदवाण (बादशहाची कचेरी) बदं. 
 

बादशहाजादा आ म याचा िवनंती अजर् सुलतान नजर वकील याच्या ारे आला. 
 

बादशहानी पुढील माणे आ ा केली: 
 

“क डाणा (िसहगड) िक याजवळ दिक्षणच्या तोफखान्याचा दारोगा मन्सुरखान याचे 
ठाणे आहे. तेथे जुि फकारखानाने जाऊन आपले मोच कायम कराव.े पलीकडे अमानु ाखान 
वगैरेचे ठाणे आहे. तेथे जुि फकारखानाचे सहकारी इ माईलखान वगैरे राहतील. मन्सूरखान याने 
आपले ठाणे सोडून सरफराजखानाच्या ठाण्यावर जाव े आिण ते ठाणे हुशारीने साभंाळावे. 
सरफराजखानाने आप या ठाण्याहून याव ेआिण बादशाही ल करच्या चदंावल (िपछाडी) मध्ये 
राहाव.े आिण सावधिगरीने काम करावे 

 



 
अनुकर्मिणका 

सात फे ुवारी १७०३ 
 

श वाल स चेाळीस रमजान नंतरचा श वाल 
 

आज ईद. बादशहानी िदवाण (न्यायदानाचे कामकाज) बदं ठेवले. ईदच्या अिभनंदनाची पतेर् 
पुढील मंडळीकडून आली.:–– 
 

(१) बादशहाजादा आ म, (२) शहाजादाबेदारबख्त, (३) शहाजादा वालाजाह, (४) 
जहाजेंबबानू बेगम, शहाजादा कामबख्श आप या मुलासिहत बादशहाकडे आला. असदखान, 
जुि फकारखान, वगैरे ईद िनिम  हजेरी लावनू गेले. जीनतुि साबेगम, उदेपूरी बेगम इत्यादींची 
पतेर् आली. िवजापूरच्या हरकाऱ्याच्या पतर्ावरून कळले की, िवजापूर-कनार्टकचा फौजदार 
खुदाबदंाखान याने एक हजार वार व एक हजार पायदळ न याने भरती केले आिण तो तेरा (१३) 
रमजानला िवजापूराहून आप या इलाख्याकडे (दिक्षण कनार्टक) रवाना झाला. 

 
आठ फे ुवारी १७०३ 

 
आज िदवाण (बादशहाच्या आ ेने) बदं होते. खेळणा (िवशाळगड) चे नाव सकरलना ठेवले होते 

ते आता सखरलना करावे अशी आ ा झाली. जुि फकारखान याने मागे एक हजार अ या व दोन हजार 
रुपये िनसार व नजर हणून िदले होते. त्यापैकी बादशहानी फक्त शभंर अ या ठेवनू घेत या बाकीचे 
माफ केले. 
 

उ दतुलमु क खान फीरोजजंग याचा िदवाण मुहंमद जाफर याला त्या जागेवरून काढण्यात आले 
होते. त्याला बादशाहाच्या हुजुरात बोलावण्यात आले. पण तो आला नाही. त्याची जहागीर काढून घ्यावी 
अशी आ ा झाली. 
 

मोच्यार्साठी लागणाऱ्या कापड-चोपडासाठी सफर् राजखान याला तर्ास देण्यात येऊ नये, अशी 
आ ा झाली. हाजी चोराघाशीचा मुलगा मुहंमद यसूफ यास न याने मनसब देण्यात आली. मुज फर 
हुसेनचा मुलगा मुहंमद अमीन हा शहाजहानाबाद (िद ी) येथील िदवाणापाशी तैनात होता. त्याला 
अलाहाबादचा िदवाण मुहंमद अहसन याजपाशी तैनात करण्यात आले. 
 

बुणग्याहून ( पुरी) हरकाऱ्याने िलहून कळिवले की, खान िफरोजजंग याने सरअंदाजखान 
याला तीन व े व एक घोडा ही िदली आहेत. वऱ्हाडच्या नायब सुभेदारीवर त्याची (सरंदाजखान) तैनात 
करण्यात आली आहे (बादशहाच्या आ े माणे खिजन्याचा दारोगा िहफजु ा याला अ दासबेगच्या जागी 
माळ याचे कागदपतर् नेण्या-आणण्याच्या कामावर नेमण्यात आले. 
 

नऊ फे ुवारी १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज बादशहानी िदवाणाचे (कचेरीचे) काम बदं ठेवले. सकाळी बादशहानी पुढील माणे आ ा 
केली.––हमीदु ीनखान बहादुर यानी तरिबयतखानाच्या मोच्यार्वर जाव ेव िशवारपूरपयत जाऊन अंतर 
(साखळीने) मोजून याव.े 
 

हैदर्ाबादचा माजी फौजदार व कोतवाल व आता वरंगलवर असलेला फौजदार असदु ाखान 
शहाबाजखानी याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 
पुढील माणे नेमणुका करण्यात आ या:–– 
 

परं ाचा फौजदार व िक ेदार इ तखान याला औशाच्या (लातूर िज हा, मराठवाडा) 
फौजदारीवर, हैदर्ाबादच्या पिरसराच्या फौजदारीवर मुहंमद इवी, मरहूम हमजाखान याचा मुलगा असदु ा 
हा औशाचा िक ेदार व फौजदार होता. त्याला कंधारच्या िक ेदारीवर (नादेंड िज हा, मराठवाडा) 
नेमण्यात आले. मु तखरखानाचा मुलगा जहूरु ा याला दारोगा हणून नेमण्यात आले. मरहूम 
िकलेदारखान याचा नातू मुहंमद हुसेन याला त्र्यंबकच्या िक ेदारीवर नेमण्यात आले. अ दु नबी याला 
हैदर्ाबादची कोतवाली देण्यात आली. 
 

बादशहाचे कुटंुब औरंगाबादेस पाठिवण्याची आ ा.–– बादशहानी िखदमतगारखानाच्या नावे 
फमार्न पाठिवले, मजकूर असा–– 
 

बादशहाची कन्या जीनतुि सा बेगम व पत्नी उदेपुरी बेगम यानंा आ ा झाली की, त्यानंी 
इ लामपुरी ( पुरी) हून खुिज ताबुिनयाद औरंगाबादेस जाव.े िखदमतगारखान नाझर याने सवर् 
लवाजमा व सरंजाम घेऊन त्याचं्या बरोबर जाव.े 

 
बादशहानी आ ा केली की, उ दउ मु क फीरोजजंग यानंा पुढील माणे िलिहण्यात याव:े–– 

 
तु ही जीनतुि सा बेगम आिण उदेपुरी महल याचं्याबरोबर शहागड (जालना िज हा, 

मराठवाडा) पयत यावे. तेथून पुढे शहाजादा बेदारबख्त हा त्यानंा घेऊन जाईल. जीनतुि सा बेगम 
आिण उदेपुरी महल यानंा लागणाऱ्या सवर् सामानाची यव था करण्याची आ ा इ लामपुरी 
( पुरीचा तळ) येथील खानसा याचा (पुरवठा अिधकारी) अिधकारी फजलु ा याच्या नावे 
देण्यात आली. 

 
खुिज ताबुिनयाद (औरंगाबाद) येथील बयतूात (सरकारी मालम ेचा अिधकारी) मीरस यद 

मुहंमद याला आ ा करण्यात आली की, औरंगाबाद येथे जीनतुि सा बेगम वगैरेसाठी वाडा, महाल आिण 
इतर सरंजाम याचंी (मागील आ े माणे) यव था करावी. 
 

दहा फे ुवारी १७०३ 
 

आज िदवाण (कचेरी) झाले नाही. पुढील मंडळीच्या नाव ेआ ापतेर् (ह बु हुकुम) रवाना झाली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

इ लामपुरी उफर्  पुरीचा िक ेदार मुरीदखान याचे नाव े “जीनतुि सा बेगम, उदेपुरी महल 
याच्याबरोबर जे जे औरंगाबादेस जाऊ इच्छीत असतील त्यानंा िक यातून ( पुरीच्या) बाहेर जाऊ 
ाव.े त्यानंा हरकत करू नये.” 

 
पुरीचा नायब कोतवाल जैनु ीन याने िकरकट (?) च्या ठाणेदारीवर जाव ेअशी आ ा झाली. 

बादशहाजादा कामबक्ष याची लहान मुलगी आज बादशहाकडे आली. बादशहानी ितला बाजूबदं वगैरे पाच 
अलंकार (िंकमत सात हजार रुपये) िदले. 
 

शहाजहानाबाद िद ीच्या बात यावरून तेथील व सहारणपूरचा फौजदार शािकरखान याने 
र त्यावर वाटमारी करणाऱ्याचें पािरपत्य केले असे कळले.  
 

कंधार (िज हा नादेंड) चा बदललेला िक ेदार व फौजदार व अबदालबेग याचा मुलगा मुहंमद 
हुसेन याची मनसब कमी करण्यात आली. तसेच हरनेक (त्र्यंबक?) चा बदललेला िक ेदार मुहंमद 
सलीम याच्या बाबतीत करण्यात आले. 
 

हमीदु ीन खानबहादुर हा आ े माणे अंतर मोजण्याची साखळी घेऊन तरिबयतखानाचे मोच 
आिण िशवापूर येथे गेला होता. तो परत आला आिण त्याने आपला वृ ातं सादर केला. बादशहा हणाले, 
आ ही वार होऊन मोच पाहाण्यास जाऊ इिच्छतो. र ता कसा काय आहे? चौकशी करून बादशहानी 
पुढील माणे आ ा केली:–– 
 

बक्षीउ मु क नु तजंग जुि फकारखान यानंी आठव ातून दोनदा याव े आिण 
बक्षीिगरीची करणे सागंावी. इतर िदवशी काम असेल ते हुजुरात िलहून पाठवीत जाव.े 

 
स चेािळसावे वषर् 

 
श वाल पाच, अकरा फे ुवारी 

 
िदवसाचा एक हर चार घटका झा या असता बादशहा अदालत (न्याय कचेरीत) मध्ये आले. 
 
बऱ्हाणपूरच्या बातमीपतर्ावरून पुढील माणे कळले. –– दु ाचें (मरा ाचें) मोठे सैन्य याने 

नमर्दा ओलाडंली असून ते धामधूम करण्याच्या उ ेशाने माळ यात पसरले आहे. 
 

बादशहानी जुि फकारखान नु तजंग यास एक रत्नजिडत अलंकार (एक हजार रुपये 
िंकमतीचा) बक्षीस िदला. व त्याला काही आ ा देऊन त्याला त्याच्याबरोबर असले या पथकासिहत 
शतर्चू्या (मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी (नमर्देकडे) जाण्यास िनरोप िदला. 
 

बादशहाजादा कामबक्ष याचा मुलगा सु तानमुही याला सात हजारी मनसब व नगारे, नौबतीचा 
मानही देण्यात आला. 
 



 
अनुकर्मिणका 

जु लतु मु क अमीरुलउमरा (पतं धान असदखान) बक्षी उ मु क जुि फकारखान, नु तजंग, 
बख्शी उ मु क रुहु ाखान, अमीन खानबहादुर (िनजाममुलउ काचा चुलत चुलता आिण १७२१ मधे पंत 
धान) इत्यादींनीं ईदुि फतर् सणाब ल बादशहाना अिभवादन केले. 

 
मीर सदुर् ीन मुहंमदखान हा आजारी होता. तो बादशहाना भेटला. गुजर्बदार्राचंा मु फ मीर 

अ दुलरहमान हािह भेटला. राव दलपत बुदेंला याच्या मनसबीत वाढ करण्यात येऊन त्याला 
जुि फकारखानाबरोबर पाठिवण्यात आले. (सु िस  इितहासकार भीमसेन सक्सेना हा दलपत बुंदे याचा 
िचटणीस). 
 

उजबेकखान हा धारुर फ ेहाबाद (बीड िज हा, मराठवाडा) चा िक ेदार व फौजदार होता. 
धारुरला त्याने आपला नायब ठेवनू वतः ल करात याव े अशी त्याला आ ा झाली होती. तो येऊन 
बादशहाना भेटला. त्याने पाच अ या िनसार हणून िद या. त्याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. 
 

मुलतानचा सुभेदार शहाजादा मुहंमद मुईजु ीन याने पेशकश पाठिवली ती बादशहाच्या 
नजरेखालून गेली. मुहंमद मुअ म हा मध्य आिशयातून नुकताच आला होता. त्याला िखलातीची व े 
देण्यात आली. खासगीच्या खात्याचा दारोगा शखे सैफु ा याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. नवीन 
मनसब िमळिवणाऱ्यात पुढील मंडळी होती:–– 
 

खानचदं याचा नातू, िकशौरिंसगाची िशविंसग वगैरे मुल, आनंदिंसग. 
 

बारा फे ुवारी १७०३ 
 

आज बादशहानी िदवाण (कचेरी) बदं ठेवले. त्यानी पुढील माणे आ ा केली:–– 
 

क डाणा (िंसहगड) िक याच्या पलीकडे जुि फकारखानाचे मोच होते. ितकडे बक्षी 
उ मु क रूहु ाखान याने जाऊन नवीन यव था सुचवावी. रूहु ाखानाने त्या माणे केले. 
बादशहानी ठाण्याची यव था पुढील माणे केली:–– 

 
जुि फारखानाच्या मोच्यार्च्या जागेवर मन्सूरखान, सफर् राजखानाच्या जागेवर 

ख्वाजाखान, अमानु ाखानाच्या ठाण्यावर उजबेगखान. 
 
दौलताबादेचा फौजदार मुबारकखान यासं घो ानंा डाग देण्याच्या बाबतीत सूट देण्यात 

आली. 
 

तेरा फे ुवारी १७०३ 
 

जुि फकारखान यास चार ह ी व सोळा घोडे देण्यात याव े(सहा य हणून) अशी आ ा झाली. 
 

मुहंमद याकुब यास न याने मनसब देण्यात आली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशहाजादा कामबक्ष याचा मुलगा सुलतान मुहीउ ा याला यापुढे पतर् िलिहताना कोणत्या 

श दानंी गौरवाव े हे ठरिवण्यात आले. मुहंमद अमीन याला िखलाती व  व तीन हजार रुपये बक्षीस ही 
कामबक्षाच्या मुलाकडून देण्यात आली. मुहीउ ा हा वतः बादशहाच्या हुजुरात आला आिण त्याने मुजरा 
(तसलीमात) केला. 
 

सादातखानाचा नातू आिण अहमदअलीखानाचा मुलगा मुहंमद रजा याच्या मनसबीत वाढ 
करण्यात आली. ख्वाजा िनजामु ीन याजकडे त्याच्या भावाच्या जागी घो ानंा डाग देण्याचे द तर देण्यात 
आले. छतर्िंसग िशवदार याला जुि फकारखानाच्या सैन्यात पाठिवण्यात आले. त्याला दिक्षण ातंात 
जहागीर देण्यात यावी अशी बादशहानी आ ा केली. 
 

चौदा फे ुवारी १७०३ 
 

िशवनेरीचा िक ेदार न ु ा हा होता. त्याचा नायब कुतुबु ीन हा तेथे काम पहात होता. त्याला 
बदलण्यात आले आिण त्याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 

क याण-िभवडंीचा अिधकारी मातबरखान याच्यापाशी कृ णाजीचा मुलगा रामाजी हा तैनात होता. 
त्याला दीड हजार (जात) व एक हजार वार अशी मनसब होती. आिण आ ा करूनही तो िनयमा माणे 
पथके बाळगीत नाही अशी तकर्ार आली. रुहु ाखान याने ताकीद पाठवावी अशी बादशहानी आ ा केली. 
 

पंधरा फे ुवारी १७०३ 
 

बादशहानी आ ा केली की, जुि फकारखानाच्या फौजेच्या पगार वाटपासाठी (थकलेला पगार) 
त्याच्याकडे एक लाख एकोणीस हजार रुपये पाठिवण्यात याव.े 
 

बादशहाने आज िदवाण (कचेरी) केले नाही. स यदनुरु ा याला नूरखान ही पदवी होती. त्याला 
जफराबादचा िक ेदार जलालु ीनखान याजबरोबर तैनात करण्यात याव ेअशी आ ा झाली. 
 

बादशहानी आ ा केली की, औरंगाबादच्या तोफखान्याच्या सरंजामातून जुि फकारखानाला 
पुढील माणे पुरवठा करण्यात यावा:–– 
 

नाळ––पचाश,े शुतरनाळ––वीस, दारू––चाळीस मण, िशसे––साठ मण. 
 

सोळा फे ुवारी १७०३ 
 

आज िदवाण बदं होते. बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले: –– 
 

आजमनगर (बेळगाव) चा िक ेदार व फौजदार सैफखान याचा नायब मुहंमद 
मुजीमजबरचा मुलगा मुहंमद िस ीक हा होता. त्याला त्या जागेवरुन बदलण्यात आले आिण 



 
अनुकर्मिणका 

त्याला दरबारात हजर राहाण्यािवषयी सागंण्यात आले. तो काही हजर झाला नाही. त्याची 
जहागीर काढून घेण्यात यावी अशी आ ा झाली. त्याला अडीचश े(जात) ची मनसब आहे. 

 
शहजादा बेदारबख्त याच्या िशफारशीवरुन शहाअलीचा नातू स यद शाहअली याला न याने 

मनसब देण्यात आली. 
 

आजमगड उफर्  पूना (पुरंदर) चा िक ेदार व फौजदार खानचदं हा हुजुरात आला होता. त्याला 
आ ा झाली ती अशी––खानचदंने आपले िन मे पथक आपला मुलगा दलिंसग याच्याबरोबर बादशाही 
छावणीत ठेवनू वतः परत आप या जागेवर (पुरंदर) जाव.े 
 

मरहूम स यद नजाबतचा मुलगा स यद मुहंमदअली याच्या जमातीचे (िबरादरी) िहदायतु ा, 
स यद खुदाबख्श यानंा मनसबी देण्यात आ या. मरहूम अमीरखान याचा मुलगा मुहंमद इसहाक याची 
मनसब काढून घेण्यात आली होती. थोडी कमी करुन ती पुन्हा बहाल करण्यात आली. 
 

बादशहानी आ ा केली की, े  अमीराचं्या बाजारात िनिष  व न याने (िब त) गो ी के या जात 
आहेत. पचं हजारीपैकी कोणीही झडा उभा करू नये. याबाबतीत छावणीचा कोतवाल सरबराहखान याने 
ताकीद करावी अशी आ ा झाली. 
 

बादशहानी मरहूम ख्वाजा मुईजु ीन याचा भाऊ रफीउ ीन आिण ख्वाजा मतलब याचं्या मनसबी 
वाढिव या. 
 

आपण उ ा िक ा (िंसहगड) व मोच पाहाण्यास जाऊ असे बादशहानी सािंगतले. 
 

मुगलखान याजकडे पुढील कामे देण्यात आली होती. ––चाभंारग दा व आनंदापूर (इंदापूर) ची 
फौजदारी, बहादूरगडची िक ेदारी व फौजदारी, बहादूरगड ते औरंगाबादच्या मागार्ंचे रक्षण त्याने िलहून 
पाठिवले की, बहादूरगड िक याच्या बाहेरच्या भागाचा बदंोब त माझ्या पथकातील (िबरादरी) 
मनसबदार स यदअली हा राखीत आहे. त्याच्यावर कृपा हावी. बादशहानी त्याची मनसब वाढिवली. 
 

सतरा फे ुवारी १७०३ 
 
आज बादशहानी िदवाण बदं ठेवले. 

 
अठरा फे ुवारी १७०३ 

 
आज िक याची पाहणी करण्यासाठी बादशहा िनघाले ते तख्तेखा ं(वाहून नेण्याचे िंसहासन) वर 

वार झाले. अमीरुलउमरा (पतं धान) याच्याजवळ त्यानंी आप या बरोबरीची जा तीची माणसे सोडली. 
त्यानंी आ ा केली की––“माझ्या बरोबर पुढील मंडळी राहावी––(१) बादशहाजादा मुहंमद कामबक्ष व 
त्याचा मुलगा, (२) बक्षी उ मु क रुहु ाखान, (३) हमीदु ीन खानबहादूर, (४) मुहंमद अमीन 
खानबहादूर, (५) मतलबखान, (६) खानाजादखान, (७) िसयादतखान. 



 
अनुकर्मिणका 

 
यानंतर बादशहा हे मेण्यात वार झाले. ते अमीरुल उमराच्या पथकाची ठाणी होती ितकडे गेले. 

तेथून त्यानंी िक ा व मोच याचंी पाहणी केली. 
 

दृ ानंी (मरा ानंी) िक यावरुन बादशहाच्या वारीच्या िदशनेे तोफाचें दोन गोळे मारले. एक 
गोळा मतलबखानाच्या िशरपेचाला चाटून पुढे गेला. िशरपेचाचे तुकडे झाले. दुसरा गोळा बादशहाच्या 
वारीच्या मागे पडला. 

 
यानंतर बादशहा मेण्यातून परतले. वाटेत ते तख्तेखावंर वार झाले. आिण िनवास थानी दाखल 

झाले. त्यावळेी दुपार (दोन हर) झाली होती. जाऊन येऊन एकंदर वास स वादोन कोसाचा झाला. 
आज बादशहानी िदवाण (कचेरी) बदं ठेवले. मुहंमद कामबक्ष, अमीरुल उमरा (पतं धान), मुहंमद 
अमीनखान बहादूर यानंी तलवारी, अ या व रुपये याचं्या नजरा िद या. तोफखान्याचा मुख (मीर 
अितश) तरिबयतखान याने मोच्यार्तून दोन तलवारी पाठिव या. 
 

काल बादशहा हे खानाजादखानला हणाले: –– 
 

“खानसामा (पुरवठा मंतर्ी) चा नायब व बयतूात (सरकारी मालम ेचा संचालक) 
फािजलखान हा आजारी आहे, चौकशी करून या. त्याने चौकशी करून कळिवले की, 
फािजलखानाला दानधमर् करावयाच्या आहे पण त्याला पैशाची अडचण आहे. बादशहानी दोन 
हजार रुपये ावते अशी आ ा केली. 

 
शहाजादा मुहंमद आ म याच्या िशफारशीवरुन स यद इ ािहमची मुले, मुहंमद इ माईल आिण 

मुहंमद जलील यानंा मनसबी देण्यात आ या. मुहंमद अमीन गंधी याने तीन िविवध अ राच्या बाट या पेश 
के या. बादशहानी त्याला बक्षीस देऊन दरबारात येण्या-जाण्याची परवानगी दली. बादशहाच्या आ ेने 
इनायतु ाखान याच्या सहीने बादशहाजादा आ म (गुजरातचा सुभेदार) याजकडे आ ापतर् रवाना झाले. 
 

एकोणवीस फे ुवारी १७०३ 
 

तरिबयतखान मीर आितश (तोफखान्याचा मुख) हा मोच्यार्त होता. त्याला बादशहानी एक हजार 
रुपये िंकमतीचा िशरपेच बहाल केला. बादशहानी हमीदु ीन खानबहादूर याला हटले, “तु ही मोच्यार्त 
जाऊन तरिबयतखानाला िशरपेच ा आिण तेथे तैनात असले यामध्ये देण्यासाठी एक हजार अ या 
घेऊन जा. हे काम करुन परत या.” हमीदु ीनने त्या माणे केले. 
 

वीस फे ुवारी १७०३ 
 

आज शहाजादा आ म याची पतेर् आली. खानजहानी पथकाचा मुख अमानु ाखान हा आजारी 
होता. बरा झा यावर तो येऊन बादशहाना भेटला. 
 

बाहशाहानी पुढील माणे बद या के या: –– 



 
अनुकर्मिणका 

(१) मुहतशमखान हा करबेगीच्या हुद्द्यावर होता. त्याला नळदुगर्ची िक ेदारी व 
फौजदारी देण्यात आली. 

 
(२) नळदुगर्चा िक ेदार व फौजदार कािसमखान याला इि तयाजगड अधोनीची 

फौजदारी देण्यात आली. अधोनीची फौजदारी चीन कुलीजखान बहादूर याजकडे होती. ती 
त्याच्याकडून काढून घेण्यात आली. 

 
(३) शरीफखानाला पूवीर् माणेच अधोनीच्या िक ेदारीवर कायम ठेवण्यात आले. 

 
मुहंमद इखलास याला हबीबु ाच्या जागी िदवाण (कचेरी) चा वाकेनवीस हणून नेमण्यात आले. 

मोच्यार्त असले या पुढील मंडळीच्या मनसबी वाढिवण्यात आ या: –– 
 

(१) मुनीमखान, (२) कामयाबखान, (तरिबयतखान याचा भाऊ), (३) मुनीमखानाचा 
मुलगा मुहंमद काजम. 

 
कोतवाली चबुत्र्याचा अमीन व खाशाचं्या िखलातखान्याचा मु फ मुहंमद इ ाहीम हा आजारी 

होता. तो बरा होऊन येऊन बादशहाना भेटला. 
 

एकवीस फे ुवारी १७०३ 
 

आज िदवाण (कचेरी) झाले नाही. 
 

फाजलखान हा आजारी अस यामुळे त्याचा मुलगा मुहंमद इ ाहीम याने आप या बापाचा नायब 
हणून काम पाहाव ेअशी आ ा झाली. शखे गुलाम मुहंमद याला पूवीर् माणेच खानसा याच्या खात्याचा 
वाकेनवीस हणून कामावर बहाल ठेवण्यात आले. 
 

काफराचें (मरा ाचें) सैन्य बादशाही छावणीभोवती िघर ा घालीत आहे, असे कळले, 
बादशहानी आ ा केली की, बख्शी उ मु क रूहु ाखान आिण हमीदु ीन खानबहादुर याचंी पथके तयार 
ठेवावीत. आिण छावणीचा कोतवाल सरबराहखान याने (पूवीर् आ ा के या माणे) छावणी भोवती िंभती 
उभारा या. 
 

शहाजादा बेदारबख्त (औरंगाबादचा सुभेदार) याच्यापाशी तैनात असले या हरकाऱ्याकडून पुढील 
बातमी कळली. बऱ्हाणपूरकडे कािफला (उ रेकडे जाणाऱ्याचंा थवा) पाठवनू ितकडून खिजना 
आणिवण्यासाठी शहाजा ाने जानेआलम (खानेआलम) व मुन वरखान यानंा बरोबर सैन्य देऊन 
बऱ्हाणपूरकडे रवाना केले आहे. 
 

बावीस फे ुवारी १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

िदवसाचा एक हर आिण चार घटका झा या असता बादशहा अदालत (न्याय कचेरीत) आले. 
पुढील मंडळीच्या बढत्या, बद या करण्यात आ या: –– 
 

(१) मीर अलीखान यास अली अकबरच्या जागी बऱ्हाणपूरचा बख्शी व वाकेनवीस हणून 
मनसब वाढून देण्यात आली, (२) मुहंमद हुसेन हा बहादुरगडला बक्षी व वाकेनवीस होता. त्याला 
तेथून बदलून त्र्यंबकच्या िक ेदारीवर नेमण्यात आले, मन्सब वाढिवण्यात आली, (३) 
मतलबखान यासं दोनश ेरुपये िंकमतीचा िशरपेच देण्यात आला, (४) हकीम इनायततु ा यास 
िखलातीची व े देण्यात आली, (५) मुहतशमखान यासं िखलातीची व े व दोनश े मोहराच्या 
िंकमतीचा घोडाही देऊन त्याला नळदुगच्या िक ेदारीवर पाठिवण्यात आले. त्याची मनसब 
वाढिवण्यात आली, (६) अबु कािसमच्या आज्याला मुतकदखान ही पदवी होती. अबु कािसमला 
मुखिलसखान ही पदवी देण्यात आली, (७) काजीइकराम याचा मुलगा िनजामु ीन याला मुहंमद 
अ लमच्या मृत्यमुूळे िरका या झाले या जागेवर औरंगाबादचा सदर् (न्यायाधीश) हणून नेमण्यात 
आले. तो पूवीर् पुरीच्या तळावर काजी होता. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 

 
हनमंतगडचा िक ेदार व मरहूम (िदवगंत) कदीमकुलीखानाचा मुलगा हीदीकुली याला नेर (?) 

ची ठाणदारी देण्यात आली. त्याला मातबरखानाच्या अखत्यारात देण्यात आले. 
 
घासदाणा आणण्यासाठी छावणीतून पथके जात. चोर (मराठे) त्याचं्यावर आकर्मण करतात अशी 

बातमी आली. शमशरेबेग वगैरेनी त्याचं्यापैकी अकरा माणसे पकडली त्याचं्याब ल काय आ ा हणून 
िवचारता बादशहानी आ ा केली की, “कोतवाली चबुत्र्यावर घेऊन जा आिण गदर्न मारा.” 
 

तेवीस फे ुवारी १७०३ 
 

दाऊदखान (प ी) च्या िबरादरीत (भाऊबदंात) सुलेमानखान हा होतो. त्याला बादशहानी 
हुजुरात बोलािवले होते. त्याला चीनकुलीजखान (भावी िनजामउ मु क–िवजापूरचा सुभेदार) याजपाशी 
तैनात करण्यात आले. 
 

चोवीस फे ुवारी १७०३ 
 

िवजापूरचा सुभेदार चीनकुलीजखान (भावी िनजामऊ मु क) याजकडे इि तयाजगड (अधोनी) 
ची फौजदारी पण होती. फौजदारी त्याच्याकडून काढून घेण्यात आली. त्याला मनसब चार हजारी जात व 
चार हजार वार अशी होती. त्यापैकी पाचश े वार दो अ पा (दोघोडी) होते. अधोनीची फौजदारी काढून 
घेत यावर त्याचे पाचश े वार कमी करण्यात आले. 
 

उजबेकखान याची नेमणूक अमानु ा खानाच्या जागी िशवापूर (िंसहगडच्या मोिहमेत) च्या 
ठाणेदारीवर करण्यात आली होती. त्याने िवनंती केली की, (१) तोफाचंी सामगर्ी पुरिवण्यात यावी, (२) 
अमानु ाखान याजबरोबर िजतकी पथके िदली होती िततकीं देण्यात यावी, (३) माझ्या जहािगरी 
बदल या होत्या त्या परत बहाल करण्यात या या. या िवनंत्या मान्य करण्यात आ या. 
 



 
अनुकर्मिणका 

पुढील मंडळींना मनसबी देण्यात आ या: –– 
 

(१) मुहंमद दरवशे, (२) स यदमखदूम, (३) नाहरखानाचा पुतण्या मुहंमद कासम, (४) 
मीर िमहदी. शहजादा बेदारबख्त याने आपला मुलगा सु तान मुहंमद बेदारिदल याच्या खुतन्या 
(सुंता) िनिम  भेट हणून रत्नखिचत अलंकार पाठिवला. बादशहानी त्याच्याकडे फमार्न आिण 
िखलातीची व े पाठिवली. कामबख्शाचा मुलगा सु तान मुिहयु ा याच्या सरंजामाच्या 
यव थेसाठी पुढील नेमणुका करण्यात आ या व त्यानंा बिक्षसी देण्यात आ या–– (१) मुहंमद 
गुलबक्षी, (२) आका मुहंमद मीरसामान, िमहयीखान याची मनसब बहाल करण्यात येऊन त्याला 
चीन कुलीजखानाकडे तैनात करण्यात आले. द ाजी (जगदेवराय जाधव याचंा मुलगा) याला 
त्याचा भाऊ राव मानिंसग जाधव याचा नायब हणून हदभीमरा (?) चा ठाणेदार हणून नेमण्यात 
आले. द ाजीला दोनश ेजात, प ास वार अशी मनसब होती. तीत प ास वाराचंी वाढ करण्यात 
आली. 

 
रणदू ाखान याचा भाऊ मुहंमद लतीफ याला खान ही पदवी देण्यात आली. अ दु ा बेग याला 

बहादुरगडचा बख्शी, वाकेनवीस व बागाचंा यव थापक हणून नेमण्यात आले. 
 

िवमरा (भीमा) च्या घाटावर नावा तयार ठेवण्यात या यात, अशी आ ा करण्यात आली. चीन 
कुलीजखान बहादूर यानंी संरक्षक पथक मोगलखानाबरोबर देऊन हुजुरात पाठवाव ेअशी आ ा झाली.  
 

बादशहानी आ ा केली की, शािकरू ा, (मेमार बाधंकामाचा त ) याने बहादुरगडला जाऊन 
तेथील महाल आिण वाडे दुरु त आिण िस  करावे. 
 

पंचवीस फे ुवारी १७०३ 
 

बादशहानी िदवाण (कचेरी) बदं ठेवले. काल उ दतु मु क गािजउ ीन खान बहादूर फीरोजजंग 
याच्या नाव ेपुढील मजकुराचे पतर् रवाना झाले: –– 
 

“जीनतुि सा बेगम (औरंगजेबाची मुलगी) यानंा आ ा करण्यात आली आहे की, त्यानंी 
बहादुरगडला यावे. तु ही (गािजउ ीन फीरोजजंग) त्यानंा (जीनतुि सा बेगम) इ लामपुरीहून 
( पुरीहून) बहादुरगडापयत आणून पोहोचवावे आिण नंतर दु ाचं्या (मरा ाचं्या) पाठलागावर 
जाव.े” 

 
िखदमतगारखान हा बुणग्यावर ( पुरीच्या तळावर नाजर) िनरीक्षक अिधकारी होता. त्याला 

पतर् गेले की, “नवाब जीनतुि साबेगम या अंतःपुरातंील इतर ि याचं्याबरोबर बहादुरगडला जाऊ इिच्छत 
असतील तर तु ही त्याचं्याबरोबर जाव.े” 
 

शहाजादा बेदारबख्त (औरंगाबादचा सुभेदार) याला बऱ्हाणपूर (खानदेश) चा सुभेदार हणून 
नेमण्यात आले. खानदेशचा पूवीर्चा सुभेदार नजाबतखान याला तेथून बदलण्यात आले. 
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नळदुगर्चा िक ेदार कािसमखान यास अधोनीचा फौजदार हणून नेमण्यात आले होते. त्याला 
आता शरीफखानाच्या जागी अधोनी िक याचा िक ेदार हणून नेमण्यात आले. शरीफखानाची बदली 
कंधार (नादेंड िज हा, मराठवाडा) चा िक ेदार हणून करण्यात आली. 
 

स वीस फे ुवारी १७०३ 
 

बादशहानी आज िदवाण बदं ठेवले. त्यानंी आ ा केली की, “जीनतुि सा बेगम याचें सामान-
सुमान व लवाजमा हपुरीहून वाहून नेण्यासाठी मुहंमद अमीनखान बहादुर यानंी प ास ह ी व उंट घेऊन 
जाव ेआिण जीनतुि सा बेगम यानंा बहादुरगडला घेऊन याव.े” 
 

ओिरसाच्या सुभेदाराची व े बगंालच्या िदवाण मुशर्दकुलीखान याच्याकडे पाठवावी, अशी आ ा 
झाली (ओिरसाच्या सुभेदारीवर त्याची नेमणूक झाली असावी असे िदसते.) 
 

हपुरी जाण्यासाठी बादशहानी मुहंमद अमीन खानबहादुर याजबरोबर तीन हजार वार ाव,े 
असे ठरिवले. 
 

स ावीस फे ुवारी १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर व चार घिटका झा या असता बादशहा अदालत (न्यायकचेरी) मध्ये आले. 
  
शहाजादा बेदारबख्त याला बऱ्हाणपूरचा सुभेदार हणून नेमताना त्याच्या मनसबीत वाढ करण्यात 

आली होती. आता तीत पूवीर्च्या सुभेदाराच्या मुखलीसखान उफर्  मोतिकदखान याच्या काळातील 
अंमला माणे एक हजार पायदळ िशबदंीची भर घालण्यात आली. 
 

अ ठावीस फे ुवारी १७०३ 
 

बादशहानी सकाळचे िदवाण (कचेरी) केले नाही. पण दुपारचे अदालत (न्यायकचेरी) केले. 
 

गािवलगडचा (अमरावती िज हा) िदलावरखान मरहूम याचा मुलगा िदलेरिंहमत हा होता. 
त्याच्या जागी मीर अ दु सलाम याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले: –– 
 

जनकोजी मराठा हा चारश ेपायदळ सैिनकासिहत पालीगडच्या (रो ाजवळ) पिरसरात धामधूम 
करण्याच्या उ ेशाने आला. पालीगडचा िक ेदार आिण फौजदार सेनापत याने त्याच्या िवरु  सैन्य 
पाठिवले आिण त्याचे पािरपत्य करुन त्याला िजवतं पकडले. बादशहानी आ ा केली की, की सेनापतने 
एक पथक बरोबर देऊन बडंखोराला (जनकोजीला) हुजुरात पाठवाव.े 
 

नेमणुका, बढत्या व बद या.— 



 
अनुकर्मिणका 

 
रणदु ाखान याचा भाऊ लतीफखान याच्या मनसबीत वाढ. 
 
मेवात (हरयाना) चा फौजदार शुकुर् ा याचा मुलगा ातु ा––मनसबीत वाढ. 
 
फरासखान्याचा मु फ मीरहादी याला नारायणदास याच्या ऐवजी ह ी खान्याचा मु फ 
हणूनही नेमण्यात आले. नारायणदास याला िदवाणी व खानसामानी या खात्यात जागा 
देण्यात यावी अशी आ ा झाली. 

 
मीरबुरहाणु ीन याला पन्हाळगडच्या िक ेदारीवर नेमण्यात आले. त्याला दोनश ेजात व तीस 

वार अशी मनसब होती. तीत प ास वार अशी वाढ देण्यात आली. 
 

फ ेउ ाखानाच्या फौजेतील बाबरखान (नाहरखान) हा को हापूरला ठाणेदार होता. त्याला दीड 
हजार जात व एक हजार वार अशी मनसब होती. तीत वाढ करण्यात आली इखलासखान हा पाच हजारी 
मनसबदार होता, त्याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 

एक माचर् १७०३ 
 

खालशाचा िदवाण इनायतु ाखान (औरंगजेबची पतेर्, अहकामे आलमिगरी याचा लेखक व 
संपादक) हा आजारी होता. तो येऊन बादशहाना भेटला. 
 

मीर नूरु ीन याला नलग ाचा िक ेदार नेमण्यात आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात येऊन 
त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. िहदायत केश वाकेनवीस याला खानसा याच्या खात्याची पण 
वाकेनवीस देण्यात आली. मा याचंा मुख्य व गौतमचा मुलगा वीरमल याला िखलातीची व े मुहतसब 
(नीितम े वर देखरेख ठेवणारा अिधकारी) ख्वाजा मुहंमदशहा यास िखलातीची व े. 
 

मनसबीत वाढ. ––तोफखान्याचा मु फ मुहंमद आिकल, इनायतु ाचा मुलगा आिण शहागजं 
(छावणीचा बाजार) चा अमीनिजयाउ ा, मुहंमद अमीन खानबहादूर याच्या पथकातील (िबरादरी––
भाऊबदं) एमन बेग याच्या मनसबीत वाढ. 
 

बऱ्हाणपूर (खानदेश) चा माजी सुभेदार नजाबतखान याला बागलाणा (सुभे खानदेश) चा 
फौजदार नेमण्यात आले. 
 

बगळूरचा फौजदार व मरहूम सालारखान याचा मुलगा नुरू ा याच्या मनसबीत वाढ करण्यात 
आली. 
 

रुहु ाखान बख्शी याने अजर् केली की, “इखलासखान हा को हापूरचा ठाणेदार होता. त्याच्या 
जागी नाहरखानाला नेमण्यात आले होते. फ ेउ ाखानापाशी इखलासखानास तैनात करण्यात आले पण 
फ ेउ ाखान त्याच्याशी फार वाईट वागला”. इखलासखानाचे हणणे आहे की, “मला हुजुरात बोलावनू 
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घ्याव ेअगर सेवािनवृ  करावे.” बादशहानी आ ा केली की, “इखलासखानाने हुजुरात याव ेअगर चीन 
कुलीजखानाच्या सैन्यात तैनात हाव.े” 
 

गुजरातचा सुभेदार शहाजादा आ म याच्या िशफारशीवरून बादशहानी आजमाबादचा फौजदार 
ताजु ीन याला बढती (मनसबीत) िदली. तसेच चादंोलचा फौजदार फकीरु ा याचीिह मनसब 
वाढिवण्यात आली. 
 

अहमदनगरच्या बात यावरून पुढील माणे कळले––“दु  (मराठे सरदार) नारो व संता हे मोठे 
सैन्य बरोबर घेऊन अहमदनगरपासून बारा कोसावर असले या कहूर (घोर, केशूर, कनूर, खोर?) या 
गावाकडे पसरले आहेत. त्याचंा हेतु शखे रमजानच्या रोज्याकडे (दग्यार्कडे) जाव े असा िदसतो. 
[कािनफनाथाची समाधी असलेले मढी (ितसगाव) गाव असावे. कािनफनाथाच्या समाधीच्या दारावर शखे 
रमजान अशी अक्षरे आहेत. मराठे सरदार ितसगाव मढी भागात पसरलेले िदसतात]. भोवतालच्या 
गावातील रयत घाबरून आिण पळून अहमदनगरकडे येऊ लागली आहे. याबाबतीत मुगलखान याला 
ताकीद पतर् पाठिवण्यात याव,े अशी बादशहानी आ ा केली. 
 

मुहंमद बेगचा मुलगा अमानु ा याला माळ यात काकरोनचा िक ेदार हणून नेमण्यात आले. 
नलग ाच्या िक ेदारीवरून बदललेला केशवदास (रामिंसग राठोड याचा मुलगा) याची मनसब कमी 
करण्यात आली. बादशहाना कळिवण्यात आले की, िदलेरखानची मुले औरंगाबादेत तैनात होती. दोन 
वषार्पासून ती अवधमधील आप या जहािगरीत बसून जवळपासच्या खे ात लुटालूट करीत आहेत. 
त्याच्या जहािगरी काढून घ्या या अशी आ ा झाली. 
 

अबदु समदखान व तरिबयतखानाचा मुलगा महंमद इसहाक यास मनसबीत सूट देण्यात आली. 
ज मू (सुभे लाहोर) चा जिमनदार (राजा) केशवदेव याचा मुलगा गोपाळदेव याची मनसब काढून घेण्यात 
आली. 
 

दोन माचर् १७०३ 
 

िदवसाच्या एक हर चार घिटका झा या असता बादशहा अदालत (न्यायकचेरीत) आले. 
 

नावा दुरु त करण्यासाठी पुढील इसमानंा बिक्षसे देऊन पूर (पढंरपूर असावे) च्या घाटाकडे 
पाठिवण्यात आले. गुलाम अली, अ दुल जलील. 
 

कामबक्षच्या जवाहरखान्याचा मु फ हाददास याला सु तान मुिहयु ा याच्या मालम ेचा 
बयतूात याचा कारभारी हणूनिह नेमण्यात आले. 
 

माळ याचा सुभेदार शाय ताखान याला बडंखोराचं्या पािरपत्यासाठी हणून एक हजार पायदळ 
िशबदंी ठेवण्याचा अिधकार देण्यात आला. 
 



 
अनुकर्मिणका 

खेडचा फौजदार रणम तखान याला होशगंाबादचा फौजदार हणून नेमण्यात आले. त्याची 
मनसब वाढिवण्यात आली.  
 

मरहूम इलहामु ाखान याचा मुलगा सादतु ा हा फीरोजजंग गािजउ ीनपाशी तैनात होता. त्याची 
पूवीर्ची जहागीर बहाल ठेवावी अशी आ ा झाली. फ ेउ ाचा मुलगा न लुा याला खान जहानी पथकाच्या 
घो ाचंा डाग देण्याच्या तपासणी कामावर नेमण्यात येऊन त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 

 
बादशाहानी आ ा केली की, औरंगाबाद व इतर ातं येथील बयतूात (पुरवठा खाते) यानंा 

िलिहण्यात याव ेकी, त्यानंी पुढील माणे रकमा खचर् करून ऊंट िवकत घ्याव ेआिण हुजुरात पाठवाव.े 
औरंगाबाद व अजमीर तीनश,े काबुल आठश ेप ास, बादशहानी आ ा केली की, सहा य हणून मुहंमद 
अमीनखान बहादूर (िनजामऊ मु काचा चुलत चुलता हा पुढे १७२१-२२ मध्ये मोगल सा ाज्याचा मुख्य 
धान झाला) यास दोन ह ी देण्यात यावे. 

 
तीन माचर् १७०३ 

 
बऱ्हाणपूरवर मुहंमद कुली हा सवानेह िनगार (घडले या हकीकती िलहून पाठिवणारा) होता. 

त्याला सु तानपूर नंदुरबारचे सबानेह िनगारीचे पण काम देण्यात आले. 
 

राजा (सवाई) जयिंसग हा शहाजादा मुहंमद बेदारबख्त याजपाशी तैनात होता. त्याला दोन हजार 
जात व एक हजार वार (दुघोडी) अशी मनसब होती. हलकट गनीम (मराठे) बऱ्हाणपूरवर चाल करून 
आले असता त्याने त्याचें पािरपत्य केले नाही. यामुळे बादशहानी त्याची मनसब पाचशनेी कमी केली. 
 

खंजरखान हा उ दतु मु क खान फीरोजजंग याचा नायब होता, त्याला दीड हजार जात व चारश े
वार अशी मनसब होती. बीड (मराठवाडा) च्या भागात हलकट गिनमानंी (मरा ानंी) आकर्मणे केली, 
यामुळे खंजरखान याची जात मनसब पाचशनेी कमी करण्यात आली. 
 

िमहदीखानाचा मुलगा िमजार् मुहंमद याची मनसब फतेउ ाखान याच्या िवनंतीवरून वाढिवण्यात 
आली. 
 

शरीफखान याला इि तयाजगड अधोनी येथील िक ेदारीवरून कंधार (मराठवाडा) च्या 
िक ेदारीवर बदलण्यात आले होते. त्याची मनसब पूवीर् माणे व पूवीर्च्या अटीवर बहाल ठेवण्यात आली. 
कंधारचा पूवीर्चा िक ेदार व फौजदार आिण स यद अबदालचा मुलगा स यद हुसेन याची मनसब कमी 
करण्यात आली. 
 

ग्वा हेरचा फौजदार जानिसपारखान (जानिनसारखान) याला पुढील माणे िलिहण्यात यावे अशी 
आ ा झाली: –– 
 

तु ही आप या मो ा मुलाला पाचश े वार व पाचश े पायदळ सैिनक बरोबर देऊन 
माळ याचा सुभेदार शाय ताखान याजकडे दु ाचं्या (मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी पाठवावे. 



 
अनुकर्मिणका 

 
चार माचर् १७०३ 

 
िदवसाचा एक हर आिण चार घिटका झा या असता बादशहा अदालत (न्यायकचेरी) मध्ये आले. 

खेळणा (सकरलना-िवशालगडचा माजी िक ेदार)जािबताखान याने एक मोहोर नजर िदली. 
 

िखदमतगारखान याने इ लामपुरी ( हपुरी) हून पुढील माणे िलहून पाठिवले:–– 
 

मला व मुरीदखान यानंा आ ा झाली होती की, वासाचा (बारबरदारी –सामानाची ने-
आण) सगळा सरंजाम करावा आिण जीनतुि सा बेगम आिण उदेपुरी महाल याचं्या बरोबर 
बहादुरगडला याव.े पण वाहने आली नाहीत आिण सामान बरेच आहेत, काय आ ा. 

 
बादशहानी आ ा केली की, रुहु ाखानाने फीरोजजंग व नायबखानसामा यानंा िलहाव–े– 

“ह ी, ऊंट, गा ा जे काही लागेल ते घेऊन जा तीच्या सामानाची यव था करावी. सरकारातून वाहने 
येण्याची वाट न पाहता ही बदली यव था करावी.” 
 

बहरामखाना (मरहूम) चा मुलगा जुि फकारअली याची मनसब वाढिवण्यात आली. खानजहान 
(बहादुरखान) याचा मुलगा अबु फतह याला िद ी येथे तैनात करण्यात आले. 
 

अजीजु ाखान याला एक हजार जात व पाचश े वार अशी मनसब असून तो शहाजानाबाद 
(िद ी) येथे तैनात होता. त्याने िवनंती िलहून पाठिवली की, “मी औरंगाबादेस आलो आहे. माझी आिर्थक 
पिरि थती समाधानकारक नाही. मला एक योग्य नोकरी (िखदमते जानी) िमळावी अगर मला औरंगाबादेत 
दोन वष राहू ाव.े िवनंती मान्य झाली नाही. (अजीजु ा हा रुहु ाखानाचा भाऊ असावा.) 
 

मुहंमद युनूस काशगरी हा काबुल सु यात तैनात होता. त्याला हुजुरात बोलावनू घेऊन मुहंमद 
अमीन खानबहादुर याजपाशी तैनात करण्यात आले. त्याला एक घोडा बक्षीस देण्यात आला. 
 

सुरत बदंरचा मुत्स ी (कारभारी) एितबारखान याने चागंली कामिगरी बजावली हणून त्याची 
मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

मुहंमद नसीर (मुहंमद मुरादचा मुलगा), मुनीम बेग, स यदहिमद, व मिदन्याचा रिहवासी मुहंमद 
बाकर इत्यादींना न याने मनसबी देण्यात आ या. अफरािसयाबखानाचे नातू (मुलीची मुले) शजी व 
अफरािसयाब यानंा मनसबी देण्यात आ या. शजीला बादशहानी पाच अ या दहा होन इत्यािद बक्षीस 
हणून िदले. 

 
नलग डा (आंधर् देश) चा िक ेदार नुरु ीनखान याने पुढील माणे िलहून पाठिवले: –– 

 



 
अनुकर्मिणका 

िदलेरखान िवजापुरी याने माझ्या जहािगरीतून रकमा वसूल के या आहेत. त्यानंा 
िमळणाऱ्या रकमेतून वजा करून मला देण्यात याव.े िदलेरखान, चोवीस हजार आठश ेदहा होन, 
अलफखान, दोन हजार तीनश ेप ास; 

 
जु र (िशवनेरी) चा िक ेदार व फौजदार आिण अबुलखैरखानाचा मुलगा अ दुस ार याला चारश े

जात व प ास वार अशी मनसब होती. बादशहानी तीत शभंर वाराचंी वाढ केली. 
 

पाच माचर् १७०३ 
 

आज बादशहानी िदवाण (कचेरी) बदं ठेवले. 
 

सहा माचर् १७०३ 
 

आज बादशहानी िदवाण (कचेरी) बदं ठेवले. कामबक्षाच्या मुलाला रोख र मेच्या ऐवजी चाळीस 
घोडे देण्याची यव था करावी अशी बादशहानी आ ा केली. मरहूम िफदवीखान (बहादुरखानाचा भाऊ 
असावा) याचा जावई मुहंमद अ करी, इतर सहकारी नजमु ीन, मुहंमद सिदक वगैरेना मनसबी देण्यात 
आ या. अिदलखानाचा मुलगा मुहंमद सालेह याला मनसब देण्यात आली. मु ताफानगर (क डा प ी, 
आंधर् देश) चा माजी फौजदार नसरू ाखान याला हुजुरात बोलावण्यात आले. 
 

िशविंसग (रायगडचा िक ेदार) याचा मावसभाऊ अगर मामेभाऊ (खालूजाद) आिण गोपलिंसग 
कछवा ाचा मुलगा िबशनिंसग मनसबदार हा मरण पावला. 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले: –– 
 

मुहंमद यसूूफ नावाचा मनसबदार आिण एक इसम यानंी मनसबीचे खोटे कागदपतर् तयार 
केले. त्यानंा पकडण्यात आले. त्यानंा कोतवालाकडे देण्यात याव ेअशी आ ा झाली. 

 
बहादुरगड ते औरंगाबाद या मागार्चा रक्षक मुघलखान याच्या सैन्यातून पुढील बातमी कळिवण्यात 

आली: –– 
 

बादशहाच्या आ े माणे िंहदूना पालखीतून िफरणे मना आहे (बमोिजब हुकुमे मुअ ा 
सवारी पालकीब मदुर्मे हुनूद मना अ त) अहमदनगरचा देशमुख मोरया (मोरे अगर सूयार्, असेही 
असू शकेल) हा वरील आ ेचा भगं करीत आहे. तो पालकीतून िफरतो. बादशहानी आ ा केली 
की, मुघलखानाने त्याला मना करावे. 

  



 
अनुकर्मिणका 

 
 
 
 
 

मोगल दरबारची बातमीपतेर् 
 

७ माचर् इ. स. १७०३ ते २१ स बर १७०३ 
 
 
 
 
  



 
अनुकर्मिणका 

 
मोगल दरबारची बातमीपतेर् 

 
७ माचर् इ. स. १७०३ ते २१ स बर १७०३ 

 
सात माचर् १७०३ 

 
िदवसाचा एक हर आिण चार घिटका झा या असता बादशहा अदालत (न्यायकचेरी) मध्ये आले. 

बहादुरगडचा िक ेदार, आनंदापूर (इंदापूर) चा ठाणेदार व बहादुरगड-औरंगाबाद या मागार्चा रक्षक 
मुघलखान याने कािफला ( वाशाचंा थवा) औरंगाबादेस नेऊन पोहोचिवला होता. तो येऊन बादशहाना 
भेटला. त्याने दोन मोहोरा (िनसार) ओवाळणी हणून पेश के या. बादशहानी पुढील मंडळींना बिक्षसे 
िदली:– 

  
(१) िसयादतखान याला मुहतशमखानाच्या जागी कोरबेग या हु ावर नेमण्यात आले होते, 
 
(२) खान जहान (बहादूरखान) याचा मुलगा अबु फतेहखान याला शहाजहानाबाद (िद ी) ला 

जाण्यास िनरोप देण्यात आला, 
 
(३) शमशरेबेगच्या पथकातील शादमानबेग घो ाची िंकमत हणून साठ मोहोरा, 
 
(४) खैरू ा मनसबदार याने शहाजादा आ म याजंकडून अहमदाबादेहून डािंळबाची करंडी 

आणली होती, त्याला बक्षीस, 
 
(५) मुहंमद शजी व अफरािसयाब यानंा िखलातीची व े देऊन त्यानंा औरंगाबादेस त्याचे वडील 

मुहंमद शुजा याजकडे पाठिवले, 
 
(६) जािहदबेग आिद दोन गुजर्बदार्र शाहाजादा बेदारबख्त याजकडे िखलातीची व े घेऊन गेले 

होते. शहाजादाने त्यानंा बिक्षसी िदली व बादशहाकडे देण्यासाठी पतर् िदले, त्यानंा बक्षीस. 
 
(७) बहादुरगडला (जीनतुि सा व उदेपुरी महाल याचं्यासाठी वाडे नीट तयार ठेवण्यासाठी) 

मेमार (बाधंकामाची माणसे) घेऊन जाण्यासाठी करावलीचा कारभारी फकीर महंमद वैगैरनी जाव.े त्याचं्या 
बदली तुकर् ताजखान याने काम पाहाव.े 
 

मरहुम बख्शी बहरामंदखान याचं्या पत्नीला औरंगाबादेस पोहोचवनू असर्लाखना हा परत आला 
आिण बादशहाला भेटला. 
 

बादशहानी आ ा केली की, दु ाचं्या (मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी, िवजापूर कनार्टकचा 
फौजदार खुदाबदंाखान याजकडे िवजापूरच्या िक यातून दोन तोफा आिण दोनश ेबाण पाठिवण्यात यावे. 
 



 
अनुकर्मिणका 

मुहंमद रफीचा मामेभाऊ मुहंमद कािसम व पुतण्या मुहंमद हुसेन यानंा मनसबी देण्यात आ या. 
खुशखबरखान याच्या पथकात (िबरादरी) प ास मनसबदार देण्यात याव ेअशी आ ा झाली. 
 

आठ माचर् १७०३ 
 

बादशहानी िदवाण बदं ठेवले. आज दुपारी ख्वाजा मुहंमद आिदलखान याला शहाजहानाबादेश 
(िद ी) जाण्यास िनरोप देण्यात आला. गु शनाबाद (नािशक) चा चौधरी हैदर (मुहंमदचा मुलगा) हा 
मनसब वाढवनू घेण्याच्या आशनेे बादशहाना भेटला. 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले: — 
 

क डाणा िक याच्याभोवती ठाणी व चौक्या बस या आहेत. पण तेथे असलेले सैिनक व 
अिधकारी ठाणी व चौक्या िक याच्या िदशनेे पुढे सरकवीत नाहीत. बादशहानी पुढील माणे आ ा 
केली: — 

 
“उ ा सकाळी हमीदु ीन खानबहादूर व मतलबखान यानंी मन्सूरखानाच्या ठाण्यावर 

जाव.े तेथील पहाणी करावी आिण ठाणेदार व चौकीवरील सैिनक यानंा ताकीद करावी. 
 

पुढील मंडळीच्या मनसबी वाढिवण्यात आ या:— 
 

(१) खु ोखानाचा मुलगा फरीदून बेग, (२) स यदकायमचा मुलगा स यद मुहंमद, (३) 
फजलु ा, (४) शरीफचा मुलगा िनसार, (५) मुहंमद बेगचा मुलगा मुहंमदअली, (६) नजीबचा 
मुलगा मुहीयु ीन अहमद (मरहूम िनहारखान याच्या मुलीचा मुलगा). (७) हैदरचा मुलगा मुहंमद 
हुसेन, तोफखान्याचा बदललेला दारोगा (अिधकारी) मक्सूदबेग संगमनेरचा बदललेला वाकेनीस 
शखेमुिनम, हैदर्ाबादचा कोतवाल हाजी अ दु गनी, मुगलखानाच्या फौजेचा बख्शी व वाकेिनसार, 
आगा बहाउ ीन ही मंडळी बादशहाना भेटली. कनूर्लचा िक ेदार आिण फौजदार युसूफखान 
याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. 

 
अहमदनगरचा िक ेदार व फौजदार अ दुलगफूर याने तेथे आपला नायब ठेवनू वतः हुजुरात 

याव,े अशी आ ा झाली. 
 

कीरतिंसगाचा नातू महीिंसग हा चैतिंसगाच्या बरोबर तैनात होता. त्याला मनसबीत सवलती 
देण्यात आ या. 
 

फीरोजजंगाच्या सैन्यात शहा मुहंमदचा मुलगा नेमतु ा हा तैनात होता. त्याने पुढील माणे अजर् 
िलहून पाठिवला—“मी मेलो असे हुजुरात िलहून कळिवण्यात आले. मी आहे. िजवतं आहे. माझी काढून 
घेण्यात आलेली ही मनसब बहाल करण्यात यावी.” बादशहानी िवनंती मान्य केली. 
 

गुलबग्यार्ची बातमी 



 
अनुकर्मिणका 

 
अहसनाबाद उफर्  गुलबगार् येथील हरकाऱ्याच्या वृ  िनवदेना (िरपोटर्) वरून पुढील हकीकत 

कळली–– 
 

धनाजी जाधव 
 

धनाजी जाधवापासी पधंरा हजार वाराचें सैन्य होते. त्याला बादशहाचा मुलगा कामबख्श याने 
िनशान (पतर्) पाठिवले. ते पतर् घेऊन कामबख्शाकडे सु तान हुसेन, तीस वार व वकट (हा कोण) हे 
धनाजी जाधवाकडे गेले. धनाजी जाधवाने कामबख्शाचे पतर् घेतले व तो आळंद (गुलबगार् िज हा) 
परगण्याकडे गेला. वरील (सु तान हुसेन वगैरे) मंडळी त्याच्याबरोबर आहेत. धनाजी जाधव हा 
आळंदकडे सोळा श वाल रोजी (बावीस फे ुवारी, १७०३) गेला. 
 

बेदारबख्त जुि फकार भेट 
 

औरंगाबादच्या बात यावरून कळले की, तेवीस श वाल (एक माचर् १७०३) रोजी जुि फकारखान 
बहादूर नु तजंग बक्षी उ मु क याने शहाजादा बेदारबख्त याची भेट घेतली. शहाजा ाने त्याला 
िखलातीची व े िदली. 
 

दुसऱ्या िदवशी शहाजा ाने जुि फकारखानाला बोलावनू त्याचं्याशी खलबते केली. त्याला अ र व 
फळफळावळे देऊन त्याला िनरोप िदला. पचंवीस श वालला (तीन माचर् १७०३) जुि फकारखान हा 
हलकट गिनमाचं्या (मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी रवाना झाला. जुि फकारखानाबरोबर इ माईलखान 
(मका) वगैरे मंडळी होती. त्यानंा शहजा ाने िखलातीची व े िदली. 
 

नऊ माचर् १७०३ 
 

आज िदवाण बदं होते. बादशहा दुपारी न्याय कचेरीत आले. मुहंमद इ माईल यास बेनीशाहादुगर् 
(पन्हाळगड) ची वाकेनवीसी देण्यात आली. खुशहालचदंचा पुतण्या अमरिंसग यासं खानजहानी पथकात 
घो ानंा डाग देण्याच्या द तरावर मु फ हणून नेमण्यात आले. 
 

तोडरमलचा पुतण्या बाब ूहा मुसलमान झाला. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

सरफराजखान याला रेहेकलाबारीत (श  ठेवण्याचा तळ) पालखीतून ये-जा करण्याची 
परवानगी देण्यात आली. 
 

अरसलानखान बहरामंदखानी याला कौलार वगर् खात्यात नेमण्यात आले. कासमखानाने नको 
हट यामुळे अधोनीची फौजदारी खु ाबंदाखान (िवजापूर-कनार्टकचा फौजदार) याजकडे देण्यात आली. 
अधोिनची िक ेदारी शरीफखानाकडे ठेवण्यात आली. अहमदनगरचा िक ेदार अ दुलगफूर याला हुजुरात 
याव ेअशी आ ा झाली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

इ लामपुरी ( पुरी) चा िक ेदार मुरीदखान हा होता. त्याच्या जागेवर नूरमहंमदखान उफर्  
मुहंमद दाराई याची नेमणूक करण्यात आली. अजीजु ा (रूहु ाखानाचा भाऊ) याला दोन हजार जात व 
तीनश े वार अशी मनसब होती. त्याची तैनाती शहाजहानाबादेश (िद ी) झाली होती. पण तो औरंगाबादेस 
जाऊन बसला, पुढे जाईना. बादशहानी त्याची मनसब काढून घेतली. त्याला वषार्ला तीस हजार रूपये 
असे वषार्सन देण्यात आले. 
 

पाच मराठे चाकरीच्या आशनेे मुहंमद अमीनखान बहादूर याजकडे आले. त्याने त्यानंा बादशहाच्या 
हुजुरात पाठिवले. त्यानंा िखलातीची व े देण्यात यावी अशी बादशहानी आ ा केली. 
 

पूणर् खात्याचा वाकेनवीस िहदायतकेश याला बोलावनू बादशहानंी त्याला िवचारले: “आप या 
फौजा िद ीहून दिक्षणेकडे आ या त्याला िकती वष झाली? िहदायत केशने सािंगतले, चोवीस वष झाली, 
पचंिवसावे चालू आहे.” 
 

दहा माचर् १७०३ 
 

िदवाण (कचेरी) बदं ठेवण्यात आले. शहाजादा आ म याचा बक्षी जुसवीखान याच्या मनसबीत 
वाढ करण्यात आली. 
 

बादशहानी मुहंमद अमीनखान बहादूर व मुघलखान यानंा बोलािवले आिण फातेहा पढून त्यानंा 
िनरोप िदला. मुहंमद अमीनखान बहादूर याला पुढील माणे आ ा करण्यात आली––जीनतुि सा बेगम व 
अतःपुरातंील ि या याचं्याकडे वाहने आिद सामान घेऊन इक्बाल आिण इतर इसम पूरी (इ लामपुरी) 
ला जात आहेत. तु ही त्यानंा (जीनतुि सा वगैरेना) बहादूरकडपयर्त घेऊन जाव.े त्याचं्यासाठी लागणारा 
सरंजाम िफरोजजंगाची पथके ( पूरीच्या) तळापयत पोहोचवतील. 
 

“मुघलखान यास आ ा करण्यात आली की, तु ही सरकारी घोडे अहमदनगरपयत पोहोचवाव.े” 
 

िंसहगडचा वेढा 
 

तरिबयतखानाच्या मोचार्त असले या हरकाऱ्याने िच ठी पाठिवली. ती यार अलीबेग याने 
बादशहासमोर ठेवली. िच ठीत पुढील मजकूर होता: –– 
 

“िक यावर (िंसहगड) असलेले शतर्ू हणत आहेत की, “हा िक ा बादशाही आहे. तोफा 
चालवनू तु ही काय हणून िक याच्या तटाचंी नासाडी करीत आहात.” 

 
बादशहानी िच ठी वाचून ती हमीदु ीनखान बहादूर याजकडे िदली. 

 
मध्य आिशयातून न याने आलेले मीर िहदायतु ा वगैरेना मनसबी देण्यात आ या. मरहूम 

मुइनु ीनची मुले व इतर यानंा मनसबी देण्यात आ या. 
 



 
अनुकर्मिणका 

पेडगाव 
 

बहादुरगड (पेडगाव) चा माजी िक ेदार फखरू ीनखान याला जुि फकारखानाच्या फौजेत 
तैनात करण्यात आले. त्याला पाचश ेजात व शभंर वार अशी मनसब आहे. 
 

मोहीम 
अकरा माचर् १७०३ 

 
बादशहाना कळिवण्यात आले की, “सुमारे दोनश ेपायदळ चोर (मराठे) िशवापूर नजीक वाटमारी 

करीत आहेत.” बादशहानी आ ा केली की, “तेथील फौजदार खानचंद याला त्याचे पािरपत्य करण्याब ल 
िलहा.” 
 

अकरा माचर् १७०३ 
 

आज बादशहानी िदवाण (कचेरी) केले नाही. 
 

बारा माचर् १७०३ 
 

आज बादशहानी िदवाण (कचेरी) केले नाही. बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले: 
 

जंिजरा 
 

सुरत बदंराचा मुत्स ी (कारभारी) एितबारखान याने बादशहाकडे पेशकश हणून पाठिवण्यासाठी 
चवदा अरबी घोडे आिण इतर व तू जमिव या. त्या त्याने समुदर्माग दंडराजपुरीचा िक ेदार आिण 
फौजदार िस ी याकूत याजकडे पाठिव या. िस ी याकुतखानाने आपली पथके बरोबर देऊन त्या व तू 
(घोडे वगैरे) बादशहाकडे पाठिव या आहेत. बादशहानी त्या व तू आप या समोर आणा या अशी आ ा 
केली. 
 

क डाणा (िंसहगड) 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले— 
 

क डाणा िक यात एक सरदार वारला. त्यावरून काही माणसे िक यातून बाहेर पडली 
आिण मन्सुरखानाच्या ठाण्याच्या िदशनेे गेली. त्यापैकी दोघानंा पकडण्यात आले. मािहती िमळाली 
ती अशी––“िक यावर रोगाची साथ जोरात आहे. पाण्याची टंचाई फार आहे. िक यावरील 
लोक फार हैराण आहेत. आ ही िक ा देण्यास तयार आहोत. तोफा चालवनू िक याची नासाडी 
का ंकरता.” 

 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहानी आ ा केली की, “बक्षी उ मु क रुहु ाखान, हमीदु ीन खानबहादुर व मतलबखान 
यानंी मन्सुरखानाचे ठाणे व तोफखान्याच्या मुख तरिबयतखान याचे मोच आहेत तेथे जाव े आिण 
िक याच्या पिरि थतीची चौकशी करुन परत याव.े रुहु ाखान व हमीदु ीनखान हे बादशहाच्या आ ेने 
िशवापूरकडे गेले. मन्सुरखानाच्या मोच्यार्साठी त्यानी जागा िनवडली. तेथे त्याची नेमणूक केली. 
उजबेगखानाचे ठाणे िक याच्या दरवाज्यासमोर होते, ते ठाणे पाहून ते परत आले. 
 

तेरा माचर् १७०३ 
 

बहादुरगड (पेडगाव) चा बदललेला िक ेदार फकरु ीनखान याने पुढील माणे अजर् पाठिवला: 
“पगारबाकीसाठी सैिनक मला अितशय तर्ास देत आहेत. मला खान नु तजंग याजपाशी तैनात करण्यात 
याव.े” िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

बादशहा फ ेहदौलत कौल याला हणाले “रुहु ाखान याला माझा हुकुम सुनवा “बादशहाजादा 
कामबक्ष याचे आिण े  उमरावाचें बेलदार वगैरे माणसे गोळा करा आिण मन्सूरखानाच्या ठाण्याकडे 
पाठवा. 
 

मुनीमखानाचा मुलगा मुहंमद काजम याने मोच्यार्तून तरिबतखानाकडून पतर् आणले. पतर्ातील 
मजकूर पुढील माणे होता: –– 
 

“क डाणा िक यातील मराठे हणत आहेत की, ‘सरकारचे तीन ह ी’ िक यात आहेत. 
त्याना उपास घडत आहेत. आ हाला िजवाचे अभय िमळा यास आ ही िक ा बादशहाच्या ता यात 
देण्यास तयार आहोत. िक याच्या भोवती असले या ठाणेदारानंा आ ा हावी की, िक यातून 
बाहेर पडण्याच्या वाटेवर उपदर्व होऊ नये.” 

 
बाहशहानी िवनंती मान्य केली आिण पुढील माणे आ ा केली: –– 

 
“हमीदु ीन खान बहादुर, सु तान बुलंदअख्तर याचा नाझर (अधीक्षक) ख्वाजा अरब 

आिण हाजी मुहंमदअली यानी िक याच्या दरवाज्यावर जाव.े तेथील इसमानंा जीवदानाचा कौल 
ावा आिण त्यानंा हणावे की, िक ा िरकामा करून ा.” 

 
आज िदवाण (कचेरी) बादशहानी घेतले नाही. फ ेहदौलत कौल याला बादशहानी आ ा केली 

की, “बेलदारानंा बरोबर घेऊन जा आिण तरिबतखानाच्या मोच्यार्कडे जाण्याचा र ता नीट करा.” 
 

सै यद शहामतखान याचा नातू, स यद मीरान याचा मुलगा स यद फ ेमुहंमद हा हुजुरात नोकर 
होता. आजारामुळे त्याला एक वषार्ची रजा देण्यात आली. 
 

स यद फािजलखान याच्याकडील पुढील हु े होते: –– 
 



 
अनुकर्मिणका 

(१) मीरमुन्शी बयतूात, (२) दारोगा िकताबखाना (गंर्थपाल), (३) खानेसामान (पुरवठा 
व बाधंकाम मंतर्ी) याचा नायब तो आजारी होता. त्यातच तो वारला. त्याचे शव अकबराबाद 
(आगर्ा) येथे घेऊन जाण्यास त्याच्या वारसानंा परवानगी देण्यात आली. शखेसदुर् ीन ख्वाजा 
सालेह, मुहंमद अताऊ ा वगैरना मनसबी देण्यात आ या. 

 
बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले: –– 

 
“उ र िंहदु थानातून सरकारी डाकेची एकशसेहास  नळकाडंी (कागदपतर् सुरळीकरून 

नळकां ात ठेऊन पाठवीत) हुजुरात येत होती. तसेच हुजुरात तेरा नळकाडंी सु याकडे 
पाठिवण्यात आली होती. नमर्देच्या पलीकडे अ बास अफगाण याने बडं केले आहे. त्याने डाक 
लुटली आिण पतेर् ह तगत केली. 

 
हे एकून बादशहा ग प बसले. (खामोश मादंंद). 

 
िंसहगड 

 
बादशहाना कळिवण्यात आले की, “िक यावरची माणसे हणत आहेत की, आ हाला िजवाचे 

अभय िमळाव,े तसा कौल िमळावा.” आ ही पेशकश हणून तीन ह ी देतो. िक यावर ते (ह ी) तयार 
आहेत. ते िक यावरील लोकानंी दाखिवले. 
 

तरिबयतखानाने बादशहाना पतर् िलिहले. मुनीमखानाचा मुलगा मुहंमद काजम याने ते पतर् आणून 
बादशहाना िदले. 
 

बादशहानी हमीदु ीनबहादुर व मुहरमखान याना काही सूचना देऊन याना मोच्यार्कडे पाठिवले. 
 

चवदा माचर् १७०३ 
 

बादशहाना काल कळिवण्यात आले ते असे, – िक यातील (िंसहगड) इसमानी दोन ह ी देऊ 
केले होते. तरिबयतखानाने ह ी आणण्यासाठी मुज फरला पाठिवले. तो िक याच्या दरवाज्यावर गेला 
आिण तेथील लोकानी िदलेले ह ी त्याने घेतले आिण मोच्यार्त आणले. 
 

दुपारच्या नमाजानंतर बादशहानी आप या िनवास थानाच्या तंबुची िखडकी उघडली. सुरतेहून 
चवदा घोडे एितबारखान याने पाठिवले होते ते हमीदु ीनखान बहादुर याने बादशहाला दाखिवले. बक्षी 
उ मु क रुहु ाखान याला खाने सामान हा हु ा पण देण्यात आला. 
 

बऱ्हाणपूर 
 

मरहून अमीरखान याचा मुलगा अकीदतखान याने पुढील माणे िवनंती पतर् पाठिवले: –– 
 



 
अनुकर्मिणका 

अमीरखानाच्या बायकोचे थडगे व घुमट (मकबरा) ही बाधंायची होती. त्यासाठी एक भाग 
एक हजार रुपयाला िवकत घेतली. ही बाग सरकारी बागेला (आहूखाना) लागून असून 
फाजरखानाच्या मकबऱ्याजवळ आहे. मुहरमखान (सरकारी बागाचंा यव थापक) याने इकडे 
येऊन हुजुरात िनवदेन केले की, सरकारी बागेला अगदी िभडून या बागा बाधंण्यात आ या आहेत. 
त्यावरुन या बागा ज त करण्यात आ या. त्यात मी िवकत घेतलेली बागिह ज त झाली. ती मोकळी 
करण्यात यावी. 

 
बादशहानी आ ा केली की, “बऱ्हाणपूरच्या बयतूात (सरकारी मालम ेचा अिधकारी) याने 

चौकशी केली आहे. बहुतेक बागा सरकारी आहूखानाच्या जिमनीवर बाधंण्यात आ या आहेत. ज्याने रुपये 
घेऊन तु हाला जमीन िवकली त्याच्याकडून र म परत घ्या. पुन्हा असे घडू नये. हणून व तुि थित 
कळवावी आिण सरकारी बागेच्या जवळपास सदर जिमनीचा नकाशा (ती जमीन सरकारी बागेपासून िकती 
अंतरावर आहे) या तपिशलासिहत पाठवावा. 
 

पंधरा माचर् १७०३ 
 

आज बादशहानी िदवाण (कचेरी) बदं ठेवली. 
 

उ दतु मु कखान फीरोजजंग याने पुढील माणे िलहून पाठिवले: –– 
 

“शडेगावं वगैरेचा नायब फौजदार रामाजी हा िभ ाशंी लढताना मारला गला. त्याचा 
मुलगा शामराव हा बापाच्या जागी काम करीत आहे. मनसब िमळेल अशी आशा बाळगून आहे.” 
त्याला दीडश ेजात व शभंर वार अशी मनसब देण्यात आली. 

 
खानाजादखान याने सुरतच्या कारभाऱ्याकडून (एितबारखान) व अहमदाबादचा काजी अबु फरह 

याजंकडून आले या व तू बादशहासमोर ठेव या. (दोन तलवारी, दोन धनु ये, चार बदुंका, एक पु तक, व 
चार बरण्या मुरंबा इत्यािद). 
 

मरहूम (गंर्थपाल) फाजलखान याची मुले व नातू मीर जैनुल आिबदीन व मुहंमद इ ाहीम वगैरना 
हकीम हाजकखान याने सुतकातून (िपत्याच्या शोकातून) बाहेर काढून आ े माणे बादशहाकडे आणले. 
त्यानंा उ ा हजर करा, अशी आ ा झाली. 
 

औरंगाबाद 
 

औरंगाबादचा िक ेदार जफरखान वारला, असे बादशहाना कळिवण्यात आले. 
 

बादशहानी आ ा केली की, “अमानु ाखानाचा भाऊ व इंडी (िवजापूरचा िज हा) चा ठाणेदार 
अताउ ाखान याने आप या ठाण्यावर अध पथक ठेवावे आिण अध पथक घेऊन हुजुरात याव.े 
 



 
अनुकर्मिणका 

इनायतु ा मनसबदार याला शहाजादा बेदारबख्त याच्या सैन्यात तैनात करण्यात आले. 
फाजलखानाची सवर् मालम ा त्याच्या वारसानंा बहाल करण्यात आली. 
 

अकबराबाद आगर्याचा सुभेदार मुखतारखान याने घोलपूर परगण्यात नूर अफगाण याने पुडंावा 
केला तो तेथील फौजदार राजा क याणिंसग याने कसा मोडला ही हकीकत िलहून पाठिवली. 
क याणिंसगचा मुलगा उदयराजे याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

सोळा माचर् १७०३ 
 

मरहूम गंर्थपाल फाजलखान याचा मुलगा मीर इ ाहीम याला बापाच्या जागी गंर्थपाल नेमण्यात 
आले. बादशहानी आप या िव ातंी थानाची (आरामगाह) िखडकी (तंबुची) उघडून फाजलखानाच्या 
वारसास (भाऊ, मुले, जावई, मुलीची मुले) यानंा बोलावले आिण त्यानंा बिक्षसे व मनसबी िद या. 
 

खुदाबंदाखान 
 

िवजापूर कनार्टकचा फौजदार खुदाबदंाखान (शाय ताखानाचा मुलगा) हा होता. त्याला 
इि तयाजगड (अधोनी) ची फौजदारी पण देण्यात आली. 
 

जु रचे आंबे 
 

मुहरमखान हा फळफळावळाचंा आिण सरकारी बागाचंा दारोगा ( यव था पाहाणारा) होता. त्याने 
बादशहाना पुढील माणे कळिवले ––जु रचा वािकयािनगार (वाकेनवीस) इमामअली याने मला 
पुढील माणे िलिहले आहे: –– 
 

“जु र परगाण्याजवळ इरसाली आं याची साडेतीनश ेझाडे आहेत. आता झाडानंा मोहर 
आला आहे. या झाडाचंी िनगा राखण्यासाठी कुणाची तरी नेमणूक हावी.” मेवादार ( हणजे 
मुहरमखान) याने िलिहले की, (काळजीपूवर्क) आंबे तयार झा यावर पाठवाव.े बादशाहानी आ ा 
केली की, सदर आं याचं्या झाडाचंा दारोगा ( यव था पाहाणारा) हणून पीर मुहंमदचा मुलगा 
रहमतु ा याला नेमण्यात आले आहे. मेवादारने त्याला पाठवावे. 

 
सतरा माचर् १७०३ 

 
बादशहानी दुपारी अदालतमध्ये येऊन काम केले. खालसाचा िदवाण इनायतु ा आजारी होता. तो 

बरा होऊन आला आिण बादशहाना भेटला. सुरतेचा मुत्स ी एितबारखान याजकडे बक्षीस हणून एक ह ी 
पाठिवण्याची आ ा झाली. 
 

औरंगाबाद 
 



 
अनुकर्मिणका 

औरंगाबादचा िक ेदार जफरखान हा वारला होता. त्याच्या जागेवर मतलबखानाचा भाऊ मुहमंद 
अहसन याची नेमणूक करण्यात आली. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. मरहूम फाजलखानाच्या जागी 
अ दुरर्हीमखान याची बयतूात हणून नेमणूक झाली. मुहमद बेग (दो त बेगचा मुलगा) याला गंजीकोटचा 
वाकेिनगार व बक्षी हणून नेमण्यात आले. 
 

नवलाख उंबऱ्याचा ठाणेदार अदलिंसग याने अजर् केला की, करडे िनमोणे येथील माझी ठाणेदारी 
िवनाकारण काढून घेण्यात आली, चौकशी हावी. 
 

तोफा व इतर सामान बरोबर घेऊन िशवापूर कडेचे मोच सुरू करावे अशी सदुर् ीन खान व 
अमानु ाखान यानंा आ ा करण्यात आली. 
 

उजबेगखान हा क डाण्याच्या भोवतालच्या भागाचा ठाणेदार होता. त्याला मुहमंद अमीनखान 
बहादुरच्या जागी त्याचे ठाणे िक याभोवती जेथे होते तेथे नेमण्यात आले. त्याच्या पूवीर्च्या ठाण्यावर 
अमानु ाखान याची नेमणूक करण्यात आली, मरहूम खानजहान याची पथके अमीनखानाच्या ऐवजी 
अमानु ाखान याजपाशी तैनात करण्यात आली. मुहमंद अमीनखान याजपाशी अ दुरर्सूलखान, 
जािबताखान व िदवगंत भीम (उदयपूरचा राजपुतर्) याचा नातू जोरावरिंसग यानंा तैनात करण्यात आले. 
 

ख्वाजा बसंत हा म े च्या यातेर्हून परत आला होता. तो बादशहाना भेटला. त्याला पाच अ या, 
बारा चवण्णी व आठ होन ही बक्षीस देण्यात आली. 
 

अबु फतह याला न ु ा ककड याच्या जागी बहावल (?) चा फौजदार हणून नेमण्यात आले. 
 

बाहशहाना कळिवण्यात आले की,–– 
 

मुधोजीचा मुलगा बजाजी मरा ांकडे 
 

मुधोजीचा मुलगा सजाजी (बजाजी) याला दीड हजार जात व एक हजार वार अशी मनसब 
होती. तो बादशहाना सोडून हलकट शतर्ूकडे (मरा ाकंडे) िनघून गेला. 
 

अ दुर रहीमखान (बयतूात खान्याचा अिधकारी) याचा भाचा मुहमंद मुहिसन हा नुकताच 
िवलायतेहून (मध्य आिशया) आला होता. त्याला मनसब देण्यात आली. 
 

बादशहाचा मुलगा मुहमंद अकबर याची मुलगी रजीयतुि सा ही शहाजादा रफीउकलदर याची 
बायको. ितला मिहन्याला सातश ेरुपये खाजगी खचार्साठी देण्यात येत. बादशहानी त्या रकमेत तीनशनेी 
वाढ केली. (ितचा मािसक तनखा एक हजार झाला). 
 

गुजर्बदार्र अताउ ा याला आ ा झाली की, “अजमीरला जा आिण तेथून ऊंट घेऊन या.” 
 



 
अनुकर्मिणका 

औरंगाबादच्या बात यावरून पुढील हकीकत कळली––खानेआलम व जयिंसग यानंी खिजना 
बुऱ्हाणपुराहून औरंगाबादेस आणला. 
 

शहाजादा बेदारबख्त हा औरंगाबादेहून बऱ्हाणपूरकडे रवाना झाला. 
 

शुकुर् ा मेमार (बाधंकाम त ) याला बहादुरगडातील महालाचंी दुरु ती व डागडुजी करण्यासाठी 
पाठिवण्यात आले होते. बादशहानी आ ा केली की, बहादुरगडचे काम आटोप यावर शुकुर् ाने 
अहमदनगरला जाव ेआिण तेथील महालाचंी दुरु ती करावी. 
 

अहमदनगरचा िक ेदार अ दु गफूर खान याने वरील कामासाठी शुकुर् ा यास दोन हजार रुपये 
ावते अशी आ ा झाली. 

 
बेळगाव 

 
सैफखान हा आ मनगर (बेळगाव) चा िक ेदार व फौजदार होता. त्याला तळकोकणची 

फौजदारी पण देण्यात आली. त्याची मनसब पाचशनेी वाढिवण्यात आली. 
 

िंसहगड 
 

सकाळी बादशहानी हमीदु ीन खानबहादूर यास आ ा केली की, “तु ही मन्सूरखानाच्या ठाण्यावर 
जा” जेथे दुसरा मोचार् कायम करावा असे ठरले आहे. ती जागा पाहून या हणजे ितकडे मोच बाधंण्याचे 
काम चालू करण्यात येईल. 
 

अठरा माचर् १७०३ 
 

आज बादशहानी िदवाणी (कचेरी) केले नाही. कामबक्षाच्या मुलाचा (सु तान मुहीयु ा) बक्षी 
मुसाहबखान याला कामबक्षाने िखलातीची व े िदली. रसूलपूर (िशवापूर) कडची मोच्यार्ची जागा पाहून 
हमीदु ीन खान परत आला. 
 

एकोणीस माचर् १७०३ 
 

मन्सूरखानाच्या ठाण्यात आणखी एक मोचार् कायम करण्यासाठी योग्य जागा पाहून याव े हणून 
बादशहानी काल हमीदु ीनखान बहादूर याला पाठिवले होते. 
 

आ े माणे हमीदु ीन हा नवीन मोच्यार्ची जागा प ी करून आला. हा मोचार् मन्सूर खानाच्या 
ठाण्याच्या पिरसरात कायम करण्यात आला. तो हमीदु ीन खान याजकडे देण्यात आला. मोचार् 
साभंाळण्याच्या कामावर सफर् राजखान वगैरेची नेमणूक करण्यात आली. त्या इसमानंा पुढील माणे बिक्षसे 
देण्यात आली:–– 

 



 
अनुकर्मिणका 

(१) सफर् राज खान आिण त्याची मुले सफर् राजखान, मोती जडिवलेली व ( फिटक) िब वरची मूठ 
असलेला खंजीर. 

 
(२) अ दु कादर—प ास वार. 
 
(३) मुतर्जा—वीस वार. 

 
वरील माणसानंा मोच्यार्वर जाण्यास िनरोप देण्यात आला. 

 
खानजहानी पथकाचा अिधकारी अमानु ाखान यालािह िब ोर ( फिटक) च्या मुठीचा खंजीर 

देण्यात आला. त्याने याब ल दोन मोहरा िनसार हणून पेश केले. 
 

अ दुरर्हीमखान याच्या जागी दागे नसीह (घो ानंा डाग देण्याच्या कामाचे खाते) मुहमंद जाफर 
दबीर याला नेमण्यात आले. 
 

शखे अजमतु ा दरवशे याची मुले मुहमंदअली व असदु ा हे अहमदनगरहून आले होते. त्यानंा 
िखलातीची व े देण्यात येऊन त्यानंा िनरोप देण्यात आला. 
 

मरहूम फािजलखान याचा भाऊ मीर जैनुल आिबिदन याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
  
बेनीशहादुगर्चा (पन्हाळा) बक्षी स यद इ माईल याची मनसब वाढिवण्यात आली. 

 
खास चौकीचा ख्वाजा िखरद याची मनसब वाढिवण्यात आली. 

 
मुहंमद अमीनखान याच्या मध्य थीने सेना व अंकी (सेनाजी िंकवा संताजी, अँकोजी) वगैरे पाच 

मराठे चाकरीच्या उ ेशाने आले होते. त्यानंा िखलातीची व  देण्यात आली. 
 

उ दउ मु क खानफीरोजजंग याच्या सैन्यातं मुहंमद काजम हा िदवाण होता. त्याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. 
 

चाकणचा िक ेदार स यद जाफर मरहूम जानबाजखान याचा मुलगा स यद जाफर हा चाकणचा 
िक ेदार होता. तो येऊन बादशहाना भेटला. त्याने एक मोहर िनसार हणून पेश केली. बादशहानी त्याला 
जानबाजखान ही पदवी िदली. त्याला चारश ेजात व दोनश े वार अशी मनसब आहे. 
 

नळ दुगर्चा िक ेदार मुहतशमखान नळदुगर्चा िक ेदार व फौजदार मुहतशमखान याने िवनंती 
िलहून पाठिवली की, मला नळदुगर् येथे मनसब जहागीर आहे. तीिह कोणतीही अट न लावता तनखा 
हणून देण्यात आली आहे. पूवीर्चा िक ेदार कािसमखान याने माझ्या जहािगरीतून पैसे वसूल केले आहेत. 
िवशषे अिधकारी नेमण्यात येऊन त्याचं्याकडून मला रकम देविवण्यात यावी. बादशहानी या कामावर 
अ दालबेग याचा मुलगा बहादुरिदल गुजर्बदार्र याची नेमणूक केली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
शहाजादा आ म याच्या पदरी मुहंमदबेग याचा मुलगा मुहंमदअली हा होता. त्याला कामबक्षपाशी 

तैनात करण्यात आले. 
 

वीस माचर् १७०३ 
 

िवजापूरचा सुभेदार चीन िकलीजखान याला चार हजारी मनसब होती. त्याच्या मनसबीत त्याला 
फायदेशीर असे बदल करण्यात आले. चाकणच्या िक ेदाराच्या (जाफर जानबाजखान) याच्या 
मनसबीतिह अशीच सूट देण्यात आली. खेडचा फौजदार मुबािरज यालािह जानबाज ही पदवी होती. ती 
पदवी काढून घेऊन त्याला नबीखान (?) ही नवी पदवी देण्यात आली. (चाकण उफर्  इ लामगडाचा 
िक ेदाराला जानबाजखान ही पदवी देण्यात आ यामुळे हा बदल करण्यात आला.) 
 

दौलताबादचा िक ेदार मुबारक खान िक यात रातर्ीची ग त घालण्यात स यद जैनुल आिबदीन 
वगैरे सहकारी उपयुक्त कामिगरी बजावीत आहेत, असे कळिव यावरून बादशहानी त्याच्या मनसबी 
वाढिव या, ही िवनंती दौलताबादचा िक ेदार मुबारकखान याने िलहून पाठिवली होती. 
 

स यदखान उफर्  स यदलाल याने चाकरीसाठी माणसे आणली होती. त्यानंा मनसबी देण्यात 
आ या. 
 

बादशाही छावणीचा कोतवाल सरबराहखान याला बादशहानी बोलावनू त्याला दोनश े रुपये 
िकमतीचा झगा िदला. 
 

िंसहगड 
 

िक याभोवती हमीदु ीनखान बहादूर याने दुसरा मोचार् कायम केला होता. त्याला सामगर्ी सामान 
वगैरे पुरिवण्यासाठी सरबराहखान (बादशाही छावणीचा कोतवाल) याला पाठिवण्यात आले. 
 

सातारा व कऱ्हाड येथील फौजदार यासीनखान, बादशहाना कळिवण्यात आले ते असे, 
आ मतारा (सातारा) चा फौजदार व कऱ्हाड वगैरेचा ठाणेदार यासीनखान याने तोफा बहादुरगडला 
पोहोचिव या असून तो इकडे आला आहे. रेहेकलाबार (श ागार) मध्ये वशेासाठी त्याला द तक ( वेश 
पतर्) पािहजे–– ाव ेअशी आ ा झाली. 
 

एकवीस माचर् १७०३ 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, पुढील फौजदार हे यापाऱ्याकंडून सक्तीने राहदारप ी (मागर् 
रक्षणासाठी) वसूल करीत आहेत:–– 
 

(१) ग्वा हेर व शहाबाद येथील फौजदार जान िनसारखान, 
 



 
अनुकर्मिणका 

(२) इटावा व धामोणी येथील फौजदार खैर अंदेशखान, 
 
(३) रणोदा (बुदेंलखंड) येथील फौजदार शरे अफगनखान. 

 
बादशहानी शभंर-शभंर वारानंी त्याचं्या मनसबी कमी के या. 

 
इ लामपुरी ( पुरी) चा माजी िक ेदार मुरीदखान याला आ ा झाली की, त्याने बेगम साहेबा 

(जीनतुि सा) बरोबर याव.े 
  
ख्वाजा आिदलखान याला िद ीकडे जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. 
 
मरहूम लुत्फु ान याचा नोकर ख्वाजा अन्वर याला मनसब देण्यात आली. 

 
बावीस माचर् १७०३ 

 
िदघस एक हर दोन घािटका आला असता बादशहा अदालत (न्याय कचेरी) मध्ये आले. 

 
बादशहाजादा आ म व शहाजादा मुहजु ीन मुलतानचा सुभेदार याचंी पतेर् आली. बडंखोर 

बख्त्यारला मारून आपण त्याचा िक ा िंजक याचे मुहजु ीन याने कळिवले होते. 
 

पुढील मंडळी बादशहाना भेटली आिण त्यानंी िनसार (ओवाळणी) पेश केली:— 
 

(१) साताऱ्याचा फौजदार यासीन खान, 
 
(२) कादर दादखान, (३) नेमत, (४) कलालखान, (५) मुहंमदशहा मुहतिसब 

(सावर्जिनक नीितमते वर देखरेख ठेवणारा) याची मनसब वाढिवण्यात आली. दारोगा मुहंमद 
जाफर याला रजातलबखान ही पदवी देण्यात आली. 

 
तोफखान्याचा कोतवाल बु चूदं हा मुसलमान झाला. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 

बख्शी उ मु क िमजार्सदुर् ीन मुहंमदखान याच्या माफर् तीने आले या पुढील मंडळींना मनसबी देण्यात 
आ या:–– 
 

(१) मुहंमद सािदक, (२) अली अकबर, (३) अली मु ा कमाल. 
  

औरंगाबाद सु यात तैनात असलेला हरकारा केशव याने िलहून कळिवले की, उ दतु मु कखान 
फीरोजजंग याचं्या सन्यातील मनसबदार हे परवानगी वाचून आले असून ते दरवाज्यावर (औरंगाबादच्या 
वशेी) बसून आहेत. त्यानंा रुहु ाखान याने ताकीद िलहून पाठवावी, अशी आ ा झाली. 

  
िंसहगड 



 
अनुकर्मिणका 

 
जासूदाचं्या तोडून पुढील हकीकत कळली–दुसरा मोचार् िक यासमोर कायम करण्यात आला 

होता. तेथे काल अमानु ाखान, सरबराहखान आिण हमीदु ीन खानाचे अिधकारी हे संध्याकाळपयत होते. 
क याण दरवाजापासून बदुंकीच्या ट यापयत पोहोचून त्यानंी तेथे मोच कायम केले आहेत. 
 

मरहूम फाजलखान याच्या जहािगरी आता मोक या आहेत. त्या आप याला िमळा या आिण 
फाजलखानाच्या वारसानंा तनखा ठरिवण्यात यावा, अशी िवनंती मुनीमखान (हा पुढे पतं धान झाला) 
याने केली. इनायतु ाखान याने चौकशी करून कळवाव,े अशी बादशहाने आ ा केली. 
 

तेवीस माचर्१७०३ 
 

बादशहानी दुपारी अदालत (न्याय कचेरी) चे काम केले. बादशहानी आ ा केली की, “खान 
फीरोजजंग आिण चीन िकलीजखान यानंी बेगम िजऊ (जीनतुि सा बेगम) आिण अंतःपुरातील या 
याचं्याबरोबर याव.े यासाठी जािहदबेग गुजर्बदार्र याला पाठिवण्यात आले. बादशहाजादा कामबक्ष याने 
वाटेत बेगम िजऊ (जीनतुि सा) यानंा जाऊन िमळावे आिण चीन िकलीजखान याला िवजापूरकडे पाठवावे 
आिण मग परत याव.े 
 

तळ कोकणचा िदवाण 
 

जािबताखान हा तळ कोकणचा िदवाण होता. त्याच्या जागी मुहंमद हुसेन याचा मुलगा अ दु ा 
याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

इ लामगड उफर्  चाकण येथील फौजदार व िक ेदार मुहंमद जाफर उफर्  जानबाजखान याला 
िनरोप देण्यात आला. 
 

मिलक ज त तोफ 
 

बादशहानी आ ा केली की, “को हापूरचा ठाणेदार नाहरखान याने मिलकज त तोफ 
को हापुराहून बहादूरगडला पोहोचवावी. 
 

हकीम हाजकखान याचा भाऊ मुहंमद हुसेन याला सात मोहराच्या िंकमतीचा घोडा बक्षीस देण्यात 
आला. 
 

बादशहानंी काल रातर्ी बक्षी उ मु क रुहु ाखान याला बोलावनू घेतले. अध्यार् घटकेनंतर त्याला 
आप या डेऱ्याकडे परत जाण्यास िनरोप देण्यात आला. 

  
एकवीस माचर् १७०३ 

[मागील न दीच्या पूवीर्चे] 
 



 
अनुकर्मिणका 

चाकणच्या िक ेदारीवरून जान बाजखान याला बदलण्यात आले. त्याच्या जागी कामयाबखान 
याची नेमणूक करण्यात आली. (कामयाबखान हा तोफखान्याचा मुख तरिबयतखान याचा भाऊ.) 
 

िंसहगडचा िनयोिजत िक ेदार 
 

स यदजानबाजखान याला क डाणा उफर्  बिख्शदंाबख्शचा िक ेदार हणून नेमण्यात आले. 
 

िदवाण िकफायतखान 
 

सुभे मुहंमदाबाद उफर्  बेदर येथील िदवाण िकफायतखान हा मरण पावला. त्याच्या जागेवर 
िदयानतखानाचा मुलगा अलीनकी याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

मंगळ वेढा 
 

मंगळवे ाचा िक ेदार मुज फर हुसेन हा होता. त्याला तेथून बदलण्यात आले होते. त्याने 
िवनंती केली की, “आप याला क डाणा उफर्  बिख्शदंाबख्शची िक ेदारी देण्यात यावी. बादशहानी िवनंती 
मान्य केली नाही. 
 

सुभे अजमीरचा िदवाण स यदअली याने खालशाचा िदवाण इनायतु ाखान याला पुढील माणे 
िलहून पाठिवले:— 
 

“रणखंभोरच्या तोफखान्याचा दारोगा बख्शी व वाकेिनशी या हु ावर असलेला मीर िसकंदर याने 
खालशाच्या महालातून रकमा करून वापर या आहेत. जाब मािगतला तर समाधानकारक उ र देत 
नाही” त्याला बदलून दुसऱ्यास नेमाव,े अशी आ ा झाली. अहमदनगरचा िक ेदार अ दुलगफूरखान 
याला हुजुरात बोलावण्यात आले होते. त्याला आता अहमदनगरमध्येच राहाण्यास सागंण्यात आले. 
 

अ दु ा यास तळ कोकणच्या िदवाणीवर नेमण्यात आले. 
 

चोवीस माचर् १७०३ 
 

आज शुकर्वार, कचेऱ्या बदं होत्या. 
 

पंचवीस माचर् १७०३ 
 

काल रातर्ी हरकाऱ्याचं्या त डून पुढील बातमी कळली–पाऊस सुरु झाला होता. अशा वळेी 
िक यातून (क डाणा) दीड हजार सैिनक बाहेर पडले. त्यानंी उजबेकखानाच्या ठाण्यावर चाल केली. 
उजबेकखानाने त्याचंा ितकार केला. बदुंकीची गोळा गोळी झाली. शतर्पैूकी (मराठे) अनेक जण मारले 
गेले. अनेक जण जखमी झाले. शतर्चूा पराभव झाला. आप या कडील काही माणसे मारली गेली आिण 
चार-पाच जखमी झाली, दोघानंा दगडाचा मार बसला. यानंतर शतर्ू (मराठे) िक यात पळून गेले. 



 
अनुकर्मिणका 

 
काल हमीदु ीन खानबहादूर याचकडे वकील हणून शतर्चूी (मरा ाचंी) पाच माणसे 

िक यावरून आली. हमीदु ीनखान याने आ े माणे त्यानंा शहाजदा कामबक्ष याजकडे पाठिवले. 
“शहाजादाने त्यानंा एकंदर हकीकतीची चौकशी केली. त्यानंा अभयदान िदले. त्याचं्यापैकी एकाला 
िखलातीची व े आिण इतर चौघानंा शाली िद या. आिण त्यानंा हमीउ ीनखान याजकडे पाठिवले. त्यानेही 
आ ा माणे त्यानंा िखलातीची व े व शाली िद या. बादशहानी तरिबयतखानाला आ ा केली की, 
जुि फकारखानाकडे सैन्याचा तीन मिहन्याचा पगार ावा. 
 

बक्षीउ मु क िमजार्सदुर् ीन याला शहाजादा कामबक्ष पाशी तैनात करण्यात आले. कामबक्षाच्या 
सैन्यात असे अनेकानंा तैनात करण्यात आंले. कामबक्षाच्या सैन्यात अघाडीला मुहंमद अईजा व 
सफर् राजखान, उज या फळीवर सदुर् ीन मुहंमदखान, डा या फळीवर नेकनामखान, मुहतशमखान 
िपछाडीला अशा नेमणुका झा या. शभंर वकर् दाज दोनश ेबदंोब तासाठी, पाचश ेबाण, सरब तेवीस मण, 
बदुंकीची दारू वीसमण अशी सामगर्ी देण्यात आली. आंज शहाजादा कामबक्ष तळाकडे ( पुरी) जाणार 
अशी बातमी होती. 
 

िस ीयाकूत (दंङराजपुरीला) कामबक्ष बागेवर जाण्यास िनरोप देण्यात आला. 
 

बागलाण्याचा फौजदार 
 

बादशहाच्या फमार्नाच्या उ रात बागलाणचा फौजदार अलीखान याचा अजर् आला तो बादशहाच्या 
नगरेखालून गेला. 
 

स ावीस माचर् १७०३ 
 

अ दुलर्सूलखान रोजबहानी याचा मुलगा नफसबबेूग याला कामबक्षाच्या फौजेच्या तोफखान्याचा 
अिधकारी नेमण्यात आले. 
 

बादशहानी पुढील माणे आ ा केली––गुजर्बदार्रला औरंगाबादेस पाठवा तेथून मुघलखान 
खिजना आणीत आहे. मरहूम लुत्फु ाखान याचा भाऊ इनायतखान (िनजामाउ मु काचा मामा) पण 
औरंगाबादला आहे. खिजना संरक्षक पथकासह आणावा आिण इनायतखानाला चीन िकलीजखानाच्या 
फौजेत नेऊन पोहोचवावे. 
 

फतेउ ाखान याने पुढील माणे अजर् पाठिवला––“पन्हाळगडचा िक ेदार रावतमल झाला. 
याने िनयमाहूनिह जा त माणसे बाळगली आहेत. त्याने उत्कट बदंोब त राखला आहे. त्याने मनसबीत 
वाढ हावी अशी आशा यक्त केली आहे. िवनंती मान्य हावी. रुहु ाखान याने त्याचा हु ा काय आहे तो 
कळवावा अशी आ ा झाली. 
 

काजी अकरमखानाचा मुलगा व हपुरीच्या तळाचा काजी िनजामु ीन हा मरण पावला अशी 
बातमी आली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
अ ठावीस माचर् १७०३ 

 
बेळगावचा िक ेदार व फौजदार व तळ कोकणचाही फौजदार सैफखान याला चीन 

िकलीजखानाच्या बदलीमुळे पुन्हा वरील जागावर कायम करण्यात आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात 
आली. 
 

मुहंमद अमीन हैदर्ाबादी याचा मुलगा मुहंमद सालेह याने पुढील माणे िवनंती केली. –“आपण 
पूवीर् वऱ्हाडचे सुभेदार अलीमदार्नखान याजपाशी तैनात होतो. आता अलीमदार्खान हे वतः शहाजादा 
बेदारबख्त याजपाशी तैनात आहेत. मला वऱ्हाडात तैनात करण्यात याव”े िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

एकोणतीस माचर् १७०३ 
 

िदवसाचे एक हर चार घटका झा या असता बादशहा अदालत (न्याय कचेरीत) मध्ये आले. 
हमीदु ीन खानबहादूर याची नेमणूक दुसऱ्या मोच्यार्वर झाली होती. पण हमीदु ीनखान याने हुजुरात 
राहाव ेआिण त्याचा नायब अमानु ाखान याने मोचार् साभंाळावा अशी पण आ ा होती. आता बादशहानी 
हमीदु ीनखान याला िदवाण (कचेरी) पूवीर् बोलािवले. त्याला प ास (५०) रुपये िकमतीची ऊंची क ार 
िदली आिण त्याला आ ा केली की “तु ही मोच्यार्वर जाऊन तो सावधिगरीने साभंाळावा.” 
 

अदालत (न्यायकचेरी) चा दारोगा ( यव था पाहाणारा) रशीदखान याला त्याच्या हु ाला जोडून 
ितसरा बक्षी िमजार् सदुर् ीन मुहंमदखान याचा नायब हणून नेमण्यात आला. 
 

मरहूम फाजलखान याच्या मालम ेपैकी दोन ह ी बादशहानी नजरेखालून घातले. 
 

छावणीचा मुख्यकाजी अकर्मखान आिण त्याचा मुलगा सादु ीन यानंा िनजामु ीनच्या सुतकातून 
(मातम-शोक) काढून, बादशहानी त्यानंा त्येकी एक बालाबदं (अलंकार) िदला. 
 

सफराजखान हा सहाहजारी मनसबदार, बादशहाजादा कामबक्ष याजपाशी तैनात होता. आप या 
आिर्थक दुि थतीचे तो रडगाणे करु लागला. बादशहानी त्याची मनसब एक हजारानंी कमी केली. 
सफर् राजखान याला कामबक्षापाशी राहाण्यास नको होते. अ दुलर्सूलखान याचा मुलगा मकसूदबेग हा 
कामबक्षाच्या फौजेच्या तोफखान्याचा दारोगा होता. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

खिजना खात्याचा मु फ (िहशबे ठेवणारा) आिण नंदरामचा मुलगा रामिंसग याला एक शाल 
बक्षीस देण्यात आली. 
 

जािबतखानाच्या जागी अ दु ा याची दाभोळ बदंराचा िदवाण व राजापूरचा अमीन हणून नेमणूक 
करण्यात आली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

िदवसाच्या चार घिटका झा या ते हा बादशहानी हमोदु ीनखान याला आप या श यागृहात 
बोलािवले आिण त्याला रसूलपूरच्या (िशवापूरच्या) मोच्यार्वर जाण्यासाठी िनरोप िदला. िनरोपाच्या वळेी 
बादशहा हणाले. “क डाण्यातील गनीम हे िक ा िरकामा करुन देतील, तर बरे, नाही तर िक यावर 
ह ा चढवनू सवार्ंची क ल करा. हमीदु ीनखानाबरोबर कुमक नगारे, नगारची ही देण्यात आली. 
 

िवजापूर सु याचा देशपाडें (कानून गो) रुदर्ाजी पिंडत याचा भाऊ म हारी याला हुजुरात घेऊन 
याव े हणून एक गुजर्बदार्राला नेमण्यात आले. 
 

िमफताहगडचा िक ेदार (बदललेला) िकशोरिंसग याची मनसब कमी करुन त्याला हुजुरात 
बोलावण्यात आले. 
 

तीस माचर् १७०३ 
 

मुहतशमखान हा नळदुगर्चा िक ेदार आिण फौजदार होता. बादशहानी त्याला वरील हु ाच्या 
जोडीला अ लकोट व ढोकी या दोन्ही परगण्याचंी फौजदारीिह िदली. त्याची मनसबीत वाढ करण्यात 
आली. [त्याच्या पूवीर्चा िक ेदार कासमखान याला कोहीर (आंधर्) चा फौजदार नेमण्यात आले.] 
 

मुखिलसखान मरहूम याच्या मुलाचा पालक हाजी अ दु ा याला शहाजादा बेदारबख्त याच्या 
फौजेच्या तोफखान्याचा मुख, औरंगाबाद सु याचा बख्श व वाकेनवीसी या हु ावर नेमण्यात आले. 
त्याच्या पूवीर् या हु ावर बेदरबख्ताकडे असले या एितमादखान ऊफर्  मुहंमद मुहसीन याला हुजुरात 
बोलावण्यात आले. 
 

िद ीहून कळिवण्यात आले की, अबु हसन (गोवळक ाचा शवेटचा राजा) याचा मानलेला 
मुलगा अबु मुहंमद याने एकाचा खून केला आहे. काय आ ा! बादशहानी त्याला कैद करुन कोतवालाच्या 
ता यात देण्याची आ ा केली, त्याची मनसब काढून घेतली आिण त्याला रोजीना खचार्साठी पाच-सहा 
रुपये देण्यात याव ेअशी आ ा केली. 
 

हमजाखान याचा मुलगा असदु ा याला कंधार (िज हा नादेंड) चा िक ेदार व फौजदार 
नेमण्यात आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

िवजापूरचा सुभेदार चीन कुलीजखान याने िलहून पाठिवले की, पुरिदलखान हा दीडहजारी 
मनसबदार आहे. माणूस कामाचा आहे. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

बादशहानी आ ा केली की, अ दुलकादरचा जावई आिण सफर् राजखानाचा मुलगा असदु ाखान 
याचा मुलगा स यदअली व सफर् राजखानाची इतर मुले यानंी कामबक्षाच्या ऐवजी हुजुरात चाकरी 
पत्करावी. 
 

सखरलना (िवशाळगड) च्या हरकाऱ्याने पुढील बातमी कळिवली. :–– 
 



 
अनुकर्मिणका 

“गिनमाचे सुमारे पाचश े वार टेकडीवर चढून आले. िक ेदार राजा उिदतिंसग याचा 
नायब भवानीदास हा होता. त्याने धावनू जाऊन अनेक शतर्ूंना ठार मारले आिण पुन्हा ठाणी कायम 
राखली. 

 
एकतीस माचर् १७०३ 

 
बख्शी उ मु क रूहु ाखान याने पुढील माणे अजर् केला:–– 

 
“पुण्याचा िक ेदार व फौजदार खानचंद याने शतर्चेू वीस घोडे आिण एक कापलेले शीर ता यात 

घेतली आहेत. बादशहानी आ ा केली की, घोडे (खानचदंाला) माफ करण्यात यावते. िशर मातर् 
कोतवालाकडे देण्यात याव.े” 
 

बादशहानी आ ा केली की, अहिदयानचा तनबख्शी बाकरखान याने आपले अहदी (िशलेदार) 
घेऊन मुहंमद अमीन खानबहादूर याचे ठाण्यावर जाव ेआिण ते काम साभंाळाव.े 
 

एक एि ल १७०३ 
 

बादशहाला पुढील माणे कळिवण्यात आले: – 
 

क डाणा (िंसहगड) िक यातील गनीम (मराठे) यानंी पुढील माणे िवनंती केली आहे: – 
 

“आ हाला एक मिहन्याची मुदत िमळावी आिण िक यात असले या सामगर्ीची िंकमत 
िमळावी.” 

 
बादशहानी ही िवनंती फेटाळून लावली. त्यानंी मतलबखान यास बोलावनू त्याला हटले: 

 
तु ही तरिबयतखानाकडे (िंसहगडासमोरचा मोगलाचंा सेनापती) जा. त्याला हणाव,े 

“या गिनमात (मरा ात) मात बर माणसे नाहीत. त्याच्या बोलण्यावर िव ास ठेव ूनये. सरळ 
िक यावर चढाई करून सवार्ंची क ल करावी.” 

 
बादशहाच्या आ ेने इनायतु ाखान याने बादशहाजादा आ म याला िलिहलेले आ ापतर्, 

बिख्शशबेग गुजर्बदार्र हा आ म (गुजारतचा सुभेदार) कडे पोहोचवनू उ र घेऊन आला. ते बादशहानी 
नजरेखालून घातले. 
 

दोन एि ल १७०३ 
 

जुि फकारखानाचा नायब दाऊतखान हा हैदर्ाबाद-कनार्टकचा फौजदार होता. त्याचा भाऊ 
सुलेमानखान हा दाऊदकानाबरोबर येऊन बादशहाला भेटला. त्याने अठरा अ या िनसार हणून पेश 
केले व दोन समशरेी िद या. बादशहानी एक समशरे ठेवनू घेतली. सुलेमानखानाला तीनश े रुपये 



 
अनुकर्मिणका 

िंकमतीची समशरे व िखलातीची व े िदली. सुलेमान खानाची मनसब वाढिवण्यात आली. बादशहानी 
रूहु ाखानास आ ा केली की, “तु ही सुलेमानखानाला आप याबरोबर घेऊन जा आिण त्याला क डाणा 
िक यासमोर जो दुसरा मोचार् उघडला आहे तेथे नेमा. 
 

बादशहानी काहीच्या मनसबी वाढिव या. काहीच्या कमी के या. 
 

इरादतखान (आत्मचिरतर्कार) पुण्याच्या ठाण्याच्या खाली असले या मागार्च्या संरक्षणाचे काम 
देण्यात आले. िम ताहगड (चदंनगड) ची िक ेदारी केशविंसगच्या जागेवर िमया दाऊत रजातबराई 
याला देण्यात येऊन त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

मरहूम िदलेरखान याचा मुलगा कमालु ीन हा अडीच हजारी मनसबदार होता. तो वारला, असे 
शहाजादा मुअ म बहादूरशहाकडे आले या बात यावरून कळले. कमालु ीनच्या मुलाचा हु ा कळवावा, 
अशी आ ा झाली. 
 

मुनीमखानाचा (हा पुढे बहादुरशहाच्या काळात मोगल सा ाज्याचा पतं धान झाला) मुलगा 
मुहंमद काजम याला दुसऱ्या मोच्यार्च्या तोफखान्याचा दारोगा नेमण्यात आले. बादशहानी त्याला बालाबंद 
बक्षीस िदला. 
 

कचेरीचा दारोगा यारअलीबेग याने आप या कामाचा राजीनाम देत असून त्या जागेवर इतर 
कुणाची तरी नेमणूक करावी, अशी िवनंती केली. 
 

तीन एि ल १७०३ 
 

यारअलीबेग याच्या जागेवर बादशहानी फ ेहदौलत कौल याची नेमणूक केली. त्याचे पूवीर्चे हु े 
(१) खाशाचा दारोगा, (२) महालाच्या आतील खिजन्याचा फौजदार, (३) पालखीखान्याचा दारोगा याला 
जोडण्यात आले. त्याची मुले फतेहनु त व फतेहमुबारक यानंा बादशहानी वगे या जागा िद या. 
 

कमालु ीन (िदलेरखानाचा मुलगा) याचा मुलगा रू तम याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

मरहूम अ दुल र ाकखान (रायगडचा फौजदार) याचा द क मुलगा मुहंमद जाफर याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. 
 

सफर् राजखान यास अजीजखानाच्या पथकाबरोबर हमीदु ीनच्या मोच्यार्वर पाठवावे, अशी 
बादशहाने आ ा केली. 
 

काल बादशहानी मुनीमखान याचा मुलगा मुहंमद काजम याची हमीदु ीनच्या मोच्यार्चा दारोगा 
हणून नेमणूक केली. 

 



 
अनुकर्मिणका 

वऱ्हाडच्या िजिजयाकराचा अमीन (अिधकारी) याला बदलण्यात आले होते. त्याची मनसब कमी 
करण्यात आली. हरकाऱ्याचं्या त डून कळले की, इखलासखान हा चीन कुलीजखानाच्या फौजेज तैनात 
होण्यासाठी िवजापूरकडे रवाना झाला आहे. रूहु ाखान याने अजर् केला की, िमहदखान हा मोच्यार्त 
कामिगरी बजावीत आहे. त्याला काम करू ाव.े त्याच्याकडे काही सरकारी बाकी अस यास तो देणे 
देण्यास तयार आहे. िवनंती मान्य करण्यात आली आिण त्याची दीड हजाराची मनसब बहाल ठेवण्यास 
आली. चाकणचा िक ेदार जानबाजखान याच्या िशफारशीवरून त्याच्या पदरच्या लोकानंा मनसबी 
देण्यात आ या. 
 

हरकाऱ्याच्या त डून कळले ते असे:– 
 

अ दुल करीम हा मन्सूरखानाच्या ठाण्यात तैनात होता. मावळे त्याच्या पथकात होते. 
त्यानी क डाणा िक यावर दोर लावले आिण त्याचं्या सहा याने ते वर चढले. िक यावरील 
मराठे हे जागे झाले आिण त्यानंी ह ा चढिवला. चकमकी झा या. मोगलाची चार माणसे 
िक यावर चढली होती आिण आणखी दहाजण त्याचं्या पाठोपाठ गेले होते. चकमकीत मोगलाचंी 
चार माणसे ठार व दहा माणसे जखमी झाली. 

 
खान िफरोजजंग याने िवनंती केली की, एक हजारपयत माणसे मी आप या पथकात अिधक 

बाळगली. आतापयत तीनशवेीस माणसे आली आहेत. नाहरखानची सवर् मुले माझ्या पथकात घेण्याची 
आ ा हावी. िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

काजी महमूद याचंी मुले व नातू यानंा रािहरी (रायगड) येथे तैनात करण्यात आले. 
 

ख्वाजा हबीबु ा हा मुतर्जानगर (कोहीर) चा िक ेदार होता. िक ा शतर्ूंच्या ता यात गेला. 
हबीर्बु ाची मनसब काढून घेण्यात आली पण आता त्याला हुजुरात बोलावण्यात आले आिण त्याची मनसब 
बहाल करण्यात आली. कारण तोपयत िक ा पुन्हा ता यात आला होता. िक ेदाराची मनसब कमी 
करण्यात आली. 
 

अळंगचा िक ेदार िकशोरिंसग याने िलहून पाठिवले की, िक ा जागजागी मोडकळीस आला 
आहे, काय आ ा? बादशहानी आ ा केली की, “दुरू त करा.” 
 

िक ेदाराची दुसरी िवनंती अशी की, “िक यात रसद, धान्य आिद सामगर्ी नाही.” बादशहानी 
आ ा केली की, “खानसामान (पुरवठा अिधकारी) वरील सामगर्ीचा पुरवठा करतील.” 
 

मन्सूरखानाने मोच्यार्तून िलहून पाठिवले की, “आ ा झा यास मुजऱ्यासाठी हुजुरात येईन 
हणतो”:– 

 
बादशहानी आ ा केली की, “येथे काय काम आहे. तु ही तेथेच रहा.” 

 
सुलेमानखानाचा नातू मुहंमद फािजल हा मनसबदार होता. त्याने बादशहाची भेट घेतली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
कामबक्षाचे पतर् आले ते बादशहानी नजरेखालून घातले. बादशहानी िदवाणात (कचेरी) 

रुहु ाखान याची आठवण काढली. तो सुलेमानखानाला मोच्यार्वर पोहोचिवण्यास गेला आहे, असे कळले. 
 

तरिबयतखानाच्या िवनंतीवरून गुलाम मुहंमद रफीअली याला मोच्यार्त तैनात करण्यात आले. 
 

काजी महमूद हा इ लामगड (रायगड) येथे तैनात होता. त्याचा मुलगा मुहंमद इ ाहीम व 
िबरादरीचे शखे अहमद व मुहंमद फािजल यानंा मनसबी देण्यात आ या. 
 

मु ताफानगर (क डाप ी, सुभे हैदर्ाबाद) चा िक ेदार ख्वाजा हबीबु ा याला हुजुरात 
बोलिवण्यात आले. 
 

बादशहानी सोन्याची दहा कडी तरिबयत खानाचा मुलगा मुहंमद इसहाक याजपाशी िदली आिण 
हटले ही तरिबयतखानाला ा. त्याला सागंाव े की, िक यावर ह ा होईल त्यावळेी (आप या 
चाकरीतील) माव यानंा ही कडी देण्यात यावी. 
 

चार एि ल १७०४ 
 

हैदर्ाबादचा सुभेदार रु तमिदलखान याने गिनमाकडून मु ताफानगरचा िक ा घेतला होता. तेथे 
मुहंमद हाशम याची िक ेदार हणून नेमणूक करण्यात आली. बुणग्याच्या ( हपुरीच्या हरकाऱ्या) कडून 
कळले की, जीनतुि सा बेगम वगैरे मंडळी तेथून बावीस तारखेस (एकोणीस माचर् १७०३) बहादुरगड 
(पेडगाव) कडे रवाना झाली. छावणीचा मुख्य काजी अकर्मखान याचा नातू आिण िनजामु ीनचा मुलगा 
नसीरु ीन याला बापाच्या मृत्यनंूतर मनसब देण्यात आली. 
 

रुहु ाखान याने बादशहाच्या आ े माणे सुलेमानखान याची नेमणूक मोच्यार्त िमहदीखान याच्या 
ठाण्याच्या खाली केली आिण तो परत आला. 
 

अळंगचा िक ेदार िकशोरिंसगचा अजर्–िक याच्या तटाची व बुरुजाचंी डागडुजी होणे आव यक 
आहे. आ ा झाली की, डागडुजी करावी. दुसरी िवनंती अशी, की िक यात सामगर्ी नाही. आ ा झाली की 
खानेसामान (पुरवठा अिधकारी) सरंजामाची यव था करावी. 
 

दंडराजपुरीचा िक ेदार व फौजदार िस ीयाकूत याने किंलगडाची पचंवीस करंडी पाठिवली 
होती. ती मेवाखान्यात पाठिवण्याची आ ा झाली. 
 

पाच एि ल १७०५ 
 

मुलतान सु यात कामिगरी के याब ल शहाजादा मुइजु ीन याला िखलातीची व े, नऊ हजार 
पयाचंी क ार, व एक लाख रुपयेही देण्यात आली. पतं धान असदखान आजारातून उठला होता. तो 
बादशहाना भेटला. 



 
अनुकर्मिणका 

 
धनाजीचा मुलगा 

 
हेरानंी पुढील बातमी आणली: 

 
धनाजीचा मुलगा शभंा (शभंिूंसग) व म हार व खंडोजीचा मुलगा हे सरदार चार हजार वाराचं्या 

सैन्यासिहत बादशाही छावणीपासून चार कोसावर आले असून इरादतखानाच्या ठाण्याला त्यानंी वढेा 
घातला आहे. इरादतखानाशी त्याचंी लढाई चालू आहे. बादशहानी िसयादतखानाला इरादतखानाच्या 
मदतीस पाठिवले. 
 

सकाळी हमीदु ीनखान हा मोच्यार्तून येऊन बादशहाना भेटला. िदवसाचा एक हर आिण सहा 
घिटका झा या असता हेरानंी बातमी आणली की, यु  अजून चालू आहे. ख्वाजाखान व सुलेमान खान हे 
इरादतखानाच्या मदतीला धाऊन गेले आहेत. त्याचं्या पथकापैंकी काही कामबक्षाच्या डेऱ्याभोवती आहेत. 
बादशहानी हमीदु ीनखान, रुहु ाखान, व मतलबखान यानंी एकतर् होऊन गिनमाचें पािरपत्य करावे 
हणून त्यानंा जाण्याची आ ा केली. 

 
या ह याचा अिधक तपशील हरकऱ्याचं्या त डून पुढील हकीकत कळली:– 

 
पुणे गावातील गुरे पळिवली. शहाजादा कामबक्ष याच्या कारखान्यावर (पागा, उंटखाने 

इत्यािद) याचं्यावर आिण बादशाही छावणीतील लोकावंर ह ा चढिवला. हे ल कर आिण 
कारखाने खडक या गावाच्या गढीबाहेर पसरले होते. तेथे इरादतखानाचे ठाणे होते. मरा ानंी 
त्याला वढेा घातला आिण ते इरादतखानाशी यु  करू लागले. या बाबतीत हरकऱ्यानंी सािंगतले 
की, खैरखान हा इरादतखानाच्या मदतीला गेला होता. पण तो व त्याचे बादशाही पथकातील 
सोबती हे जखमी झाले. खैरखानाने फरीदूनला आप याकडून पाठिवले होते. तो हुजूरात आला. 

 
बादशहाना कळिवण्यात आले की, “क डाणा िक याभोवती आपली ठाणी आहेत. त्या ठाण्यावर 

सुलेमानखान व ख्वाजाखान हे होते. बादशहाच्या आ ेिवना आपाप या ठाण्याहून बाहेर पडले आिण 
मरा ाचं्या पाठलागावर िनघाले. 
 

बादशहानी सादतखान यास बोलावनू त्याला मरा ाचं्या पािरपत्त्यासाठी रवाना केले. बादशहा हे 
फतेहदौलत कौल याला हणाले: 
 

“बक्षी उ मु क रुहु ाखान यानंा हणाव े की, मरा ाचं्या पािरपत्यावर रवाना हा” 
रुहु ाखानाने िनरोप धाडला की, “माझ्याजवळ पथके नाहीत.” यावर बादशहानी आ ा केली 
की, “तु ही व हमीदु ीन यानी िमळून मरा ाचें पािरपत्य होईल., असे करावे.” मनसबखान व 
सफर् राजखान यानंा रुहु ाखानाबरोबर जाण्याची व तरिबयतखानाचा मुलगा मुहंमद इसहाक यासं 
तोफखान्याचा सरंजाम पुरिवण्याची आ ा करण्यात आली.” 

 



 
अनुकर्मिणका 

हपुरीच्या तळावरुन बातमी आली की, जीनतुि साबेगम (औरंगजेबाची मुलगी) ही चालू 
मिहन्याच्या बावीस तारखेस बहादुरगडकडे रवाना झाली. 
 

खानाजादखान याने बादशहाना कळिवले ते असे––“इरादतखान याने आप याला पुढील माणे 
कळिवले आहे:–– 
 

“लढाईत खंडोजीचा िबरादरीचा (?) मुलगा याला बदुंकीची गोळी लागून तो नरकाला 
गेला. लढाई चालूच आहे. बक्षी उ मु क यानंा रवाना करावे अशी आ ा झाली. जैनुलािबदीनखान 
हा मात बरखानापाशी तैनात होता. त्याला अहमदअलीखान ही पदवी देण्यात आली. त्याच्या 
जवळचा सरंजाम सामगर्ीही िक यावर (माहुली?) पोहोचवावी, अशी आ ा झाली. या कामासाठी 
एक गुजर्बदार्र अंमलबजावणी अिधकारी हणून नेमण्यात आला. शागीदर् बक्षी जैनुलिबदीनखान 
याला बक्षी उ मु काच्याबरोबर शतर्चू्या (मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी रवाना करण्यात आले. 

 
सात एि ल १७०३ 

 
सफर् राजखान यासं हमीदु ीन खानबहादुर याच्या मोच्यार्वर ठेवले होते. आता बादशहानी त्याला 

पूवीर् माणे त्याच्या वतःच्या ठाण्यावर नेमले. हमीदु ीन खानबहादुर यासं दुसऱ्या मोच्यार्चे मुख, 
हमीदु ीनखान यास प ास धनु ये आिण बाणाचे शभंर भा े देण्यात आले. 
 

जुहरच्या नमाजानंतर नािशक, क याण व िभवडंी येथील पीरजादे कुतुबु ीन व नुरु ीन हे 
यारअलीबेगच्या ारे बादशहाना भेटले. ही भेट मिशदीत झाली. त्यानंी कुराणाची त आिण इतर धािर्मक 
गंर्थाचे दोन खंड भेट हणून िदले. बादशहानेिह त्यानंा काही व तू िद या आिण छावणीत आहात तोपयत 
नमाजाच्या वळेी माझ्याकडे येत जा असे त्यानंा सािंगतले. 
 

इरादत खान 
 

बक्षी उ मु क हा रुहु ाखान, हमीदु ीनखान बहादुर आिण मतलब खान हे गिनमाचं्या 
(मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी गेले होते. ते बादशहाना भेटले. रुहु ाखान हणाला, “इरादतखानाचे ठाणे 
बादशाही छावणी आिण पुणे याच्यामध्ये होते. आ ही पोहोचण्याच्या पूवीर्च शतर्चेू पािरपत्य होऊन ते पळून 
गेले होते. काल त्यानंी इरादतखानाच्या ठाण्याला वढेले होते. इरादतखानापाशी माणसे कमी होती. असे 
असूनिह त्याने िनधार्राने ठाणे राखले आिण शतर्चेू पािरपत्य करून त्याचा पराजय केला. इरादतखानाला 
अहसनाबाद, गुलबगार् येथील िक ेदारी होती. त्याला एक हजार जात आिण सातश े वार अशी मनसब 
होती. िक ेदारीला जोडून काही वार िशबदंीसिहत देण्यात आली होती, ती अट काढून टाकण्यात आली. 
इरादतखानाचा मुलगा मीरिहदायतु ा हा गुलबग्यार्च्या िक ेदारीवर आप या बापातफ नायब हणून काम 
करीत होता. त्याला चारश े जात व शभंर वार अशी मनसब होती. ती शभंरने वाढिवण्यात आली. 
िसयादतखान दारोगा हा गिनमाचं्या (मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी गेला होता. तो येऊन बादशहाना 
भेटला.‘’ तो हणाला, “मी, ख्वाजाखान आिण सुलेमानखान हे त्वरेने पुण्याच्या पलीकडे गेलो. गिनमाशंी 
(मरा ाशंी) यु  संग आला. शतर्पैूकी ठार मारण्यात आले व काहीना जखमी करण्यात आले. शतर्चूा 
पराजय झाला.” बादशहानी धन्य धन्य असे उ गार काढले. 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशहाना कळिवण्यात आले ते असे––काल खुसरौखान याचे गिनमाशंी यु  झाले त्यात 

खुसरौखानाला भा याची एक जखम झाली. दगडाचाही त्याला मार बसला. बादशहाने त्याला मलमाचा 
एक ड बा िदला. (मूिमयाई) या िशवाय खुसरौखानाच्या पथकाची पगाराची तीन मिहन्याची थकबाकी 
देण्यात यावी अशी आ ा केली. छावणीचा मुख्य काजी अकरमखान याचंा मुलगा िनजाम हा वारला होता. 
िनजामच्या मुलानंा रोजचा मुशािहरा देण्यात यावा अशी आ ा झाली. 
 

आठ एि ल १७०३ 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, तोफखान्याचा मुख तरिबयतखान याच्या मोच्यार्त िक यावर 
ह ा चढिवण्यासाठी बादशहाचे सैन्य तयार होते. परंतु त्यानंा संधीच िमळाली नाही. 
 

नऊ एि ल १७०३ 
 

बादशहाने आज हमीदो ीन खानबहादुर, तोफखान्याचा मुख तरिबयतखान आिण मन्सूरखान 
याचं्याकडे फ ेदौलत याच्या ारे फळफळावळे पाठिवली. ही फळे मोच्यार्त त्यानंा नेऊन ावी, अशी आ ा 
झाली. 
 

िंसहगड 
दहा एि ल १७०३ 

 
आज बादशहानी दोन्ही िदवाण (कचेऱ्या) बदं ठेवले. बादशहानी मुहंमद अमीनखान यास आप या 

िव ािंतगृहात (आरामगाह) बोलिवले आिण त्याला पुढील माणे सूचना िद या:– “तु ही बुणगे, कािफला 
व तबेले हे घेऊन जाण्यासाठी नंदगावपयत जा. तेथून खान फीरोजजंग हे घेऊन जातील.” बादशहानी 
मुघलअलीखानाला बोलावनू हटले “तु ही तबेले (सरकारचे) आिण कािफला हे अहमदनगरपयत 
पोहोचवा. या कामात तु ही व खानबहादूर (अमीनखान) यानंी िमळून काम करावे.” 
 

यार अलीबेगने अजर् केला की, “तरिबयतखानाच्या मोच्यार्तून हरकाऱ्याने पुढील बातमी आणली–
“क डाण्याचा िक ेदार नरकाला गेला (मेला) िक यातील माणसे तरिबयतखानाला हणत आहेत की, 
िक ा आलमगीर बादशहाचा आहे. तु ही कशाला त्याची मोडतोड करता. आ हाला िजवाचे अभय िमळाले 
तर आ ही िक ा देऊन टाकतो.’ बादशहानी ते वृ  वाचले आिण बादशहाजादा कामबक्ष याजकडे 
पाठिवले.” 
 

हरकाऱ्याकडून पुढील माणे कळले––“स यद यासीनखान, ठाणेदार पाईन घाट, याने धान्याची 
रसद व कािफला ही पाठिवली. संरक्षणासाठी सात वार व पायदळ पथक होते. ते हुजुरात येत होते. 
अखरापूर जवळ शतर्चू्या तीनश े वारानी ह ा केला. त्यानंी रसद लुटली आिण यादे व वार याना ठार 
मारले.” 
 



 
अनुकर्मिणका 

जु रच्या बक्षी व वाकेनवीस इमामकुली याने िलहून पाठिवले की, आं याला मोहर आला आहे. 
मला जु रच्या सरकारी बागाचंी दारोगािगरी िदली तर मी आंबे यवि थतपणे पाठिवण्याचे करीन. 
बादशहानंी त्या जागेवर रहमतु ा याची नेमणूक केली. एल गंदल (आंधर्) च्या िक यावर अमानबेगच्या 
जागी अजीजबेगची नेमणूक करण्यात आली. 
 

अकरा एि ल १७०३ 
 

गिनमाचं्या (मरा ाचं्या) यु ात कामिगरी बजाव याब ल इरादतखान, त्याचा मुलगा मेहुणे 
न ु ा व रुहु ा व नसरु ाची मुले फजलु ा व कलमतु ा यानंा मनसबी देण्यात आ या अगर िदले या 
वाढिवण्यात आ या. 
 

शहाजादा कामबक्ष याच्या कारखान्यासाठी सुरतेहून तीस अरबी घोडे िवकत घेण्याच्या कामावर 
मुहंमद सािदक याची नेमणूक झाली. 
 

बाळू पिंडत (बाळाजी िव नाथ तर न हे) आिण इतर दोघे हे तहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी 
िक यातून बाहेर पडून तरिबयतखानाकडे आले. तरिबयत खानाने त्यानंा हटले “तुमच्यावर माझा िव ास 
नाही. कोण्या िव ासू आिण मात बर माणसानंा येऊ ा.” िमहदीखान हा एक हजार जात व पाचश े वार 
अशी मनसब बाळगून होता. ही मनसब काढून घेण्यात आली होती. त्याला आता एक हजार जात व ितनश े
वार अशी मनसब बहाल करण्यात आली. 

 
अहमदनगरच्या बात यावरून पुढील गो ी कळ या. िंहदुराव व खंडोबा हे सरदार चार हजाराचे 

सैन्य घेऊन त्या िज ात पसरले आहेत. बक्षी उ मु क जुि फकारखान बहादूर याने त्याचंा पाठलाग 
केला. हलकट गनीम (मराठे) सुरतेच्या िदशनेे पळून गेले. बादशहाने आ ा केली की, जुि फकारखानाने 
हुजुरात याव.े 
 

बादशहाने आ ा केली की, िंसहगडच्यासमोर िशवापूरच्या वाटेवर दुसरा मोचार् कायम केला आहे, 
तेथे चोराचंा (मरा ाचंा) सुळसुळाट झाला आहे. सरफराजखानने त्या िदशनेे चाल करून जाव ेआिण 
दु ाचें (मरा ाचें) पािरपत्य करावे. 
 

बारा एि ल १७०३ 
 

बादशहाने आ ा केली की, फ ेदौलत कौल याचा मुलगा फ ेनुसरत याने अजीजखान यास 
तरिबअतखानाच्या मोच्यार्वर न्याव ेआिण क डाणा िक ावर ह ा करण्यासाठी जो मागर् ठरिवला आहे तो 
त्याला दाखवावा. बादशहाच्या आ ेने पुढील मंडळींना रुहु ाखानाच्या िशक्यािनशीं पतेर् पाठिवण्याची 
यव था करण्यात आली. एक पतर् जुि फकारखानाने हुजुरात याव े हणून, दुसरे पतर् खान िफरोजजंग 

(भावी िनजामउ मु काचा बाप) च्या नावे, त्याने हलकट गिनमाचंा (मराठे) याचंा पाठलाग करावा हणून. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, जुि फकारखान हा हलकट गिनमाचंा (मरा ाचंा) पाठलाग 
करीत पुण्याच्या िदशनेे गेला आहे. 



 
अनुकर्मिणका 

 
क डाणा (िंसहगड) िक यावर ह ा करावयाचे ठरले. रायरी (रायगड) चा िक ेदार िशविंसग 

हा हुजुरात हजर होता. त्याने ही कामिगरी कबलू केली. त्यावरून बादशहाने आ ा केली की, फ ेदौलत 
कौल याने िशविंसग याला तरिबयतखानाच्या मोच्यार्त पोहोचवनू याव.े 
 

तेरा एि ल १७०३ 
 

दुपारच्यानंतर यारअलीबेग याने खानमहंमद कौल याच्या ारे हुजुरात पतर् पाठिवले. त्यातील 
मजकूर असा होता––“हेरानंी पुढील बातमी आणली आहे. तरिबअतखानाचा भाऊ कामयाबखान 
(तरिबअतखान हा तोफखान्याचा मुख आिण वढेा घालणाऱ्या मोगल सैन्याचा सेनापती) हा मोगल 
सैन्याच्या िनशानाकडील (ध्वजाकडील) दीडश ेमाणसे घेऊन क डाण्याच्या िक यात दाखल झाला आिण 
त्याने िक ा घेतला. िक यातील माणसे बाहेर पडू लागली आहेत व िक ा िरकामा करीत आहेत.” 
 

बादशहाने ते पतर् वतः वाचले. खान महंमद कौल यासं त्याबाबत बक्षीस हणून प ास रुपये िदले. 
यानंतर हमीदु ीनखान बहादुर हा तरिबयतखानाच्या मोच्यार्वरून दरबारात आला. नंतर तो आप या तंबतू 
(श ागाराच्या तळावर असलेला) गेला. 
 

मुहरमखान हा हुजुरात येऊन हणाला, “कामयाबखान हा झडा घेऊन िक यात दाखल झाला. 
िक ा बादशहाच्या ता यात आला आहे. िक यातील माणसे बाहेर िनघून चालली आहेत. िक ा िरकामा 
होत आहे.” बादशहानी मुहरमखानाला आ ा केली की “आज संध्याकाळी तु ही, मुनीमखान, मनसूरखान 
आिण खानसामान याचंा कारभारी यानंी िक यात जाव ेआिण िक यात असले या सवर् व तू ज त 
करा या.” 
 

बादशहानी आ ा केली की, “आ ही क डाण्याचा िक ा पाहाण्यासाठी जाणार आहोत. र ता नीट 
करण्यात यावा.” बादशहाना कळिवण्यात आले की, जुि फकारखानाला हुजुरात बोलािवण्यात आले होते. 
पण तो धनाजी जाधवाचा मुलगा शभं ू(िंसग) याच्या पाठलागावर पुण्याच्या (सुपे असू शकेल) िदशनेे गेला 
आहे. 
 

मुहरमखान याने पुढील णाणे कळिवले––“काबुलचे सुभेदार शहाजादे मुआ म यानंी दोन हजार 
डािंळबे आिण पाच घोडे हुजुरात पाठिवले होते. वाटेत एक घोडा मेला. डािंळबापैकी फक्त चारश डािंळबे 
चागं या ि थतीत पोहोचली. बाकीची जाया झाली. मुहरमखानाने या व तू बादशहाच्या नजरेखालून 
घात या. शहाजादा बेदराबख्त यास बादशहाच्या आ ेने रूहु ाखान याच्या िशक्याने पतर् रवाना झाले. 
िदलेरखान मरहूम याचा मुलगा हािमद हा औरंगाबादेत तैनात होता. त्याला हुजुरात बोलावनू घेण्यात 
आले. उ दतुलमु कखान िफरोजजंग याच्या नाव ेपतर् पाठिवण्यात आले. 
 

चवदा एि ल १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर आिण चार घिटका झा या असता बख्तावर महली याने बादशहाना 
पुढील माणे कळिवले––“शतर्ूंची माणसे िक यातून बाहेर पडली. िक ा िरकामा झाला. मन्सूरखान 



 
अनुकर्मिणका 

वगैरे बादशाही अिधकारी, िक यात दाखल झाले. तरिबयतखान याने िक ा घेत याचा वृ ातं िलहून 
काढला आिण क डाण्याच्या दरवाज्याच्या सोन्याच्या िक या व ओवाळणीची नजर ही आपला भाचा मोहमंद 
बाकर याच्याबरोबर हुजुरात पाठिवली. त्या माणे तरिबयतखानाचा मुलगा मोह मद इसहाक आिण भाचा 
मोह मद बाकर यानी पतर् आिण िक या हीं दोन्ही िदवाणे खास मध्ये आिणली. बादशहाने आ ा केली की 
“ती मला बघू ा” त्या माणे त्या दोघानंी त्या व तू बादशहाच्या नजरेखालून घात या. पूवीर् जे हा सातारा, 
िवशाळगड व पन्हाळगड हे िक े हाती आले होते ते हा अधार् घिटका नौबती वाजिव या जा यात अशी आ ा 
झाली होती. या खेपेस क डाणा हाती पडला हणून दोन घिटका नौबती वाजवा या अशी आ ा झाली. 
बादशहाने तरिबयतखानाचा मुलगा मोह मद इसहाक याला िखलातीची व े िदली, बादशहाने आ ा केली 
की, तरिबयतखान याचा मुलगा आिण भाचा याचें हु े कळिवण्यात यावते मुह मद इसाहकने आप या 
बापाकडे क डाणा िक यावर जाव ेअशी आ ा झाली, यानंतर बादशहाने िदवाण (कचेरी) चे काम तहकूब 
केले. दुपारी न्याय कचेरीचे काम चालू झाले ते हा बक्षी उ मु क रूहु ाखान, हमीदो ीनखान बहादूर, 
अमीर उल्उमरा (अस खान पतं धान), मतलबखान, खानाजादखान, िसयाहतखान वगैरे मंडळी 
सभागृहात आली आिण क डाणा फ े झा याब ल त्यानंी बादशहाचे अिभनंदन करून त्याला मुजरे केले. 
अस खानाने एक हजार अ या, मतलबखानाने शभंर अ या नजर के या त्या बादशहाने माफ के या, 
बादशहाने अनेकानंा इनामे िदली आिण िखलातीची व े िदली. 
 

सुभे महंमदाबादचा िदवाण िकफायतखान हा मरण पावला. 
 

शहाजादा मोअ म याच्याकडून आलेली डािंळबे बादशहानी काल रातर्ी पुढील सरदार मंडळींना 
पाठवली. पतं धान अस खान, रूहुलु ाखान, मतलबखान तरिबअतखान, हमीदो ीन खान बहा दूर, 
खाना जादखान आिण िसआदतखान. 
 

खान िफरोजजंग आिण िचनकुलीजखान यानंा आ ापतेर् देऊन आिण िचन कुलीजखानाला 
िवजापूरला पोहोचवनू जािहदबेग परत आला. 
 

पंधरा एि ल १७०३ 
 

क डाणा िक ा िंजकून घेण्यात आला होता. बादशहानी त्याचे नाव बिख्शदंाबख्श (ई र द ) 
असे ठेवले. 
 

बादशहाजादा मुहंमद कामबक्ष याच्या नावे आ ा पतर् पाठिवण्यात आले. 
 

चकमक 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले ते असे–– 
 

दु शतर्ू (मराठे) हे छावणीच्या समोर चालून आले होते. तुकर् ताजखान व करावल 
(आघाडीचे सैिनक) याचे व शतर्ूंचे यु  झाले. सात शतर्सैूिनकाचंी डोकी कापून आणण्यात आली. 

 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहानी शखे मखदूम, असदु ा, औरंगाबाद येथील घो ानंा डाग देण्याच्या खात्याचा दारोगा 
कासमा (याच्याकडे बेगम पुऱ्याच्या द तराचेिह काम देण्यात आले) इत्यादींच्या मनसबी वाढिव या. 
 

कोकलबेग याला काकरोन (माळवा) ची िक ेदारी देण्यात आली. 
 

नु शनाबाद (नािशक) चे कुतुबु ीन, नुरु ीन या नबीर जा ाचंा (पीरजादे असावे) सत्कार करून 
व व े, बिक्षसे देण्यात येऊन िनरोप देण्यात आला. 
 

ह ी, सात घोडे, पाच तलवारी, दोन खंजीर, दोन लहान तोफा, पाच बदुंका, आिण इतर व तू 
बादशहानी माफ के या (त्याला त्या व तू ठेवण्याची परवानगी िदली). बादशहानी तरिबयतखान याचा 
मुलगा मुहंमद इसहाक, भाचा मुहंमद बाकर, व शखे अजमतु ा इत्यादींच्या मनसबी वाढिव या. 
 

मोच्यार्तील मंडळी 
 

त्यक्ष िक यासमोरील मोच्यार्त काम करणारी पुढील मंडळी बादशहाना भेटली आिण त्यानंी 
िनसार व नजरा िद या– 
 

(१) अमानु ाखान, (२) उजबेकखान, (३) कामयाबखान, (४) मुहंमद काजम, (५) 
मुहमद शफी. 

 
सामान नेणारी वाहने, साधने इत्यािद बादशहाजादा जीनतुि सा बेगम िहच्याबरोबर गेली आहेत 

असे कळले. बादशहानी कलालखानाला िनरोप िदला आिण त्याला हटले “तु ही दोन गुजबदार्र घेऊन 
जा व सामान वाहून नेणारी साधने (बारबदार्र) घेऊन या, आ ही येथून तळ हलवणार आहोत. 
 

क डाणा फ े झा याब ल हमीदु ीन खान बहादूर याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

स यद जैनुलािबदीन याला दाऊदखानाच्या फौजेचा वाकेनवीस (सवानेह िनगार) नेमण्यात आले. 
 

सोलापूर 
 

सोलापूरच्या िक ेदारीवर रहमानच्या ऐवजी शभंरूाम याला नेमण्यात आले. त्याला शभंर (जात) 
ची मनसब होती. तीत प ासची वाढ करण्यात आली, सुरतेचा मु त ी (कारभारी) ितबार खान याचे पतर् 
बादशहाच्या नजरेखालून गेले. 
 

सतरा एि ल १७०३ 
 

आज बादशहानी दोन्ही िदवाण (कचेऱ्या) चे काम केले नाही. हैदर्ाबादचा नायब सुभेदार स यद 
मुज फर याच्याकडे पूवर्वत कोहीरची फौजदारी ठेवण्यात आली. तेथे झालेली कासमखानाची नेमणूक र  
करण्यात आली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
िवजापूरच्या हरकाऱ्याने पाठिवले या बात यावंरून कळले ते असे.––“िवजापूरचा सुभेदार 

चीनकुलीजखान हा एकोणतीस िज काद (पाच एि ल १७०३) रोजी िवजापुराहून िनघून आला. 
िवजापूरच्या िक यापासून एक कोसावर असले या मौजे भोमळी (?) येथे त्याने तळ िदला. िवजापूरच्या 
पिरसरात पसरले या चोराचं्या (मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी त्याने फौज पाठिवली आहे. 
 

बादशहानी आ ा केली की, बादशाही ( हणजे सरकारी) अिधकारी व नोकर हे क डाणा उफर्  
बिख्शदाबख्श या िक याच्या भोवतालच्या ठाण्यातूनही त्यानंी आता परत याव.े 
 

इि तखारखान मरहूम याचा मुलगा मुहंमद जाफर याला मीर कायमा व मु तफतखान याचं्या जागी 
बेदारबख्ताच्या सैन्यात तोफखान्याचा दारोगा आिण बक्षी हणून नेमण्यात आले. मरहूम मामूरखान याचा 
जावई स यद मन्सूर याजकडे फदार्पूरपासून औरंगाबादपयतच्या र त्याच्या रक्षणाचे काम देण्यात आले. 
त्याच्याबरोबर दोनश े वार व साठ पायदळाची िशबदंी देण्यात यावी अशी आ ा झाली. 
 

अठरा एि ल १७०३ 
 

तोफखानाचा मुख (मीर आितश) तरिबयतखान हा क डाणा फ े झा यावर येऊन बादशहाना 
भेटला. त्याच माणे नगद, िनसार व पेशकश िदली. 
 

एकोणीस एि ल १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर आिण तीन घटका झा या असता बादशहानी आप या श यागृहाचा 
(आरामगाह) पडदा सरकिवला. 
 

कमानीचा िक ा 
 

त्यानंी तोफखान्याचा मुख (मीर आितश) तरिबयतखान व हमीदु ीनखान बहादूर यानंा 
बोलािवले. दोघानंी बादशहाना क डाण्याजवळ असलेला कमानी (?) नावाच्या िक याचा नकाशा 
दाखिवला. बादशहानी तो नकाशा पािहला आिण त्यानंी उभयतानंा काही सूचना िद या. 
 

तरिबयतखानाला िखलातीची व े देण्यात आली. मतलबखान याने त्याला िखलातीची व े 
िमळा याब ल बादशहाना मुजरा (तसलीमात) केला. 
 

यानंतर बादशहा अदालत (न्यायकचेरी) मध्ये आले. त्यानंी तीन घिटका काम केले. नंतर ते 
कचेरीतून गेले. 
 

पुढील मंडळी येऊन बादशहाना भेटली आिण त्यानंी पेशकश (नजररूपाने भेटी) िदली:– 
 



 
अनुकर्मिणका 

(१) हमीदु ीनखान बहादूर, (२) मुनीमखान (हा पुढे बहादुरशहाच्या काळात पतं धान 
झाला) हा बिख्शदंाबख्श (िंसहगड) वरुन आला होता, (३) बाकीखान, अहिदयान (िशलेदार) 
च्या पगार वाटपाचा बख्शी-तन बख्शी (तनखा बख्शी). 

 
नेकनामच्या बिहणीचा मृत्य ू

 
बादशहाना कळिवण्यात आले की, नेकनामखानाची (ग डराजा) बहीण मोमयानीबाई (मोहन 

बाई?) िहचा मृत्य ू बहादूरगड उफर्  पेडगाव येथे झाला. बादशहानी, नेकनामखानाला शोक िनदशर्क 
(मातमी) व े िदली. 
 

बादशहानी एका िवशषे कामिगरीवर तरिबयतखानाचा भाऊ कामयाबखान याची नेमणूक केली. 
त्याच्याबरोबर दोनश े वार बकदाज (बदूंकची) व एक हजार पायदळ इतके सैन्य देऊन त्याला िनरोप 
देण्यात आला. 
 

नळदूगर्चा माजी िक ेदार कासमखान याला कोहीर (आंधर्) च्या फौजदारीवर नेमण्यात आले 
होते. ते थिगत करून त्याला हुजुरात बोलावण्यात आले. 
 

मीर अताउ ाचा मुलगा मीर रहमतु ा हा पूवीर् शहाजादा खुिज ताअख्तर (काबुलचा सुभेदार 
मुअ म याचा मुलगा) याचा मीर सामान (कारभारी) होता. त्याची नेमणूक काबुल सु यात करण्यात 
आली. 
 

िद ीहून आले या बात यावरून कळले की, मरहूम िदलावरखान याचा मुलगा िनजामु ीन अहमद 
हा तेथे (िद ी) तैनात होता. त्याला वडे लागले आहे. त्याची मनसब काढून घेण्यात आली. 
 

खानाजादखान व मुहरमखान यानंा बिक्षसे देण्यात आली. िद ीचा सुभेदार मुहंमद यारखान याची 
बहीण फातमाखानम ही वारली (छावणीत) होती. ितचे शव िद ीला घेऊन जाण्यासाठी मुिहयु ीन कुली 
गुजर्बदार्र याची नेमणूक झाली. 
 

अबु हसन (गोवळक ाचा माजी बादशहा) याचा मुलगा अबुमुहंमद (द क) हा खुनाच्या 
आरोपावरुन (छावणीत) िनबधात होता. त्यालािह सदर गुजर्बदार्राने आप याबरोबर िद ीला घेऊन जावे 
अशी आ ा झाली. 
 

गोरखपूर (मुअ माबाद) कडे यापाऱ्यानंा लुबाडण्याच्या बात या आ या. अिधकाऱ्यानंा ताकीद 
पतेर् पाठवावीत अशी आ ा झाली. 
 

बादशहाजादा कामबक्ष याने जीनतुि सा बेगम, उदेपुरी बेगम इत्यादींना बहादुरगडला पोहोचवनू 
हुजुरात यावे अशी आ ा झाली. सफर् राजखान व िशविंसग यानंी खान जहानी पथकाचे दोनश े वार बरोबर 
घेऊन कामबक्षाच्या वागतास जाव,े अशी आ ा झाली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

वीस एि ल १७०३ 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले ते असे– 
 

जुि फकारखान नु तजंग हा चोराचंा (मरा ाचंा) पाठलाग करीत येथे आला आहे. 
येथून तो पुढे त्याचं्या पािरपत्यासाठी जाणार आहे. बादशहानी आ ा केली की, “आप या जवळचे 
सैन्य तेथेच ठेवनू त्याने भेटीसाठी हुजुरात याव.े” 

 
आ े माणे जुि फकारखान हा फौज मागे ठेवनू स ा वारीने आला आहे. काय आ ा, बादशहानी 

आ ा केली की, त्याला बोलवावे. त्या माणे जुि फकारखान हा येऊन बादशहाना भेटला. त्याने 
बादशहाना पाचश ेअ या िनसार हणून पेश के या. बादशहानी त्याला खास िखलातीची व े िदली. 
िदवाण (कचेरी) संप यावर बादशहा हे मेवाखान्याचा अिधकारी मुहरमखान याला हणाले 
“जुि फकारखानाकडे मे याची (फळाचंी) दोन ताटे पाठवनू ा.” िमहदीखान हा बडतफर्  झाला होता. 
त्याची मनसब बहाल करण्यात आली. त्याने बादशहाना कुराणाची त िदली. 
 

संगमनेरचा फौजदार 
 

संगमनेर व गंगापूर येथील फौजदार व अमीन अमानतखान याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

उ मानखान करावल यास मोजणीची साखंळी देऊन बादशहानी त्याला आ ा केली की, “तु ही 
जाऊन पुणे व लोहगाव याचं्या दर यान छावणी योग्य जागा पाहावी आिण इकडून ितकडे जाण्यासाठी 
िकती मजला करा या लागतील, हे ठरवाव.े उ मानखानाबरोबर मुहंमद काजम व खुदामानखान आिण 
बेलदार व ओझी वाहाणारे हे देण्यात आले. र ता नीट करावा, अशी त्यानंा आ ा होती. 
 

बादशहानी तुकर् ताजखानाला आ ा केली की, बहादुरगडाहून नावा हुजुरात आणा या. 
 

एकवीस एि ल १७०३ 
 

आज बादशहानी िदवाण (कचेरी) चे काम बदं ठेवले. बादशहानी सकाळी मतलबखानाला आ ा 
केली की, “तु ही पुढे जा आिण आमच्या वासाचा पिहला ट पा कुठे राहील तो ठरवनू या.” 
 

बादशहानी िकत्येकाचं्या मनसबी वाढिव या, बादशहानी पुढील माणे आ ा केली.– “या 
मिहन्याच्या अठरा तारखेस हणजे शिनवारी येथून आ ही कूच करणार. त्यासाठी सोळा तारखेस हणजे 
गुरुवारी (बावीस एि ल १७०३) पेशखान्याचे (पुढील मु ामासाठी पाठवावयाचे तंबू आिद सामान) 
वाहनावंर लादून पुण्याच्या िदशनेे रवाना करा.” बादशहानी आ ा केली की, पिह या पेशखान्याबरोबर 
िसयादतखान हा जाईल, सातशसे र वाराचें पथक राहील. दुसऱ्या पेशखान्याबरोबर अहिदयानचा बख्शी 
बाकरखान हा राहील. त्याच्याबरोबर साडेतीनश े वाराचें पथक राहील. 
 

शाहूराजे 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशहानी पुढील माणे आ ा केली. – 

 
ज ूकदीम बादशहाच्या िनकट असणारे जुने सेवक आिण खास चौकीची माणसे यानंी 

िसकंदर आिदलखान (िवजापूरचा शवेटचा बादशहा) याची मुले आिण राजा शाहू याचं्याबरोबर 
येत जात असाव.े 

 
बादशहानी आ ा केली की, आपण वारीवर िनघू त्यावळेी अमीरुलउमरा (पतं धान असदखान) 

यानंी उज या फळीकडून आिण हमीदु ीनखान बहादूर यानंी डा या फळीकडून येत जाव.े 
 

तोफखान्याचा मुख तरिबयतखान यास तीन हजार वारासिहत सैन्याची चदंावल (िपछाडी) 
साभंाळण्याचे काम देण्यात आले. 
 

इ लामपुरी ( हपुरी) च्या िक ेदारीवर मुरीदखानाच्या जागेवर शुकूरखान िवजापुरी याची 
नेमणूक करण्यात आली. 
 

बावीस एि ल १७०३ 
 

आज सकाळी बादशहानी फरासखान्याचा मु फ मुहंमद हादी यास हटले “पेशखाना लादून पुढे 
पाठवा. िसयादतखान हा पेशखान्याच्या बरोबर राहील. 
 

जुि फकारखान 
 

िदवाणात (कचेरीत) जुि फकारखान हा येऊन बादशहाना भेटला. बादशहानी त्याला एक नीमचा 
(श ) व मरहूम बहारामंदखान याची तलवार (तीनश े रुपये िंकमतीची) बक्षीस हणून िदली. 
जीनतुि साच्या सामानाचे रक्षण करण्यासाठी त्याला बहादुरगडकडे जाण्यास िनरोप देण्यात आला. 
बादशहाजादा कामबक्ष याजकडे पतेर् पाठिवण्यात आली होती. त्याची उ रे घेऊन जािहदबेग गुजर्बदार्र 
परत आला. माळ याचा सुभेदार शाय ताखान ( िस  शािय ताखान याचा मुलगा) याची मुलगी ही 
तकीखान (बक्षी बहरामंदखानाच्या मुलीचा मुलगा) याची वधू हणून िनयोिजत केली होती. ितला 
औरंगाबादपयत घेऊन यावी हणून शमशरे बहादूर गुजर्बदार्र याला नेमण्यात आले. 
 

दख्खनच्या सैिनकाचंा दारोगा मुनीमखान याची मनसब िफरून बहाल करण्यात आली. 
 

नेमणुका 
 

मुहंमद कािसम यास बिख्शदंाबख्श (िंसहगड) िक याच्या तोफखान्याचा आिण िशवापूरच्या 
बागाचंा दारोगा (अिधकारी) हणून नेमण्यात आले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बिंक्षदाबक्ष िक याच्या बिक्षिगरी आिण वाकेनिवशीवर मिलक बखुर्दार्र याची नेमणूक करण्यात 
आली. 
 

बादशहा मुहरमखान यासं हणाले “आमची वारी इकडून िनघा यावर तु ही मागे रहावे. आिण 
इतर (सामान-सुमान) कारखाने वगैरे पुढे घालून घेऊन यावे. 
 

चाकण ऊफर्  इ लामगडचा िक ेदार आिण फौजदार स यद जानबाजखान हा होता. बादशहाने 
त्याच्या ऐवजी कामयाबखान याची त्या जागेवर नेमणूक करून त्याची मनसब वाढिवली. (तोफखान्याचा 
मुख तरिबयतखान याचा कािमयाखान हा भाऊ होय.) 

 
तेवीस एि ल १७०३ 

 
बादशहाने आज िदवाण (कचेऱ्या) बदं ठेवले. खान िफरोजजंग याने क डाणा (िंसहगड) िक ा 

फ े झा याब ल अिभनंदनाचे पतर् आिण ओवाळणी (िनसार) हणून एक हजार अ या पाठव या. 
 

चोवीस एि ल १७०३ 
 

आज सकाळी एक हर िदवस आला असता बादशहा क डाणा िक याच्या पायथ्याशी असले या 
आप या मु ामातून बाहेर पडले. ते तख्तेरवा ं(वाहून न्यावयाचे िंसहासन) वर वार होते. स वा दोन कोसा 
(जरेबी— हणजे साखळीने मोजलेला) चे अंतर पार करून ते एक हर पाच घटीका िदवस आला असता 
िक याच्या पिलकडे असले या िनवास थानात दाखल झाले. त्यानंी आज कचेरीचे काम केले नाही. 
आघाडीचे अिधकारी उ मानखान व मोह मदकाजीम हे छावणीची जागा िनवडण्यासाठी पुढे गेले होते. 
पुण्याच्या जवळ मौजे मुिहयाबाद ही जागा त्यानंी पािहली. दोन्ही वाटा एकाच अंतरावर हणजे स वा 
कोसावर होत्या. 
 

मतलबखानाने िवनंती केली की, उ ा येथून कूच आहे िंकवा कसे आ ा हावी. बादशहा हणाले 
उ ा येथे मु ाम आहे. आघाडीचे तंबू (पेशखाना) मातर् पुढे रवाना करा. बादशहाने अिधकारी आिण त्याचं्या 
पथकाची योजना पुढील माणे केली––(१) सुलेमानखान याने बादशहाचे िनवास थान आिण मागचा 
ट पा त्या दोन्हींच्या मध्ये बादशाही ल कराचे सैिनक येईपयत ठाण माडूंन राहावे. त्याच माणे 
अमानु ाखान व मोह मद कािजम यानंी बादशहाचे िनवास थान व पुढचा ट पा याचं्याकडे राहाव.े 
 

तोफखान्याचा मुख तरिबअतखान याने कळिवले की, यासीनखान (सातारा-कऱ्हाडचा 
फौजदार) यास हुजुरात येण्यािवषयी कळिवण्यात आले होते पण तो येण्यास िवलंब लावीत आहे. बादशहा 
हणाले “दुसरा एक गुजर्बदार्र (वतेर्धारी) पाठवनू त्याला बोलावनू घ्या. 

 
पुढील लोकानंी वासात बादशहाना भेटून त्यानंा िनसार आिण पेशकशी िद या:–– 

 
(१) मरहमतखान, (२) कनार्टक (हैदर्ाबादी) चा बदललेला िदवाण शफीखान, (३) 

वलीबेग, (४) स यद अमजद, (५) सु तान बेग, (६) मुह मद सईद व मुह मद मसऊद, (७) 



 
अनुकर्मिणका 

दलाराम बजंारा, (८) सवारी बजंारा, (९) आकाबग, (१०) शुकर्उ ा, (११) मोचार्च्या 
तोफखान्यावरील नीलकंठ हजारी. 

 
पंचवीस एि ल १७०३ 

 
बादशहाचा मु ाम िक याच्या पिलकडे. फरासखान्याचा मुशरफ मोह मद हादी याने िवचारले 

“पेशखाना पुढे पाठिवण्यासंबंधी आ ा हावी” बादशहा हणाले “रवाना करा.” 
 

हरकाऱ्याचं्या त डून कळले की, या मिहन्याच्या सोळा तारखेस शहाजादा मोह मद कामबख्श 
आिण बादशहाची मुलगी िझनतउ ीसा बेगम ही सामानसुमानासिहत बहादुरगडला पोहोचली. फ ेआबाद 
धारूर (बीड िज हा, मराठवाडा) चा िक ेदार आिण फौजदार उजबेगखान याच्या भाऊबदंापैकी मह मद 
अ बास यासं देण्यात आली. 
 

इ लामगड उफर्  रायरी (रायगड) च्या अिधकाऱ्याने केव ाची कणसे व इतर व तूच्या करं ा 
पाठिव या. त्या बादशहाने नजरेखालून घात या आिण त्यातील काही व तू बादशहाने रूहु ाखान यास 
बक्षीस हणून िद या. 
 

स वीस एि ल १७०३ 
 

बादशहाने आज िदवाण (कचेऱ्या) चे काम केले नाही. इ लामपूर उफर्  राजापूर येथील वाकेनवीस 
आिण शखे रहमतु ाचा मुलगा शखे शहाबाज हा बादशहाना येऊन भेटला. बादशहाने त्याची मनसब कमी 
केली आिण त्याला हुजुरात तैनात केले. इ लामपूर उफर्  राजापूरची बक्षीिगरी आिण वाकेनवीशी ही 
सकरलना उफर्  खेळणा उफर्  िवशालगड येथील वाकेनवीस स यद इनायतउ ा याच्या कामाशी जोडण्यात 
आली. 
 

कामयाबखान याची नेमणूक चाकण उफर्  इ लामगडचा िक ेदार व फौजदार हणून झाली होती. 
त्याने पुढील माणे िवनंती अजर् पाठिवला–पिहली िवनंती ही की, पगारात वाढ हावी, त्या माणे माहवारात 
वाढ करण्यात आली. दुसरी िवनंती ही की, माझी आिर्थक पिरि थती चागंली नाही, दोन हजार रूपयाचंी 
मदत करावी, िवनंती मान्य करण्यात आली. ितसरी िवनंती ही की, माझ्या भाऊबधंापैकी दहाजणानंा 
न याने मनसबी िमळा या, ही िवनंती पण मान्य करण्यात आली. 
 

स ावीस एि ल १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. मरहूम एितकादखान याचा मुलगा सालेहखान याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. 
 

अ ठावीस एि ल १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज िदवसाच्या सहा घिटका झा या असता बादशहा आप या िनवास थानातून बाहेर पडले. ते 
तेख्तेरवावंर वार होते. स वा कोसाचा वास करून ते िसरका वडेगाव या गावी मु ामाला आले. त्यावळेी 
िदवसाचा एक हर झाला होता. 
 

काल शहाजादा कामबक्ष याचे पतर् आले, त्यात हटले होते––“मी बहादुरगडाहून िनघालो आहे, 
गुरुवारी आप याला भेटेन. अमीरुलउमरा (असदखान पतं धान) यानंी पुढे जाऊन याचे वागत करावे, 
अशी आ ा झाली. 
 

बादशहाच्या वारीत पुढील मंडळीनी िनसार आिण पेशकशी िद या: –– 
 

(१) तरिबयतखान, (२) पैजु ाखान, (३) लोधीखान, (४) लोधीखानाचा भाऊ ताज, 
(५) अबदालखान याने िवशाळगडहून तोफा आण या होत्या, (६) ख्वाजा अरब, (७) ज तु ा. 

 
बादशहानी आ ा केली की, उ ा आमचा मु ाम येथेच राहील. मागे रािहलेले पेशखान्याचे सामान 

आले की, ते पुढे रवाना करा. 
 

बोलाराम बजंारा याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

एकोणतीस एि ल १७०३ 
 

मु ाम वडगाव िदवसाचे एक हर आिण दोन घिटका झा या असता बादशहा अदालत 
(न्यायकचेरी) मध्ये आले. 
 

हकीम हािजकखान हा आ े माणे लोहगावला गेला. तेथे त्याने आप या देखरेखीखाली शहाजादा 
कामबक्ष याच्या भोजनाची यव था केली. नंतर तो परत आला. 
 

पट् ाचा िक ेदार लोदीखान 
 

पट् ाचा िक ेदार लोदीखान हा िक यावर आपला नायब ठेवनू हुजुरात (िंसहगडच्या 
वे ासाठी) आला होता. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

स यद हातमचा मुलगा आिण सालगड िक याचा अिधकारी मीर रहमतु ा याला साजरा आिण 
गोजरा िक याच्या तोफखान्याचा अिधकारी नेमण्यात आले. 
 

कंुजमनचा मुलगा साहेबराम हा औरंगाबाद येथे घो ाला डाग देण्याच्या द तरात मु फ होता. 
त्याने िवनंती केली की, आ ा असेल तर येथे मी आप या तफ नायब ठेवनू हुजुराच्या सेवते येईन, िवनंती 
मान्य करण्यात आली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बगंालचा सुभेदार शहाजादा अजीमु शान याचे इदु ुहा सणािनिम  बादशहाला अिभनंदनाचे पतर् 
आले. अिजमु शान हा मोअ मचा मुलगा आिण औरंगजेबाचा नातु होय. पुढील मंडळीची पतेर् आली.– (१) 
रावदलपत बुंदेला, (२) िकशोरिंसग िक ेदार, (३) आळंगचा िक ेदार िशविंसग, (४) गुलशनाबाद 
(नािशक) वगैरेचा ठाणेदार मातबरखान. 
 

कामकाज संप यानंतर बादशहाना िव ातंीगृहात कळिवण्यात आले की, आ े णाणे 
अमीरूलउमरा (असदखान पतं धान) आिण िश ाचाराचा मुख मीर तुजकमुनीमखान हे शहाजादा 
कामबख्श याच्या वागतासाठी गेले होते, ते त्याला घेऊन आले आहेत. बादशहाने हटले––“शहादाजा 
कामबख्श आिण त्याची मुले यानंा िव ामगृहात येऊ ा. इतर दोघानंी आपाप या तंबतू जाव.े कामबख्शाने 
एक हजार अ या, दोन हजार रुपये आिण एक क ार या व तू समोर ठेव या. त्याचा मुलगा मुहीउ ा 
याने शभंर अ या आिण दुसरा मुलगा सु तान िफरोजमंद याने ५० अ या ठेव या. बादशहाने फक्त एक 
क ार घेतली व बाकीचे पैसे त्याने घेतले नाहीत (माफ केले). बादशहने कामबख्शाला दीड हजार रुपये 
िंकमतीचा एक भरजरी कमरेचा शलेा िदला आिण मग कामबख्शाला वतःच्या डेऱ्याकडे जाण्यास िनरोप 
िदला. 
 

बादशहा हणाले “शहाजादा कामबख् याकडे शाही भोजनालयातून प ानाचंी दोन ताटे पाठवा.” 
 

तीस एि ल १७०३ 
 

इ लामपुरी उफर्  पुरी (िज हा सोलापूर) येथील िक ेदार मुरीदखान हा होता. बादशहाने 
त्याला तेथून बदलला. त्याची नेमणूक बहादुरगडच्या िक ेदारीवर करण्यात आली त्यापूवीर् बहादुरगडवर 
मुगलखान हा िक ेदार होता. िझनतउि सा (औरंगजेबाची मुलगी) गेली सातवष पुरीला होती. येथून 
ती नुकतीच बहादुरगडला राहण्यास आली. कदािचत ितच्या सूचनेवरूनच पुरीच्या िक ेदाराची बदली 
झाली असावी. 
 

एक मे १७०३ 
 

िदवसाच्या सहा घटका झा या असता बादशहा हे आप या वडगाव जवळील मु ामावरून िनघाले. 
ते तख्तेरवावंर वार होते, स वा दोन कोसाची मजल मारून ते िदवसाचा एक हर व तीन घिटका झा या 
असता पुण्याच्या ईदग्याजवळील आप या मु ामावर दाखल झाले. आज िदवाणाचे (कचेरी) काम बदं 
ठेवण्यात आले. वासात असताना बादशहाना पुढील मंडळीनी िनसार आिण पेशकशी िद या— (१) बक्षी 
उल्मु क सदरु ीन मोह मद खान, हा कामबख् याच्या बरोबर गेला होता, (२) सरकारचा बक्षी 
नु तखान, (३) अमानु ाखान, (४) खंडूजी देशपाडें, (५) मनोहरपूरचा जिमनदार जगतिंसग वगैरे 
सणािनिमत्त्य शहाजादा मोअ म याचें पतर् आले. इ लामपुरी ( पुरी) चा िक ेदार शुकूरखान याला 
िखलातीची व े देण्यात आली. नीलकण्ठ हजारी याने पेशकश िदली. हा तोफखान्यावर अिधकारी होता. 
हरकाऱ्याचंा मुख भा करराव याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. 
 

दोन मे १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

पुण्यात ईदग्याजवळ मु ाम, आज बादशहा अदालत (न्याय कचेरी) मध्ये आले. शहाजादा 
कामबख्श याने झुि फकारखान येऊन पोहोचेपयत मुह मद अमीनखान बहादूर याने बहादूरगड येथे 
िझनतउि सा बेगम ाचं्याबरोबर राहाव,े असे ठरिवले होते. तो येऊन बादशहाना भेटला आिण त्याने 
पेशकश आिण िनसार बादशहासमोर ठेवली. औरंगाबादेत तैनात असले या हरकाऱ्याचं्या िलिहण्यावरुन 
पुढील हकीगत कळली:– 
 

“मकैो सुदरी (नाव नीट लागत नाही)”. हा मराठी सरदार दोन हजार वारासिहत 
फुलं ी परगण्यात राजमागार्च्या पलीकडे हालचाली करीत आहे, ही गो  राजा जयिंसग (सवाई 
जयिंसग) याच्या कानावर आली. त्याने आपला धान बुधासींग याच्या बरोबर सैन्य देऊन त्याला 
शतर्चु्या िवरु  पाठिवले. लढाई झाली. त्यात शतर्चेू काही लोक जखमी झाले आिण काही मारले 
गेले. सरकारी अिधकारी या मिहन्याच्या अठरा तारखेस सरकारी खिजना आिण कािफला घेऊन 
हुजुरात रवाना झाले. 

 
िवजापूरच्या हरकऱ्यानंी िलिहले या बातमीवरुन पुढील हकीकत कळली:— 

 
“िवजापूरचा सुभेदार चीनकुलीज खानबहा दूर (भावी िनजाम उ मु क) याने चारश े

वार व एक हजार पायदळ िशपाई असे सैन्य इखलासखान व अखोजी मनसबदार याज बरोबर 
देऊन त्यानंा हलकट गिनमाचं्या (मराठे) पािरपत्यासाठी पाठवले. हे मराठे थािनक 
जिमनदारानंा िमळून धामधूम करीत होते. 

 
बादशहाने काहीना न याने मनसबी िद या व काहीच्या मनसबी वाढव या. त्यात न याने मुसलमान 

झालेला नामदार हा एक होता. िदलेरखान िवजापुरी याचा धाकटा भाऊ अबदुल कु दुस याला वतःच्या 
लग्नासाठी गावी जाण्यासाठी रजा देण्यात आली. त्याला एक हजार जात आिण दोन हजार वार अशी 
मनसब होती. पुण्याचा देशपाडें खंडोजी ाला एक शाल बक्षीस देण्यात आली. तरिबयतखानाचा भाचा 
महंमद बाकर याला त्याचा दुसरा मामा आिण चाकणचा िक ेदार कािमयाबखान याच्याबरोबर ठेवण्यात 
आले. 
 

बादशहाने आ ा केली की, चबुतरा कोतवालीचा कमर्चारीवगर् जो बहादुरगडला आहे तो 
सरबराहखान याने बहादुरगडाहून बोलावनू घ्यावा. 
 

तीन मे १७०३ 
 

बादशहाने आज िदवाण (कचेरी) चे काम केले नाही. बादशहाना कळिवण्यात आले की, 
मुगलखान हा खिजना व कािफला घेऊन या मिहन्याच्या चोवीस तारखेस (३० एि ल १७०३) रोजी 
अहमदनगरच्या अलीकडे चार कोसावर आला आहे. 
 

चार मे १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज बादशहाने नान केले. (हमाम) यामुळे त्यानी आज िदवाणचे काम बदं केले. काल रातर्ी 
हेराचं्या त डून पुढील बातमी कळली—“धना जाधवचा मुलगा शभंा (शभंिूंसग जाधव) हा बादशाही 
ल करापासून दहा-बारा कोसावर जेजुरी आिण रसूलाबाद (िशवापूर) येथे चाल करून आला आहे. दोन-
तीनश े वाराचे टोळके छावणीच्या जवळ पसरले आहे, हे कळ यावर बादशहाने आ ा केली की, महंमद 
अमीनखान बहा दूर याने तीन हजार सातशे वार बरोबर घेऊन शतर्ूच्या पािरपत्यासाठी जेजुरीकडे जाव.े 
रूहु ाखान याने बादशाही ल कराच्या भोवती िफरून टेहळणी करून याव.े रूहु ाखानान िवचारले ओझे 
वाहून नेणाऱ्या जनावरानंा ठेवावयाचे िंकवा कसे, बादशहा हणाले–– “भा ाने ठरवलेली ही जनावर 
आता नकोत ती काढून टाका. बादशहाने आ ा केली की, इ लामगड उफर्  चाकणचा िक ेदार व फौजदार 
कामयाबखान याच्याबरोबर ७०० वार तैनात करण्यात यावते. िझनतउ ीसा बेगम (औरंगजेबाची मुलगी) 
िहने पतर् पाठवनू कळिवले की, वासात मीरसामान (पुरवठा अिधकारी) िहदायतउ ा ाने चोख यव था 
ठेवली. त्याला एखादी पदवी देण्यात यावी आिण मनसब वाढवावी. बादशहाने पदवीच्या सूचनेवर 
संमतीदशर्क िचन्ह केले. कािमयाबखान याने (चाकणचा िक ेदार) पुढील माणे िवनंती केली–– 
 

“बिहजीर् पाढंरे हा मुगलखान याजपाशी तैनात आहे. िवनंती अशी की, त्याला माझ्यापाशी 
तैनात करण्यात यावे”, िवनंती मान्य करण्यात आली. बिहजीर् पाढंरे यासं एक हजार जात आिण 
तीनश े वार अशी मनसब आहे. येसाची वगैरेच्या मनसबी वाढिवण्यात आ या. येसाजीला 
दीडशचेी मनसब होती तीत प ासची भर घालण्यात आली. खानोजी याला न याने शभंर जात 
अशी मनसब देण्यात आली. 

 
पाच मे १७०३ 

 
िदवसाचा एक हर आिण सहा घिटका झा या असता बादशहा अदालत (न्यायकचेरी) मध्ये 

आले. काल रातर्ी बादशहाने बक्षी रूहु ाखान याला बोलािवले. बादशहाच्या आ े माणे त्याने बादशाही 
छावणीपासून जवळ आिण अंतरावर असले या छावणीची पहाणी केली. तो हणाला येथून पाच कोसाच्या 
अंतरावर खातगाव (खादगाव?) आिण लोणी ही ठाणी आहेत. बारागाव हे ठाणे ७ कोसावर आहे. 
रूहु ाखानाने िवनंती के यावरून बादशहाने पुढील मंडळींना पुढील माणे नेमले: –– 
 

(१) य ाताजखान याची नेमणूक लोणीच्या ठाणेदारीवर करण्यात आली. त्याला एक 
हजार जात आिण चारश े वाराचंी मनसब होती तीत शभंर वाराचंी वाढ करण्यात आली; 

(२) खानचंदचा मुलगा दलिंसग याची नेमणूक घातगावचा ठाणेदार हणून करण्यात 
आली. त्याला चारश ेजात आिण शभंर वार अशी मनसब होती तीत प ास वाराची भर घालण्यात 
आली; 

(३) पाटसगावचा ठाणेदार अमरिंसग याला बारागावचा ठाणेदार हणून पण नेमण्यात 
आले. त्याला तीनश ेजात व एकशपे ास वार अशी मनसब होती. त्यात पचंावन वाराचंी भर 
घालण्यात आली. 

 
बादशहाने आ ा केली की, शभंर बेलदार आिण वीस पाणी वाहणारे यानंा बादशाही छावणीपासून 

बहादुरगडापयत असलेली ठाणी दुरु त करण्यासाठी इरादत खानापाशी तैनात करण्यात यावी. खानाने 
ग ा नीट करुन, बाधूंन, ठाणी कायम करुन हुजुरात परत याव.े 



 
अनुकर्मिणका 

 
काल रातर्ी बादशहाने आ ा केली की, अमानु ाखान याने रसुलाबाद (िशवापूर) चा घाट नीट 

करण्यासाठी जाव.े 
 

बक्षी रूहु ाखान याने आ े माणे सरफराजखान याच्याबरोबर देण्यात येणाऱ्या सैन्याची यव था 
केली. एकंदर सैिनकाचंी संख्या चार हजार तीनश े वार अशी भरली. ती यादी (तूमार) बादशहाच्या 
नजरेखालून घालण्यात आली. फळफळावळ खात्याचा दारोगा मोहरमखान यास पाच हजार रुपये 
िंकमतीचा ह ी बक्षीस देण्यात आला. बादशहाने बक्षी रूहु ाखान यास पुढील माणे आ ा केली—“रायरी 
(रायगड) चा िक ेदार िशविंसग हा हुजुरात आला आहे. बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) या िक यापासून 
इ लामगड (रायगड) पयत हे अंतर, र त्याची पिरि थती आिण ठाणी ाचं्या संबधंीचा तपशीलवार वृ ातं 
ाच्याकडून िलहून घेऊन माझ्यापाशी पेश करा. काल मतलबखानास आ ा झाली होती की “पावसाळा 

आहे. िनवास थानात पाणी येण्याची शक्यता आहे. िनवास थानाजवळ असलेला ओढा आिण 
िनवास थानात पाणी येण्याची शक्यता याची चौकशी करुन वृ ातं करावा.” मतलबखानाने चौकशी केली 
आिण बादशहाना कळिवले की, पाणी बादशहाच्या िनवास थानापयत येण्याची िभती नाही. छावणीचा 
कोतवाल सरबराहखान याने िवनंती कली की, बादशाही ल करातील माणसे बेिश तपणे (आप या 
पथकातून न येता) वगेळी वगेळी छावणीत येत आहेत. छावणीच्याभोवती संरक्षण नाही. बादशहाने आ ा 
केली कीं, हमीदो ीन खानबहादूर याने बक्षी यानंा सागंाव ेकीं, बादशाही ल करात मोचार् बदंीची योजना 
(मोचार् माणे) करावी. 
 

सहा मे १७०३ 
 

बादशहाने हमीदो ीनखानाला आ ा केली की, बादशाही छावणीच्या भोवती साखळीने अंतर 
मोजाव,े त्या माणे करण्यात आले. बादशहाना कळिवण्यात आले कीं, छावणीचा एकंदर घेर स वा 
कोसाचा आहे. बादशहाने आ ा केली कीं, या छावणीच्या भोवती (अहाता) क पाउन्ड––घेरा करवावा. 
 

सात मे १७०३ 
 

आज सकाळी िदवसाचा एक हर आिण तीन घिटका झा या असता बादशहा अदालत 
(न्यायकचेरी) मध्ये आले. शहाजादा बेदारबख्त (औरंगाबादचा सुभेदार) याचे पतर् आले ते नजरेखालून 
गेले. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, बादशाही छावणीपासून तीन कोसावर चोर (मराठे) हे पसरले 
असून ते छावणीतील बलै, ऊंट, इत्यादी पळवनू नेत आहेत. बादशहाने सरफराजखान यास आ ा केली 
कीं, “ग त घालण्यासाठी तु ही जा.” 
 

बादशहाकडे त्याचें नातू मुहंमद मुइजो ीन (मु तानचा सुभेदार) आिण मुहंमद अजीमु शान 
(बगंालचा सुभेदार) याचंी पतेर् आली. 
 

खंडोजी उफर्  दौलतमंदखान 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशहाने दौलतमंदखान उफर्  खंडोजी याला िखलातीची व े िदली आिण त्याला चाकणचा 

िक ेदार कामयाबखान याच्यापाशी तैनात करुन, त्याला जाण्यासाठी िनरोप िदला. खरगोणचा अमीन व 
फौजदार अजीजबेग याला औरंगाबादेतील ह ीखान्याचा अमीन हणून नेमण्यात आले. सफीखान यासं 
हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. गढीबेगा (?) येथील ठाणेदार यासं आ ा करण्यात आली की, हुजुरात 
याव.े तो आपला नायब मागे ठेवनू येऊन बादशहास भेटला. त्याला रसुलाबाद उफर्  िशवापूरचा घाट आिण 
र ता हे नीट करण्यासाठी अमानु ाखान याजंबरोबर तैनात करुन पाठिवण्यात आले. रूहुलु ाखान याने 
िवनंती केली ती अशी–दिक्षणच्या तोफखान्याचा दारोगा बरमोजखान याने कळिवले की, माव याचा 
दारोगा अबदुलकरीम यास शभंर जात आिण वीस हजार वार अशी मनसब होती. जोधनचा िक ा फ े 
के याब ल त्याला शभंर जात आिण दहा वार अशी मनसब देण्यात आली. काय आ ा? बादशहाने हटले 
शभंर जात याचे दोनश ेकेले व दहा वार पुरे आहेत. 
 

आठ मे १७०३ 
 

बादशहाने कचेरीचे काम आज केले नाही. आज सकाळी हमीदो ीनखान बहादूर हा तोफखान्याचा 
मुख तरिबयतखान वगैरे याचं्या तंबतू गेला. त्याने तरिबअतखानाचे समाधान केले आिण तो त्याला 
बादशहाकडे घेऊन आला. बादशाहच्या िव ामगृहाचा (आरामगाह) पडदा उघडला. तरिबयतखानाने 
बादशहाची भेट घेतली. बादशाहाने कृपाकरुन त्याचे समाधान केले. याला एक रत्नजडीत प ा (पटका) 
बक्षीस िदला. त्याला फळफळावळे देण्यात आली. त्याला पुढील बढतीची आ ासने देऊन त्याला परत 
जाण्यास िनरोप देण्यात आला. 
 

नऊ मे १७०३ 
 

पतं धान असदखान अमीरउल्उमरा याचा मुलगा महंमद इसहाक उफर्  इनायतखान हा िद ीत 
होता. त्याला दरवषीर् दहाहजार रुपये वषार्सन होते, तो वारला. बादशहाने हमीदो ीन खानबहादूर आिण 
महंमद अमीनखान यानंा आ ा केली कीं, तु ही पंत धानाच्या डेऱ्यावंर जाव ेआिण त्यानंा ही बातमी 
कळवावी. त्यानंा हणावे “परमे री इच्छेसमोर काही चालत नाही. पतं धान बादशहाकडे आ यावर 
त्यानंी त्याचें समाधान केले आिण त्याला आप या तंबकूडे परत पाठवले. 
 

बादशहाने घासदाणा आिण रसद आणण्यासाठी दोन सैन्य तयार केली. त्याच्यावर रूहु ाखान 
बक्षी आिण हमीदो ीनखान बहादूर यासं नेमले. बादशहा हणाले “उ ा बक्षी रूहु ाखान, अजीजखान 
आिण मुनीमखान वगैरनी घासदाणा आणण्यासाठी जाव.े 
 

बादशहाने आ ा केली कीं, छावणीत हुजुरापासी असले या लहान मो ा मनसबदारापैकी सवार्नी 
त्येकी चार बेलदार ावते. छावणींच्याभोवती घेरा (आहाता), क पाऊंड करण्यासाठी हे आव यक होते. 

 
अकरा मे १७०३ 

 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाने तरिबअतखानास आ ा केली कीं, तु ही अमीरउल्उमरा (पतं धान अस खान) यानंा 
हणावे “तुमचे दुसरे तंबू आहेत. तेथे तुमची माणसे उतरली आहेत तेथेच राहाव.े” काही िदवसापासून 
तु ही िदवाणीच्या कागदावर स ा करीत नाही. त्या आता करु लागा या. तरिबअतखानाने हा िनरोप 
असदखानाकडे पोहोचिवला. असदखानाने हुकुम मानून स ा करण्यास सुरुवात केली. 
 

एिलचपूरवर मरा ांचे आकर्मण 
 

उ दतु मु कखान िफरोजजंग (भावी िनजामउ मु काचा बाप) हा वऱ्हाडचा सुभेदार होता. तेथे 
त्याचा नायब हणून सरअंदाजखान हा काम करीत असे. वऱ्हाडच्या बात यावरून कळले की, शतर्ूंचे 
(मरा ाचें) चडं सैन्य दु  हेतुने एिलचपूर (अचलपूर वऱ्हाडची राजधानी) येथे चाल करुन आले. त्यानंा 
सरअंदाजखानाकडे चौथाईची मागणी केली. 
 

चीन कुलीजखान (िवजापूरचा सुभेदार भावी िनजामउल्मु क) याच्या भाऊबधंापैकी कािदल 
मुह मद वगैरे दोन मनसबदार येऊन बादशहानंा भेटले. त्याचं्या मनसबी काढून घेण्यात आ या. 
 

सरफराजखान हा सहा हजार जात आिण पाच हजार वार अशी मनसब बाळगून होता. त्याच्या 
मनसबीत सवलत देण्यात आली. 
 

बारा मे १७०३ 
 

बादशहाने आज दुपारी न्याय कचेरी केली. कोिहर (आन्धर्) चा फौजदार स यद मुज फरखान 
याला सुभे हैदर्ाबादचा नायब सुभेदार हणून नेमण्यात आले होते, त्याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. 
मरहूम मुहंमद शफी याचा पुतण्या मुहंमद शरीफ हा गुलशानाबाद (नािशक) चा नायब ठाणेदार हणून 
नेमण्यात आला. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. हबीबु ाचा मुलगा नेमतउ ा याला जु रचा 
वाकेनवीस हणून नेमण्यात आले काहीना न याने मनसबी देण्यात आ या. 
 

दख्खनचा िदवाण मोितमदखान याची मनसब वाढिवण्यात आली. शखे गुलाममुहंमद याला 
अ दुलरसूल याच्या जागी बावल (बादल?) ची ठाणेदारी देण्यात आली. असदखान पतं धान याचें नातू 
आिण असदखानाचा मुलगा मरहूम मुहंमद इसहाक याचंी मुले, मुहंमद सालेह आिण मुहंमद कािजम यानंा 
िखलातीची व े देण्यात आली व त्याचंी मनसब वाढिवण्यात आली. अ दुलरसूलखान याला गढ नमूना 
(करडे-िनमोणे) येथे ठाणेदार हणून नेमण्यात आले. त्याला एक तलवार बक्षीस देण्यात आली व त्याची 
मनसब शभंरने वाढिवण्यात आली. 
 

तेरा मे १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम झाले नाही. बादशहाने पूवीर् आ ा केली होती की, े  अमीर उमराव 
याचं्याकडून बेलदार मागून घेऊन छावणीभोवती घेऱ्याची िंभत (अहाता) बाधंावी. आता बादशहाने आ ा 
केली की, असे बेलदार घेण्याची आव यकता नाही. हे काम सरकारकडूनच पार पाडण्यात याव.े 
 



 
अनुकर्मिणका 

मीर इ माईल आिण दुसरा गुजर्बदार्र (वतेर्धारी) हे बादशहाचे फमार्न घेऊन शहाजादा मोअ म 
(काबलूचा सुभेदार) याजकडे गेले. बादशहाचे आ ापतर् पोहोचवनू ते परत येत होते. वाटेत 
बऱ्हाणपूरजवळ बडंखोरानंी (मरा ानंी) ाचं्यावर ह ा केला. मीर इ माईल सही सलामत सुटला. 
दुसरा गुजर्बदार्र मारला गेला. शहाजा ाने या गुजर्बदार्राला पाचश ेरुपये बक्षीस िदले होते, बादशहाने 
त्याला माफ केले. 
 

चौदा मे १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर अ  चार घिटका झा या असता बादशहा अदालत (न्यायकचेरी) मध्ये आला. 
बक्षी रूहु ाखान हा घास-दाणा आणण्यासाठी गेला होता. तो येऊन बादशहाला भेटला. 
 

पुढील मंडळींनी बादशहाना भेटून िनसार (ओवाळणीचे दर् य) पेश केले: –– 
 

(१) मुगलखान याने औरंगबादेहून खजीना आिण कािफला सुरिक्षत आणला होता; 
 
(२) संगमनेर वगैरेचा फौजदार अमानतखान उफर्  ख्वाजामुहंमद अमीन (हाच पुढे मुबारज 

खान) या नावाने हैदर्ाबादचा सुभेदार होऊन िनजामउ मु काशी लढताना सन १७२४ मध्ये मारला 
गेला; 

 
(३) इ माईलखान मखा हा जुि फकारखानापाशी तैनात होता. त्याच्याबरोबर तो 

अहमदनगरला गेला आिण सरकारी खिजन्याबरोबर परत आला. (जींजीच्या वे ात यालाच 
धनाजी जाधवाने कैद केले होते); 

 
(४) इ लामगड उफर्  चाकणचा (माजी िक ेदार) स यद जानबाजखान, 
 
(५) देवाचा मुलगा देवीिंसग हा फ ेउ ाखान बहादूर आलमगीरशाही याच्यापाशी 

तैनात होता. तोही येऊन बादशहाना भेटला. 
 

फळफळावळ खाते आिण ह ीखान्याचा मुख मोहरमखान याच्या मनसबीत वाढ करण्यात येऊन 
सरकारचे ह ी औरंगाबादेश पाठिवण्याचे काम त्याला देण्यात आले. 
 

शखे कमाल मुहंमदचा मुलगा मुहंमद अफजल याला मुगलखानाच्या फौजेची िदवाणगीरी देण्यात 
आली. नेमतउ ा यास जु रचा बक्षी आिण वाकेनवीस हणून नेमण्यात आले होते. त्याला एक शाल 
देण्यात आली. अ दुल रहमान याला पूवीर् िवजारतखान अशी पदवी होती. त्याने िलहून कळिवले की, मी 
औरंगाबाद येथे औषधोपचार करून घेत आहे. सवड सापड यास आ ा झाली की, हुजूरात येईन. 
बादशहाने आ ा केली की, तेथील वाकेनवीस याने याच्याब ल चौकशी करून कळवावे. 
 

आजमतारा (सातारा) येथील फौजदार अमीनखान (कदािचत यासीनखान पािहजे) याने िलहून 
पाठिवले की, “मला हुजुरात आणण्यासाठी यादगारबेग गुजर्बदार्र याला नेमण्यात आले आहे.” या देशात 
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शतर् ू(मराठे) िठकिठकाणी पसरले आहेत. या वळेी मला हुजुरात येण्याचे माफ करावे. बादशहाने िवनंती 
मान्य केली. 
 

पंधरा मे १७०३ 
 

आज मोहरमचा िदवस. आज शखे सईफु ाबेग याने चार अनाथ पोरे बादशहासमोर आणली. 
बादशहानी त्याचं्या डोक्यावर हात ठेवला. त्यानंा एकेक ताट (फळानंी भरलेले) आिण काही सोने व चादंी 
त्येकाला िदली. आज िदवाणचे काम बदं होते. 

 
सोळा मे १७०३ 

 
िदवसाचा एक हर आिण दोन घिटका झा या असता बादशहा अदालत (न्याय कचेरी) मध्ये 

आले. त्यानंी काल हमोदोउ ीन खानबहादूर यास पुढील माणे आ ा केली–– “तु ही खालसा िदवाण 
(खाते) च्या तनख्याचा मुख्य अिधकारी इनायतउ ाखान (अहकामे आलमिगरी या औरंगजेबाच्या पतर्ाचंा 
संपादक) यास आप याबरोबर घेऊन पतं धान अमीरउ उमरा (असदखान) याच्याकडे घेऊन जा. 
अमीरउल्उमराला हणाले की, त्यानंी इनायतउ ाखान याच्या अपराधाचंी क्षमा करावी. त्या माणे 
हमीदोउ ीनखान याने घडवनू आणले. 
 

आज अमीरउल्उमरा (पतं धान) बादशहाच्या हुजुरात कचेरी संपण्यापूवीर् त्यानंा परत जाण्यास 
िनरोप देण्यात आला. बादशहाने हमीदोउ ीनखान यास आ ा केली की, “तु ही अमीरउल्उमरा याला 
सागंाव ेकी, त्यानंी आप या कचेरीत (कायार्लय) बसून कामाला लागाव.े” त्या माणे अमीरउल्उमरा हे 
जाऊन कायार्लयात बसले. त्यानंतर ते आप या तळावर गेले. मोगलखान यास बादशाही ह ी 
औरंगाबादेस घेऊन जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. 
 

फ ेउ ाखान बहादूर आलमगीर शाही याला राजगड आिण तोरणा या िक याची पाहाणी 
करण्यासाठी पाठिवण्यात आले. 
 

पुरंदराचा नवीन िक ेदार 
 

स यद जानबाजखान (चाकणचा माजी िक ेदार) यास आजमगड उफर्  पुरंदर याचा िक ेदार 
आिण फौजदार हणून नेमण्यात आले. त्याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. 
 

बुदंीचा जिमनदार (राजा) राव बुधिंसग याच्या पथकाचा नेता (जमादार) संगर्ामिंसग हा राव 
बुधिंसग याच्या पथकाबरोबर झुि फकारखानाच्या सैन्यात होता. या सुमारास तो येऊन बादशहाना भेटला. 
त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. बादशहाने ऊंटखान्याचा दारोगा महंमद अमान आिण त्या 
खात्यातील कमर्चारी यानंा औरंगाबादेश पाठिवले. त्याचं्याबरोबर ऊंटखाना व गावखाना ही खाती पण 
गेली. 
 

क डाण्याचा िक ेदार 



 
अनुकर्मिणका 

 
पुरंदरच्या िक यावर जानबाजखान याची नेमणूक झा यामुळे येथील माजी िक ेदार खानचदं हा 

िरकामा आहे त्याला बिंक्षदाबक्ष उफर्  क डाणा या िक याचा िक ेदार आिण फौजदार नेमण्यात आले. 
 

ख्वाजाखान (याच्याच घराण्यात पुढे नगरचा शवेटच्या िक ेदार किवजंग हा झाला) याची आई 
वार याचे बादशहाना कळिवण्यात आले. त्याला आईच्या शोकातून बाहेर काढून नेकनामखान याने हुजुरात 
आणावे, अशी आ ा करण्यात आली. 
 

सतरा मे १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर आिण तीन घिटका झा या असता बादशहा अदालत (न्याय कचेरी) मध्ये 
आले. काल रातर्ी बादशहाना कळिवण्यात आले की, तुफान, वादळ आिण पाऊस याच्यामुळे काल 
िदवाणखासमध्ये असलेला लहान तंबू कोसळला. बादशहाने आ ा केली की, “पुन्हा उभा करा.” कालच्या 
वादळी पाऊस-पाण्यात इनायतउ ाखान याच्या डोक्यास मार बसला होता. त्याच्यावर उपचार 
करण्यासाठी हकीम असजाक याला आ ा करण्यात आली. 
 

इ माईलखान मका हा झुि फकारखानाच्या फौजेत तैनात होता. खिजन्याच्याबरोबर तो हुजुरात 
आला होता. त्याला पाच हजार जात आिण चार हजार पाचश े वार अशी मनसब होती. बादशहाने ती 
वाढिवली. इ माईलखानाचा मुलगा परवरीशखान हा हुजुरात होता. इ माईलखानाच्या िवनंतीवरून 
परवरीशखानाला बादशहाने आप या बापापाशी हणजे, “इ माईलखानापाशी नािसरखान काशगरीचा 
मुलगा अ दुल वािहद हा नोकरीसाठी मध्य आिशयातून आला होता, त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
मुनीमखानाच्या िवनंतीवरून पुढील गो  कळली––इनायतउ ाखान याने (कुरुके्षतर्) ठाणे रचा परगणा 
जागीरीत होता तो आप यासाठी सोडला आहे, तो आप याला तनखा जागीर हणून िमळावा.” िवनंती 
मान्य करण्यात आली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, बक्षी उ मु कसदरू ीन मोहंमदखान हे आजारी आहेत. 
 

बादशहाने िहदायतकेश वाकेनवीस याला िवचारले, “गे यावषीर् कोणच्या तारखेला पावसाला 
सुरवात झाली बरे.” त्याने सािंगतले “गे या वषीर् मोहरमच्या मिहन्याच्या सुरूवातीपासूनच पाऊस पडू 
लागला होता.” सतराश े तीन मध्ये मातर् बातमी पतर्ात पुण्यातील पावसाचा पिहला उ ेख त्यावषीर् 
मोहरमची अकरा तारीख हणजे १६ मे असा आहे. 
 

मरहूम लुत्फु ाखान (िनजामउ मु काचा मामा) याचा मुलगा इनायतखान हा येऊन बादशहाला 
भेटला. 
 

अठरा मे १७०३ 
 

आज बादशहाने िदवाणचे काम केले नाही. केशवदास जवािहऱ्या याचा मुलगा भगवानदास याने 
आप या िववाहाच्या ि त्यथर् एक रत्नजिडत िशरपेच, एक आंगठी, आणखी एक अलंकार ही नजर केली. 
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त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. भगवानदासाच्या बापाच्या िवनंतीवरून बादशहाने आ ा केली की, 
त्याला (िववाह संगी) नगारे व कण वाजिवण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
 

पुरंदरहून बदललेला फौजदार व िक ेदार याच्याकडे बिंक्षदाबक्ष (क डाणा) ची िक ेदारी आिण 
िशवापूरची ठाणेदारी देण्यात आली होती. याची मनसब वाढिवण्यात आली. बादशहाला मन्सूरखान याचे 
पतर् आले. तो दिक्षणच्या तोफखान्याचा दारोगा (अिधकारी) होता. यावळेी तो क डाणा िक यात होता. 
त्याच्या पतर्ावरून कळले की, िक याच्या तटावर वीज कोसळली. चौदाहात लाबंीचा तट उध्व त झाला. 
 

एकोणीस मे १७०३ 
 

बादशहाने आज िदवाणचे काम केले नाही. बादशहाने आ ा केली की, एक गुजर्बदार्र नेमा आिण 
मरहूम अमीरखान (काबुलचा सुभेदार) याची मुले मुहंमद हुसेन वगैरेना िद ीहून हुजुरात बोलावनू घ्या. 
मुहमद अमीनखान बहादूर (िनजाम उ मु काचा चुलत चुलता आिण इ.स. १७२२ मध्ये मुगल सा ाज्याचा 
पतं धान) यासं बादशहाने आ ा केली की, “घास-दाणा आणण्यासाठी तु ही जा.” त्याच्याबरोबर 
सुलेमानखान व उजबेगखान यानंा तैनात करण्यात आले. 
 

सुलेमानखान यानें िवनंती केली की, माझ्या माहवारात काही वाढ करण्यात यावी. िवनंती मान्य 
करण्यात आली. दुसरी िवनंती अशी की, कुटंुबाची पिरि थती चागंली नाही. खुराकाची र म माफ 
करण्यात यावी. बादशहाने आ ा केली की, दोन वषार्साठी माफ. 
 

फ ेउ ाखान आलमगीर शाही आिण उ मानखान करावल हे दोघे राजगड आिण तोरणा या 
िक याचंी टेहेळणी करण्यास गेले होते, ते ल करात परत आले. उ मानखानाने िलहून पाठिवले की, “मी 
व खानबहादूर असे दोघे आप या आ े माणे िक याचा पिरसर पाहून आलो. मोचार्ची िठकाणे आ ही 
िनवडली आहेत. नकाशा नीट तयार केला आहे, तो आ ही घेऊन आलो आहोत. िक याची टेहळणी 
करून आ ही जे हा परत येऊ लागलो ते हा िक यातून शतर्ूंचे (मराठे) दोन हजार पायदळ बाहेर पडले, 
लढाई झाली. अनेक लोकानंा (शतर्ूंच्या) ठार मारण्यात िंकवा जखमी करण्यात आले. 
 

वीस मे १७०३ 
 

बादशहाने आज िदवाणचे काम बदं ठेवले. शहजादा मुहंमद बेदारबख्त बहादूर (औरंगजेबाचा 
नातू, औरंगजेबाचा दुसरा मुलगा आजम याचा मुलगा आिण औरंगाबादचा सुभेदार) याच्या ल करातील 
बात यावरून कळले की, बेदारबख्ताची मुलगी सालेहतु ीसा ही वारली. 
 

एकवीस मे १७०३ 
 

पुरंदरचा (आजमगड) माजी िक ेदार याने िवनंती अजर् पाठिवला की, मला बिंक्षदाबख्श उफर्  
क डाणा या िक यातील िक ेदारी देण्यात आली आहे. पण ती मला नको आहे. बादशहाने मला हुजुरात 
बोलावनू घ्याव ेआिण सेवा घ्यावी. बादशहाने िवनंती मान्य केली आिण आ ा केली की, बिंक्षदाबक्ष उफर्  
क डाणा येथे िक ेदार हणून दुसरा कोणी नेमावा. 



 
अनुकर्मिणका 

 
बावीस मे १७०३ 

 
काल रातर्ीचा एक हर आिण पाच घिटका झा या असता बादशहाने बक्षी उ मु क रुहु ाखान 

याला हुजुरात बोलावले. रुहु ाखानाने येऊन बादशहाना काबुल शहर आिण त्या शहराचा आिण 
आसपासच्या ठाण्याचा नकाशा दाखिवला, तो पाहून बादशहाने रुहु ाखान यास परत जाण्यास िनरोप 
िदला. 
 

अहमदनगरचा नवीन िक ेदार 
 

अहमदनगरच्या िक ेदारी आिण फौजदारीवर अ दुल गफूरखान हा होता. त्याला तेथून 
बदलण्यात आले. त्याच्या जागेवर तोफखान्याचा मुख तरिबअतखान याची नेमणूक करण्यात आली. 
त्यक्ष काम मातर् तरिबअतखान याची नेमणूक करण्यात आली. त्यक्ष काम मातर् तरिबअतखान याचा 
मुलगा मुहमद इसहाक याने आप या बापाचा नायब हणून (डे युटी) पहाव ेअशी आ ा झाली. बाप आिण 
मुलगा याचं्या मनसबी वाढिवण्यात आ या. मोहरमखान हा ह ीखान्याबरोबर औरंगाबादेस गेला होता. 
त्याने िवनंती केली की, औरंगाबाद आिण दौलताबाद या िक यातील सरकारी बागाचंी मी पाहणी करणार 
आहे. या दोन्ही िठकाणच्या िक ेदारानंी मला बागा दाखवा या अशी आ ा करण्यात यावी, िवनंती मान्य 
करण्यात आली. 
 

मुहमद अलीचा मुलगा मुहमद हलीम याला इ लामगड उफर्  चाकण येथील बक्षी आिण वाकेनवीस 
हणून नेमण्यात आले. त्याला एक शाल देण्यात आली. घनः यामिंसग हा दीड हजार जात आिण पाचश े
वार याचंा मनसबदार होता, तो वारला. त्याचा मुलगा जसवतंिंसग याला दोनश ेजात आिण वीस वार 
अशी मनसब देण्यात आली. 
 

तेवीस मे १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर आिण दोन घिटका झा या असता बादशहा अदालत (न्यायकचेरी) मध्ये आले. 
पुढील मंडळी बादशहाना भेटली:–– 

 
(१) मतलबखान करावल वेगी––हा आजारातून उठला होता; 
 
(२) िमझार् सदरु ीन मुहमदखान हाही नुकताच आजारातून उठला होता; 
 
(३) अहिदयान (िशलेदार) चा बक्षी नेकनामखान हाही आजारातून उठला होता; 
 
(४) अबदु ाखानाची अबदु ा वगैरे मुल ही आग्र्याहून आली होती. 

 



 
अनुकर्मिणका 

खाजा मुहंमद अमीन उफर्  अमानतखान (भावी मुबािरजखान) हा संगमे र व गंडापूरचा फौजदार 
होता. तो खजीना आिण काफीला याचं्याबरोबर हुजुरात आला होता. त्याला आता िनरोप देण्यात आला. 
त्याला एक ह ी बक्षीस देण्यात आला. 
 

तुकर् ताजखान याची आई वारली होती यासाठी त्याला शोकव े देण्यात आली. 
 

िंसहगडचा नवीन िक ेदार 
 

बिंक्षदाबक्ष उफर्  क डाणा या िक यावर िक ेदार हणून हदेव याचा मुलगा देवीिंसग याची 
नेमणूक करण्यात आली. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

बहादूरगडचा नवीन िक ेदार 
 

अहमदनगरचा माजी िक ेदार व फौजदार अ दुल गफूरखान याला बहादूरगड उफर्  पेडगाव या 
िक याचा िक ेदार हणून नेमण्यात आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. बादशहाने पुढील माणे 
आ ा केली– मरहूम रुहु ाखान (पिहला), मन्सूरखानाची आई, मरहूम मुखिलस खान याचं्या कबरीच्या 
खचार्साठी हणून जी खेडी लावनू देण्यात आली आहेत ती त्याचंी मुले आिण नातवडें याचं्या खचार्साठी 
देण्यात यावी. कबरीच्या खचार्साठी सरकारातून खचर् केला जातो. असे होता कामा नये. ज्याअथीर् 
एितमादुदौला (नूरजाहाचंा बाप) आिण आसफखान (नूरजहाचंा भाऊ आिण मुमताज महलचा बाप) याचं्या 
कबरीसाठी खचार्ची तजवीज नाही तर इतरासंाठी का?ं वर सािंगतलेली ही जी तीन माणसे आहेत, 
त्याचं्याकडून पैसे वसूल करण्यात याव.े (रुहू ाखान इत्यािंदच्या वारसाकडून). 
 

राजा मनोहरदास गौड याचा नातू उ मराव हा गािजउ ीन िफरोजजंग याच्या सैन्यात होता 
(तैनात), तो येऊन बादशहाना भेटला. 
 

चोवीस मे १७०३ 
 

आजही िदवाणचे काम बादशहाने केले नाही. अहमदनगरवर पूवीर् िस ी िमसबहा हा शासक 
(हािरस) होता. बादशहाने त्याची मनसब कमी केली आिण आ ा केली की, एक गुजर्बदार्र पाठवनू त्याला 
हुजुरात आणाव.े मुगलखानाला पतर् िलहून त्याच्या (िस ी िमसबाहच्या) आजाराचा तपशील मागावा. राजा 
मनोहरदास गौडचा नातू उ मराम याला बादशहाने गािजउ ीन िफरोजजंग याच्या तैनातीतून काढून 
िवजापूरचा सुभेदार चीन कुलीजखान याजपाशी तैनात केले. गुजर्बदार्राने उ मरामला चीन 
कुलीजखानाकडे पोहोचवाव ेअशी बादशहाने आ ा केली. उ मरावला एक हजार जात आिण एक हजार 
वार अशी मनसब आहे. इ माइलखान मखा आिण मोहरमखान याने ह ीखाना पोहोचिव यानंतर 
इ माइलखानाला चीन कुलीजखानाकडे अशा कारे पोहोचिवण्यात याव,े अशी आ ा केली. 
 

नवलाख ऊंबरेचा ठाणेदार 
 



 
अनुकर्मिणका 

नवलाख ऊंबऱ्याचा ठाणेदार आनंदिंसग हा होता. याला तेथून बदलण्यात आले. त्याच्या जागी 
मन्सूरखानाचा मुलगा आितषखान याला नेमण्यात आले. त्याला पाचश ेजात आिण शभंर वार अशी मनसब 
होती, तीत प ास वाराचंी भर घालण्यात आली. 
 

बंगलोर 
 

हबीशखान याचा नातू आिण िस ी अहमद याचा मुलगा िस ी अबदु ा (बगंलोरचा माजी 
फौजदार) याला दोनश े प ास जात व प ास वार अशी मनसब होती. दख्खनमध्ये तैनात होण्याच्या 
अटीवर तीत प ास वाराचंी भर घालण्यात आली. 
 

बादशहाने कोडाणा िक ा िंजकून घेत याब ल पुढील मंडळीनी पतेर् व भेटी पाठिव या: – 
 

(१) शहाजादा मुहमद आजम बाराश ेअ या; 
 
(२) त्याची बायको, औरंगजेबाची सून आिण दारा िशकोहची मुलगी, जहाजेंबबानू शभंर 

मोहरा; 
 
(३) आजमचा मुलगा मुहंमद वालाजाह शभंर मोहरा आिण एक हजार रुपये. 

 
पंचवीस मे १७०३ 

 
आज िदवाणचे काम बदं होते. डाक चौकी आिण हरकारे याचंा दरोगा (अिधकारी) यारअलीबेग हा 

आजारी होता, तो बरा होऊन बादशहाना भेटला. मुहंमदअली हा चाकरीच्या आशनेे नुकताच मध्य 
आिशयातून आला होता, तो बादशहाला भेटला. त्याने बादशहाना दोन घोडे नजर केले. बादशहाने त्याला 
िखलातीची व े आिण दोन हजार रुपये िदले. तोफखान्याचा मुख आिण कौसबेगी या हु ावर असलेला 
करिबयतखान याने दोन बदुंकी बादशहाना नजर के या. 
 

देव िशसोिदयाचा मुलगा देवीिंसग याला बिंक्षदाबक्ष उफर्  क डाणा येथील िक ेदारीवर 
नेमण्यात आले होते. त्याला ितकडे जाण्यास िनरोप देण्यात आला. औरंगाबादचा माजी कोतवाल 
अमानु ा याची लाहोर ातंात नेमणूक करण्यात आली. क याण (बीदर िज हा, कनार्टक) येथे 
अहसनखान हा िक ेदार व फौजदार होता. त्याला येथून बदलण्यात आले आिण त्याच्या जागी 
िमहदीखान याचा मुलगा िमजार् मुहंमद याची नेमणूक करण्यात आली. बादशहाने आ ा केली की, 
िफरोजजंगाच्या सैन्यातून जी मंडळी हुजुरात आलेली आहेत त्यानंा िश ाचाराचा मुख अमानु ाखान याने 
मु ाम माणसे नेमून परत पाठवाव.े त्या माणे झुि फकारखानाच्या सैन्यातून आले या मंडळींना नु तखान 
मीरतुजक (िश ाचाराचा दुसरा अिधकारी) यानेही असेच पाठवाव.े 
 

मरहूम अितकु ाखान याचा मुलगा नसीरो ीन हा वऱ्हाड सु याचा बक्षी व वाकेनवीस होता. त्याला 
हुजुरात बोलावण्यात आले होते, पण तो हुजुरात आला नाही. फरारी हणून त्याची न द करण्यात यावी, 



 
अनुकर्मिणका 

अशी आ ा झाली. बकदाजाचं्या (बदूंकधाऱ्याचं्या) चौकीवरील कारकून, आिण दालचदंर् याचा मुलगा 
सुंदरलाल याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

स वीस मे १७०३ 
 

िदवाणचे काम झाले नाही. काल रातर्ीचा एक हर अ  सहा घिटका झा या असता बक्षी 
रूहु ाखान यास बादशहाने आप या हुजुरात बोलािवले. दोन हरपयत बक्षी रूहु ाखान बादशहाला 
काही करणे सागंत होता. त्यानंतर त्याला परत जाण्यास िनरोप देण्यात आला. 
 

स ावीस मे १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम झाले नाही. 
 

अ ावीस मे १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर आिण दोन घिटका झा या असता बादशहा अदालत (न्याय कचेरी) मध्ये 
आले. फतेउ ाखान बहादूर आलगमीर शाही याला काबुलचा सुभेदार शहाजादा मोअ म याच्या 
िवनंतीवरून शहाजा ाकडे काबुल सु यात तैनात करण्यात आले. (िवशाळगडच्या वे ात फ ेउ ाखान 
हा जबर जखमी झाला होता). त्याला काबुलकडे जाण्यास िनरोप देण्यात आला. त्याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. खाल याचा िदवाण इनायतउ ाखान हा आजारी होता. तो बरा होऊन बादशहाना 
भेटला. तोफखान्याचा मुख तरिबयतखान याला अबदुल गफूरखान याच्या जागी अहमदनगरी िक ेदारी 
आिण फौजदारी देण्यात आली होती. बादशहाने त्याला खास िखलातीची व े िदली. 
 

एकतीस मे १७०३ 
 

आजमगड (पुरंदर) येथील माजी िक ेदार खानचदं याला आजमनगर उफर्  बेळगाव येथे िक ेदार 
आिण फौजदार हणून नेमण्यात आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. बेळगावचा माजी िक ेदार 
सैफखान आिण फौजदार याला हुजुरात बोलावण्यात आले. बेळगावच्या फौजदारीसाठी रूहु ाखान याने 
इतर कुणाचे तरी नाव सूचवाव ेअशी आ ा करण्यात आली. 
 

मुहंमद कुली हा नुकताच मध्य आिशयातून आला होता. त्याला एक खंजीर बक्षीस देण्यात आला. 
त्याला एक हजार जात आिण दोनश े वार अशी मनसब न याने देण्यात आली. 
 

मुनीमखान याने िवनंती केली की, मराठा सरदारानंा मनसबी देण्याच्या प तीचे जे खाते आहे 
त्यावर आपण अिधकारी (दारोगा) आहोत. माझी ही नोकरी माझा मुलगा मुहंमद कािजम याला देण्यात 
यावी. 
 

अमीरउल्उमरा (पतं धान असदखान) हा मुजरा करण्यासाठी िदवाणमध्ये आला. िदवाण 
संपण्यापूवीर् िनरोप घेऊन तो आप या तंबकूडे बादशहाच्या आ ेने गेला. 



 
अनुकर्मिणका 

 
मरा ांचा ह ा आिण कुमकेची मागणी 

 
जबलु इ लाम (महादेवाचा ड गर) येथील ठाणेदार यासीनखान याच्यापाशी तैनात असलेला 

कादरदादखान याने कळिवले कीं, गिनमाचें (मराठे) चडं सैन्य दु  हेतूने महादेवाच्या ड गराच्या भोवती 
पसरले आहे. लवकर कुमक िमळेल अशी आ ा आहे. बादशहाने आ ा केली की, यासीनखान याने लौकर 
कादरदादखान याची कुमक करावी, असे त्याला िलिहण्यात याव.े 
 

एकोणतीस मे १७०३ 
 

[मागील पानावर ३१ मे चा मजकूर िलिह यानंतर पुढील पानावर एकोणतीस मे चा मजकूर 
आढळला, तो पुढे देत आहे] 
 

आज िदवाणचे काम झाले नाही. िदवसाचा एक हर व पाच घिटका झा या असता बादशहाने 
आप या िव ातंीगृहाचा पडदा बाजूला सारला आिण हमीदो ीनखान यास आ ा केली की, “अरबी आिण 
इराकी घोडे माझ्यासमोर आणा. बादशहासमोर नऊ घोडे आणण्यात आले. बादशहाने त्यापैकी तीन अरबी 
आिण दोन इराकी घोडे शाहजादा मुअ म याच्याकडे, (काबुल येथे नेऊन) देण्यासाठी फ ेउ ाखान 
याच्यापाशी िदले. 
 

शाहजादा बेदारबख्त याच्या सैन्यातील बातमीवरून समजले कीं, त्याच्या सैन्यात स यद मुह मद 
इत्यादी अहदींचे मनसबदार शहाजादाच्या हुजुरात हजर नसतात. बादशहाने आ ा केली कीं, फरारी 
हणून त्याचंी न द करण्यात यावी. त्याचंी नाव े पुढील माणे––स यद मुह मद, िनसारबेग, आिण 
बकाबेग. बादशाही छावणीतील मुख्य काजी आकर्मखान याने िवनंती केली कीं, सखरलना उफर्  खेळणा 
(िवशाळगड) या िक यातील मु ा मुहंमद गौस इत्यािद तैनात असलेले मनसबदार हे आिर्थक दृ ा 
अितशय अड़चणीत आहेत. त्याचं्यावर काही कृपा हावी. या माणे पुढील लोकानंा इनामे (बक्षीसे) देण्यात 
आली–– मु ा महंमदगौस, मु ा मुहंमद वासे, मु ा िजकरू ा, मु ा रहमतउ ा, मु ा मुहंमद रहीम. 
 

[संपादकीय टीप–बातमीपतर्ाचें कागदपतर् ज्या वरूपात आले त्यात मागील तारखाचें पुढे 
अनपेिक्षतपण यावत असे अनेकदा घडले. जेथे जमले तेथे यवि थतपण कर्माकं लावण्याचा यत्न केला 
पण जमले नाही तेथे मजकूर महत्त्वाचा अस यामुळे ते जेथे आिण जसे आढळले तसे देणे भाग पडले. 
त्येक बातमीपतर्ाच्यावर तारखेची न द केली अस यामुळे अ यासकाचंी िवशषे गैरसोय होणार नाही अशी 
आशा] 
 

पंचवीस माचर् १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम झाले नाही. बादशहाना कळिवण्यात आले की, शहाजादा कामबख्श याजपाशी 
तैनात असलेला सफर् राजखान हा फार आिर्थक अडचणीत आहे. काही सहा य िमळेल अशी आशा बाळगून 
आहे. बादशहाने आ ा केली कीं, सहा य हणून सफर् राजखानाला एक हजार अ या देण्यात या या, 
आिण तह वुरखानाने त्याला क डाणा िक याच्या भोवती (मोचार्वर) नेऊन पोहोचवाव.े 



 
अनुकर्मिणका 

 
क डाणा िक यातील मरा ाचें एक िश मंडळ आप या काही िवनंत्या घेऊन मुहंमद कामबक्ष 

याजकडे आले होते. बादशहाच्या आ ेनेच त्यानंा कामबख्शकडे पाठिवण्यात आले. या िश मंडळाचा मुख 
बाळुजी पिंडत (बाळाजी िव नाथ, पेशवाईचा सं थापक) हा होता. त्याच्याबरोबर आणखी पाच माणसे 
होती. कामबख्शाची भेट घडवनू आणण्यात आली. या िश मंडळाला कामबक्षाकडे घेऊन जाणारे, 
बादशहाचे सेवक फ ेदौलत कौल, व स यद गजनफर हे होत. ही भेट आटोप यानंतर, हमीदो ीनखान 
याने िश मंडळाला आप याकडे आणले याने बाळोजी पिंडत (येथे चुकुन बाजी पिंडत िलिहले आहे.) याचें 
समाधान केले. त्याला तीन व  भेट हणून िदली व त्याच्या सोबत त्यानंा त्येकी एक शाल िदली. या भेटी 
त्याने आप याकडून िद या. यानंतर त्यानंा िनरोप देण्यात आला. मग बाळोजी पिंडत हा आप या 
सोबत्याचं्या बरोबर िक यात परतला. 
 

बादशहाने आ ा केली की, शहाजादा कामबख्श याच्या सैन्याची आघाडी सफर् राजखान याने आिण 
िपछाडी यासीनखान याने साभंाळावी. 
 

बादशहाने आ ा केली कीं, शहाजादा कामबख्श याला वीस घोडे देण्यात याव.े 
 

स वीस माचर् १७०३ 
 

शाहजादा मुहंमद कामबख्श याच्याकडे पुढील व तू पुरिवण्याची आ ा करण्यात आली:– 
 

(१) शभंर बकर् दाज (बदूंकची), 
 
(२) दोनश ेपायदळ िशपाई, 
 
(३) पाच बाणदार, 
 
(४) पाचश ेबाण,  (५) चाळीस मण सरब व दारू (बदुंकीची), 
 
(६) दहा रेहकले (लहान तोफा). 

 
मुहंमद कामबख्श याच्या सरकारचा िदवाण वजारतखान याला कामबख्शच्या सैन्याचा िदवाण 

हणून नेमण्यात आले. 
 

स ावीस माचर् १७०३ 
 

बादशहाने आज िदवाणचे काम केले नाही. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, तरिबयतखानाचे िदवाण स यद गजनफर व आनंद रामचदं हे 
क डाणा (िंसहगड) िक याच्या दरवाज्यासमोर बसले असून, िक ा मोगलाचं्या हवाली करण्याची 
बोलणी चालू आहेत. 
 

िमझार् सदरू ीन मुहंमदखान याच्याकडे चौथ्या चौकी पाहाऱ्याच्या नेतृत्वाचे काम होते. तो मुहंमद 
कामबख्शबरोबर गेला त्याच्या ऐवजी तरिबयतखानाची नेमणूक करण्यात आली. 
 

बागलाण्याचा फौजदार नजाबतखान याचे िवनंती पतर् बादशहाच्या नजरेखालून गेले. 
 

अ ठावीस माचर् १७०३ 
 

िमफताह अल फतुहचा (बहुदा चदंनवदंन) िक ेदार कंुवरिंसग (िकशोरिंसग?) याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. मुहंमद अबदु ा हा गुलामअली खानाचा मामेभाऊ याच्याकडे दाभोळ बदंराचा दारोगा 
व अमीन ही कामे होती. आता त्याच्याकडे–– 
 

चोवीस फे ुवारी १७०३ 
 

बादशहाच्या आ े माणे अमीरउल्उमरा (मुख्य धान अस खान) याचं्याकडून झीनतउ ीसा 
बेगम (औरंगजेबाची मुलगी) इच्या नाव ेपतर् िलिहले की, “या पूवीर् तु ही औरंगाबादेस जाव ेअसे िलिहले 
होते पण आता तु हाला मान्य अस यास तु ही बहादुरगडास जाव ेअसे ठरले आहे. त्याची तयारी अस यास 
तु ही उदेपुरी महाल व अंतःपुरातील इतर ि या यानंी बहादुरगडास याव.े 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, मराठे गिनमाची आठ हजार घोडे वाराचंी फौज बऱ्हाणपुरच्या 
भोवती पसरली आहे आिण ते बादशाही मुलुख उध्व त करीत आहेत आिण चौथ गोळा करीत आहेत. त्यानंी 
बऱ्हाणपुरचे, बहादुरपुरा आिदपुरे लुटून फ त केले आहेत. तेथील पीडीत माणसे आ यासाठी िक यात 
आली आहेत. शहाजादा मुहंमद बेदारबख्श याने बऱ्हाणपुरच्या कुमकेसाठी खाने आलम व तहबुरखान 
इत्यािंदना पाठिवले आहे. 
 

राजगड व तोरणा 
 

िशवापूर येथील हरकाऱ्यानंी पुढील मािहती िलहून पाठवली––“राजगडच्या िक यात धान्य 
इत्यािदची सामुगर्ी नाही. तोरणा िक यात आहे पण कमी आहे. त्यामुळे, मरा ाचें पायदळ िशपाई 
िक यात ये-जा करतात आिण सामगर्ीचा सरंजाम बडंखोर रामचदं (रामचदंर्पतं अमात्य) हा करीत 
असतो. नसरापुरखे ाच्या पिरसरात िशवापूर परगण्यापासून स दन या खे ापयत ठाणे कायम करण्यात 
आले तर मराठे गिनमाची ये-जा बदं पडण्यासारखी आहे. सबर्राहखान व नेकनामखान यानंी ल करातील 
माणसे ये-जा करतात ती सावधिगरीने आणावी अशी आ ा करण्यात आली. रूहु ाखान याने रातर्ी तळावर 
येत जाव ेअशी आ ा झाली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

कंधार (िज हा नादेंड, मराठवाडा) येथील माजी िक ेदार मुहंमद हुसेन याला हुजुरात बोलावनू 
घेण्यात आले. त्याला ५०० जात व २०० वार अशी मनसब होती. एकशचेाळीस वारानंी त्याची मनसब 
कमी करण्यात आली. 
 

सहा जून १७०३ 
 

स यद जानबाजखान याने बादशहापाशी पुढील माणे िवनंती केली:–– 
 
(१) माझी आिर्थक पिरि थती अडचणीची आहे. मदत हणून दहा हजार रुपये देण्यात यावे. 

बादशहाने आ ा केली की पाच हजार रुपये देण्यात याव;े 
 
(२) सशतर् जागीर वाढवावी आिण आमच्या पथकातील लोकाचंी पगारातील थकबाकी ावी. 

थकबाकी पुरते ाव ेअशी आ ा देण्यात आली; 
 
(३) पावसा याचे िदवस आहेत. रातर्ीचा ग त घालण्यासाठी िदवाब ीची आव यकता असते 

त्याच्या खचार्साठी काही र म िमळावी. बादशहाने आ ा केली की, दोन हजार रुपये देण्यात याव;े 
 
(४) ल करातील माणसे पुण्यात येऊन बसू लागली आहेत; त्यानंा तेथून काढून लावावे, अशी 

आ ा झाली. 
 

सात जून १७०३ 
 

यारअली बेग याने बादशहाकडे एक पतर् िलहून पाठिवले. पतर्ात पुढील मजकूर होता: “दोन 
हजार चोर घोडे वार (मराठे) हे अमीरउल्उमरा (मुख्य धान अस खान–) याच्या डेऱ्याच्या िदशनेे गेले. 
चौकीपहाऱ्याच्या आसपास ते पसरले. बादशाही छावणीतील काही ऊंट आिण बैल ितकडे होते. त्यानंा ते 
घेऊन गेले.” बादशहाने ते पतर् पािहले आिण ते पतर् त्याने बक्षी रूहु ाखान याजकडे पाठिवले. 
 

इनायत उ ाखानाचा मुलगा िहदायतउ ा हा झीनतउ ीसा बेगम ाचं्या चाकरीत मीरे सामान 
ा हु ावर होता. तो बहादुरगडाहून येऊन बादशहाला भेटला. त्याला िहदायतउ ाखान अशी पदवी 

देण्यात आली. बादशहाना िदवाणमध्ये (सभागृह) कळिवण्यात आले की, दोन हजार चोर वार (मराठे) 
चौकीपहाऱ्यावर ह ा करून ल करातील ऊंट आिण बलै पळवनू, बोली (लोणी?) या ठाण्याकडे 
पोहोचले. माझ्याबरोबर पथक फार थोडे होते. चोरानंी मला क डले आहे. ही बातमी ऐकून बादशहानी 
त्याचवळेी िदवाणमध्ये आले या बक्षी रूहु ाखान याला अजीजखान, सुलेमानखान, मुनीमखान 
वगैरेच्याबरोबर चोराचं्या (मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी जाव े हणून आ ा करून िनरोप िदला. बादशहाने 
तहवुरखान मीरतुजक (िश ाचाराचा अिधकारी) याला आ ा केली की, बक्षी रूहु ाखान याच्या 
तैनातीतील माणसानंा मु ाम माणसे नेमून कामगीरीवर रवाना करावे. न्याय खात्याचा मुख मुहंमद 
अमीनखानबहादूर याचा मुलगा मुहंमद फाजळ याने कुराण पठण पूणर् केले होते. त्याने बादशहाना भेटून 
त्यानंा काही व तू नजर के या. त्याला एक लहान ह ी बक्षीस िमळून देण्यात यावा, अशी आ ा झाली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

अहमदनगरचा बदललेला संरक्षक िस ी िमफताह हािरस (संरक्षक) हा येऊन बादशहाना भेटला. 
रामरायचा मुलगा कृपािंसग याला दिक्षणी रीती माणे (जािबता) नेमले या पथकाचं्या मु फ (िहशोब 
वगैरेचा अिधकारी) हणून नेमण्यात आले. िवजापूरच्या कोतवालीत तैनात असलेला आिण स यद लतीफ 
याचा मुलगा स यद बुऱ्हाण याला अहमदनगर येथे तैनात करण्यात आले. 
 

िशवाजी डफळे (सटवाजी?) याचा मुलगा संभाजी याला वतःच्या लग्नासाठी दोन मिहन्याची 
रजा देण्यात आली. त्याला दीड हजार जात व एक हजार वार अशी मनसब हाती. बादामीचा िक ेदार 
अल् सैदखान याची मुले बादशहाने नजरेखालून घातली आिण त्याचं्या मनसबी वाढिव या. 
 

एक जून १७०३ 
 

कामगारखान (माजी पतं धान मुहंमद जाफर याचा मुलगा नामदारखानाचा भाऊ, औरंगजेबाचा 
मावस भाऊ) हा बगंालहून बादशहाच्या हुजुरात येत होता. कामगारखान हा औरंगाबाद जवळ आला त्याने 
बादशहाला िवनंती पतर् िलहून िवचारले की, येथे शहाजादे मुहंमद बेदारबख्श हे सुभेदार आहेत, त्यानंा मी 
जाऊन भेटण्यासाठी आपली काय आ ा आहे. बादशहाने आ ा केली की, ‘भेटा.’ त्या माणे कामगारखान 
भेटला. शहाजादा बेदारबख्त याने त्याच्याबरोबर संरक्षक पथक देऊन त्याला हुजुरात रवाना केले. 
औरंगाबादेचा सदर (धमर् आिण न्याय खात्याचा मुख्य) िनजामउ ीन हा होता, तो वारला. त्याच्या जागेवर 
ख्वाजा अबदुल अजीज याची नेमणूक करण्यात आली. फ ेउ ा खानबहादूर आलमगीरशाही 
(िवशाळगडाच्या वे ात याने म गलाच्या बाजुने मोठी कामिगरी बजावली होती.) याला काबुल सु यात 
शहाजादा मोअ म याच्यापाशी तैनात करण्यात आले. त्याला िनरोप देण्यात आला. 
 

दोन जून १७०३ 
 

बादशहाना पुढील माणे िवनंती करण्यात आली. नरकवाशी िशवा (िशवाजी महाराज) याचा 
पुतण्या (िबरादर जादा) रायभान याला शहाजादा मुहंमद कामबख्श याच्या मध्य थीने सात हजार जात 
अशी मनसब देण्यात आली. पण त्याने जामीन िदला नाही. जािमनािशवाय आ ापतर् त्याला ाव े िंकवा 
नाही त्यासंबंधी काय आ ा? बादशहाने आ ा केली की तूतर् मनसब जागीरीचे पतर् (याददा त) ावे. 
हुजुराची भेट झा यावर तो वतः जामीन देईल. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, हसनअलीखान हा आिदलखानी तळ क कणचा फौजदार 
(दाभोळपासून गो यापयत) होता. तो गिनमाचं्या (मरा ाचं्या) कैदेत होता. त्याची आता सुटका झाली 
आहे. त्याच्यासंबधंी काय आ ा? बादशहाने आ ा केली की, हसनअलीखानाची मनसब जी पूवीर् तीन 
हजार जात आिण दोन हजार वार अशी होती, ती बहाल करण्यात येत आहे आिण त्याला चीन 
कुलीजखान (भावी िनजामउल्मु क, िवजापूरचा सुभेदार) याच्या सैन्यात तैनात करण्यात येत आहे. 
मोगलखान याचा भाचा स यद खाजास यद आिण इतर याचंी तैनाती काबुल सु यात करण्यात आली. 
 

तीन जून १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 



 
अनुकर्मिणका 

 
चार जून १७०३ 

 
आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. सुभे माळ याच्या हकीकतीवरून कळले की, तेथील 

जिमनदार राजा इ लामखान (गोपाळिंसग चदंर्ावतचा मुसलमान झालेला मुलगा आिण त्यामुळे बापाची 
रामपुरची जहागीर बळकावनू बसलेला) याच्या मािहती माणे छतर्िंसग मनसबदारच्या भाऊबधंापैकी 
दयराम आिण उदयकरण यानंा परगणे बछावरमध्ये जहािगरी होत्या. छतर्िंसग वारला. बादशहाने आ ा 
केली की, जहािगरी काढून घेण्यात या या. 
 

पाच जून १७०३ 
 

खरगोणचा माजी फौजदार याला ख्वाजा इनायतउ ाच्या जागी आनंदपूर नेमकल याचा अमीन व 
फौजदार हणून नेमण्यात आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

काल रातर्ी दोन हर झाले असता बादशहाने बक्षी रूहु ाखान यास बोलािवले आिण त्याला 
पुढील माणे आ ा केली––“तीन फौजा तयार करा, एक तुमच्या बरोबर राहील, दुसरी सदरु ीनखान 
बरोबर राहील व ितसरी मुहंमद अमीनखान बहादूर बरोबर राहील.” रातर्ी दोन हर झाले असता बक्षी 
रुहु ाखान यास आप या डेऱ्याकडे परत जाण्यास िनरोप देण्यात आला. 
 

काल रातर्ी जासुदाचं्या त डून पुढील हकीकत कळली. ––“शहाजादा मुहंमद कामबख्श याने 
बादशहाच्या आ ेने काही कामिगरी बजावण्यासाठी मुहंमद मुरादखान याचा भाचा मुहंमद हुसेन आिण 
हरकाऱ्यापैंकी एक यंकट वगैरेना पाठिवले होते. या सुमारास नरकवासी िशवा (िशवाजी मराहाज) याचंा 
पुतण्या आिण यंको ( यंकोजीराजे) याचंा मुलगा रायभान याला घेऊन ते बादशाही छावणीकडे येत होते. 
लोहगाव मु ामी कािफला वगैरे घेऊन जे हा ते पोहोचले ते हा चोरानंी (मरा ानंी) ाचंी संख्या तीस 
असावी, कािफ यावर ह ा केला. मुहंमद हुसेन वगरेनी काहीना ठार मारून नरकात पाठिवले व काहीना 
जखमी केले. चोरानंी (मरा ानंी) कािफ यातील लोकावंर ह ा केला आिण ते पळून गेले.” 
 

बादशहानंा कळिवण्यात आले की, कािफ याच्या बरोबर नौरोजबेगखान वगैरचे संरक्षक पथक 
झुि फकारखान याने पाठिवले होते. बादशहाने आ ा केली की, त्याने आ हाला भेटण्याची आव यकता 
नाही. त्यानंी (नौरोजबेगखान वगैरे) झुि फकारखानाच्या फौजेत परत जाव.े 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, दण्डराजपुरीचा िक ेदार याकूबखान याने डािंळबाच्या दोन 
करं ा आिण आं याच्या चौऱ्याण्णव करं ा पाठिव या आहेत. त्या मेवाखान्यात (फळागारात) ठेवण्यात 
या यात. 
 

खान िफरोजजंग याच्या फौजेत तैनात असलेला, मुकंुदिंसगाचा मुलगा जग िंसग हा येऊन 
भेटला. 
 

सहा जून १७०३ 



 
अनुकर्मिणका 

 
माळ याचा सुभेदार शाई ताखान (सु िस  शाई ताखान याचा मुलगा) याचे पतर् बादशहाने 

नजरेखालून घातले. 
 

आजमगढ (पुरंदर) वरील बात यावरून पुढील हकीकत कळली. ––“मौजे क डवा खुदर् येथील 
अिधकाऱ्यानंी िलहून पाठिवले कीं, धनाजी जाधव व हणमंत (हणमंतराव) याचें अिधकाऱ्यापैंकी चोकू (?) 
वगैरनी या भागात धामधूम चालिवलेली आहे आिण बादशाही ल कराकडे ३ हजार वारासिहत जाण्याचा 
त्याचा इरादा आहे.” बादशहाने आ ा केली कीं, या बातमीच्या नकला रूहु ाखान आिण मोहंमद 
अमीनखान बहादूर याचं्या सैन्यात पाठिवण्यात या या. 
 

रामजी वगैरे जासुदाचं्याकडून पुढील हकीकत कळली. ––“खंडू (खंडोजी) वगैरे गनीम हे चार 
हजार वार घेऊन सोलर (?) या गावाकडून पुण्याच्या िदशनेे पसरत आहेत. त्याचंा हेतु दु  आहे. तो 
असा की, धनाजी जाधवच्या आघाडीवर राहून––ितकडून परतून बादशाही ल कराच्या छावणीकडे चाल 
करून यावे.” 
 

बादशहाने आ ा केली की, या बातमीच्या नकला बहादुरगडमध्ये असले या झुि फकारखानाकडे 
आिण बक्षी रूहु ाखान याजकडे पाठिवण्यात या या. 
 

मरहूम अ दुलअजीज याचा मुलगा आिण धोडप (नािशक िज हा) चा िक ेदार अ दुलहसन याची 
मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

राजा नेकनाम याला देवी िनघा या होत्या. (नागपूरचा ग ड राजा) या सुमारास बरा होऊन तो 
बादशहाला भेटला. मु ा अ दुलगफूर हा आिर्थक अडचणीत होता. त्याला बादशहाने पाच अ या आिण 
पधंरा होन इत्यादी सहा य हणून िद या. 
 

स यद जानबाजखान याला पुरंदरचा िक ेदार आिण फौजदार हणून नेमण्यात आले. त्यानी 
काही बाबतीत िवनंती केली होती, ती बादशहाच्या नजरेखालून गेली. 
 

[संपादकीय िट पण. ––या पुढील काही न दी मागील तारखाचं्या आहेत. हे वाचकानंी लक्षात 
घ्याव.े] 
 

आठ जानेवारी १७०३ 
 

आज शुकर्वार, रमजान, बादशहाने िदवाणचे काम बदं ठेवले. काल पीलखाना (ह ीखाना) चा 
अिधकारी (दारोगा) हमीदो ीनखान बहादूर याने सैफु ाखान याला बक्षीस हणून देण्यासाठी ठरिवलेला 
चार हजार रुपये िंकमतीचा ह ी बादशहासमोर आणला. बादशहाने आ ा केली की हा ह ी मुहंमद 
अमीनखान बहादुरला ावा. सैफु ाखानासाठी दुसरा ह ी ावा. 
 



 
अनुकर्मिणका 

रमजानचा मिहना सुरू झाला. बादशहाच्या कारभाराचे स ेचाळीसाव ेवषर् सुरू झाले. या िनिम ाने 
शुभेच्छेची पतेर् शाहाजादा आजम, वाला गुहर बेदारबख्त, शाहजादा वालाजाह इत्यािंदची पतेर् आली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, मन्सूरखानाच्या पथकातील दोनश े पायदळ िशपाई यानंा क डाणा 
िक याभोवतीचा ठाणेदार अमानु ाखान याजपाशी तैनात करण्यात याव.े बादशहाने ऐवजबेग वगैरे दोन 
गुजर्बदार्र नेमले व आ ा केली की त्यानंी इ लामपूर उफर्  रामपूर याचा जिमनदार राजा इ लामयारखान 
याला आिण माडंवगडचा फौजदार नवािजसखान याला त्याचं्या अध्यार्-अध्यार् पथकासिहत माळ याचा 
सुभेदार शाइ ताखान याजकडे पोहोचवाव.े 
 

बादशहाने आ ा केली की, फ ेउ ाखान बहादूर याला शतर्चू्या पिरपत्यासाठी आिण सखरलना 
(खेळणा, िवशालगड) िक यावरून तोफा आणण्यासाठी पाठिवण्यात आले होते. त्याने हुजुरात याव.े 
तोफा आणण्याचे काम कऱ्हाडचा ठाणेदार यासीनखान याने कराव.े 
 

हमीदो ीनखान याच्या तैनातीतील स यदजान, त्याचा मुलगा, भाऊबधं व प ास वार यानंा, 
क डाणा, िक यासमोरील मोच्यार्त तरिबयतखानापाशी तैनात करण्यात आले. जंगल तोडणारे प ास 
तबरदार (परशुधारी) यानंा मुहंमद अमीनखान बहादूर या क डाणा िक याभोवतालच्या ठाणेदारापाशी 
तैनात करण्यात आले. 
 

तीस एि ल १७०३ 
 

बादशहाने आज िदवाणचे काम बदं ठेवले. बक्षी रूहु ाखान याच्या िशक्क्याने पुढील मंडळींना पतेर् 
रवाना झाली. खान िफरोजजंग व िवजापूरचा सुभेदार चीन कुलीजखान. मरहूम मुफख्खरखान याचा 
मुलगा जैनुल्आिबदीन याला तरिबयतखानाच्या मोच्यार्चा वाक्िनस हणून नेमण्यात आले. 
 

िदवाण कचेरीचा अिधकारी (दारोगा) यार अलीबेग याचा मुख्य कारकून तुळशीमल् हा वारला असे 
बादशहाना कळिवण्यात आले. 
 

बादशहाने आ ा केली की, सुरतेचा कारभारी (मुत्स ी) याने यापुढे पेशकश पाठव ूनये. त्या ऐवजी 
वषार्तून उ मातील उ म अश ेएक दोन घोडे पाठवावते. तसेच सुगंधी दर् ये पाठवीत जावी. 
 

एकोणतीस एि ल १७०३ 
 

िदवाणेखासच्या मु फला (अिधकारी) मुहंमद अलीखान ही पदवी देण्यात आली. त्याचे मूळनाव 
हाजी मुहंमदअली होते. 
 

बादशहाने आ ा केली की, सफर् राजखान, त्याचा मुलगा व एक जावई हे शाहजादा कामबक्ष याच्या 
फौजेतून िनघून आप या हुजुरात राहतील. त्याच्या भाऊबधंापैकी शखे िननहाज वगैरे फौजेत तैनात 
होतील. 
 



 
अनुकर्मिणका 

नळदुगर्चा िक ेदार आिण फौजदार मुहतशमखान याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

“इनायतउ ाखान याने िवनंती केली की, राज्यातील जेकडून सरकारला कराची बाकी 
वसूल होणे आहे. पण त्येकी काही जण मेले, काही फरार झाले आिण काहीतर नादार आहेत 
त्यामुळे ही र म वसूल होऊ शकत नाही. पण अमीन आिण िदवाण या खात्यातील नोकरवगर् 
जेवर सक्ती करीत आहे तर यानंा जेला बादशहाच्या राज्य कारभाराच्या पचेंचाळीसा या 
वषार्पयर्तची बाकी माफ करण्यात यावी.” 

 
बादशहाने िवनंती मान्य केली. 

 
चोवीस माचर् १७०३ 

 
आज सकाळी बादशहाने खाजा इ त याच्या बरोबर शाहजादा कामबख्श याच्या डेऱ्यावर मू यवान 

अशी िखलातीची व े पाठिवली. ती व े अंगावर घालून––मुलानंा बरोबर घेऊन शाहजादा कामबख्श हा 
मुजरा करण्यासाठी बादशहाच्या िव ातंी थळी (आरामगाह) आला. त्यानंतर त्याला एक िशरपेच व एक 
िहऱ्याचा अलंकार, पधंरा हजार सातश ेरुपये िंकमतीचा देण्यात आला. दोन हजार रुपयाचंी मौ यवान 
(संगेयशम) हणजे िहर या रंगाची पण फिटका माणे असलेले पातर् िंकवा असाच एक कारही 
कामबख्शचा मुलगा सु तान मोिहऊसु ात याला देण्यात आले. असाच एक पातर् आिण पाचूचा एक 
अलंकार चौदाश ेरुपयाचा कामबख्शचा दुसरा मुलगा सु तान िफरोजमंद याला देण्यात आला. त्यानंतर 
बादशहाने िझनतउ ीसा बेगम इत्यािंदना घेऊन येण्यासाठी कामबख्श याला पुरीच्या तळावर 
जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. त्याच्याबरोबर पुढील मंडळींना तैनात करण्यात आले: – 

 
(१) बक्षीउ मु क सदरू ीन मुहंमदखान, 
 
(२) सातारा (आजमतारा) वगैरेचा फौजदार यासीनखान, 
 
(३) अहिदयानचा बक्षी नेकनामखान, 
 
(४) वझारतखान, कामबक्षाचा िदवाण, 
 
(५) नुसरतखान, कामबक्षाचा बक्षी, 
 
(६) मुसािहबखान, कामबक्षाच्या मुलाचा बक्षी, 
 
(७) हकीम मुहंमद मोहसीन, 
 
(८) िस ी बलालखान, 
 
(९) िस ी फरादखान, 



 
अनुकर्मिणका 

 
(१०) मुहंमद आकर्म, 

 
कामबक्षाला सात हजार अ या आिण सात ह ी देण्यात आले. 

 
बादशहाने आ ा केली की, सरफराजखानाने कामबक्षाच्या तैनातीत जाव.े त्याच्या जागेवर 

(मोच्यार्वर) उजबेगखान याने खबरदारी बाळगावी. हमीदो ीन खानबहादूर याने कळिवले की, 
“िक यावरून बाळोजी पिंडत (बाळाजी िव नाथ) आिण पाच इतर हे तहाची बोलणी करण्यासाठी मीर 
आितश (तोफखान्याचा मुख) तरिबअतखान याच्याकडे आले होते. तरिबअतखानाने त्यानंा स यद 
गजनफर यास बरोबर देऊन आप याकडे पाठिवले आहे.” 
 

बादशहाने हमीदो ीनखानला बोलािवले. त्यास काही सूचना के या आिण आ ा केली की, त्या 
मंडळींना शाहजादा कामबक्षाकडे पाठवाव.े 
 

मतलबखानाने बक्षी रूहु ाखान याच्या मध्य थीने िवनंती अजर् केला की, माळवा सु यातंील अ ा 
वगैरे परगणे आप या तनखा जहािगरीत आहेत. बडंखोर अ बास अफगाण याने परगण्यातील खेडी लुटून 
फ त केली आहेत. एक मनु य मु ाम नेमून त्याला माळ याच्या सुभेदाराकडे पाठवाव ेआिण सुभेदाराला त्या 
जागी घेऊन बडंखोरानंी बाधंलेली गढी पाडावी व परगणा त्याच्या ता यातून सोडवावा. बादशहाने आ ा 
केली कीं, एक गुजर्बदार्र नेमावा आिण माळ याच्या सुभेदाराला रूहु ाखानाने िलहाव.े 
 

तीस मे १७०३ 
 

बादशहाने आज दोन्ही िदवाण बदं ठेवले. बादशहाने आ ा केली की, झुि फकारखानाच्या सैन्यात 
एक बेलदार आिण एक पाणी वाहणारा (स ा) तैनात करण्यात याव.े लोधी याच्या मुलीचा मुलगा मुहंमंद 
खलील आिण ड गरिंसग हाडा यानंा न याने मनसबी देण्यात आ या. बादशहाना कळिवण्यात आले की, 
बक्षी रुहु ाखान हे कही (घासदाणा वगैरे सामगर्ी) आणण्यासाठीं गेले आहेत. 
 

चौल बदंरचा मुत्स ी (कारभारी) मोमीनखान याची मनसब वाढिवण्यात आली. देव िशसोिदया 
याचा मुलगा देवीिंसग याला बिंक्षदाबख्श (िंसहगड) चा िक ेदार हणून नेमण्यात आले होते. त्याची 
मनसब वाढिवण्यात आली होती. त्यापैकी तीनश े वार कमी करण्यात आले. 
 

एकतीस मे १७०३ 
 

िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. शाहजादा बेदारबख्त याजकडे इनायतउ ाखानाच्या सहीने 
बादशहाचा हुकूम असलेले पतर् गेले होते. त्याचे उ र घेऊन अलमबेग गुजर्बदार्र हा परत आला. त्याला 
िमळालेली बिक्षसाचे शभंर रुपये त्याला आप यापाशीच ठेवनू घेण्याची आ ा झाली. 
 

हैदर्ाबाद-कनार्टकचा फौजदार नु तजंग झुि फकारखान याचा नायब दाऊदखान (प ी) याच्या 
पतर्ावरून पुढील हकीकत कळली:–– 



 
अनुकर्मिणका 

 
“येथील िदवाण सादतउ ाखान याने अंबरूचा िक ा िंजकून घेण्यात उत्कृ  कामगीरी 

केली आहे. त्याच्यावर कृपा हावी.” त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

एक जून १७०३ 
 

बादशहा आज िदवसाचा एक हर आिण चार घिटका झा या असता न्याय कचेरीत आले. 
तरिबअतखान याची नेमणूक अहमदनगराचा िक ेदार आिण फौजदार हणून करण्यात आली होती. 
त्यक्षात त्याचा मुलगा मुहंमद इसहाक हा अहमदनायब हणून बापाच्या जागी काम करणार होता. त्याला 
फिटकाच्या मुठीचा एक खंजीर बक्षीस देण्यात येऊन त्याला िनरोप देण्यात आला. 

 
शमशु ीन मुहंमदखान शहीद (कंधारचा िक ेदार, िमरजेच्या लढाईत मारला गेला) याचा मुलगा 

स यद गुलामकादरी याला त्याच्या लग्नासाठीं रजा देण्यात आली व त्याला िखलातीची व े देण्यात 
आली. 
 

चौदा जून १७०३ 
 

मातबरखान (क याण-िभवडंीचा शासक) याच्याकडून मरहूम फ ेजंगखानाचा मुलगा मुबारक 
आिण मुबारकचा पुतण्या इनायत हे येऊन बादशहाना भेटले. त्याचं्या मनसबी वाढिवण्यात आ या. मरहूम 
शरीफखान याचा मुलगा स यद इमामउ ीन याला महमंद अमीनखान बहादूर याच्या ग त घालणाऱ्या 
फौजेचा बक्षी व वाकेनवीस हणून नेमण्यात आले. 
 

पुढील मंडळींना मुहंमद अमीनखान बहादूरच्या ग त घालण्याच्या पथकातून वगेळे करण्यात 
आले:— 
 

(१) लुत्फु ाखानाचा मुलगा इनायतखान आिण त्याचे पथक आिण (२) शागीदर्पेशाचा 
बक्षी जैनुल्आिबदीन. 

 
मरहूम इरादतखान काशगरी याचा मुलगा शाकीरउ ा आिण रूपिंसगाचा मुलगा अनूपिंसग यानंा 

बादशहाने काल तरिबयतखानापाशी तैनात करून त्यानंा मोच्यार्वर जाण्यास िनरोप िदला. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, िसयादतखानाचा नायब ख्वाजा होशमंद हा िसयादतखानाच्या 
सामान-सुमानाचंा यव थापक होता. िसयादतखानाच्या नेवाती नौकरानंी होशमंदवर ह ा करून पुणे 
मु ामी त्याला आिण इतर एका माणसाला ठार मारले. ह ेखोरापैंकी ितघानंा पकडण्यात आले. बादशहाने 
आ ा केली की, कोतवालाने इतरानाही पकडून ठार मारावे. 
 

रतन राठोडचा मुलगा सतर्साल हा तरिबयतखानापाशीं तैनात होता. त्याला तेथून काढून 
िवजापूरचा सुभेदार चीन कुलीजखान याजपाशी तैनात करण्यात आले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

वीस स बर १७०३ 
 

आज बादशहाने िदवाणचे काम बदं ठेवले. 
 

एकवीस स बर १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर अ  चार घिटका झा या असता बादशहाने न्याय कचेरी भरिवली. 
 

आ े माणे सुलेमानखान हा अितशखानाकडून बादशहाना भेटण्यासाठी आला. िक े अमानगड 
ऊफर्  ितकोना घेत याच्या संगािनिम  त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. रशीदखान याचा आ त 
मोहंमद अ फ हा नुकताच मध्य आिशयातून आला होता. त्याला दोनशचेी मनसब देण्यात आली आिण 
न याने िंजकले या मुलखात त्याला खान िफरोजजंग व झुि फकारखान यानंा योग्य वाटेल तेथे त्याला 
जहागीर देण्यात यावी, अशी आ ा झाली. शाहजादा बेदारबख्त याचा जमादार अ ाहदादबेग हा 
शाहजादा मुहंमद आजम याने पाठिवलेले जडजवािहर घेऊन आला होता. त्याला िखलातीची व े देऊन 
िनरोप देण्यात आला. िकशोरिंसग याला अमानगड उफर्  ितकोना याचा िक ेदार हणून नेमण्यात आले. 
 

छावणीतील सैन्य 
 

बादशाही छावणीत आिण भोवती ग त घालण्यासाठी खालील माणसे आिण सैन्य नेमण्यात 
आली:–– 

(१) बक्षी उ मु क रूहु ाखान—पाच हजार ितनशछे ीस घोडे वार, 
 
(२) बक्षी उ मु क िमजार्सदरु ीन मुहंमदखान—तीन हजार घोडे वार. 
 
(३) मुहंमद अमीनखान बहादूर—तीन हजार घोडे वार. 

 
रायरी (रायगड) चा िक ेदार िशविंसग हा बादशहाच्या हुजुरात होता. त्याने अजर् केली की, 

यापूवीर् माझ्या िवनंत्या––माझ्याकडून यार अलीबेग हा हुजुरात माडंीत असे, ती प तही यापुढे चालू 
राहावी. बादशहाने आ ा केली की, िदवाणीशी संबधंीत तुमची करणे असली तर ती िदवाण कचेरीच्या 
माफर् तीने येतील. बक्षीगीरीची करणे असली तर बक्षाचं्या माफर् तीने येतील. 
 

बादशहाने चौथ्या चौकीचा मुख्य हणून मुहंमद अमीनखान बहादूर आिण पाच या चौकीचा मुख्य 
हणून िमजार् सदरु ीन मुहंमदखान याचंी नेमणूक केली. 

 
बादशहाने मोहंमद अमीन बेग गुजर्बदार्र याला मुगलखान याजपाशी तैनात केले. त्याला 

पुढील माणे आ ा देण्यात आली:— 
 



 
अनुकर्मिणका 

“ठाणी बसिवण्यासाठी मुगलखानाला आसपासच्या फौजदाराचंी आव यकता वाटेल त्या 
वळेेला तु ही जाऊन फौजदार आिण त्याचंी पथके यानंा मुगलखानापाशी आणून ठाणी बसवनू 
ावी.” 

 
बादशहाच्या आ ेने खाल याचा िदवाण इनायतउ ाखान याच्या िशक्क्याने शहाजादा बेदारबख्त 

याच्या नाव ेएक पतर् रवाना झाले. इनायतउ ा याच्या मुलीला डो याचे औषध आिण एक हजार रुपये 
िंकमतीचा एक अलंकार (जहािगरी) या व तू बक्षीस हणून िद यात. 
 

मरी अ दुल लतीफचा मुलगा मीर अबुलहसन याला औरंगाबादची बक्षीिगरी, वाक्िनशी आिण 
घो ाचं्या डागाचे रिज टर नीट ठेवण्याचे व करण्याचे कामही देण्यात आली. 
 

बक्षी रूहु ाखान व अबदु समदखान वगैरेनी मुहंमद अमीनखान याच्याबरोबर देण्यासाठी तीन 
हजार आठश ेपधंरा वाराचंी यादी तयार केली. बक्षीनी चौकशीवरून मािणत करून आप याला दाखवावे 
अशी आ ा झाली. नंतर आ ा झाली की, त्या सवार्ंना आ ही नजरेखालून घालू इिच्छतो. राजा शाहू याचा 
िदवाण हणून शखे गुलाम मुहंमद याची नेमणूक करण्यात आली. बक्षी सदरु ीन याच्या फौजेचा बक्षी 
हणून मुहंमद अमीर व बक्षी रूहु ाखानाचा बक्षी हणून शफीखान याचं्या नेमणुका करण्यात आ या. 

  



 
अनुकर्मिणका 

 
 
 
 

मोगल दरबारची बातमीपतेर् 
 

२२ स बर इ. स. १७०३ ते १ नो हबर १७०३ 
 
 
 
 
  



 
अनुकर्मिणका 

 
मोगल दरबारची बातमीपतेर् 

 
२२ स बर इ. स. १७०३ ते १ नो हबर १७०३ 

 
बावीस स बर १७०३ 

 
बादशहाने आज िदवाणचे काम बदं ठेवले. 

 
बादशहाना कळिवण्यात आले की, बक्षी रूहु ाखान हा ग त आिण टेहळणी यासाठी गेला आहे. 

काल बादशहाने बक्षी रूहु ाखान याला बोलावनू पुढील माणे आ ा केली––हमीदो ीनखान बहादूर 
याचं्यासाठी फौज तयार करावी. हमीदो ीनचे सहकारी सलमानखान, कािमयाबखान व सैफु ाखान वगैरे 
राहतील. वाराचंी संख्या एक हजार आठश ेअडुस  राहील. त्याचं्याबरोबर पुढील सामगर्ी देण्यात यावी–
– (१) यादे बारा, (२) सुतरनाळ (लाबं प याच्या हलक्या तोफा) दाह, (३) रेहकले (हलक्या तोफा) 
दोन, (४) बारूद (बदुंकीची दारु) वीस (मण१), (५) सरब (कृ णमृि का) २० (मण १), (६) बाण तीनश,े 
(७) बाणदार. 
 

लोहगावच्या ठाणेदारीवर असलिंसग (?) याला पूवर्वत कायम करण्यात आले. मध्ये त्या गावच्या 
ठाणेदारीवर फकीर मुहंमद अईज याची नेमणूक करण्यात आली होती. ती र  करण्यात आली. 
 

अमानगड (ितकोना) ची िक ेदारी गोपाळिंसगचा मुलगा िकशोरिंसग याला देण्यात आली. त्याची 
मनसब वाढिवण्यात आली. अ दुल रसूलखान हा कड िनमोण्याचा ठाणेदार होता. त्या ठाण्याला जोडूनच 
जु र तालुक्यात असले या काजंीसोन (?) या ठाण्याची ठाणेदारीपण त्याला देण्यात आली. 
 

तेवीस स बर १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

चोवीस स बर १७०३ 
 

मीर सुलेमान वगैरे मध्य आिशयातून आले होते. त्यापैकी मीर सुलेमानला शभंर जात अशी मनसब 
देण्यात आली. खोरा अलाहबादचा फौजदार िदलावरखान याने पुढील माणे वृ ातं िलहून कळिवला.––
बडंखोर सतर्साल तर आहेत. अनेक जिमदारानंी (बसंत वगैरे) चार िक े मजबतू असे बाधूंन आप या 
ता यात ठेवले आहेत. एकही तोफ आमच्यापाशी नसतानंा हे िक े पाडण्याची गो  आ ही काय करावी. न 
सागंता ही ती गो  उघड आहे. अलाहबाद सु यातून मदत देण्यात येईल आिण त्यामुळे जिमनदारानंी 
बाधंलेले िक े पाडून टाकता येतील, अशी आशा आहे. अलाहबादच्या सुभेदाराच्या नाव ेआ ापतर् सादर 
करण्यात याव.े 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाने आ ा केली की, तोफखान्याच्या मुख्याच्या नायबने वृ ातं सादर करावा की, 
अलाहबाद, रोहतासगड, कालंजरगड आिण चुनारगड या िक यातून असले या तोफाचंी काय ि थती 
आहे.––तेथे जर फार मो ा तोफा अस या तर, राजधानीतून तोफा देण्यात या या. 
 

अमानगड उफर्  ितकोण्याचा िक ेदार िकशोरिंसग याला िखलातीची व े देऊन िक याकडे 
जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. सुरत बदंरचा सबानेह िनगार (घटनाचंा वृ ातं िलहून पाठिवणारा 
मुहंमद बाकर), याला तेथून बदलण्यात आले होते. त्याला आता ीरंगप णच्या पेशकशिगरी या हु ावर 
नेमण्यात आले. त्या जागेवर पूवीर् अ दुल रहमान हा काम करीत होता. मुहंमद बाकरीची मनसब 
वाढिवण्यात आली. 
 

पंचवीस स बर १७०३ 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली––“गुजर्बदार्र नेमा, त्यानंा औरंगाबादेकडे पाठवा. 
औरंगाबादेहून वझंारी लोकानंा इकडे आणण्यात येत आहे. त्यानंा हैदर्ाबादला पाठवाव.े तेथून मुबलक 
धान्य गोळा करून त्यानंी हुजुरात याव.े (“त्यावषीर् हणजे १७०३ मध्ये पाऊस नस यामुळे पुण्यात िवलक्षण 
दु काळ पडला होता. त्यावळेी पुण्याच्या छावणीत असलेला औरंगजेबाचा वतःचा कारकून साकी 
मु तैदखान हणतो” बादशहा पुण्यात सहा मिहने आिण अठरा िदवस होता. आवषर्णामुळे धान्याचा दु काळ 
पडला. अनेक गरीब लोक त्यामुळे मृत्युमुखी पडले. अनेक दुबळी माणसे शोक करु लागली. चणे, गहू 
आिण तादूंळ फार क ाने िमळत. बादशाही ल करातंील धान्याचा बाजार शहागंज तर गोरगरीबाचं्या 
आकर्ोशानंी भरुन गेला. पण एकवळे काळ आपला बेत बदलेल पण बादशहा आप या िनधार्रापासून हटणार 
नाही”). 
 

िवजापूरचा सुभेदार चीन कुलीजखान याने पुढील माणे िलहून पाठवले.––“माझ्या तैनातीत 
असलेले माझ्या भाऊबधंापैकी माझ्या पथकातील लोक चाकरी सोडून गेले. अंमलबजावणीच्या 
अिधकाऱ्यानंी त्याचंा पगार आिण मालम ा ही िवजापूरच्या खिजन्यात ठेवली आहे.” बादशहाने आ ा केली 
की, ती तहवुरखान याजपाशी पाठिवण्यात यावी. 
 

स वीस स बर १७०३ 
 

ग्वालेरचा फौजदार जान िनसारखान याच्या नाव ेबक्षी रूहु ाखान याच्या िशक्क्याने बादशहाचे 
आ ापतर् रवाना झाले. 
 

सतावीस स बर १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर अ  पाच घिटका झा या असता बादशाहा न्याय कचेरीत आले. मुनीमखानाचा 
मुलगा मुहंमद कािजम याला हमीदो ीनखानबहादूर बरोबर तैनात करण्यात आले. 
 

बादशहाला कळिवण्यात आले की, िमझार् सदरु ीन मुहंमदखान हा कही (घास-दाणा) 
आणण्यासाठी आिण ल कराभोवती ग त व टेहळणी घालण्यासाठी गेला आहे. 



 
अनुकर्मिणका 

 
औरंगाबादेचा, घो ानंा डाग देण्याच्या आिण तपासणीचा अिधकारी कंुजमन याचा मुलगा 

साहेबराम याला बक्षी सदरुदीनचा दु यम कारकून हणून नेमण्यात आले. त्या जागेवर पूवीर् शखे मेहरु ा 
(अफरातफरीतून वाचण्यासाठी वाटलेला िनहरचदं) हा होता. कंुजमनचा जावई उ मराम याला घो ानंा 
डाग देणे आिण त्याचे द तर तपासणे या कामावर नेमण्यात आले. 
 

िमझार् सदरु ीन मुहंमदखान याने पुढील माणे िवनंती केली.––“िवजापूरहून जी बातमी आली 
आहे ती वरुन असे िदसते की, मु गलचा (िक े रायचूर कनार्टक) िक ेदार व फौजदार कािमलखान 
याच्याने काम होत नाही व त्याला अिधकार चालिवता येत नाही, चीन कुलीजखानाच्या फौजेत तैनात 
असलेला मीर अ दुल मोमीना हा त्या जागेसाठी उपयुक्त आहे.” 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली, “चीन कुलीजखानाला िलहा–मीर अबदुल मोमीन याचे नाव 
िक ेदारीसाठी िलहून पाठवा, असे त्याला सागंण्यात आले.” 
 

अ ठावीस स बर १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली.–“दोन गुजर्बदार्र नेमा. जु र (िशवनेरी) चा िक ेदार व 
फौजदार अबुल खैरखान याला बक्षी रूहु ाखानाच्या िशक्क्याने पुढील अथार्चे आ ापतर् (हसबुलहुकुम) 
पाठिवण्यात याव.े शहाजादा मुहंमद आजम याने का याची भाडंी हुजुरात पाठवली होती. वाटेत 
काजंीसुराचे ठाणे जु रजवळ असून जु र परगण्यात आहे (ते कोरी नदीच्या काठावर आहे.) ज्याअथीर् 
तुमच्या फौजदारी के्षतर्ात हे ठाणे आहे आिण तेथूनच चोरानंी (मरा ानंी) माल लूटून नेला आहे तर तु ही 
तो माल िमळवनू छावणीत आणावा. 
 

हमीदो ीनखान बहादूर हा टेहळणी करण्यासाठी राजगड िक याच्या िदशनेे चालला होता. 
बादशहाने आ ा केली की, य ाताजखान वगैरे तीनश े वार हे हमीदो ीनखानच्याबरोबर राहतील ते 
पुढील माणे––(१) य ाताजखान––हजार जात व पाचश े वार, (२) शखे जमाल-पाचश ेजात व शभंर 
वार, (३) हातमखानाचा मुलगा मुहंमद बाकर––चारश ेजात व एकशवेीस वार, (४) िशकारखान 
करावल––दोनशवेीस जात व प ास वार, (५) खान मुहंमद करावल वरील माणेच. 
 

मीर अबदुल लतीफ गुजर्बदार्र हा मरहूम मौलवी अबदु ा याचा मुलगा मीर अबदुल हफीज याला 
सोडिवण्यासाठी िसयालकोटकडे चालला होता. औरंगाबादजवळ त्याच्यावर चोरानंी (मरा ानी) ह ा 
करून त्याला जखमी केले, त्याच अव थेत तो औरंगाबादेस पोहोचला हे कळ यावर बादशहाने त्याला 
बदलले. नवीन गुजर्बदार्राला आ ा करण्यात आली की, एक मिहन्याच्या आंत मीरअबदुल हफीजला 
सोडवनू याव.े 
 

िवजापूरचा सुभेदार चीन कुलीजखान याच्या पतर्ावरुन पुढील माणे कळले– “रायबाग हुकेरी 
भागात इ माइलखान मका, बीरखान मुहंमद, ऐकोजी घोरपडे (मुधोळचे) वगैरे ब ीस माणसे यानंी 



 
अनुकर्मिणका 

मरा ाच्या िवरुध्द लढताना उत्कृ  कामगीरी बजावली. कृपेची आशा बाळगून आहेत.” बादशाहाने आ ा 
केली की, बक्षी रूहु ाखान यानंी हे करण माडंाव.े बादशाहाने आ ा केली की, टेहळणीचे काम बदं 
करावे. यापुढे मुहंमद अमीन खानबहादुर आिण िमजार् सदरु ीन मुहंमदखान यानंी पाळीपाळीने कही 
(घास-दाना) आणण्यासाठी जात असावे. 
 

एकोणतीस स बर १७०३ 
 

आज िदवानचे काम बदं होते. काल रातर्ी एक हर अन तीन घिटका उलटून गे यानंतर बक्षी 
रूहु ा खान हा आ े माणे हुजुरात आला. बादशाहाने त्याच्याबरोबर एकातंात खलबते केली. आज 
बादशहाने हमीदो ीनखान बहादुर व बक्षी सदु ा याचं्याशी खलबते केली. दुपारी त्यानंा आप या तंबकूडे 
परतण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. बादशाहा हणाले बक्षी रूहु ाखान याने िदवानचे कामकाज सुरु 
होण्यापूवीर् आप याकडे मुजऱ्यासाठी येत जाव.े 
 

तीस स बर १७०३ 
 

अहमदाबादचे सुभेदार शहाजादा आजम याने पतर् पाठिवले होते ते बादशहाने नजरेखालून घातले. 
 

एक ऑक्टोबर १७०३ 
 

बादशहाने दोन्ही िदवाण (िदवाणेखास व आम ) चे काम बदं ठेवले. िदवसाचा एक हर व चार 
घािटका झा या असता त्याने आप या िव ातंीगृहाची (आरामगाह) िखडकी उघडली. बक्षी रूहु ा व 
हमीदो ीन खान बहादुर यानंा त्यानी हुजुरात बोलािवले. त्या माणे ते दोघे आले. त्यानंी बादशहाना मुजरे 
केले. बादशहाने त्यानंा काही सूचना िद या बादशहाने रूहु ाखानाच्या मुलानंा रत्नजाडीत िशरपेच, 
कमरेचा प ा व हमीदो ीनखान यास एक ढाल शभंर रुपयाचंी ही बक्षीस हणून िदली आिण योगके्षमाची 
ाथर्ना पढून त्या दोघानंा राजगड व तोरणा या िक याचं्या जवळ छावणी योग्य जागा पाहावी आिण 
टेहळणी करावी यासाठी िनरोप िदला. 
 

बिक्षसाब ल त्यानंी मुजरे के यावर बादशहा हणाले–हमीदो ीन खान बहादुर, बक्षीउ मु क 
रूहु ाखान या दोघानंी पर पराशंी सहकायर् करावे आिण बादशाही काम तडीस न्याव.े बडंखोर (मराठे) 
चाल करुन आले तर त्यानंा ठार माराव.े 
 

दोन ऑक्टोबर १७०३ 
 

बादशहा आज न्याय कचेरीत आले. हमीदो ीन खानच्या जागेवर िदवाणेखासच्या दारोग्याच्या 
हु ावर खानाजादखान याची नायब हणून नेमणूक करण्यात आली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, िमझार् सहरु ीन मुहंमदखान यानंी अंमलबजावणीचे अिधकारी नेमावे. 
त्या अिधकाऱ्यानंी हमीदो ीन खान बहादूर आिण बक्षी रूहु ाखान याचं्या सैन्यातील अिधकाऱ्यानंा आिण 
माणसानंा जागेवरुन हलवनू त्या दोघाचं्या तळावर नेऊन पोहोचवाव.े 



 
अनुकर्मिणका 

 
सुलेभानखान याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. मीरअलीखान याला हमीदो ीन खानाच्या 

फौजेचा िदवाण करण्यात आले. काल रातर्ी बादशहाने मुनीमखान व तहबुरखान, कामयाबखान यानंा 
बोलावनू पुढील माणे आ ा केली—“अमंलबजावणीचे अिधकारी (सजावली) नेमा आिण हमीदो ीन खान 
आिण रूहु ाखान याचं्या पथकातील लोकानंा त्याचं्याकडे पोहोचिवण्याची यव था करा” मुनीमखानाला 
रूहु ाखानाच्या तैनातीतून काढले आिण बादशहाने त्याला आप या हुजुरात ठेवनू घेतले. त्याच्या जागी 
फहाकखान याला नाहु ाखानापाशी तैनात करण्यात आले. बादहशान अकीदतखान याला आप या 
हुजूरात घेतले. 
 

तीन ऑक्टोबर १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

आज मुख्य धान अमीरउलउमरा (असदखान) याच्या िशक्क्याने बादशहाने आ ापतर् 
झुि फकारखानाच्या नाव े गेले. बादशहाने त्याला हुजूरात बोलावले. त्याच्यासाठी खास िखलातीची व े 
काढून ठेवण्यात यावी अशी बादशहाने आ ा केली. 
 

करावलपेश या हु ावर य ाताज खानाच्या जागी फहाकखान याची नेमणूक करण्यात आली. 
िमजार् सदरु ीन मुहंमदखान याच्या फौजेचा बक्षी आिण वाकनीस हणून मरहूम अबदुर रहीमखान याचा 
मुलगा मीण नौमान याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

चार ऑक्टोबर १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

पाच ऑक्टोबर १७०३ 
 

बादशहाने दुपारच्या नमाजानंतर न्याय कचेरी केली. बादशहाना कळिवण्यात आले की, 
आ े माणे झुि फकारखान हा बादशाही छावणीच्या चौकीवर आला असून त्याला वशेपतर् (द तक) 
देण्यात याव.े बादशहाने आ ा केली की, ते देण्यात याव.े मरहूम अमानतखान याचा मावसभाऊ मुहंमद 
जमान याला बऱ्हाणपूर सु याचा दारोगा हणून नेमण्यात आले. लोहगावंच्या ठाणेदारीवर अटलिंसग 
याच्या जागी फकीर मुहंमद अईज याला नेमण्यात आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, गोपाळिंसग चदंर्ावत हा फरार झाला होता तो आप या देशातून 
आला त्याला ल करात (छावणी) येऊन श े ठेवण्याच्या तळावर (रेहकलाबार) उतरण्यासाठी वशेपतर् 
(द तक) हव ेआहे. बादशहाने द तक ाव ेअशी आ ा केली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाने आ ा केली की, हैदर्ाबाद सु यातील खालसा इलाख्याचे अिधकारी ानंी आपाप या 
कायर्के्षतर्ातील फौजदार आिण िक ेदार याचं्या संबंधीची मािहती शहाजादा कामबख्श याच्याकडे पाठवीत 
जावी यापुढे त्या सु यातील अिधकाऱ्याचं्या बद या वगैरची मािहती शहाजा ाला देत जावी. 
 

सहा ऑक्टोबर १७०३ 
 

 िदवसाचा एक हर आिण पाच घिटका झा या असता बादशहाने न्याय कचेरी केली. बादशहाना 
कळिवण्यात आले की, झुि फकारखान बहादुर नु तजंग हा आपले सहकारी राव दलपत (बुदेंला) 
रामिंसग हाडा वगैरे सोबत्याचं्या बरोबर आला असून िदवाणे आमच्या जाळीत ( ितक्षालय) शािमयान्यात 
बसला आहे. हुजुराचं्या भेटीची आशा बाळगून आहे. बादशहाने त्यानंा भेटीला बोलावले. खान नु तजंग 
याने बादशहाची भेट घेऊन पाचश े अ या आिण दोन हजार रूपये नजर आिण िनसार हणून 
बादशहासमोर ठेवले. बादशहाने त्याला खास िखलातीची व े िदली. अमीरउल्उमरा (मुख्य धान) 
अस खान व बक्षी उल्मु क रुहु ाखान याने झुि फकारखानाला काही गो ी सािंगत या. िदवाणचे काम 
संपण्यापूवीर् बादशहाने झुि फकारखानाला आप या तंबकूडे जाण्यास िनरोप िदला. बादशहाने 
झुि फकारखानाला हटले की, “राजा शाहू याला तु ही आप या तंबवूर वतःच्या बरोबर घेऊन जा.” 
यावळेी शाहूराजे िदवाणमध्ये हजर होते. बादशहाने त्यानंा साठ रुपये िंकमतीची एक ढाल िदली आिण 
आ ा केली की, “तु ही झुि फकारखानाच्या बरोबर जाणे आिण त्यानंी तु हाला काही व तू भेटी िद या तर 
त्या घेणे.” 
 

झुि फकारखानाच्या सोबत्यानंी हणजे दलपत बुदेंला व रामिंसग हाडा वगैरनी या वळेी 
बादशहाची भेट घेतली व राव दलपत बुंदेला याने प ास मोहरा आिण रामिंसग हाडा याने सोळा िनसार 
मोहरा हणून ठेव या. गोपालिंसग चदंर्ावत हा फरारी होऊन देशी गेला होता, यावळेी तो अमीरउल् उमरा 
(असदखान) याच्या मध्य तीने बादशहासमोर उभा रािहला. त्याचे दोन्ही हात रुमालाने बाधंले होते. 
बादशहाने त्याच्याकडे पाहून हटले. “त्याचे हात मोकळे करा. या नंतर गोपालिंसगने बादशहाची भेट 
घेतली. त्याने नऊ अ फी िनसार हणून व एक तलवार पेशकश हणून बादशहाना अपर्ण केली. त्याला 
िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

सात ऑक्टोबर १७०३ 
 

काल बादशहाना कळिवण्यात आले की, राजाशाहू हा बादशहाच्या आ े माणे 
झुि फकारखानाच्या डेऱ्यावर गेला होता. झुि फकारखानाने त्याला एक घोडा व एक खंजीर या व तू 
आप या तफ भेट हणून िद या, त्यानंतर त्याने राजा शाहूला वतःच्या डेऱ्याकडे जाण्यासाठी िनरोप 
िदला. 
 

आठ ऑक्टोबर १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर अ  पाच घिटका झा या असता, बादशहा न्याय कचेरीत आले. बक्षी उ मु क 
रुहु ाखान व हमीदो ीनखान बहादूर हे राजगड आिण तोरणा या िक याच्या वाटा कसा आहेत हे 
पाहण्यासाठी व िक यासमोर मोच आिण बादशहा छावणी यासाठी जागा िनवडण्यासाठी गेले होते. अंतर 



 
अनुकर्मिणका 

मोजण्यासाठी त्यानंी साख या बरोबर ने या होत्या. त्यानंी दोन्ही िक याची चहू बाजूनी पहाणी केली 
आिण छावणी व मोच याचं्या जागा िनवड या. नंतर ते दोघे परतले. वाटेत बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) जवळील 
घाट (ड गरातील) दुरु त करण्यासाठी हमीदो ीन खान बहादुर बिंक्षदाबक्ष जवळ थाबंला. बक्षी 
रुहु ाखान हा मातर् आप या सहकाऱ्याचं्याबरोबर आ े माणे येऊन बादशहाना भेटला. त्याने बादशहानंा 
अठरा मोहरा िनसार हणून पेश (अपर्ण) के या. त्याने (रुहु ाखानाने) बादशहाना सािंगतले की, 
हुजुराच्या छावणीपासून बिंक्षदाबक्षाच्या (िंसहगडाच्या) वाटेने राजगड हा नऊ कोसावर आहे. ितथे 
पोहोचण्यासाठी पाच ट पे करण्यात आले होते. (ट पे––मंिजल––मजला) रुहु ाखानाच्या 
सहकाऱ्यापैंकी अजीजखान याने पाच मोहरा, बाकरखान याने दोन मोहरा—मीर खलीलउ ा वगैरे मुलानंी 
चार मोहरा अ या बादशहानंा अपर्ण के या. राजाशाहूला देण्यासाठी एक घोडा वेगळा काढून ठेवावा, अशी 
आ ा झाली. 
 

दहा ऑक्टोबर १७०३ 
 

बादशहाने बक्षी उ मु क झुि फकारखान बहादूर याला रत्नजिडत बिक्षसे िदली आिण त्याचे 
कुशल इिच्छणारी ाथर्ना पढली आिण दु ाचें (मरा ाचें) पािरपत्य करण्यासाठी त्याला औरंगाबादकडे 
जाण्यास िनरोप िदला. बादशहा त्याला हणाले, “ते दु  (मराठे) जेथे जेथे येतील तेथे तेथे त्याचें सपाटून 
पािरपत्य करा. जुि फकार खानाच्या सहकाऱ्यापैंकी पुढील मंडळीना बक्षीसे देण्यात आली :— 

 
(१) राव दलपत बुदेंला—खंजीर. 
 
(२) रामिंसग हाडा—रत्नखिचत पदक. 
 
(३) मरहूम मरहमत खानाचा मुलगा—शरेअफगत याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. मीर 

अितश तरिबयतखान याच्या िवनंती पतर्ावरून असे समजले की, सखी खानाचा मुलगा फकरु ीन हा 
कामाचा माणूस आहे. त्याची अपेक्षा आहे की, जममली (जाभळी?) या िक याची िक ेदारी आप याला 
िमळावी. या िक यावर पूवीर् आत्माराम नावाचा िक ेदार आहे. त्याला बदलण्यात याव.े बादशहाने िवनंती 
मान्य केली. आिण त्याची मनसब वाढिवली. 
 

अकरा ऑक्टोबर १७०३ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. रणदु ाखान हा झुि फकारखानापाशी तैनात होता. त्याने 
िवनंती अजर् पाठिवला की, माझ्या नोकरीची जागा मला दाखवनू ावी, अगर मला चीन कुलीजखानापाशी 
तैनात करण्यात याव.े िवनंती मान्य करण्यात आली नाही. अजीजखान रोिहला हा मुहंमद अमीनखान 
बहादूरच्या फौजेत तैनात होता. त्याला मदत हणून दहा हजार रुपये, शभंर धनु ये आिण बाणाचें दोनश े
भाते देण्यात आले. मरहम िदलेरखान याचा मुलगा चादं हा औरंगाबाद येथे तैनात होता. त्याला हुजुरात 
बोलावण्यात आले होते. बादशहाना कळिवण्यात आले की, तो आिर्थक अडचणीत अस यामुळे हुजुरात 
येऊ शकत नाही. बादशहानी आ ा केली की, त्याला औरंगाबादच्या खिजन्यातून एक हजार रुपये देण्यात 
यावते. 
 



 
अनुकर्मिणका 

गुजर्बदार्राचंा दारोगा, मतलबखान याला बादशहाने पुढील माणे आ ा केली— “मुहंमद 
आिकलचा मुलगा मुहंमद मािरल गुजर्बदार्र हा औरंगाबादेत आहे. त्याच्याकडे एक द तक (अिधकारपतर्) 
पाठवा. त्याने चां ाचा जिंमनदार (नरिंसग) (राजा बीरिंसग हे खरे नावं) याला पुढे घालून हुजुरात 
आणावे. 
 

बारा ऑक्टोबर १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर व घिटका झा या असता बादशहाने न्याय कचेरी केली. हमोदो ीन खान 
बहादुर हा राजगडसमोर छावणी आिण मोच यासाठी योग्य जागा पाहण्यास गेला होता. त्या काळात त्याने 
घाटाचा र ता तयार करवला. आ े माणे तो हुजुरात येऊन बादशहाना भेटला. िनसार हणून त्याने 
बादशहाना पाच मोहरा अपर्ण के या. त्याने िवनंती केली की, सुलेमानखान, मुनीमखानाचा मुलगा मुहंमद 
कािजम यानंा घाटाचा र ता नीट करण्यासाठी मागे सोडून आ े माणे मी आलो आहे. 
 

झुि फकारखानाच्या सैन्यातंील तैनात असले या इसमानंा पगारबाकी हणून एक लाख रूपये 
ावते हणून आ ा करण्यात आली. माव याचं्या पथकाचा दारोगा (अिधकारी) अ दुलकरीम ाची 
मनसब शभंर जात व दहा वार अशी कमी करण्यात येऊन त्याला तोफखान्याच्या खात्यातं बदलण्यात 
आले. इ लामपूर उफर्  रामपुरा येथील बदललेला जिमनदार गोपाळिंसग याला ‘रावत’ ही पदवी देण्यात 
आली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, कमरनगर, उफर्  करनूल येथील िक ेदार व फौजदार 
युसुफखान याने आपला नायब िमझार्अली याला पाठवनू बडंखोर जिमनदाराकडून गढी (भदान्तकोर?) 
ता यात घेतली आहे. जिंमनदार पळून गेला आहे. 
 

शाहजागा बेदारबख्त सुभेदार बऱ्हाणपूर याचा नायब अलीमदार्नखान याच्या तकर्ारीवरून तेथील 
घो ानंा डाग देण्याच्या द तरचा अिधकारी मुहंमद रशीद यास हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. त्याच्या 
जिनवर मरहूम एतीबारखानाचा भाचा मुहंमद वासे याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

तेरा ऑक्टोबर १७०३ 
 

झुि फकारखानाच्या नावे इनायतउ ाच्या िशक्याचे बादशहाचे आ ा पतर् गेले होते. गुजर्बदार्रानंी 
ते पोहोचते केले. परत येताना त्याने झुि फकारखानाचे उ र (िवनंती अजर्–अजर्द त) आिणले. ते 
बादशहाच्या नजरेखालून घालण्यात आले. झुि फकारखाने गुजर्बदार्रानंा नऊ अ या िद या होत्या. त्या 
त्याने आप या जवळ ठेऊन घ्या या, अशी बादशहाने आ ा केली. 
 

चौदा ऑक्टोबर १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

पंधरा ऑक्टोबर १७०३ 



 
अनुकर्मिणका 

 
आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 

 
सोळा ऑक्टोबर १७०३ 

 
िदवसाचा एक हर अन चार घिटका झा या असता बादशहा न्याय कचेरीत आले. मतलबखान हा 

आजारी होती, तो बरा होऊन बादशहाना येऊन भेटला. मरहूम शुजाअतखान याचा खानसामान हाजी 
मुहंमद युसुफ हा आपला मुलगा मोहंमद बदी याच्याबरोबर हुजुरात आला. त्याने फिटकाची एक मोठी 
बशी (िरकाबी) अठरा तोळे वजनाचा अंबर (एक सुगंधी दर् य) याचा गोळा, एक पानदान; लाकडी मोठा टर्े, 
त्याच्यावर सोन्याचे काम केलेले एक गुलाबदाणी वगैरे व तू पेशकश हणून िद या. मुहंमद युसुफखान हा 
िमजार् सदरु ीन मुहंमदखान याच्या ल करात तैनात होता. बादशहाने त्याला दोनशची आिण त्याचा मुलगा 
मुहंमद बदी याला प ासची मनसब िदली. ित बरचा जिमनदार राजा आिकबत महमूदखान याचा अजर् 
बादशहाच्या नजरेखालून गेला. िक े आजमगड उफर्  पुरंदर येथील बात यावरून पुढील माणे कळले. 
चोरानंी (मरा ानंी) लोणी या गावाजवळ पोहोचून ते लुटून फ त केले. बादशहाने आ ा केली की, 
तेथील फौजदाराकडून जाब मागण्यात यावा. 
 

सतरा ऑक्टोबर १७०३ 
 

आज बादशहाने िदवाणचे काम बदं ठेवले. काल रातर्ी एक हर अ  दोन घिटका झा या असता 
बादशहाने रुहु ाखान यास बोलावनू त्याच्याशी एकातंात खलबते केली. बादशहा त्याला हणाले.– 
“मुहंमद अमीनखान बहादुर याच्याबरोबर देण्यासाठी एकहजार सातश े वाराचंी फौज तयार करा. नंदगावं 
येथील तळाचे संरक्षण करण्यासाठी मी त्याला गुरूवारी पाठिवणार आहे. अमीनखान तेथे पोहोचला. की, 
तरिबयतखान हुजुरात येईल. काल कमरनगर उफर्  करनूलचा फौजदार आिण िक ेदार मुहंमद 
युसुफखान याने भदर् अतकुरची गढी िंजक याब ल सोन्याच्या िक या आिण िवनंती अजर् पाठवले. 
बादशहाने त्याना नजरेखालून घातले.” 
 

काल बादशहाना कळिवण्यात आले की, बादशाही सैन्याची कूच येथून या मिहन्याच्या सतरा 
तारखेस (जमािद सानी ) हावयाचे ठरले आहे, काय आ ा? बादशहाने आ ा केली की, सैन्याचे कूच 
करण्याची तारीख रजब मिहन्याची दुसरी अगर ितसरी तारीख ठरलेली आहे. 
 

अठरा ऑक्टोबर १७०३ 
 

िदवहाचा एक हर अ  पाच घिटका झा या असता बादशहाने न्याय कचेरी केली. औरंगाबाद 
(अकर् ) चा बदललेला िक ेदार याला मनसब होती त्यात काही वराब ल अटी होत्या.–बादशहाने त्या 
अटी काढून घेत या आिण त्याची तैनाती औरंगाबादेस केली. बादशहाने कािमयाब खानापाशी अडीचश े
रुपये िदले, आिण त्याला पुढील माणे आ ा केली. “भेटीच्या वळेी आ ही मतलब खानाला धूप (तलवार) 
िदली होती. ितची ही िंकमत, हे पैसे मतलबखानाला ा आिण तलवार परत घेऊन या.” 
 

एकोणीस ऑक्टोबर १७०३ 



 
अनुकर्मिणका 

 
आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. रुहु ाखानाच्या िशक्याने िवजापूरचा सुभेदार 

चीनकुलीजखान (भावी िनजामउ मु क) याच्या नाव ेबादशहाची आ ापतेर् रवाना झाली. 
 

बादशाही गंजाचा (माकट, बाजार) करोडी (अिधकारी) म तअुलीखान हा भोवतालची ठाणी 
पाहण्यासाठी गेला होता. बादशाही छावणीच्या भोवती असले या ठाण्याचा नकाशा तयार करवनू त्याने 
बादशहाना दाखिव या. बादशहाने तो पािहला आिण हटले.–– “अ ाप ग ा तयार झा या नाहीत. 
िशबदंी व पथके ही िदसत नाहीत. आ ही ही िक े िंजकून घेण्यासाठी िनघत आहोत. नकाशा वाकेनवीस 
िहदायतकेश याच्याकडे ा. त्याची एक त तयार करून तो ती त रुहु ाखान याजकडे देईल हणजे तो 
साधनसामगर्ीचा सरंजाम करून देईल.” 
 

वीस ऑक्टोबर १७०३ 
 

िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. मुहंमद अमीनखान बहादूर याच्यासाठी खास िखलातीची व े 
काढून ठेवण्यात यावी अशी आ ा झाली. 
 

हरकाऱ्याचं्या त डून कळले की, या मिहन्याच्या अकरा तारखेस मुहरमखान हा पीलखाना (ह ी 
खाना) वगैरे कािफला घेऊन औरंगाबादेतून बाहेर पडला आिण तो का या चबुतऱ्यापाशी उतरला आहे. 
रुहु ाखानाने हुजुरापाशी तैनात करण्यात येणाऱ्या फौजेची यादी (तूमार) तयार केली आिण ती हुजूरात 
पाठिवली. बादशहाने ती यादी पाहून आप या सैन्याची रचना पुढील माणे केली.–– 

 
(१) उज या फळीला शहाजादा कामबक्ष. 
 
(२) डा या फळीला अमीरउल्उमरा (मुख्य धान) असदखान. 
 
(३) िपछाडीला (चदंावल) तरिबयतखान आिण आघाडीला रुहु ाखान. 

 
अ ुलरहमानचा मुलगा सैफु ा याला बादशहाने बडतफर्  केले त्याने आ ा केली की, छावणीचा 

कोतवाल सरबराहखान कोतवाल याने त्याला गुलालबार मधे कैदेत ठेवाव.े ह ीखाना आणण्यासाठी 
मुनीमखानाने जाव.े असे पूवीर् ठरले होते, ही आ ा मागे घेण्यात आली. 
 

खुसरौबेगची मुले अजमीरीबेग व कुतुबबेग यानंा मनसबीवरून बडतफर्  करण्यात आले. सुलेमान 
खानाचा भाचा मुहंमद फािजल याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. 
 

िवजापूरचा सुभेदार चीन कुलीजखान याच्या फौजेतील हरकऱ्याच्या पतर्ावरून पुढील मािहती 
कळली.–– चीन कुलीजखान बहादुरने या मिहन्याच्या चौदा तारखेस (चौदा जमािदसानी हणजे चौदा 
ऑक्टोबर १७०३). आपले सैन्य मरा ाचं्या ठाण्यापैकी मोरगड (?) येथे आपले सैन्य पाठवले. तेथे 
धनाजी (जाधव) याचा मुलगा संभा (शभंिूंसग जाधवराव), आिण हणमंत (राव) िंनबाळकर याचें सैन्य होते. 
हे सैन्य नदीच्या (कोसान नदी) कोयना नदीच्या काठावर होते. लढाई झाली. शवेटी तर बदूंकी आिण बाण 



 
अनुकर्मिणका 

अशी हातघाईची लढाई झाली. पु कळ लोक जखमी झाले. बरेच मारले गेले. शा ा े हाती पडली. चोर 
(मराठे) पळून ड गरात गेले. एक चागंला सजिवलेला घोडा हाती लागला. आमच्या (मुगल) सैन्यापैकी 
दीडश ेमाणसे जखमी झाली. बादशहा हणाले, सेवा मान्य झाली (मुजराशुद). 
 

एकवीस ऑक्टोबर १७०३ 
 

आज िदवाण बदं ठेवण्यात आले. 
 

बावीस ऑक्टोबर १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर व चार घिटका झा या असता बादशहाने न्याय कचेरी केली. सफर् राज खान हा 
बादशहाना भेटला. त्याने बादशहाना िनसार हणून पाच मोहरा अपर्ण के या. बादशहाने त्याच्या 
सुरिक्षतेसाठी ाथर्ना (फातेहा) पढली आिण त्याला ह ीखाना घेऊन येण्यासाठी (बालसरकडे?) 
जाण्यासाठी िनरोप िदला. 
 

औरंगाबाद (खुज ताबुिनयाद) व बऱ्हाणपूर या दोन्ही ातंाचा सुभेदार शहाजादा मोहं मद 
बेदारबख्त याने पतर् पाठवले. ते शहाजा ाच्या छावणीतील वकील सु तान नजर याने बादशहासमोर 
ठेवले. बादशहाने हे नजरेखालून घातले. त्यातं पुढील मजकूर होता. “नेमाजी िंशदे वगैरे सरदार हे 
औरंगाबादेच्या भोवती पसरले होते––त्या सुमारास शहाजा ाने औरंगाबादेहून िनघून त्याचं्याशी यु  
केले. बादशहाच्या भाग्याने शतर्पैूकी अनेकानंा नरकात पाठिवण्यात आले, शतर्चूा पराजय झाला. अनेकानंा 
जखमी करण्यात आले. बादशहा हणाले सेवा मान्य झाली. शहाजा ाच्या वकीलाला िखलातीची व े ा. 
बादशहाने आ ा केली की, दोनश े तुराणी व इराणी िशपाई सदरु ीन मुहंमदखान याने सरकारात भरती 
करावे आिण त्याचंी नाव ेआप या वतःच्या पथकात न दवावी. नजाबतखान मरहूम याचा मुलगा मुहंमद 
खलील यास आप या बापाच्या मृत्यचू्या शोकातून बाहेर काढण्यात येऊन त्याचे समाधान करण्यात आले. 
त्याला एक बालाबदं (अलंकार) ावा अशी आ ा करण्यात आली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आली की, बुणगे (तळ) याचे रक्षण करण्यासाठी मुहंमद अमीनखान 
बहादुर याने बहादुरगडला जाव,े पण हे त्याला मान्य नाही. त्याच्या जागी बक्षी उल्मु क िमजार् सदरु ीन 
मुहंमदखान याला पाठिवण्यात आले. त्याच्या मनसबीत सोई कर बदल करण्यात आला. त्याला एक झडा 
देण्यात आला आिण पाच हजार रुपये रोख देण्यात आले. अशा रीतीने त्याला बहादुरगडाकडे रवाना 
करण्यात आले. 
 

तेवीस ऑक्टोबर १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

िवजापूरचा सुभेदार चीनकुलीजखान याने मोरिगरीचा (?) िक ा िंजकून घेतला होता. त्याच्या 
सोन्याच्या िक या त्याने खलीलबेग आिद दोन मनसबदाराचं्याबरोबर बादशहाकडे पाठिव या. 
रुहु ाखानाने त्या िक या बादशहासमोर ठेव या. बादशहानी त्या नजरेखालून घात या. 



 
अनुकर्मिणका 

 
चोवीस ऑक्टोबर १७०३ 

 
िदवसाचा एक हर अ  पाच घिटका झा या असता बादशहाने न्याय कचेरी केली. 

 
बसवाप ण (दिक्षणकनार्टक) चा िक ेदार व फौजदार याचे िवनंतीपतर् बादशहाच्या नजरेखालून 

गेले. 
 

सफर् राजखानाला जे हा िनरोप देण्यात आला ते हा त्याला बादशहाने साडेपाचश ेरुपयाची एक 
व तू भेट िदली आिण मदत हणून दोन हजार अ या िद या. 
 

मुहंमद अमीनखान बहादुर याची बहादुर ही पदवी काढून घेण्यात आली. इ तखान व नेमतखान 
यानंा सदरु ीन मुहंमदखान याजपाशी तैनात करण्यात आले. िदयानतखान याने िवनंती केली कीं, मी 
सारखा आजारी पडतो, येथील हवापाणी मला मानवत नाही. मला सहा मिहन्याची रजा देण्याचा हुकूम 
हावा. िवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
सैफु ाखान व खान मुहंमद करावल यानंा राजगडला जाण्याचे, घाट पाहून येण्यासाठी बादशहाने 

िनरोप िदला. 
 

पंचवीस ऑक्टोबर १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

स वीस ऑक्टोबर १७०३ 
 

दिक्षणचा िदवाण, मोतेमदखान याची मुल िमजार् मुहंमद आिण अबदुलरहमान हे येऊन बादशहाना 
भेटले. त्यानंा न याने मनसबी देण्यात आ या. चां ाचा जिंमनदार राजा नरिंसग (बीरसींग) याच्या नावाने 
बादशहाचे फमार्न काढण्यात आले होते. फमार्नात त्याला हुजुरात बोलावण्यात आले होते. हे फमार्न 
अबदु ाबेग गुजर्बदार्र याच्या हाती देण्यात आले. बादशहाने आ ा केली कीं, बीरिंसगाला हुजुरात 
आणण्यात याव.े सदरु ीन मुहंमदखानाच्या जागी नायब हणून खानाजादखान याची नेमणूक करण्यात 
आली. पण बादशहाने आ ा केली की, बक्षीची मोहर, इनायतउ ाखानाचा मुलगा िहदायतउ ाखान 
याच्याकडे राहील. शखे गुलाम रबीखानी याला एक तलवार आिण एक हजार रुपये देऊन सदरु ीन 
मुहंमदखानाबरोबर (बहादुरगडला) पाठिवण्यात आले. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, रूदर्ाजी नावाचा सरदार होता, त्याला लोनाजी (?) हा 
बादशाही मागार्वरील ठाणेदार याने पकडले असून हुजुरात आणले आहे. त्याला इनायतउ ाखान याच्या 
हवाली करावे अशी आ ा करण्यात आली. िसयादतखान हा दोन हजार जात व दोन हजार वार असा 
मनसबदार होता, त्याला पाच या चौकीचा मुख हणून नेमण्यात आले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

राजा रायिंसग याचा मुलगा अनूपिंसग याला सदरू ीन मुहंमदखान याच्या फाजेत तैनात करण्यात 
आले. यलंगतोशखान बहादूर (हा आरंगजेबाचा दासीपुतर् होता असे मनूची हणतो) याने वाढिवलेला 
मुहंमद हा खोटा िनघा यामुळे त्याची मनसब काढून घेण्यात आली. 
 

िवजापूर कनार्टकचा फौजदार खुदाबदंाखान ाने पुढील माणे पतर् िलिहले. “मुहंमदीखानाजाद 
याने तालुके ितकोली (ितकोनी) येथील बडंखोर कसरी (केसरी?) याला त्याच्या तालुक्यातून हुसकावनू 
लावनू तेथे बादशाही अंमल त्यातील परगण्यावर (महाल) सुरू केला. कृपेची अपेक्षा बाळगून आहे. 
बादशहाने त्याच्या दोनशवेीस वाराच्या मनसबीत वीस वाराची भर घातली. 
 

खान िफरोजजंग याचा वऱ्हाडमधील नायब सुभेदार याने पतर् पाठवले होते ते बादशहाच्या 
नजरेखालून गेले. 
 

िवजापूरचा वाकेनवीस आिण बक्षी याने पुढील माणे बातमी पाठिवली––देवदुगर्चा (िज हा 
रायचूर) िक ेदार गोपालिंसग याचा नायब तापिंसग याला वडे लागले होते. तो आप या देशी चालला 
होता. वाटेत मरण पावला. नायब हणवनू त्याच्या जागेवर गोपालिंसगचा मुलगा देवकरण याची नेमणूक 
करण्यात आली. 
 

स ावीस ऑक्टोबर १७०३ 
 

बादशहाने आज िदवाणचे काम केले नाही. काल स यद जैनुल्आिबदीनखान याचा अजर् आला. 
त्याने िलिहले होते कीं, फ ेहाबाद उफर्  धारूर (बीड िज हा, मराठवाडा) येथील िक ेदार व फौजदार, 
उजबेगखान याने आप या जहािगरीतील सगळा सारा वसूल करून नेला आहे. 
 

बादशहाने आ ा केली कीं, एक अंमलबजावणीचा अिधकारी नेमा आिण उजबेगखानाने वसूल 
केलेला सगळा पैसा जैनुल्आिबदीनच्या गुमा त्याकडे परत करायला लावा. रुहु ाखानाने 
उजहेगखानाच्या जागी दुसऱ्याची नेमणूक करावी. त्याच माणे उजबेगखानाच्या जागी मुहंमदीखान याची 
नेमणूक करण्यात आली. 
 

अ ावीस ऑक्टोबर १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

एकोणतीस ऑक्टोबर १७०३ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. 
 

सैफु ा व खान मुहंमद करावल हे राजगडच्या वाटेवरचा घाट पाहण्यास गेले होते. ते या सुमारास 
परत येऊन बादशहास भेटले. ते हणाले— “घाटाचा थोडा भाग दुरु त करावयाचा रािहला आहे.” 



 
अनुकर्मिणका 

मजलाचंा अिधकारी मीर बहरावरद खुश मंिजल (मीर संजरचा मुलगा) हाही त्याचं्याबरोबर गेला होता. 
तोही येऊन बादशहाला भेटला. 
 

सदरु ीन मुहंमदखान याला बुणगे (तळ) बहादुरगडचा शासक हणून नेमण्यात आले. त्याने 
िवनंती िलहून पाठिवली की, मला धनु य आिण बाण याचें सहा य देण्यात यावे. बादशहाने आ ा केली कीं, 
त्याला प ास धनु ये व बाणाचें शभंर भाते पुरिवण्यात याव.े 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, बक्षी रूहु ाखान याचा मुलगा मुहंमद खलीलउ ा हा 
आ े माणे छावणी भोवती टेहळणी करण्यासाठी जात असतो. बादशहाने आ ा केली की, टेहळणी साठी 
रूहु ाखानाच्या सैन्यातं मीर आितष (तोफखान्याचा मुख) तरिबयतखान याचा नायब मन्सूरखान याने 
जात असावे. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले कीं, इराणच्या बादशहाचा भाचा अलीनकी हा चाकरीच्या अपेके्षने 
सुरतेच्या वाटेने हुजुरात येत आहे. बादशहाने आ ा केली कीं, खातमबेग गुजर्बदार्र व हयातकुली यानंी 
वागतासाठी सुरतेला जाव.े औलीनकी याला वास खचार्साठी औरंगाबादच्या खिजन्यातून दोन हजार 
रुपये आिण सुरतेच्या खिजन्यातून चार हजार रुपये ावते. सुरतेच्या कारभाऱ्यानंा या करणासंबधंी सवर् 
सूचना देण्यात या या. 
 

माळ यात तैनात असलेला िमजार्खान उफर्  अबूतािलब याचा जावई आिण मीर मूसाचा मुलगा 
तहमा प याला मसनसबीवरून बडतफर्  करण्यात आले. त्याला चार हजार रुपयाचे वषार्सन नेमून देण्यात 
आले. 
 

तीस ऑक्टोबर १७०३ 
 

आज दोन्ही िदवाणाचे काम बदं करण्यात आले. 
 

एकतीस ऑक्टोबर १७०३ 
 

बादशहाने सदर बेग व अमानु ाबेग या गुजर्बदार्राचंी नेमणूक केली. त्यानंा आ ा करण्यात आली 
की, चीन कुलीजखानाच्या फौजेत तैनात असलेला जमशीदखान बीजापूरी याला हुजुरात आणावे. हैदर्ाबाद 
कनार्टकचा फौजदार जुि फकारखान याचा नायब दाऊदखान (प ी) याने पुढील िवनंत्या सादर के या:– 
 

(१) मुहंमद युसुफ वगैरेनी अंबरूचा िक ा िंजकून घेण्यात उत्कृ  कामिगरी बजावली 
आहे, त्यानंा मनसबी िमळा या, िवनंती मान्य करण्यात आली. दाऊदखानाचा भाचा मुहंमद युसुफ 
व मरहूम बहादुरखान याचा जावई अबदु ा याचं्या मनसबीत वाढ करण्यात आली, (२) 
इ माइलला करनकली (?) ची िक ेदारी देण्यात यावी, िवनंती मान्य करण्यात आली, (३) 
मरहूम बहादुरखान याचा मुलगा उमर याला कावरेीपाक येथील िक ेदार हणून नेमण्यात याव,े 
(४) अबदुररहीम िमयाना याचा मुलगा अजमतउ ा याच्यावर कृपा करण्यात यावी. त्याची मनसब 



 
अनुकर्मिणका 

वाढिवण्यात आली, (५) रघुनाथिंसग यास माझ्यापाशी तैनात करण्यात याव,े िवनंती मान्य 
करण्यात आली. 

 
िनसारखान हा खान िफरोजजंगपाशी तैनात होता. त्याला चीन कुलीजखानापाशी तैनात करण्यात 

आले. बादशहाने आ ा केली की, ऐवजबेगखान गुजर्बदार्र याने खान िफरोजजंग याचं्या नाव ेबादशहाचे 
आ ापतर् (फमार्न) घेऊन जाव ेआिण रू तमखान िवजापुरी याचा मुलगा गािलबखान याला हुजुरात घेऊन 
याव.े 
 

धारूरचा िक ेदार व फौजदार याला वकीलाच्या िवनंतीवरून पुन्हा बहाल करण्यात आले. 
गंगारामचा मुलगा मरािंसग आिण िफरोजबेगचा मुलगा तािहरबेग याचंी चौकशी किरता ते खोटे िनघाले. 
त्याचं्या मनसबी काढून घेण्यात आ या. 
 

चाकणचा िक ेदार व फौजदार अमानु ाखान याने अजर् करून पुढील िवनंत्या के या— 
 

(१) अमानगड उफर्  ितकोणा येथील िक याचा अिधकारी तुकोजी (?) याला मनसब 
िमळावी. िवनंती मान्य करण्यात आली. त्याला पाचश ेजात व दोनश े वार अशी मनसब देण्यात 
आली. तळगाव (तळेगाव?) व अंदुरी येथील त्याची वतने होती, ती (गावे) त्याच्या जहािगरीत 
देण्यात आली. त्यासाठी ती पूवीर् जहािगरदार ीपत याला बदलण्यात आले. 

 
(२) तुकोजीच्या भाऊबधंापैकी मलजी (?) याला मनसब िमळाली. िवनंती मान्य 

करण्यात आली. त्याला दोनश ेजात आिण प ास वार, अशी मनसब देण्यात आली. आ ा 
करण्यात आली कीं, पाबळ परगण्यातील मौजे धाररी (?) येथील रामचदंर् मराठा 
जहािगरदाराकडून ते गाव काढून घेण्यात येऊन मलजीच्या तनखा जहािगरीत देण्यात याव.े 

 
(३) आमचा एक आ त मारला गेला आहे ( वामी कायार्त) त्यामुळे पथकाची पागंापागं 

होते आहे. माझा पुतण्या मुहंमद जमाल हा शहाजादा मोअ म बहादुरशहा याचं्या तैनातीत होता. 
त्याला हुजूरात बोलावनू घेण्यात आले आहे. तो राजधानीपयत पोहोचला आहे. त्याला एक वषार्ची 
रजा देण्यात यावी. िवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
एक नो हबर १७०३ 

 
आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. अबदुलहकीमचा मुलगा अबदुल अलीम याला नळदुगर्चा बक्षी 

आिण बाकेनवीस हणून नेमण्यात आले. त्याला एक शाल बक्षीस हणून देण्यात आली. 
 

काल खाल याचा िदवाण इनायतउ ाखान याने बादशहाच्या हुजूरात एक िवनंती अजर् पाठिवला, 
त्यातं पुढील मजकूर होता––मुहंमद आिकल हा खजीना व पाच ह ी घेऊन आिण तेथील थानेदार 
यासीनखान याची पथके बरोबर घेऊन हुजुरात येण्यास िनघाला होता. तो िशरवळ परगण्याच्या अलीकडे 
तीन कोसावर आला असता पथकाच्या जमादाराने वाटेत मुहंमद आिकलशी तकर्ार केली आिण संधी साधून 
त्याने आप या क ारीन मुहंमद आिकल याला ठार मारले. त्यानंतर त्याने आिकलच्या अनुयायापैंकी 



 
अनुकर्मिणका 

काहीना तलवारीने ठार मारले. त्याची मालम ा लुटली मुहंमद आिकलच्या संबिंधतानंा त्याने क डून ठेवले 
आहे. 
 

बादशहाने आ ा केली की, बक्षी रूहु ाखान याने वतः फौज घेऊन जाव.े िंकवा कुणाला तरी 
फौज घेऊन पाठवावे. आिण जमादारानंा कैद करून खजाना आिण ह ी हुजुरात घेऊन याव.े रातर्ी 
हरकाऱ्याचं्या त डून यारअलीबेगच्या ारे िवनंती आली, त्या माणे आज हमीदो ीनखान बहादुर याला 
बरोबर फौज घेऊन िनरोप देण्यात आला. त्याला आ ा करण्यात आली की, त्यान घटना थळी जाव ेआिण 
तेथून खजीना, ह ी आिण मुहंमद आिकलचे आ तसंबधंी आिण मुहंमद आिकलचे ेत हे सवर् हुजुरात 
आणावे. या सुमारास इनायतउ ाखानाने िवनंती केली की, पाईन घाटाच्या (वाई ातं) िदवाणीच्या 
कामावर मरहूम आिकलच्या जागी मुहंमद तािहर हा माणूस योग्य ठरेल. बादशहाने िवनंती मान्य केली. 
मुहंमद तािहरची नेमणूक करण्यात आली. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
  



 
अनुकर्मिणका 
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दोन नो हबर १७०३ 

 
मरहूम स यद नूरखान याचा मुलगा मीर रुहु ा याची नेमणूक नजाबतखान याचा नायब हणून 

सु तानगडच्या (सा हेर) िक ेदारीवर नेमणूक करण्यात आली. त्याला िखलातीची व े देऊन िनरोप 
देण्यात आला.  
 

मरहूम अ दु ाखान याचा मुलगा ख्वाजा अमीरउ ा याने िवनंती िलहून पाठिवली, ती 
पुढील माणे— “मी आजारी अस यामुळे उपचारासाठी औरंगाबादेश जाव े हणून रजा घेतली होती. वाटेत 
चोरानंी (मरा ानंी) माझ्यावर ह ा केला. माझी मालम ा सवर् लुटून नेली. मी कसाबसा औरंगाबादेस 
पोहोचलो. औरंगाबादेस मी उपचार केले पण आजार बरा होत नाही. माझा आजार िवकोपाला गेला आहे. 
अडचणीही वाढ या आहेत. राजधानीत (िद ी) माझी नेमणूक करण्यात यावी.” बादशहाने आ ा केली 
की, विर  बक्षींनी त्याची नेमणूक िद ी येथे करावी.  
 

इराणच्या बादशहाचा नातू (मुलीचा मुलगा) हा चाकरी करण्यासाठी येत होता. तो सुरत बदंरला 
पोहोचला. त्याचे वागत आिण पाहुणचार करण्यासाठी हयातकुली यसावल याला िखलातीची व े देऊन 
सुरत बदंराकडे जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. बादशहाने आ ा केली की, फमार्न (आ ापतर्) 
त्याच्याकडे (अलीनकी) याला देण्यात याव.े 
 

रु तमखान िवजापुरी याचा मुलगा उमर यास इिलयासखान ही पदवी देण्यात आली. त्याला एक 
हजार जात व दोनश े वार अशी मनसब होती. 
 

बादशहानंा कळिवण्यात आले की, गाळणा (िज हा नािशक, मालेगाव जवळ) येथील िक ेदार व 
फौजदार अबुलकािसम हा मरण पावला. त्याला पाचश ेजात व दोनश े वार अशी मनसब होती. त्या 
जागेवर बादशहाने िदलेरिंहमत याची नेमणूक केली. 
 

काल, मुहंमद आिरफ कौल याने बादशहाच्या आ े माणे मुहंमद इसाहाक याला ग त आिण 
टेहाळणीवरून काढून हमीदो ीनखान बहादूर याच्याकडे पोहोचिवले. नंतर त्याने हमीदो ीनखानाचा 
िवनंती अजर् आणून बादशहासमोर ठेवला. 
 

मुफतखरखानाचा मुलगा अजीजउ ा याने िवनंती केली की, माझी आिर्थक ि थती अडचणीची 
आहे. काही मदत हावी. बादशहाने आ ा केली की, त्याला एक हजार रुपये देण्यात याव.े 
 



 
अनुकर्मिणका 

बऱ्हाणपूर (खानदेश) वगैरेचा सुभेदार शहाजादा मुहंमद बेदारबख्त याला बादशहाने एक हजार 
वार व एक हजार पायदळ, खालील यव थे माणे िदले.— 

 
मुहंमद अमीनखान याच्या तैनातीतून काही मनसबदार आिण पथके वगळण्यात आली. 

जंजूर (जेजुरी?) चा ठाणेदार तुकर् ताजखान हा होता. त्याच्यापाशी मगपूरखान (मन्सूर खान?) 
याची माणसे तैनात होती. त्यानंा याच्याकडे (बेदारबख्ताकडे) पाठिवण्यात याव े अशी आ ा 
झाली. 

 
तीन नो हबर १७०३ 

 
आज बादशहाने िदवाणचे काम केले नाही. पाईन िवलायत (वाई ातं) चा िदवाण मुहंमद आिकल 

याच्या बरोबर खजीना, संबिंधत माणसे व ह ी वगैरे आणण्यासाठी हमीदो ीनखान बहादूर व मुहंमद 
अमीनखान हे िशरवळला गेले होते. हमीदो ीनखान हा बादशहाच्या हुजुरात आला. त्याने सािंगतले.– 
“यासीनखान हा पाईन िवलायत चा ठाणेदार. मुहंमद आिकल हा त्याचा िदवाण. यासीनखानाच्या 
जमादाराने मुहंमद आिकलला ठार मारले आिण सगळी मालम ा लुटली. बादशाही फौज जमत आहे हे 
पाहून तो (जमादार) पळून गेला. मी ह ी वगैरे हुजुरात आणले आहेत.” 
 

िदवसाच्या शवेटी बादशहाना कळिवण्यात आले की, मुगलखान याने आ े माणे ह ी वगैरे 
वाहतुकीची वाहने औरंगाबादेहून हुजुरात आणली आहेत. बादशहाच्या आ ेने त्याने ाथर्नागृहात 
(तसबीहखाना) बादशहाची भेट घेतली. िनसार हणून त्याने दोन मोहरा अपर्ण के या. बादशहाने याला 
शभंर रुपये िंकमतीची एक ढाल त्याला बक्षीस िदली आिण त्याला हटले, “बक्षी उ मु क िमजार् सदरू ीन 
मुहंमदखान हा बहादूरगड येथील तळाचा रक्षक आहे, त्याला लोहगावपासून बहादूरगडपयत पोहोचवा. 
 

ह ीखान्याचा अिधकारी ख्वाजा मुहरर्मखान याने बादशहाची भेट घेतली. आिण बादशहाना एक 
पु तक भेट हणून िदले. बादशहाने त्याला काही फळे बक्षीस हणून िदली. 
 

छावणीचा कोतवाल सरबराहखान याला बादशहाने िनरोप िदला आिण हटले, “तु ही जाऊन 
राजगडचा घाट नीट करा.” 
 

चार नो हबर १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. फरासखान्याचा मुशरफ (अिधकारी) त्याला पुढील माणे आ ा 
करण्यात आली.– “िदवाणेखासच्या आवारात िदवाणे आम हणून वापरण्यात येणारा लाकडी वाडा 
(बगंला चौकी) उभा आहे तो पाडण्यात यावा. त्या माणे मीर हादीने अंमलबजावणी केली.” 
 

पाच नो हबर १७०३ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. सफर् राजखान हा ह ीखाना आणण्यासाठी मा हेर (?) पयत 
गेला होता. तो येऊन बादशहाना भेटला. मुनीमखानाचा मुलगा मुहंमद कािजम हा बादशहाच्या आ े माणे 



 
अनुकर्मिणका 

राजगडच्या घाटावरून येऊन भेटला. हकीम नसरू ा हा औरंगाबादेहून आला. खलीलउ ा वगैरे दोन 
मनसबदार यानंी चीन कुलीजखान याने बडंखोरावर िवजय िमळिव याचे पतर् आणले होते. त्याचंी मनसब 
वाढिवण्यात आली. 
 

बादशहानी कहाराचंा दारोगा (अिधकारी) कलामखान याला पुढील माणे आ ा केली.— 
“िदवाणे आमच्या आवारात एक चबुतरा (ओटा) तयार करावा हणजे आ ही ह ीखाना नजरेखालून 
घालू.” 
 

मंगळवे ाचा िक ेदार 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली– “एक मनु य मु ाम नेमण्यात यावा. त्याने मंगळवे ाचा 
बदललेला िक ेदार व फौजदार सखीखान याला पुढे घालून हुजुरात आणावे.” 
 

सहा नो हबर १७०३ 
 

आज बादशहाने दोन्ही िदवाणाचे काम बदं ठेवले. मसूर (िज हा सातारा) येथील ठाणेदारी 
यासीनखान याजकडे होती. बादशहाने यासीनखानाला तेथून बदलले आिण त्याच्या जागी मसूरच्या 
ठाणेदारीवर खटावचा (िज हा सातारा) ठाणेदार कृ णराव (िकशनराव) याची नेमणूक करण्यात आली. 
बादशहाने आ ा केली की, कृ णरावचा दजार् काय हे कळिवण्यात याव.े बादशाही बाजाराचा (गंज) 
अिधकारी (अमीन) याची मनसब वाढिवण्यात आली. िसयादतखान व तुकर् ताजखान याचं्या पथकातील 
लोकानंा तीन मिहन्याचा पगार नगद देण्यात यावा, अशी आ ा देण्यात आली. 
 

सात नो हबर १७०३ 
 

मुहंमद िमहदी उफर्  हादीखान याने बादशहानंा एक घोडा अपर्ण केला होता. त्या घो ाचे नाव 
होते नूर िमहर या नूर िमहर घो ावर बसून बादशहा सकाळी िदवाणेखासमध्ये आले. तीन घटका ते 
िदवाणेखासमधे होते. हमीदो ीनखान बहादुर याने त्यानंा एक मु यवान दगडाचे पातर् अपर्ण केले. 
िनजामउ ीन याला मुलगा झाला, त्याने िनसार हणून दोन मोहरा अपर्ण के या. बादशहाने मुलाचे नाव 
बहमन ठेवले. बादशहाच्या पाहणीसाठी दल दलन हा ह ी आणण्यात आला. त्यावळेी नौबती झडिवण्यात 
आ या. ह ी सोनेरी साजात होता. बादशहाने एक हजार टंका (एक नाणे) देऊन आ ा केली की, या 
ह ीवरून या पैशाची खैरातं करण्यात यावी. यानंतर बादशहानी पधंरा ह ी नजरेखालून घातले. 
 

यंकोजी (िशवाजी महाराजाचें बधूं यंकोजी राजे, तंजावर) याचंा मुलगा रायभान याला एक ढाल 
बक्षीस हणून देण्यात आली. 
 

पाईने िवलायत (वाई-कऱ्हाड ातं) चा ठाणेदार यासीनखान हा होता. बादशहाने त्याला तेथून 
काढले आिण काल त्याच्या जागेवर ख्वाजाखान याची नेमणूक केली. ख्वाजाखानाची मनसब वाढिवण्यात 
आली. त्याला िखलातीची व े देण्यात येऊन त्याला जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. बाकीबेग याला 
िशरवळच्या ठाणेदारीवरून काढण्यात आले. त्याला रजाबेगखान ही पदवी देण्यात आली. 
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मीर तुजक (िश ाचाराचा अिधकारी) या जागेवर मुनीमखानाच्या जागी इरादतखान याची नेमणूक 

करण्यात आली. मीर नुरु ीन हा चाकरीच्या आशनेे मध्यआिशयातून आला होता. त्याला िखलातीची व े 
देण्यात आली. 
 

आठ नो हबर १७०३ 
 

आज सकाळीं बादशहाने शाहजादा मुहंमद कामबख्श याला हटले की, तु हीं राखीव जंगलात 
(रमणाखासा) जाऊन िशकार करून या. त्या माणे त्याने जाऊन हरीण आदींची िशकार केली. 

 
रुहु ाखान यान आ े माणे ह ीखान्याची पाहणी केली आिण ह ींचा खुराक ठरवनू बादशहाना 

त्याच माणे कळिवले. 
 

मुनीमखान याची शाहजादा मुहंमद मोअ म बहादुरशहा याचा िदवाण हणून नेमणूक करण्यात 
आली. िदवसाच्या शवेटी हुजुरात बोलावण्यात आले. बादशहाने त्याला काही गो ी सािंगत या आिण 
त्याला आप या तंबकूडे जाण्यास िनरोप िदला. 
 

नऊ नो हबर १७०३ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. फरासखान्याचा मुशरफ याने पेशखाना (आघाडीच्या 
मु ामावर पाठवायचे तंबू इ. सामान) वाहनावर आणला आिण िवनंती केली की, पुढील ट यावर 
(मंिजल–मजल) पाठवण्यासंबधंी काय आ ा? बादशहाने सािंगतले पाठवा. मतलबखान व नेकनामखान 
याने पेशखान्याबरोबर जाव.े 
 

शखे गुलाम मुहंमद याचा पुतण्या कृपाराम याने फिटकाचा एक पेला आिद व तू बादशहाना अपर्ण 
के या. वतःच्या लग्नासाठी बऱ्हाणपुरला जाण्याची त्याने परवानगी मािगतली. परवानगी देण्यात आली. 
त्याला िखलातीची व े देऊन िनरोप देण्यात आला. औरंगाबादचा डाग देण्याच्या खात्याचा अिधकारी 
कंुजमन याचा मुलगा साहेबराव याची नेमणूक िमझार् सदरु ीन मुहंमदखान बक्षी याचा कारकून हणून 
झाली होती. तो बादशहाना येऊन भेटला. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. मुहंमद तकी याचा मुलगा 
मुहंमद कािसम याला औशाचा (िज हे लातूर, मराठवाडा) बक्षी व वाकेनवीस हणून नेमण्यात आले. 
मारला गेलेला पाईन िवलायतचा िदवाण मुहंमद आिकल याचा पुतण्या कमाल मुहमद याला शोक िनदशर्क 
शाल देण्यात आली. औरंगाबादचा कोतवाल रबीखान याला बऱ्हाणपुरचा कोतवाल हणून नेमण्यात आले. 
त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

हमीदो ीनखान बहादुर हा ह ीखान्याचा मुख अिधकारी होता. त्याने, बादशहानी नजरेखालून 
घालण्यासाठी चाळीस ह ी आणले. ह ीखान्याचा मुख यव थापक (मुशरफ) नारायणदास याने 
बादशहाला या संगी फिटकाचे पानदान अपर्ण केले. पाईन िवलायत व िशखळ येथून बदललेला 
ठाणेदार याची मनसब कमी करण्यात आली. 
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रायरी (रायगड) चा िक ेदार व फौजदार िशविंसग याने िवनंती अजर् केला त्यात पुढील माणे 
मागण्या के या होत्या:– 

 
(१) पुण्याची फौजदारी आिण त्याला जोडून असलेली इतर कामे यावर माझी नेमणूक 

करण्यात यावी. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली व मनसब देण्यात आली, 
 
(२) येथून अनेक चाकरानंा हुजुरात बोलावण्यात येते. हा िक ा सरह ीवर आहे. हे 

बोलावनू घेणे, बदं करण्यातं याव. कुणाला तरी येथून गेले या चाकराचंी पिरि थती पाहण्यास 
पाठवावे. िवनंती मान्य करण्यात आली, 

 
(३) रायगड िक यातील नौकर लोकाचंा पगार फार थकला आहे. सूरत बदंराच्या 

खिजन्यातून त्यानंा पगार देण्यात यावा. 
 

दहा नो हबर १७०३ 
 

आज िदवसाचा एक हर व एक घटका झा या असता, बादशहा तख्तेरया ं(वाहून नेण्याचे वाहन) 
वर बसून राजगड व तोरणा िंजकून घेण्यासाठी पुण्याहून िनघाले. वाटेत बक्षी उ मु क रुहु ाखान याने 
बादशहानी पाहावी हणून आपली पथके उभी केली होती. रुहु ाखानाने एक ह ी, चार घोडे, १ ढाल व 
बाणाचे दोन भाते बादशहाना अपर्ण केले. बादशहाने दीड कोसाचा वास केला आिण ते मौजे बुधगाव येथे 
पोहोचले. त्याने तेथे मु ाम केला. शाई तेखानाचा मुलगा अबुल खैरखान हा हुजुरात आला. बादशहाने 
त्याच्याकडे पािहले आिण हटले िदवाणेखासच्या वाटेने मुजऱ्यासाठी येत चला. पुढील मंडळींना इनामे, 
बिक्षसे व चाकऱ्या देऊन िनरोप देण्यात आला:–– 

 
(१) दाऊदखानाचा भाऊ सुलेमानखान याला पुढील चाकऱ्या देण्यात आ या–– (अ) 

कऱ्हाडची ठाणेदारी, (ब) आजमतारागड (सातारा) व नौरसतारागड (स नगड) येथील 
फौजदारी, (क) पाटणची ठाणेदारी वगैरे या जागावर पूवीर् यासीनखान होता त्या जागावंर 
सुलेमानखानाची नेमणूक झाली. त्याला िखलातीची व े व एक ह ी देण्यात आला. त्याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. मुनीमखान याला राजपुतर् मुहंमद मुअ म याच्या िदवाणिगरीवर नेमणूक 
करण्यात येऊन त्याला िनरोप देण्यात आला. मुनीमखानाचा मुलगा मुहंमद काजीम याला काबुल 
ातंातील िशलेदाराची बक्षीिगरी देण्यात आली. दुसरा मुलगा मुहंमद आकर्म याला िखलातीची 
व े देण्यात आली. रायरी (रायगड) चा िक ेदार व फौजदार िशवासींग याला पुण्याच्या 
फौजदारीवर नेमण्यात आले. याला िखलातीची व े देऊन िनरोप देण्यात आला. 

 
मुनीमखानाने िवनंतीकरून पुढील मागण्या के या:– 
 

(१) रामजी वगैरे मनसबदार माझ्यापाशी तैनात राहाव,े िवनंती मान्य करण्यात आली; 
 
(२) जनावराचं्या खुराकाची सरकारी मागणी मान्य करण्यात यावी, िवनंती मान्य झाली; 
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(३) आमच्या दिक्षणेतील जहािगरी वषर्भर बहाल राहा या, िवनंती मान्य झाली; 
 
(४) माझ्या िवनंत्या ज्या असतील त्या डाकेने पाठिवण्यात वाकिनसाना ताकीद करण्यात 

यावी, िवनंती मान्य झाली; 
 
(५) दहा गुजर्बदार्र माझ्यापाशी तैनात करण्यात याव,े िवनंती मान्य झाली. 

 
अकरा नो हबर १७०३ 

 
आज िदवाणाचे काम बदं होते. 

 
बारा नो हबर १७०३ 

 
िदवाणचे काम बदं होते. फरासखान्याचा अिधकारी मीरहादी याने िवचारले “पेशखाना पुढे 

पाठिवण्यासंबंधी काय आ ा?” 
 

आ ा झाली की, पाठवा. या बाबतीत हमीदो ीनखान बहादुर याने िवनंती केली की, ओझी 
वाहणारी वाहने नस यामुळे ल करातील माणसे अडकून पडली आहेत. दबादशहाने आ ा केली की, 
पेशखाना पाठिवण्याचे तूतर् थाबंवा. 
 

तेरा नो हबर १७०३ 
 

बादशहाचा मु ाम मौजे बुधगावजवळ. आज िदवाणचे काम झाले नाही. हमीदो ीनखान बहादुर 
चदंावल (िपछाडीचा सरदार) हा मागच्या ट यावरुन येऊन हुजूरात आला व बादशहाना भेटला. 
बादशहाने पेशखाना पुढे पाठिवण्याची आ ा केली. मुनीमखान आिण त्याची मुले याचं्या मनसबी 
वाढिवण्यात आ या. ख्वाजा मुहरमखान यानें पुढील माणे िवनंती केली –– “सुभे औरंगाबादचा िदवाण 
मोितमदखान याचा नायब व जावई मुहंमद गयास याने ऱ्हाणपुरचा खजीना अ ाप आला नसतानाही, 
फौजी सरंजामाची यव था करून बादशाही कारखाने वगैरे यव थीतपणे आणले. तो िदवाणीचे काम 
उ म रीतीने करीत आहे. त्याच्यावर कृपा हावी, मान्य करून बादशहाने त्याची मनसब वाढिवली. कऱ्हाड 
वगैरेचा ठाणेदार आिण सातारा भागाचा फौजदार यासीनखान याची मनसब कमी करण्यात आली आिण 
त्याला शहाजादा मुहमंद बेदारबख्त याच्या फौजेत तैनात करण्यात आले. बादशहाने आ ा केली कीं, 
गुजर्बदार्रानंी सुलेमानखानाला नेमणुकीच्या जागेवर आिण यासीनखानाला तैनातीच्या जागेवर पोहोचवावे. 
मुनीनखानान िवनंती करून पुढील मागण्या के या:– 
 

(१) मुहमंद अली अमीरखानी याला काबुल सु याची मािहती आहे. त्याला माझ्यापाशी 
तैनात करावे, िवनंती मान्य झाली. तसेच मुहंमद आिशकचा मुलगा मुहंमद आिरफ याला 
माझ्यापाशीं तैनात करावे, िवनंती मान्य. मरा ाचं्या पथकाचा कारकून भगवतं राय याला 
माझ्यापाशीं तैनात करण्यात यावे, िवनंती मान्य करण्यात आली. 

 



 
अनुकर्मिणका 

(सोळा र ब) चौदा नो हबर १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर अ  दोन घिटका झा या, असता बादशहा तख्तेखावंर वार होऊन मौजे 
बुधगाववरील मु ामावरुन पुढील मजल गाठण्यासाठी िनघाले, वाटेत िपछाडीचा सरदार हमीदो ीनखान 
बहादूर याने बादशहाने पाहावी हणून आपलीं पथके आणली होती. हमीदो ीनखान याने एक तलवार 
आिण दोन घोडे पेशकश हणून बादशहाना अपर्न केले. बादशहाने तरवार ठेवली व घोडे माफ (परत) 
केले. दोन हरच्या वळेेस बादशहा मु ामावर आले. िदवाणचे काम बंद ठेवण्यात आले. बादशहाना पुढील 
मंडळीनी पेशकशी (भेटी) िद या.–– (१) इरादतखान (सु िस  आत्मचिरतर्कार), (२) खास चौकीचा 
सेवक िदलेरिंहमत, (३) िशकारखानाचा मुलगा, (४) म त अलीखानाचा पुतण्या, (५) कलालखानाचा 
मुलगा मुहंमद वािरस, (६) मुहंमद कामबक्षमा मीरसामान आकाबेग. 

 
फरासखान्याचा मशरफ मीर अबदुलहादी याने पेशखाना (आघाडीचे तंबू) पुढ पाठिवण्यासंबधंी 

िवचारले. बादशहा हणाले “उ ा मु ाम आहे थाबंा.” रूहु ाखान याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

नरकवासी संभा (संभाजी राजे) याचंा मुलगा राजा शाहू हा मुहंमद कामबख्श याचं्या शजेारी तंबूत 
उतरत असे. आता आ ा झाली की, पूवीर् प ती माणे त्याने हमीदो ीनखान बहादुर याच्या देखरेखीखाली 
रहकलाबार (श ागाराचा तळ) मध्ये उतरत जाव.े त्या माणे अंमलबजावणी होऊ लागली. 
 

सुभे अहमदाबादची अकरा माणसे हुजुरात आली आिण बादशहाची नजर त्याचं्यावर पडली, 
त्याचं्या मनसबी वाढिवण्यात आ या. 
 

पंधरा नो हबर १७०३ 
 

काबुलचा सुभेदार मुहंमद मुअ  बहादुरशाह याला चाळीस हजार जात आिण चाळीस हजार 
वार अशी मनसब होती त्याला पाच कोटी दाम (४० दाम हणजे १ रु.) असे इनाम पण होते. त्यात 
बादशहाने ५ कोटी दामाची भर घातली आिण त्याच्याकडे तीस ह ी पाठिवले. मुनीम खानाच्या जागेवर 
दिक्षणेत रीतसर नेमले या सेवकाचंा अिधकारी हणून अमानू ाखान याची नेमणूक करण्यात आली. 
रहमतउ ा याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

हमीदो ीनखान बहादूर याची मनसब वाढिवण्यात आली. तो ह ीखाना, पागा आिण िदवाणेखास 
या ितन्ही खात्याचा अिधकारी (दारोगा) होता. बादशहा त्याला हणाले – ज्यावळेी मी तु हाला िक े 
राजगड िंजकून घेण्यासाठी पाठवीन त्यावळेी तु हाला नगारे नौबतीचा मान देण्यात येईल. पेशखाना पुढे 
रवाना करण्याची आ ा देण्यात आली. फकीर मुहंमदला पुढील मजल पाहण्यासाठी रवाना करण्यात 
आले. हमीदो ीनखान बहादूर याने बादशहाच्या पाहणीसाठी वीस ह ी आणले. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली – वारीत दिक्षणच्या तोफखान्याचा दारोगा (अिधकारी) 
मन्सूरखान याने उज या फळीला असावे आिण डा या फळीला शमशीरबेग याने असाव.े 
 



 
अनुकर्मिणका 

काल कडूस व नौलखा येथील बदललेला ठाणेदार िनजामराव याने वारीच्या वळेी बादशहाची 
गाठ घेतली आिण एक मोहोर िनसार हणून अपर्ण केली. बादशहाने त्याला कडूस व नौलखा या ठाण्याची 
ठाणेदारी कायम ठेवली. त्याला एक हजार जात व चारश े वार अशी मनसब होती तीत शभंर वाराचंी 
मनसब वाढिवण्यात आली. िनजामरावला िनरोप देण्यात आला. त्याला आप या ठाण्याकडे 
पोहोचिवण्यासाठी एक गुजर्बदार्र नेमण्यात यावा, अशी आ ा करण्यात आली. 
 

सोळा नो हबर १७०३ 
 

आज सकाळचा एक हर झाला असता, बादशहा हे आईनेदार अशा तख्तेखावंर बसून पुढील 
मु ामाकडे िनघाले आिण अडीच कोसाची मजल मारून दुपारच्या वळेी ते बिंक्षदाबक्ष िक याच्या 
(िंसहगड) मु ामावर आले. मु ामावर आ यावर बादशहाने रूहु ाखान यासं बोलािवले. त्याला ते 
एकातंात हणाले की, मी तु हाला आिण हमीदो ीनखान बहादूर याला राजगड व तोरणा या थळाचें 
मागार्चे घाट पाहण्यासाठी पाठिवत आहे. मुहंमद अमीनखान व मतलबखान यानंी काही पक्षी िशकार करून 
आणले होते. ते त्यानंी बादशहाला अपर्ण केले. बादशहानी यापूवीर् फकीर मुहंमद अईज व मुबारक करावल 
यानंा पुढील मजल पाहून येण्यासाठी पाठवले होते ते पाहून परत आले. ते हणाले की, पुढची मजल 
स वादोन कोसाचंी आहे आिण मु ामाची जागा चागंली आहे. वाटेतील घाट दुरु त झाला आहे. 

 
बादशहाने वारीवर असताना पुढील माणे आ ा केली, “राजा शाहू याने घो ावर वार होऊन 

हुजुरात याव ेआिण मुजरा करावा.” बादशहाच्या आ े माणे राजा शाहुने केले. 
 
पेशखाना पुढे पाठिवण्यासंबंधी बादशहा हणाले, उ ा पाठवा. घाट दुरु त होईपयत येथे मु ाम 

करू, सोमवारी येथून िनघू. 
 
नजाबतखानाचा (ख्वैश) जावई मीर मुहंमद याला सु तानपूर आिण नंदुरबारची फौजदारी देण्यात 

आली. त्या जागेवर यापूवीर् मामूरखान हा होता. मामूरखानाला होशगंाबादवर (मध्य देश) बदलण्यात 
आले. 
 

(१९ र ब) सतरा नो हबर १७०३ 
 

मु ाम िक े बिक्षदाबक्ष (िंसहगड) जवळ. आज िदवाणाचे काम बंद ठेवण्यात आले. बादशहाने 
पुढील माणे आ ा केली.– “अमीरउ उमरा (अस खान–मुख्य धान) यानी राजगडाच्या घाटाच्या 
पलीकडे जाव ेआिण संरक्षणाची यव था करावी.” 

 
बादशहाना कळिवण्यात आले की, तरिबयखान हा बहादुरगडाहून आला आहे. त्याने हुजुरात 

के हा याव.े बादशहाने आ ा केली “दुपारच्या नमाजानंतर”. तरिबयतखानाने तसबीहखान्यातं ( ाथर्ना 
गृहात) बादशहाची भेट घेतली. त्याने बादशहाना िनसार हणून अठरा मोहरा अपर्ण के या. त्याला 
िखलातीची व े देण्यात आली. 

 
पेशखाना पुढे रवाना करण्याची आ ा करण्यात आली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
(२० र ब) अठरा नो हबर १७०३ 

 
बादशहाने आ ा केली की, तरिबअतखान, हमीदो ीन खानबहादूर, मतलबखान व सरबराहखान 

यानंी घाटाच्या मागार्ंवर जाऊन नीट यव था करावी. बादशहाना कळिवण्यात आले ते असे, –– 
“आ े माणे अमीरउल्उमरा (असदखान) हे घाटाच्या पलीकडे राजगडला गेले. तेथे त्यानंी टेहळणी 
केली. बादशहाच्या वा त यासाठी योग्य ती जागा त्याने पािहली व ितचे संरक्षण कसे करता येईल, हणून 
तेथे ते उतरले, ते हा िक यातून गिनमानी (मरा ानंी) तोफा चालव या. 
 

(२१ र ब) एकोणीस नो हबर १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. रूहु ाकान याने पुढील माणे िवनंती केली, “सुलेमानखान 
याचे हणणे असे आहे की, आपण केले या सग या मागण्या अजून पूणर् झा या नाहीत. एक आठव ाची 
मुदत देण्यात यावी.” िवनंती मान्य करण्यात आली. सुलेमान खानाचा भाचा मुहंमद फाजील हा कऱ्हाडला 
ठाणेदार होता. त्याला फजलु ाखान ही पदवी देण्यात आली आिण त्याला सुलेमान खानाबरोबर 
पाठिवण्यात आले. शहाजादा बेदारबख्त याने आप या नोकरापैकीच एकाची नेमणूक औरंगाबदचा 
कोतवाल हणून करावी, अशी आ ा करण्यात आली. हमीदो ीनखान बहादूर याने आ े माणे राजगड 
िक याचा नकाशा बादशहाच्या समोर ठेवला. 

 
राजा शाहू (शाहू महाराज) याचा िदवाण शखे गुलाम मुहंमद याने बादशहाला पुढील माणे िवनंती 

केली- “राजा शाहू याचं्या पथकातील लोक हे राजाचं्या अ लकोट परगण्याच्या जहागीर महालात तैनात 
आहेत. रिज टरमध्ये न दले या खाणाखुणा (याला चेहराप ी हणून) आिण त्यक्षात हजर असले याचें 
चेहेरे यात फार तफावत आहे. या लोकानंा हुजुरात बोलवावे हणजे रिज टर मधील चेहेऱ्यावरून त्याचंी 
तपासणी करण्यात येईल.” िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

(२२ र ब) वीस नो हबर १७०३ 
 

आज िदवसाचा एक हर अ  एक घिटका झाले असता बादशहा हे बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) 
िक याच्या पायथ्याशी असले या मु ामावरून िनघाले. ते तख्तेखावंर वार होते. बादशहा 
हमीदो ीनखान बहादुर यासं हणाले “आमचे िपछाडीचे (चदंावल) सरदार तरिबअतखान हे घाटाची 
यव था करण्यासाठी पुढे गेले आहेत ते परत येईपयत तु ही येथेच रहा. संध्याकाळी मागाहून तु ही 
हुजुरात या. या नंतर बादशहाने घाट ओलाडंला. तरिबअतखानाला बादशहा हणाले की, चदंावल 
(िपछाडी) साभंाळण्यासाठी तु ही मागे या. सरबराहखान हा घाटावर राहील. बादशहाने पावणे तीन 
कोसाची मजल मारून दुपारच्या वळेी घाटाच्या पलीकडे उ या केले या तळावर मु ाम केला. बादशहाने 
आ ा केली की, रूहु ाखान व मतलबखान याने जाऊन पुढील मु ामाची जागा पाहून परत याव.े 
 

एकवीस नो हबर १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज बादशहाने िदवाणाचे काम बदं ठेवले. काल सफर् राजखानाला पुढील माणे हुकुम देण्यात 
आला.––“तु ही चदंावला (िपछाडी) च्या रक्षणासाठी मागील ट यावर जा. तरिबअतखानाने हुजुरात 
याव.े” काल रूहु ाखान व मतलबखान करावल बेगी यानंा आ ा झाली की, “पुढच्या ट यावर जाऊन 
आमच्या वा त यासाठी जागा पाहून या.” संध्याकाळी बादशहाने आ ा केली कीं, बक्षी रूहु ाखान, 
हमीदो ीनखान बहादूर, तरिबअतखान व मतलबखान यानंी राजगड िक याकडे जाव ेआिण िक याच्या 
भोवती ठाणे बसवण्यासाठी जागा कोण ते मोच कोठे लावायचे व बादशहाच्या वा त यासाठी जागा कोणती 
िनवडायची हे पहाव.े 
 

(२४ र ब) बावीस नो हबर १७०३ 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, वरील आ े माणे ही मंडळी राजगडकडे गेली आहेत. 
 
सु ातपूर नंदूरबारचा देशमुख शभंनूाथ हा कोतवाली चबुतऱ्यात कैदेत होता. तो मुसलमान झाला. 

त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. त्यािशवाय २० होन आिण इतर बक्षीसे देण्यात आली. त्याचे नाव 
अ दुल मोमीन ठेवण्यात आले. बादशहाने आ ा केली की, त्याला कैदेतून सोडाव.े 

 
बऱ्हाणपूर, बहादूरपूर व जैनपूर येथील बदललेला कोतवाल व फौजदार याची मनसब कमी 

करण्यात आली. 
 

तेवीस नो हबर १७०३ 
 

राजगडकडे गेलेली मंडळी परत आली. मतलबखानाने िवनंतीपतर् सादर केले. त्यात हटले कीं, 
बादशहाच्या वा त यासाठी तीन जागा पाहण्यात आ या आहेत. एक जागा स वादोन कोसावर आहे. 
दुसऱ्या दोन जागा त्याच्यापुढे एक कोसावर आहे. पतर् पाहून बादशहाने आ ा केली की, पेशखाना पुढे 
पाठिवण्यात यावा. त्याच्याबरोबर मुहमद अमीनखान सदर् आिण अहिदयान चा मीर बक्षी नेकनामखान यानंी 
पेशखान्याच्या बरोबर जाव ेअशी आ ा झाली. त्या माणे आजसकाळी फरासखान्याचा मुशरफ (अिधकारी) 
अ दुल हादी याने पेशखाना तयार केला. बादशहाने आ ा केली कीं, तो पुढे पाठिवण्यात यावा. त्या माणे 
अंमलबजावणी करण्यात आली. 

 
कंधार (िज हा नांदेड) चा िक ेदार 

 
स यद अबदाल याचा मुलगा स यद हुसेन याला पूवीर् माणेच कंधार (िज हा नादेंड) येथे 

िक ेदार व फौजदार हणून बहाल करण्यात आले. त्याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. 
 

सा पेघाट आिण इतर ठाणीं याचा बदललेला ठाणेदार यासीनखान याचा मुलगा अबदुरर्ऊफखान 
याची मनसब कमी करण्यात येऊन त्याला शाहजादा मुहंमद बेदार बख्त याच्याकडे तैनात करण्यात आले. 
सगर्ामंशाही हा रायरी (रायगड) चा िक ेदार िशविंसग, याच्याकडे तैनात होता. त्याला उ र 
िंहदु तानातील वतःच्या जहािगरीची यव था पाहण्यासाठी हणून एक वषार्ची रजा देऊन पाठिवण्यात 
आले. 



 
अनुकर्मिणका 

 
कऱ्हाड वगैरेचा ठाणेदार सुलेमानखान याने अजर् करुन पुढील िवनंती केली:— 
 

(१) चोराचं्या (मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी दोन रेहकले (लहान तोफा) देण्यात या या. 
ा या, अशी आ ा झाली. 

 
(२) दोनश ेधनु ये आिण बाणाचें दोनश ेभाते देण्यात याव.े ावते, अशी आ ा झाली, 
 
(३) मागील ठाणेदाराला पगाराची जी सवलत होती तीच मलाही देण्यात यावी. 
 
(४) मरहूम श शु ीन मुहंमदखान याचा भाचा अलीकुली याला अलवावा ताची फौजदारी 

देण्यात यावी. यावर आ ा झाली की, चौकशी करुन इनायत उ ाखान याने वृ ातं सादर करावा. 
 

(२६ र ब) चोवीस नो हबर १७०३ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. काल संध्याकाळी बादशहाना कळिवण्यात आले की, 
ल करातील काही माणसाचंा सरंजाम अ ाप घाटाच्या पलीकडे रािहला आहे आिण चदंावलचे 
सफर् राजखान व कोतवाल सरर्बराहखान हे घाटावरुन बादशाही छावणीत येत आहेत. त्यामुळे बादशहानी 
आज मु ाम केला. 
 

सकाळी बादशहानी हमीदो ीनखान बहादूर व मतलबखान करावल बेगी याने पुढे जाऊन घाटावर 
गढी आिण ठाणेदार कायम करावे. फकीर मुहंमदला येथे ठेवनू परत याव.े या सुमारास काहीच्या मनसबी 
वाढिवण्यात आ या व काहींना बक्षीसे देण्यात आली. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली:– 
 

पवनारचा फौजदार मुहंमद मुरादखान 
 

“कऱ्हाड वगैरेचा पूवीर्चा ठाणेदार यासीनखान हा होता. त्याला पगार हणून तनखा 
जागीर देण्यात आली होती. त्याची मनसब कमी करण्यात आली. यासीन खानाच्या जागेवर, 
कऱ्हाडचा ठाणेदार आिण साताऱ्याच्या पिरसराचा फौजदार हणून यासीनखानाची सगळी तनखा 
जागीर सुलेमान खानाला देण्यात यावी. पण यासीनखानाची मनसब कमी केली होती. त्यामुळे 
जहािगरीचे सगळेच उत्प  सुलेमानखानाला देता येत न हते. त्यासाठी अशी आ ा देण्यात आली 
कीं, वरील जहािगरीच्या उत्प ातूंन उरलेली र म तनखा हणून पवनार (िज हा वधार्) चा 
फौजदार मुहमद मुरादखान याला देण्यात यावी.” 

 
(इितहासकार खाफीखान याचा िमतर् हा मुरादखान १७०३ मधे हा पवनारचा फौजदार होता 

औरंगजेबाच्या एका आदेशात मुरादखानाच्या पतर्ाचा उ ेख आहे. त्यात चादंा (चदंर्पूर) येथील राजा तरुण 



 
अनुकर्मिणका 

आिण अ पवयी आहे, असे हटले आहे. यावरुन चदंर्पूरचा राजा बीरिंसग याचा मृत्यु १७०३ िंकवा १७०४ 
मधला ठरू शकतो.) 
 

(२७ र ब) पंचवीस नो हबर 
 

आज िदवाणचे काम झाले नाही. बादशहाने पुढील माणे आ ा केली––िश ाचाराचा अिधकारी 
(मीर तूजक) याने (Screen) जाळीपाशी उभे असावे आिण िदवाणेखासच्या माग मुजऱ्यासाठी येत जाव.े 
 

(२८ र ब) स वीस नो हबर 
 

आज िदवसाचा एक हर व दोन घिटका झा या असता बादशहा घाटाच्या अलीकडील आप या 
मु ामावरुन िनघाले, ते तख्तेखावंर वार होते. दोन कोसाच्यावर काही अंतर (अधार् पाव) पार करून ते 
दुपारच्या वळेी राजगड िक याच्या जवळील आप या मु ामास आले. पुढील मंडळींनी वाटेत िशकार 
केली होती. ती िशकार बादशहानंा अपर्ण करण्यात आली– 
 

(१) मरहमतखान, (२) मतलबखान, (३) मुहंमद अमीनखान, (४) कािमयाबखान, (५) 
अबदुल्कादर, (६) इरादतखान, (७) मीर फतेउ ा. (तोवकखान्याचा अिधकारी). 
िम ताहुलफुतुह (चदंनवदंन) िक याचा माजी िक ेदार कुवरंिंसग हा बादशहाना भेटला आिण 
त्याने िनसार (ओवाळणी) हणून एक मोहोर बादशहाना अपर्ण केली. 

 
फकीर मुहंमद याला राजगड जवळील घाटावर ठाणेदार हणून नेमण्यात आले होते. तो 

बादशहाना भेटला. त्याची मनसब वाढिवण्यात येऊन त्याला िनरोप देण्यात आला. 
 

बादशहाने बक्षी रूहु ाखान यासं पुढील माणे आ ा केली––“तु ही आिण हमीदो ीनखान 
बहादुर याने उ ा जाव ेआिण िक े राजगडची पाहणी करुन मोचार्च्या जागा ठरवा या. सैफु ाखान याने 
ही जाव.े मन्सूरखान व नेकनामखान याचं्याकडे बादशहानी फळफळावळे पाठिवली. 
 

बादशहानंा पुढील हकीकत कळिवण्यात आली. फतेहु ाखान बहादुर आलमगीर शाही याची 
तैनाती काबुलला झाली. त्या माणे तो काबुलकडे चालला होता. वास करीत तो बऱ्हाणपुरला पोहोचला. 
बऱ्हाणपूर, खानदेश येथे शाहजादा बेदारबख्त तफ अिलमदार्नखान हा नायब सुभेदार हणून काम पाहत 
होता. बऱ्हाणपूर मु ामी फतेहु ाखानाचे सैिनक आिण अिलमदार्नखान याचे सैिनक याचं्यामध्ये मोठी 
चकमक उडाली, उभय पक्षाची अनेक माणसे मारली गेली. फ ेहु ाला तीन हजार जात आिण एक हजार 
वार अशी मनसब होती. बादशहाने त्यातून दोनश े वार कमी केले. 

 
बादशहाने तोफखान्याचा मुख तरिबयतखान याला चंदावल (िपछाडी) कडे जाण्यासाठी िनरोप 

िदला. बादशहा त्याला हणाले “तु ही एक िदवसाहून अिधक वळे लावलात” खानाजाद खान याने अजर् 
केला की, आ ा अस यास मी िशकारीला जाईन. िवनंती मान्य करण्यात आली. फरासखान्याचा अिधकारी 
अबदुल हादी याला आ ा झाली की, पेशखाना तसाच राहू ा. गोपाळिंसग चदंर्ावत (याचाच मुलगा 
रतनिंसग याने मुसलमान होऊन रामपुऱ्याची जहागीर बळकावली होती.) याला हैदर्ाबाद सु यात तैनात 



 
अनुकर्मिणका 

करण्यात आले होते. त्याने अजर् पाठवनू पुढील माणे िवनंती केली.–(१) मला पूवीर्ची मनसब िमळेल असे 
अ ासन िमळाले होते पण आता फक्त एक हजार जात आिण तीनशे वार अशी मनसब आहे–बादशहाने 
त्याच्या मनसबीत पाचश ेजात अशी वाढ केली, (२) मला वीस लाख दाम (चाळीस दाम ह. १ रुपया) ची 
जागीर उ र िंहदु थानात देण्यात यावी हणजे माझ्या जमातीचा साभंाळ करीन––िवनंती मान्य करण्यात 
आली नाही, (३) माझा कोणी वकील नाही.—जुम तु मुक (मुख्य धान) हे सुभे हैदर्ाबादमध्येच तु हाला 
पगार देतील, (४) आमच्या चदंर्ावत जमातीचे लोक हे हुजुरातंीत येऊन मनसबीची अपेक्षा करतील, त्यानंा 
मनसब िमळावी. िवनंती मान्य झाली नाही, (५) शुभकरण चदंर्ावत याची मनसब त्याच्या बापाच्या मृत्यनंूतर 
वाढिवण्यात आली नाही. बादशहाने प ास वारानंी त्याची मनसब वाढिवली. 
 

(२९ र ब) स ावीस नो हबर १७०३ 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले–“मुहरमखान हा कजाव े (तटावर चढिवण्यासाठी 
लागडाचे पाळणेवजा) तयार करीत आहे. त्यासाठी तो जंगल तोडिवत आहे. शतर्चेु (मरा ाचें) सुमारे 
तीनश ेलोक राजगड िक यातून बाहेर पडले. मुहरमखान आिण शतर्ु याचंी बाण, बदुंकी इत्यािदनी लढाई 
झाली. आपली दोन माणसे व एक घोडा यानंा गो या लाग या. शतर् ूपळून िक यावर गेले. मुहरमखान हा 
हुजुरात आला. बादशहा हणाले, तुमची सेवा मान्य झाली. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली.–पूवीर् माणे राजा शाहू याने बादशाहजादा मुहमंद कामबख्श 
याच्या डेऱ्यापाशी राहात जाव.े फ ेदौलत याने गुलालबार मधून राजा शाहू याला बाहेर आणून 
कामबख्शच्या डेऱ्याजवळील डेऱ्यात पोहोचवाव.े बादशहाना कळिवण्यात आले की, त्याचं्या आ ेची 
अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले—खान िफरोजजंग याने पाठिवलेली रसद आिण 
खजीना ही घेऊन मुगलखान हा अहमदनगरहून हुजुराकडे येण्यास िनघाला आहे. बादशहाने आ ा केली 
की, यासीतखान आिण पुणे वगैरेचा ठाणेदार िशविंसग याने जाऊन खजीना हुजुरात आणावा. 
 

(३० र ब) अ ावीस नो हबर १७०३ 
 

सकाळी बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले:— 
 

“तरिबयतखान, रूहू ाखान, हमीदो ीनखान, सैफु ाखान, अिजजखान वगैरे सैन्य 
घेऊन आ े माणे राजगडच्या पलीकडे िक याचा घेर पाहण्यासाठी गेले आहेत.” 

 
यार अलीबेग याने एक िवनंतीपतर् हुजुरात िलहून पाठिवले. मजकूर असा होता की, ‘सुरतेचा 

अिधकारी एितबारखान (मुत्स ी) याच्याने काम होत नाही. त्याच्या जागेवर बागलाणाचा फौजदार 
नजाबतखान याची नेमणूक झा यास सुरतेचा बदंोब त यवि थतपणे होऊ शकेल. बादशहाने िवनंती मान्य 
केली आिण बागलाणाच्या फौजदारीच्या जोडीला सुरतेचाही कारभार नजाबतखानाला सािंगतला. त्याची 
मनसब वाढिवण्यात आली. नजाबतखानाने बागलाणात आपला एक नायब ठेवनू वतः सुरतेच्या 
बदंोब तासाठी जाव ेअशी आ ा झाली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशहाने मतलबखानाला पुढील माणे आ ा केली.––शाहजादा कामबख्श याचा मीर बक्षी 

नु रतखान याने कामबख्शाची पथके घेऊन जावी आिण अमीरउल्उमराची (मुख्य धानाची) ही पथके 
घेवनू जावी आिण राजगड व तोरणा या िक याच्या पायथ्याशी ठाणे बसवनू यावे. 
 

(शाबान १) एकोणतीस नो हबर १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. काल मोहरमखान याने पुढील माणे अजर् केला– “मी व 
मन्सूरखान हे मोचार्च्या कामात िदवसभर गकर्  होतो. चौकी पहाऱ्यासाठी मन्सूरखान आलेला आहे. त्याला 
चौकी पहाऱ्याचे काम माफ करण्यात याव.े” िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

मन्सूरखान याच्या िवनंती अजार्वरुन व मोहरमखानाच्या िवनंती अजार्वरुन कळले की, मोचार्मध्ये 
मजूर लोक क  करीत आहेत त्यानंा काही उ ेजन िमळावे. बादशहाने आ ा केली की, फ ेदौलतचा 
मुलगा फ ेनुसरत याने त्याचं्याकडे प ास रुपये पोहोचवावे. 
 

रु तुमरावचा मुलगा बहादुरजी (जाधव) हा मुगलखान याच्या फौजेत तैनात होता. बादशहाच्या 
आ े माणे तो हुजुरातं येऊन बादशहाला भेटला. त्याने िनसार (ओवाळणी) हणून बादशहाला एक मोहोर 
अपर्ण केली. बादशहाने पुढील माणे आ ा केली–“बहादुरजीला एक हजार रुपये खचार्साठी ाव.े” 
त्याने आप या गावातून आप या मुलीला हुजुरात आणावी हणजे नरकवासी संभाजीचा मुलगा राजा शाहू 
याच्याबरोबर ितचे लग्न लावनू देण्यात येईल. त्या माणे बहादुरजीचा मुलगा आिण रु तुमरावचा नातू 
रु तुमराव याला एकशवेीस वाराचंी मनसब देण्यात आली होती. आपली मनसब लहान आहे या कारणाने 
रु तुमरावने नकार िदला होता. या सुमारास बादशहाने त्याला दोनशवीस वाराचंी मनसब िदली. 
बादशहाने पूवीर् पुढील माणे आ ा केली होती––“शाहजादा मुहंमद कामबख्श याच्या फौजेतील शभंर 
सैिनक यानंा राजगड जवळील घाटाचा ठाणेदार फकीर मुहंमद अईज याजपाशी तैनात करण्यात यावे. 
शहाजा ाने िवनंती केली की, हा हुकूम र  करण्यात यावा, िवनंती मान्य करण्यात आली. बादशहाने आ ा 
केली की, प ास बरकंदाज (बदुंकची) आिण प ास िशलेदार (अहदी) हे फकीर मुहंमदपाशी तैनात 
करण्यात यावते. आ े माणे राजगड िक याचा नकाशा बादशहासमोर ठेवण्यातं आला. 
 

काल मतलबखान करावल बेगी हा आ े माणे अमीरउल्उमरा (मुख्य धान) आिण शहाजादा 
कामबख्श याचंी पथके आिण शहाजा ाचा मीरबक्षी नु तखान यानंा राजगड आिण तोरणा िक याच्या 
पायथ्याशी घेऊन गेला आिण तेथे ठाणी कायम केली. तो ठाण्याचे नकाश ेघेऊन आला आिण ते बादशहाना 
दाखिवले. बादशहा हणाले “तु ही पुन्हा उ ा जा आिण इतर ठाणी पण पाहून या. त्या माणे तो आज 
ठाणी पाहण्यास गेला. औरंगाबाद येथील हरकऱ्याकंडून आले या वृ ातंावरून पुढील बात या कळ या.–
– “सु तान बेदारिदल याच्या वाढिदवसािनिम  शहाजादा बेदार बख्त याने फळफळावळे आिण िमठाई 
याचंी एकूण न वद तबके खाने आलम आिण राजा जयिंसग याच्याकडे पाठिवली. ही घटना २ र ब (दोन) 
ची आहे. एकवीस र ब रोजी शहाजा ानी मतलबखानाचा मुलगा अबुलआली याला त्याच्या िववाह 
संगाच्या िनिम ाने िखलातीची व े आिण खंजीर या भेटी िद या. 

 
(२ शाबान) तीस नो हबर १७०३ 



 
अनुकर्मिणका 

 
आज िदवाणचे काम बदं होते. मतलबखानाने आ े माणे मुहंमद अमीनखान यास कामबख्शाच्या 

पथकाच्या बरोबर राजगड आिण तोरणा या िक याच्या पायथ्याशी असले या ठाण्यात कायम केले. नंतर 
तो बादशहापाशी आला. 
 

(३ शाबान) एक िडसबर १७०३ 
 

काल रातर्ी रुहु ाखान, हमीदो ीनखान बहादुर, तरिबयतखान हे हुजुरात आले. त्यानंी मुजरे 
केले आिण बादशहाना कळिवले की, “राजगड िक याच्या घेराच्या पलीकडे आ ही जाऊन आलो. ठाणी 
कायम करण्यासाठी आ ही जागा पाहून आलो. आता तेथे ठाणेदार नेमण्यात याव ेही िवनंती.” िवनंती मान्य 
करण्यात आली. 
 

सखरलना (िवशाळगड) िक याचा िक ेदार उिदतिंसग (ओरछाचा राजा) याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. छावणीतील दयानंद िम  याची मनसब मतलबखानाच्या िवनंतीवरून वाढिवण्यात 
आली. मुन वरखान (खाने आलमचा भाऊ आिण संभाजी राजानंा धरणारा शखे िनजाम याचा मुलगा) हा 
बेदारबख्ताकडे तैनात होता. त्याची मनसब पाचशनेी कमी करण्यात आली. रायरी (रायगड) चा िक ेदार 
व फौजदार व पुण्याचा ठाणेदार िशविंसग याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

अधोनी (आन्धर्, गुंतगल जंकशनच्या अलीकडे) येथील बात या माणे पुढील हकीकत कळली:— 
 

“िक यात मुहंमद िगयास व पीर मुहंमद हजारी हे अिधकारी तैनात होते. ते दारू िपऊन 
तोफखान्याचा अिधकारी मीर अ दु ा याच्या घरावर चाल करून गेले. त्यानंी घरावर दगडाचंा 
वषार्व केला. मीर अ दु ा आिण त्याचे काही सोबती यानंी तलवारी हातात घेऊन घराचे रक्षण 
केले. िक याचा िक ेदार शराफतखान याने सबलिंसग वगैरे अिधकारी यानंा मीर अ दु च्या 
मदतीसाठी पाठिवले. त्यामुळे दंगेखोर तेथून गेले. बादशहाने आ ा केली की, त्याचंा दोन 
मिहन्याचंा (दंगेखोराचंा) पगार कापून घ्यावा. आिण चौकशी करून वृ ातं सादर करावा. 
रजामबेगखान िंहमतखानी (हा पूवीर् िंहमतखानाच्या पथकाखाली असावा) याला (खडकवासला 
तर न हे?) तेथे ठाणेदार हणून नेमण्यात आले. त्याला लागणारा सरंजाम इरादतखानाला 
देण्यात आला तसाच देण्यात यावा अशी आ ा झाली. बादशहाच्या िनवास थानाभोवती असले या 
चौकीपहाऱ्यात दुसऱ्या चौकीचा अिधकारी मुनीमखान हा होता. (त्याची नेमणूक काबुलकडे 
झा यामुळे) त्याच्या जागेवर इरादतखान याची नेमणूक करण्यात आली.” 

 
(४ शाबान) दोन िडसबर १७०३ 

 
बादशहाना कळिवण्यात आले ते असे:— 

 
“मन्सूरखान व मुहरमखान हे आ े माणे राजगड िक याच्या जवळच असले या 

टेकडीवर गेले. तेथून त्याने शतर्लूा (मरा ानंा) मार देऊन िक याच्या बुरुजाच्या पायथ्यापयत 
रेटले. पण दगडाची फेकाफेक, बाण आिण बदूंकीचा मारा अशी ही चकमक चालू आहे.” 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशहाने पुढील माणे आ ा केली.– “हमीदो ीखान बहादूर आिण तरिबयतखान याने 

मन्सूरखान व मोहरमखान याचंी मदत करण्यासाठी जाव.े” 
 

संध्याकाळी बादशहाना कळिवण्यात आले की, शतर्चेू (मरा ाचें) सैिनक हे िक यात िनघून 
गेले. आिण बादशाही अिधकारी हे टेकडीच्या टोकावर आले आहेत. 
 

(५ शाबान) तीन िडसबर १७०३ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. खानाजादखान याने पुढील माणे िवनंती केली.—
“मन्सुरखानाचा मुलगा आितशखान हा आजारी आहे. उपचार करून घेण्यासाठी औरंगाबादेस 
जाण्याकिरता त्याला रजा देण्यात यावी.” बादशहाने िवनंती मान्य केली आिण आ ा केली की, हकीम 
नसोरो ीन याने त्याच्या उपचारासाठी त्याच्याबरोबर जाव.े 
 

कालरातर्ी खानाजादखानाने पुढील माणे िवनंती केली—“रुहु ाखानाचे हणणे असे आहे—“मी 
व हमीदो ीनखान यानंा आ ा झाली की, राजगड व तोरणा याचं्या पायथ्याशी मतलबखानाने जी ठाणी 
बसवली आहेत ती पाहावी. ती योग्य िठकाणी असतील तर उ म नाहीतर दुसऱ्या जागा िनवडा या हणजे 
चोराचंी (मरा ाचंी) वदर्ळ थाबेंल. आ ही ती पाहाण्यास जात आहोत, आ ा हावी.” बादशहा हणाले, 
“जा.” काल रातर्ी स यदीचा मुलगा अ दुरर्हमान याने दरबारात हजर होऊन तकर्ार न दिवली ती अशी, 
“माझा बाप आजमतारागड (सातारा) च्या वे ात कामी आला. मला कोणी दरबारात उभे करू देत 
नाहीत. बादशहाने त्याला आप या जवळ बोलिवले आिण त्याला सोळा होन बक्षीस हणून िदले. बादशहाने 
आ ा केली. की, रशीद खान याने उ ा त्या इसमाला दरबारात उभे करावे. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली “सरर्फराजखान, मन्सूरखान व अमानु ाखान यानंा 
िक याच्या पलीकडे ठाणी सोपिवण्यात आली आहेत. मंगळवारी रुहु ाखान याने या ितघानंा आपाप या 
ठाण्यात बसवनू यावे. 
 

वऱ्हाडचा सुभेदार खान िफरोजजंग हा होता. त्याच्या तफ रु तुमखान हा वऱ्हाडात नायब हणून 
काम करीत होता. त्याच्याकडे सरकारी पैसा सहा हजार सातश ेस र (७०) रुपये जा त खचर् के याचे 
चौकशीत बाहेर आले. ही र म वऱ्हाडातील खिजन्यात भरती करिवण्यात यावी आिण त्यासाठी एक 
गुजर्बदार्र नेमण्यात यावा, अशी आ ा करण्यात आली. 
 

(६ शाबान) चार िडसबर १७०३ 
 

काल रातर्ी बादशहाने हमीदो ीनखान बहादूर, तरिबयतखान, रुहु ाखान आिण मोहरमखान 
यानंा पुढील माणे आ ा केली.– “उ ा तु ही जा! आिण राजगड िक यासमोर मोच बाधंण्यास सुरुवात 
करा.” त्या माणे ते सगळे आज िनघाले. शतर्ूंचे (मरा ाचें) पािरपत्य करीत त्यानंा िक याच्या 
बुरुजापयत रेटले. तेथे कजाव ेठेऊन िक याच्या दरवाज्याच्या िदशनेे मोच कायम केले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

(७ शाबान) पाच िडसबर १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. कचेरी सुरू होण्यापूवीर् मोहरमखान हा हुजुराचं्या भेटीस 
आला. त्याने पुढील बातमी िदली– “शतर्चू्या (मरा ाचं्या) सैिनकानंा रेटीत रेटीत आ ही िक यात 
घातले. िक याच्या बुरुजाजवळ आ ही कजाव े ठेवले. िक याच्या दरवाजाच्या िदशनेे मोचार्चे काम सुरू 
केले. दमद याची (तोफा चढिवण्याचा लाकडी लॅटफॉमर्) जागा मोकळी आहे.” बादशहाने पुढील माणे 
आ ा केली—“दमदमा तयार करवा, तेथे तोफ चढवा आिण बुरूज पाडा, व कामावर असले या मजुरानंा 
रोजी तीनश ेरुपये देण्यात याव,े या िशवाय इतर कामासाठी दोनश ेरुपये देण्यात याव.े रुहु ाखान हा रातर्ी 
मोच्यार्त होता. तो हुजुरात आला आिण त्याने बादशहानंा मोचार्चा तपशील कळिवला. 
 

मीर बक्षीचा नायब, मतलबखान याने बादशहाना पुढील माणे कळिवले– “सुरतेचा कारभारी 
एितबारखान याच्या जागी नजाबतखान (बागलाणचा फौजदार) ाची नेमणूक करण्यात आली आहे. 
आमच्या खात्याच्या नेमणूक पतर्ामध्ये (िसयािहया) िलहून ठेवण्यासंबधंी काय आ ा आहे.” बादशहा ने 
आ ा केली की, िलिहण्यात यावे. फमार्न आिण खास िखलातीची व े ख्वाजा मुबारक वगैरे दोन 
गुदर्बदार्राचं्या ारे नजाबतखानाकडे पाठिवण्यात यावी. 
 

संगमनेर वगैरेचा फौजदार आिण अमीन अमानतखान (हाच पुढे मुबािरसखान या नावाने 
हैदर्ाबादचा सुभेदार झाला आिण िनजामउ मु काशी लढताना मारला गेला. सन १७२४.) याला वरेूळ 
परगण्याच्या (?) पायबाकी (इनाम देण्यायोग्य मोक या रािहले या जिमनी) चा अमीन हणून नेमणूक 
करण्यात आली. बादशहाना कळिवण्यात आले की, मुगलखान हा खजीना व धान्याची रसद वगैरे घेऊन 
घाटाच्या पलीकडे आला आहे. खजीना घाटावरून पार करण्यासाठी ह ी व उंट लागतील, काय आ ा? 
बादशहाने आ ा केली की, चाळीस पचेंचाळीस ह ी व उंट हे शमशीरबेगच्या बरोबर मुगलखानाकडे 
पाठिवण्यात याव.े 
 

सुरतेचा माजी कारभारी एितबारखान याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 

(८ शाबान) सहा िडसबर १७०३ 
 

दोन्ही िदवाणची कामे बदं ठेवण्यात आली. 
 

(९ शाबान) सात िडसबर १७०३ 
 

मीरखान याचे लग्न िदवगंत बक्षी बहरामंदखान याच्या मुलीशी औरंगाबाद येथे झाले. तो 
बादशहाना येऊन भेटला. त्याने अठरा मोहरा अपर्ण के या. त्याने िदवाणेखासच्या मागार्ने मुजऱ्यासाठी 
जात येत असाव ेअशी आ ा झाली. त्याचा भाऊ मीर मुहंमद हादी हा ही बादशहाला येऊन भेटला. 
 

अधोनी इि तयाजगडच्या िक यावर तोफखान्याचा अिधकारी (दारोगा) हणून मीर अ ु ाच्या 
जागेवर मुहंमद कािजम याची नेमणूक करण्यात आली. त्याला एक शाल बक्षीस देण्यात आली. 
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मुहंमद अमीनखान सदर् याची पूवीर् चालू असलेली बहादूर ही पदवी पुढेही चालू राहावी अशी आ ा 
करण्यात आली. 
 

कामबख्श (शहाजादा) याचा मीरबक्षी नु तखान याने दोनश ेपायदळ िशपाई घेऊन जाव ेआिण 
मुहंमद अमीनखानाच्या ठाण्यात राहून खबरदारी बाळगावी अशी आ ा देण्यात आली. त्या ठाण्यात दोन 
तोफा पोहोचिवण्यात या या अशीही आ ा झाली. 
 

शफीखान ाला राजगड िक यासमोरील मोचार्तील वाकेनवीस हणून नेमण्यात आले. 
मामूरखान यास सु तानपूर, नंदुरबार आिण थाळणेर येथे फौजदार हणून नेमण्यात आले. रणम तखान हा 
होशगंाबादचा फौजदार झाला. मरहूम नजाबतखान याचा जावई मीर मुहंमद याला औरंगगड (मु हेर) चा 
िक ेदार हणून नेमण्यात आले. मरहूम अ दुलरहीमखानचा मुलगा मीरनोमान हा मुहंमद अमीन 
बहादुरच्या ठाण्याचा वाकेनवीस झाला. 
 

शहरपनाह दौलताबादचा िक ेदार मुजतबाखान याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 

कऱ्हाडचा ठाणेदार सुलेमानखान याच्या िवनंती माणे तेथे तैनात असले या गजनी याला दोनशचेी 
मनसब देण्यात आली. 
 

(१० शाबान ) आठ िडसबर १७०३ 
 

िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

(११ शाबान) नऊ िडसबर १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

आज िसयादतखान हा फौज हलकट गिनमाचं्या (मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी आजमगड 
(पुरंदर) वगरे भागाकडे गेला होता. छावणीतील गुरेढोरे ही घासदाणा आणण्यासाठी गेली होती. चोरानंी 
(मरा ानंी) त्यानंा लुटून नेले होते. िसयादतखानाने जनावरे सोडिवली आिण हुजूरात आणली. बादशहा 
हणाले. “तुमची सेवा मान्य झाली. त्याची मनसब वाढिवण्यास आली. 

 
(१२ शाबान) दहा िडसबर १७०३ 

 
आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. 

 
खजीना आिण कािफला ही हुजुरात आली. मुगलखान, खुशहालबेग, नेकनामखान यानी खजीना 

आिण कािफला ही आणली. ही मंडळी बादशहाना भेटली. गुजरातचा सुभेदार शहाजादा आजम याला 
सुबेअजमीरची सुभेदारी पण सागंण्यात आली. आजमच्या तफ नायब हणून आजमचा मुलगा मुहंमद 
वालाजाह याने अजमीर येथे काम पहाव ेअशी आ ा झाली. फमार्न वगैेरे पोहोचिवण्यासाठी आदलबेग वगैरे 
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दोन गुजर्बदार्र पाठिवण्यात आले. आजम आिण त्याचा मुलगा वालाजाह याचं्या मनसबी वाढिवण्यात 
आ या. ख्वाजाखान याचा मुलगा खानख्वाजा याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

कऱ्हाडचा माजी ठाणेदार यासीनखान याला राजगड िक याच्या पलीकडील ठाण्यावर नेमण्यात 
आले. बक्षी रुहु ाखान याने यासीनखानाला घेऊन जाऊन त्या ठाण्यात कायम करावे. अशी आ ा 
करण्यात आली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, राजा शाहू याने गुलालबारमध्ये उतरत जाव.े त्या माणे अंमलबजावणी 
करण्यात आली. 
 

जु रचा हरकारा गोिंवद याला न याने मनसब देण्यात आली. 
 

(१३ शाबान) अकरा िडसबर १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

दलपतकंुवरचा मुलगा गजपत याने रामगडचा अमीन फौजदार गुलाम मुहंमद कंबू ाला ठार 
मारले होते. त्याला हैदर्ाबाद सु यातून पकडून आणण्यात आले. त्याला इनायतउ ाखान िदवाणखालसा 
याच्यापाशी रुजू करावे, अशी आ ा झाली. 
 

काल माळ याचंा सुभेदार शाइ ताखान याचा मुलगा अबुलखर हा येऊन बादशहाना भेटला. 
 

(१४ शाबान) बारा िडसबर १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. दुपारचे नमाज झा यावर बादशहाने मुगलखान याला हुजुरात 
बोलािवले आिण त्याच्या योगके्षमाचा फाितहा पढून ह ीखाना वगैरे औरंगाबादेकडे पोहोचिवण्यासाठी 
हणून त्याला िनरोप िदला. ह ीखान्याचा करोडी (अिधकारी) मोहरमखान यालाही िनरोप देण्यात आला. 

 
(१५ शाबान) तेरा िडसबर १७०३ 

 
काल मुन वरखान व फतेदौलत कौल हे दोघे बादशहाच्या आ े माणे सफर् राजखान याच्या 

तळावर गेले आिण त्याने त्याला बादशहाची पुढील आ ा पोहोचिवली. “तु हाला राजगड िक याच्या 
पलीकडे ठाणेदारीवर नेमले आहे तेथे तु ही जाव.े” यावर मुन वरखानाने पुढील माणे अजर् िलहून 
बादशहाकडे पाठिवला “सफर् राजखान जाहीर करतो की, मला जागीर नस यामुळे माझी आिर्थक दुदर्शा 
झाली आहे. मला तनखा जहागीर िमळावी. जेथे जाण्याचा हुकूम होईल तेथे मी जाईन.” 
 

काल बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले. वझंारी याचें ताडें धान्याच्या गोणी भरून 
चाकणच्या वाटेने हुजुरातं येत होते. शतर्ूंचे (मरा ाचें) सैिनक यानंी त्याचंी वाट अडिवली आहे. चाकणचा 
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िक ेदार व फौजदार अमानु ाखान हा त्याच वळेेस जागेवर पोहोचला. त्याने चोराचें (मरा ाचें) 
पािरपत्य केले आिण धान्याची रसद हुजुरात पाठिवली. 
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मोगल दरबारची बातमीपतेर् 
 

१४ िडसबर इ. स. १७०३ या वषार्तील न दी व पुरवणी 
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मोगल दरबारची बातमीपतेर् 

 
१४ िडसबर इ. स. १७०३ या वषार्तील न दी व पुरवणी 

 
१४ िडसबर १७०३ 

 
कऱ्हाडचा ठाणेदार सुलेमानखान याच्या िवनंती माणे पुढील इसमानंा त्याच्यापाशी तैनात 

करण्यात आले:— 
 

(१) िफरोजखानाचा मुलगा अ दुल रसूल, (२) नुसरतचा मुलगा साद , (३) 
आनंदरावचा मुलगा महदा (जी). अमानु ाखान याने फैजु ा यास पुढे आणले होते. त्याला 
शभंरची मनसब होती. बादशहाने त्याला बडतफर्  केले. सुभे अहमदाबाद (गुजरात) चा िदवाण, 
ख्वाजा अ दुल हमीद याला अ दुल हमीदखान अशी पदवी देण्यात आली. (रतनपुरच्या लढाईत 
हा मार खाऊन धनाजी कैदेत सापडला.) 

 
ग्वालेरचा बक्षी आिण वाकेनवीस याने पुढील व तू पेशकश हणून पाठिव या. त्याचे नाव 

इमामकुली होते. चार गािलचे, चार समया, चार मोचल दां ासिहत (लोखंडाचे पण सोन्याचे पाणी 
िदलेले.) या व तू बादशहाने नजरेखालून घात या. 
 

धारूरच्या बात यावरून पुढील माणे कळले:— 
 

“तेथील (धारूर) िक ेदार व फौजदार, अन्वरबेगखान याने बडंखोर िस ीहसन याच्या 
गढीला वढेा घातला. र ब मिहन्याच्या एकोणतीस तारखेस गढी िंजकून घेण्यात आली. 
बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले.” मतलबखान व हमीदो ीनखान बहादुर हे आ े माणे 
मन्सूरखान व यासीनखान यानंा राजगड िक याच्या पिलकडे नेमले या ठाण्यावर कायम 
करण्यासाठी गेले आहेत. 

 
वऱ्हाड 

(१६ शाबान) चौदा िडसबर १७०३ 
 

काल रातर्ी हरकाऱ्याचं्या त डून पुढील बातमी कळली––“शतर्ूंचा (मरा ाचंा) सरदार नेमाजी 
िंशदे हा चाळीस हजार वार व पायदळ सैिनक घेऊन बादशाही मुलुख उध्व त करण्यासाठी वऱ्हाडच्या 
सु यात पोहोचला. वऱ्हाडचा सुभेदार खान िफरोजजंग याच्या तफ त्याचा नायब हणून (डे युटी) 
रु तुमखान िवजापुरी हा वऱ्हाडात काम पाहात होता. ही बातमी कळ यावर तो त्वरेने िनघाला. एिलचपूर 
(अचलपूर) जवळ त्याने शतर्ूंशी (मरा ाशंी) यु  केले. या यु ात उभयपक्षाचें िमळून जवळ जवळ एक 
हजार वार मारले गेले. शवेटी रु तुमखान िवजापुरी याला भा याच्या दोन जखमा झा या. तो जिमनीवर 
कोसळला. शतर्ूंनी (मरा ानंी) त्याला उचलून नेले.” बादशहाने पुढील माणे आ ा केली:– 
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(१) रु तुमखानाची जहागीर, मनसब ही पूवीर् माणे चालू राहतील. रु तुमखानाचा 

मुलगा हा गािलबखान याला हुजुरात बोलवण्यात आले. त्याला तीन हजार पाचश ेजात आिण तीन 
हजार वार अशी मनसब होती. तीत पाचश े वाराचंी वाढ करण्यात आली. दुसरा मुलगा 
इिलयासखान याला एक हजार जात आिण दोनश े वार अशी मनसब होती तीत पाचश ेजात आिण 
तीनश े वार अशी वाढ करण्यात आली. 

 
(१७ शाबान) पंधरा िडसबर १७०३ 

 
बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. राव मानिंसग (जाधव िंशदखेडकर) हा मुगलखानाच्या बरोबर 

येऊन बादशहाना भेटला. त्याने बादशहाना दोन मोहरा नजर के या. राव मानिंसग याला दीडहजार जात 
आिण एक हजार वार अशी मनसब होती. त्यात पाचश ेजात आिण दोनश े वार अशी वाढ करण्यात आली. 
तहकरखान, मोहंमद सलाह, मरहुम फीदाईखान (िशवकालीन दिक्षणचा मोगल सुभेदार बहादुरखानाचा 
भाऊ) ाची मुले आिण मीर अ करी वगैरे दोन जावई ाना बादशहानी सुतकातून काढून बोलािवले आिण 
त्याना योग्य ती बक्षीसे आिण मनसबी िद या. महंमद सलाहला िखलातीची व े, मीर अ कलीला 
मनसबीत वाढ, दुसऱ्या जावयाला बालाबंदचा अलंकार. 
 

मातबरखान (क याण-िभवडंीचा शासक) ाच्या सैन्यात तैनात असलेला अहमदखान ाला 
आिबदखान ही पदवी देण्यात आली. 
 

बादशाही हरकारा केशवराव हा औरंगाबाद येथे तैनात होता. त्याने पुढील वृ ातं िलहून 
पाठिवला–“शहाजादा महंमद बेदारबख्त ाच्या तोफखान्याचा मुख महंमद बाकर व सैन्यातील जमादार 
हाज हाजीिसयादत व सै यद सुजा ाचें मरा ाशंी यु  झाले. हे यु  जळगाव जवळ झाले. मरा ाचें 
सैन्य तीन हजार होते. हे सैन्य जोकुवाव खडे (नाव लागत नाही) ा मराठा सरदाराकडे होते. ा यु ात 
मरा ाचें अनेक लोक जखमी आिण अनेक लोक ठार झाले. चार जणाचंी डोकी कापण्यात आली, बारा 
घोडे लुटीत िमळाले. चार भाले हाती पडले. एक वार कैदी सापडला हे सगळे शहाजा ाचं्या समोर 
ठेवण्यात आले. 
 

केशवराव हरकारा ाच्या लेखावरून कळते की, मुनीमखान (हा पुढे मोगल सा ाज्याचा पतं धान 
झाला. ा वेळी त्याची नेमणूक काबुल सु यावर झाली होती.) हा मोठा काफीला घेऊन औरंगाबादेस 
शाबान मिहन्याच्या पिह या तारखेस पोहोचला. 
 

(१८ शाबान) सोळा िडसबर १७०३ 
 

आज बादशहानी िदवाणचे काम केले नाही. 
 

(१९ शाबान) सतरा िडसबर १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

िदवसाचा एक हर व चार घिटका झा या असताना बादशहानी न्याय कचेरीचे काम सुरू केले. 
राजगड िक याच्या पलीकडे ठाणी बसवण्याचे काम हमीरु ीनखान बहादूर, मतलबखान, करावलबेगी, 
मनसुरखान, आिण यािसमखान ाना सागंण्यात आले होते. आ े माणे त्यानंी ठाणी बसवली आिण 
हुजुरात येऊन त्यानंी मुजरे केले. 
 

िदवाणचे काम सुरू करण्यापूवीर् बादशहानी सरफराजखान ास बोलािवले, त्याला काही सूचना 
िद या. त्याला एक ढाल बक्षीस देण्यात आली. त्याला राजगडच्या पलीकडे ठाण्यावर पाठिवण्यात आले. 
ह ीशाळेचा यव थापक (दारोगा) हमीरू ीनखान बहादूर याने दलदलन उफर्  दलबादल ह ी 
बादशाहानी पहाण्यासाठी हणून आणला. बादशहाने ह ी नजरेखालून घातला. बादशहानी ह ीसाठी 
हणून बक्षीसे िदली आिण सािंगतले ह ीसाठी खैरात करा. ह ी सोन्यानी सजवला होता आिण नोबतीच्या 
आवाजात त्याला आणण्यात आले. ाच सुमारास बादशहानी चौदा ह ी नजरेखालून घातले. 
 

दिक्षणच्या सु याचा िदवाण मोतीम खान हा आजारी होता, तो बरा होऊन बादशहाना भेटला. 
मरहूम इ तु ाखान ाचा मुलगा आिण रसुलकुर (पुण्याजवळील िशवापूर) चा ठाणेदार मीर हशमतउ ा 
हा येऊन बादशहाना भेटला. ाची मनसब वाढिवण्यात आली. त्याला िखलातीची व े देऊन मान 
करण्यात आला. 
 

(२० शाबान) अठरा िडसबर १७०३ 
 

आज िदवाणचे (कचेरी) काम झाले नाही. 
 

(२१ शाबान) एकोणवीस िडसबर १७०३ 
 

आज बादशहानी िदवसाचा एक हर आिण पाच घिटका झाले असता न्याय कचेरीचे काम चालू 
केले. खवाशानचा दारोगा आिण बक्षी सदुर् ीन ाचा नायब (डे युटी) खानाजादखान ाला िहवा याची 
व े िखलात हणून देण्यात आली. 
 

हेराचं्या त डून समजले की, हणमंतराव वगैरे (मराठे) सरदार हे चौदा हजार वाराचें सैन्य घेऊन 
बादशाही छावणीपासून १४ कोसावर आले आहेत आिण त्याचंा हेतु कुटील आहे. बादशहा हणाले––
“बक्षीउरूलाखान आिण हमीदु ीनखान बहादूर ानंी तयार हाव ेत्या बदंखोराचं्या (मराठे) पािरपत्यासाठी 
मी त्यानंा पाठिवत आहे. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, खाननुसर जंग (झु फीकारखान) हा आ े माणे आपले सैन्य 
घेऊन वारसत (बारनेर, पारनेर तर नसेल?) येथे पोहचला असावा. बादशहाने आ ा केली 
“खाननुसर जंगला िलहा—हणमंतराव वगैरे बडंखोर बादशाही छावणीपासून १४ कोसावर आले आहेत. 
तु ही या आिण त्याचें पािरपत्य करा.” 
 

ह ीशाळेचा फौजदार आिण बहार ाचा मुलगा शाहामहंमद ाला गजम तखान अशी पदवी 
देण्यात आली. बादशहानंी पुढील माणे आ ा केली—छावणीचा कोतवाल सरबराहखान ाने चारश े



 
अनुकर्मिणका 

बेलदार बरोबर घ्याव ेआिण छावणी भोवतालच्या वाटेवर िंभती बाधंा यात आिण मोच कायम करावे. छावणी 
भोवतालच्या चौक्याना ताकीद देण्यात यावी की, लाकूडफाटा आिण घास दाणा आणण्यासाठी छावणीतील 
उंट आिण बलैही कधी वापरण्यात येऊ नयेत. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली—अहदीयानचा (िशलेदार) बक्षी नेकनामखान ाच्या 
पथकातील दोनश े वार, रायभान ाच्या पथकातील दोनश े वार, तो तीनश े वगेळे िशलेदार ानंी 
ह ीखाना आिण काफीला अहमदनगरपयत पोचवनू याव.े इरादतखान ाने ा मंडळींना पाठवाव.े 
चाकणचा फौजदार आमानु ाखान हा धान्याची रसद हुजुरात घेऊन येत आहे. त्यानेही काफी याबरोबर 
अहमदनगरपयत जाव.े 
 

खानफीरोजजंग ाच्या सैन्यात तैनात असलेला कृ णाजी ाचा मुलगा त्र्यंबकजी हा मध्यंतरी 
फरारी झाला होता. (नोकरी सोडून गेला होता) त्याला कामावर बहाल करण्यात आले (घेण्यात आले) 
आिण त्याची मनसब बहाल करण्यात आली (कामावर परत आलेला िदसतो.) 
 

(२२ शाबान) वीस िडसबर १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर आिण तीन घटका झा या असता न्याय कचेरी सुरू केली. गालीफखान वगैरे 
८ हजार वार खान फीरोजजंग ाच्या सैन्यात तैनात होते. त्यानंा बादशहाने बोलावले होते. बादशहाने तो 
आदेश र  केला. बादशहानी आ ा केली कीं, ऐवजबेखान गुजर्बदार्र हा गालीबखानाचे पथक घेऊन 
येण्यासाठी गेला होता. त्याने तसे न करता खान फीरोजजंग हा देईल ही रसद त्याने आप याबरोबर 
आणली. 
 

मीरहमजा ाला कळंब सरकारचा (वऱ्हाड) वाकेनवीस हणून नेमण्यात आले. त्याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. 
 

काल शहाजादा कामबक्ष याने बादशहाना सािंगतले की, मु तखरखानाचा मुलगा अझीझु ा ाला 
जहािगरी न िमळा यामुळे तो आिर्थक दुदर्शते आहे. बादशहानी त्याला नऊ अ या, काही सोने व चादंी ही 
बक्षीस हणून िदली आिण त्याला काही मनसबी आिण काही नगदी ावी अशी आ ा केली. 
 

(२३ शाबान) एकवीस िडसबर १७०३ 
 

आज िदवसाचा एक हर आिण तीन घटका झा या असता बादशहा तख्तेरवावंर (वाहून नेण्याचे 
िंसहासन) बसले आिण राजगड िक यासमोरील मोच पाहाण्यासाठी िनघाले. त्यानंी मनसूरखानाच्या 
तंबजूवळ ज्या तीची माणसे ठेवली आिण ड गराच्या पायथ्याशी जाऊन मोच्यार्ची पाहणी केली. मोच्यार्चा 
मुख तिर्बयतखान ाने तोफा व रेहकले (लहान तोफा) सर केले (उडवले) ते िक याच्या िदशनेे 
उडिवण्यात आले. िक यातील लोकानंीही तोफा चालिव या. त्यानंतर बादशहाची वारी परत िफरली. 
परत िफरतेवेळी िक यातील शतर्ूंनी पुन्हा तोफा चालिव या. बादशहाचे येण्या-जाण्याचे अंतर पावणेदोन 
कोसाचे होते. बादशहा दुपारच्यावळेी आप या िनवास थानात दाखल झाले. खालील मंडळींनी बादशहाना 
नजराणे अपर्ण केले:— 



 
अनुकर्मिणका 

 
(पेशकश) (१) फजले आलीखान ाचा मुलगा फजलेअली; (२) दीलेर हींमत, (३) 

अजमत कराबल, (४) अ दुल वाहीद, (५) रु तुमबहादूर. 
 

मरहूम मुतर्जाखान ाचा मुलगा स यद मु तफा हा शाहजादा मुईजु ीन (मुलतानचा सुभेदार) 
ाच्या फौजेत तैनात होता. त्याला बादशहानी आप या वतःच्या छावणीत बोलावणे पािठिवले. 

 
सफर् राजखान ाची नेमणूक राजगड िक याच्या पलीकडील ठाण्यावर करण्यात आली होती. तो 

त्या ठाण्यावर गेला नाही. बादशहाने त्याला मनसबीवरून बडतफर्  केले. त्याच्या जागी त्या ठाण्यावर 
आमानु ाखान ाची नेमणूक करण्यात आली. बादशहाने आ ा केली की, हमीरु ीनखान बहादूर ाने 
जाऊन अमानु ाखान ास नेमले या ठाण्यावर बसवनू याव.े 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली की–बाकरखान तनबक्षी (अहबी ाचंा समशीरबेग, बसईद 
आिण रायभान ाचें वार) ानंी मोगल खानाच्यापाशी जावे आिण काफीला अहमदनगरपयत पोचवावा 
आिण परत याव.े 
 

बादशहाने आ ा केली की, चाकणचा िक ेदार आमानु ाखान त्याचा नायब (डे युटी) हणून 
त्याचा भाऊ आताउ ाखान याने चाकणला जाऊन काम पाहावे. 
 

(२४ शाबान) बावीस िडसबर १७०३ 
 

राजगड िक याच्या पलीकडे असले या ठाण्यावरील ठाणेदार यासीनखान ास आ ा करण्यात 
आली की, “तु ही आपले पथक ठेऊन हुजुरात याव.े बादशहाची ही आ ा बक्षी नुलारखान ाचं्या 
िशक्क्यानीच पाठिवण्यात यावी.” 
 

हरकाऱ्याचं्या त डून पुढील बातमी कळली (मराठा) “सरदार हणमंतराव ाला बातमी कळली 
की, झु फीकारखान बहादूर नुसरतजंग हा धान्याची रसद घेऊन हुजुरात जात आहे. हे ऐकून हणमंतराव 
हा पळून साल याचा घाट आिण िशकारपूरचा भाग ा िदशनेे िनघून गेला. काल बादशहाने आ ा केली 
की, पूवीर् माणे जुना गंज (बाजार) पुढे चालू ठेवावा व नवीन गंज र  करावा. 
 

(२५ शाबान) तेवीस िडसबर १७०३ 
 

आज िदवाणचे (कचेरीचे) काम झाले नाही. खान बहादूर नु तजंग याने पुढील माणे पतर् िलहून 
पाठिवले (झु फीकारखान) – “बडंखोर (मराठे) ाचें पािरपत्य करून धान्याची रसद घेऊन मी बादशाही 
छावणीपासून चार कोसावर आलो आहे. आप या हुजुरात येण्यासंबंधी काय आ ा” बादशहाने पुढील माणे 
आ ा केली.–बडंखोर (मराठे) सवर्तर् पसरले आहेत. तु ही जाऊन त्याचें पािरपत्य करा आिण गुलबगार् 
भागातून रसद बादशाही छावणीसाठी येत आहे ती हुजुरात पाठवा. 
 

(२६ शाबान) चोवीस िडसबर १७०३ 



 
अनुकर्मिणका 

 
िदवसाचा एक हर आिण दोन घटका झा या असता बादशहाने न्यायकचेरीचे काम सुरू केले. 

राजगड िक याच्या पलीकडच्या िक याचा ठाणेदार यािसनखान हा आ े माणे हुजुरात येऊन बादशहास 
भेटला. त्याने पाच मोहरा िनसार (ओवाळणी) हणून पेश के या. आ े माणे तो न्यायकचेरीत आला आिण 
कठ ाच्या आत उभे राहून त्याने मुजरे केले. 
 

 सुभे खानदेश येथील िजझीया कर वसूल करणारा अमीन (अिधकारी) शरीफखानाचा मुलगा 
फिसउ ीन हा होता. त्याला तेथून बदलण्यात आले होते. तो येऊन बादशहाना भेटला आिण त्याने 
बादशहानंा एक पु तक भेट हणून अपर्ण केले. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

पुणे िवभागाचा ठाणेदार िशविंसग ाने िवनंती पतर् िलहून पुढील दोन मागण्या के या:– 
 

(१) “बादशाही छावणीचा कोतवाल सरबराहखान ाच्यातफ शखे मोहमद हा येथे असून 
ा भागातील जेला फार सतावीत आहे.” बादशहानी आ ा केली की, सरबराहखानाने शखे 

मोहमदला बोलावनू घ्यावे; 
 
(२) “दोनश े बेलदार आिण २९ कामगार ानंा खडकवास याची गढी बाधंण्यासाठी 

तैनात करण्यात यावी.” बादशहाने आ ा केली की, हमीउ ीनखान बहादूर यानी हे काम करावे. 
मरहूम तरीनखान ाचे नातू, शुजात वगैरे हे यार अलीबेगच्या मध्य थीने बादशहाच्या हुजुरात 
आले. त्याचं्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. 

 
राजगडच्या पिरसरात असलेला ठाणेदार मनसूरखान याने पुढील माणे िलहून पाठिवले– 

“ठाण्यातील लोकाचें रक्षण होणे आव यक आहे. गढी तयार करण्यासाठी लागणारे सामान अजून हाती 
लागले नाही. माणसासाठी काही िशधा (माणशी पावशरे साखर असा वाक्याचंा अथर् िदसतो) मुकरर करावा 
आिण अंमलबजावणीचा एक अिधकारी माझ्याजवळ नेमण्यात यावा. बादशहा हणाले योजना चागंली 
आहे. पूवीर् अशी योजना केली होती पण अंमलात आली नाही. दोनश ेबेलदार आिण अिधकारी पाठिवण्यात 
यावते. 
 

(२७ शाबान) पंचेवीस िडसबर १७०३ 
 

आज िदवाण (कचेरीत) काम झाले नाही. चीन कुलीजखान (भावी िनजामउल्मु क) ाच्या 
सैन्यात तैनात असलेला हमीदउ ीनखान ाला बादशहाने बोलाव ू पाठवले होते. पण नंतर 
कुलीजखानाच्या सागंण्यावरून ही आ ा र  करण्यात आली. 

 
(२८ शाबान) स वीस िडसबर १७०३ 

 
िदवसाचा एक हर आिण तीन घटका झा या असता बादशहाने न्यायकचेरी सुरू केली. चादूंरच्या 

िक यावर महंमद बाकर हा िक ेदार होता. त्याच्या जागेवर (हा चादंवड असावा) अबूलबरकातखान 
ाची नेमणूक करण्यात आली. हकीममु क (राजवै ) ाच्या आ तापैकी मोहमद अ फ हा नुकताच मध्य 
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आिशयाहून आला होता. त्याला िखलातीची (मानसन्मान) व े देण्यात आली. राजगड िक यासमोरील 
मोच्यार्त तिर्बयतखानाकडे तोफा पोचवण्याचे काम रादअंदाजखान िमगबाशी ाजकडे देण्यात आले. 
अजिमरचा सुभेदार हसनअ ीखान (भावी कालातील सै यद बधूंपैकी) ाला तेथून बदलण्यात आले. 
त्याची नेमणूक माडूं (माडंवगड) येथे करण्यात आली. माडंवगडचा पूवीर्चा फौजदार नवाजीतखान ाला 
शहाजादा बेदारबख्त ाच्या सैन्यामध्ये तैनात करण्यात आले. नेवात (िद ीजवळ) येथील फौजदार 
शुकरु ाखान याने आकर्ाम आिण इ फींदीयात या दोन भावाचंी (बडंखोर) डोकी कापली होती ती 
बादशहाकडे पाठिवण्यात आली. ती डोकी बादशहाने नजरेखालून घातली. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली “दंडराजपुरीचा िक ेदार िस ी याकूबखान ाला िलहा.” 
त्याने आपला मुलगा िस ीअंबर ाच्या बरोबर श-ेदोनश े वार आिण पाचश े पायदळ देऊन हुजुरात 
पाठवावे. खानजमानफ ेजंग (सभंीजीराजानंा पकडणारा शखे िनझाम मुकरबखान तो हाच) ाचा मुलगा 
अ दुलकादर ाने िवनंती केली की, “माझ्या मो ा भावाला आप या हुजुरात येण्याची माफी आहे. तशी 
माफी मला पण असावी.” 
 

िवजापूर सु याचा सुभेदार चीन कुलीजखान भावी िनजामउल्मु क हा होता. तळकोकणाची 
फौजदारी व बेळगावं िज ाची फौजदारी व संपगावची ठाणेदारी ा तीनही जागा सै यदखानाकडे होत्या. 
बादशहानी त्या तीनही जागेवरून सैयदखानाला बदलले आिण ा तीनही जागावर िवजापूरचा सूभेदार 
िचनकुलीजखान ाची नेमणूक केली. िचनकुलीजखानाच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. 
 

सै यदखानाला हुजुरात बोलावण्यात आले. तळकोकणवर िचनकुलीजखान त्याचा नायक 
फौजदार हणून त्याचं्यात सैन्यातील िनसारखानाची नेमणूक करण्यात आली. 

 
औरंगाबादचा कोतवाल आिण फौजदार रबीखान ाला बऱ्हाणपूरच्या कोतवाली आिण 

फौजदारीचे काम देण्यात आले. 
 
बेनीशहादूगर् (पन्हाळगड) चा िक ेदार आिण फौजदार रावतमल ाच्याकडे बेळगाव आिण 

नरगाव (?) च्या ठाणदाऱ्या देण्यात आ या. रावतमलची मनसब वाढिवण्यात आली. त्यािशवाय 
बादशहानी बऱ्याच लोकाचं्या मनसबी वाढिव या. त्यात दोन नाव े पुढील माणे आहेत––क ूराव 
हरकाशी, औरंगाबाद आिण दुसरा त्याचा चुलतभाऊ रामचदंर् केशव. 
 

(२९ शाबान) स ावीस िडसबर १७०३ 
 

आज िदवाणचे (कचेरी) काम बदं होते. संध्याकाळच्या नमाजच्या वळेी शहाजादा कामबक्ष ाने 
बादशहाच्या राज्यकारभाराच्या ४८ या वषार्च्या सुरवातीच्या ितपदेच्या चदंर्ोदयाच्या िनिम ाने अिभनंदन 
केले आिण मुजरे केले. 
 

अ ठेचाळीसा या वषार्ची कारकीदर् सुरू 
(१ रमजान) अ ावीस िडसबर १७०३ 

 



 
अनुकर्मिणका 

आज िदवाणचे काम बदं होते. बादशहाचा मुलगा आिण गुजराथचा सुभेदार बादशहाजादा मुहंमद 
आजम आिण आजमचा मुलगा आिण औरंगाबाद वगैरेचा सुभेदार याचंी रमजानच्या िनिम ाने अिभनंदनपर 
पतेर्, त्याचंा वकील सु ताननजर याने बादशहासमोर ठेवली. ती त्याने नजरेखालून घातली. माडंवगडचा 
फौजदार व िक ेदार हसनअलीखान ाची मनसब वाढिवण्यात आली. जाफरबेग वगैरे माणसे मध्य 
आिशयातून आली होती, त्यानंा मनसब देण्यात आ या. मरहूम शरीफखानाचा मुलगा मीर फसीउ ीन 
याला राजगड िक यासमोरील मन्सूरखानाच्या ठाण्याचा वाकेनवीस हणून नेमण्यात आले. 
 

 प ा (िव ामगड िक ा, िज हा नगर) येथील िक ेदार आिण फौजदार याने पाठिवलेला िवनंती 
अजर्, बादशहाने नजरेखालून घातला. 
 

मोितमदखान दखनी याला रमजान मिहन्यापुरती चौकी पहाऱ्यावरची कामिगरी माफ करण्यात 
आली. 
 

(२ रमजान) एकोणतीस िडसबर १७०३ 
 

(राजे) शाहू याचंा पुतण्या मानिंसग याला बादशहाने कृपाळू होऊन िखलातीची व े िदली [हे नाव 
नवीनच पुढे येत आहे. हा मानिंसग कोण? का?ं िबरादर हणजे भाऊ या ऐवजी िबरादर जादा हणजे 
पुतण्या हा श द दैनंिदनी लेखकाने चुकून िदला असेल काय? मराठी कागद पतर्ावंरून शोध हावा]. 
 

मलूकचंद राकर हा मुसलमान झाला. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली व त्याचे नाव अबदु ा 
ठेवण्यात आले. 
 

औरंगाबाद येथे असलेला बादशाही हरकारा केशव राय याच्या िलिहण्यावरून पुढील गो ी 
कळ या. 
 

मुक्तारखानाचा मुलगा इि तकारखान हा कािफला घेऊन औरंगाबादेत दाखल झाला. काल तो 
शाहजादा बेदारबख्त याच्या हुजुरात गेला. त्याने एक धमर्गंर्थ बेदारबख्ताला अपर्ण केला. शहाजा ाने 
त्याला िखलातीची व े िदली. 

 
अमीरउल्उमरा (अस खान) बक्षी रुहु ाखान, मतलबखान, हमीदो ीनखान बहादूर वगैरे े  

अमीरानंी बादशहाच्या कारकीदीर्चे अ ठेचाळीसावे वषर् सुरू झाले हणून त्याचे अिभनंदन केले व मुजरे 
केले. 

 
रणथंबोरच्या िक ेदारीवर आिण िसरपूर वगैरेच्या फौजदारीवर हाितमखान हा होता. त्याला 

बदलून बादशहाने गुजरात सु यातील मुहंमदबेगखान याची नेमणूक केली. 
 
खानदेशच्या सु यावर बऱ्हाणपूर येथे सुभेदार शहाजादा बेदारबख्त याचा नायब (डे युटी) हणून 

अलीमदार्नखान हा काम पाहत होता. त्याच्या जागेवर बेदारबख्ताच्या सरकारातील िदवाण मीर 
अहमदखान याची बऱ्हाणपूर येथे नेमणूक करण्यात आली. हा हु ा त्याच्या िदवाण ा हु ाला जोडून 
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होता. धान्याची रसद आणण्यासाठी इ तबेग गुजर्बदार्र यास अहमदनगरकडे पाठिवण्यात आले. 
बादशहाने त्याला िनरोप िदला. 
 

पुरवणी 
 

[टीप.––ह तिलिखतातील पानावर यापुढेही इ. स. १७०३ च्या बऱ्याच न दी आढळतात. त्या 
ज या आढळ या त्या कर्माने पुढे देत आहे. वाचकानंी मागील पानावरील १७०३ च्या न दी पाहताना पुढील 
न दी आिण त्याचं्या तारखा याजंकडे काळजीपूवर्क लक्ष ाव.े] 
 

(६ रमजान) वषर् ४७; १३ जानेवारी १७०३ 
 

आज बादशहाने िदवाण बदं ठेवले. दुपारच्या नमाजनंतर त्याने न्याय कचेरी केली. गुलबग्यार्चा 
िक ेदार आिण फौजदार इरादतखान याच्याकडे बादशाही छावणीपासून पुण्यापयतच्या मागार्च्या रक्षणाचे 
हणजे राहदारीचे काम देण्यात आले होते. त्याला िखलातीची व े देऊन िनरोप देण्यात आला. त्याच्या 
मनसबीत ही सूट देण्यात आली. 

 
बगंारपुरचा (बकंापू तर न हे?) बदललेला फौजदार हुजुरात होता. त्याची मनसब कमी केली 

होती ती बहाल करण्यात आली. 
 
इनायतखानाचा मुलगा िजयाऊ ा याने िवनंती केली की, गे यावषीर् रमजानमध्ये मला चौकी 

पहाऱ्याचे काम माफ करण्यात आले होते. यंदाही तसेच करण्यात याव.े िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
वऱ्हाडकडून आले या बात यावरून कळले की, अलीमदार्नखान ाच्या सैन्यात तैनात असलेला 

मुहमंद जाफर हा मरण पावला आहे. 
 
तरिबअतखान (तोफखान्याचा मुख) याने पुढील माणे अजर् पाठवला कान्होजी सातश ेजात व 

चारश े वार असलेला मनसबदार, िशवाजी स र आिण पाचं पाचं आिण स र वार, असा पाच मनसबदार 
व बाळाजी दोनश ेजात चाळीस वार, ही मंडळी बडतफर्  झाली होती. ती बहाल करण्यात यावी. बादशहाने 
मान्य करून व बक्षींनी ते करण आप यापुढे माडंाव ेअशी आ ा केली.” 

 
बादशहाने आ ा केली की, दोन गुजर्बदिर नेमा आिण तोफा ओढून आणण्यासाठी एक हजार 

मोहरा ा. ही र म मुगलखानापाशी पोहचावी. हपुरीच्या तळावरून आिण अहमदनगरहून तोफा 
हुजुरात आणा यात. त्या आणताना त्याचं्याबरोबर संरक्षक पथके ावी. 
 

(७ रमजान) चवदा जानेवारी, १७०३ 
 

बादशहाने दोन्ही िदवाण बदं ठेवले. बक्षी रुहु ाखान याने आ े माणे बादशहापाशी बऱ्हाणपुरचा 
सुभेदार आिण बागलाण्याचा फौजदार याची मनसब व हु े याची हकीकत कळिवली. 
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बादशहाने त्यात पाचश े जात अशी भर घातली. बादशहाने मतलबखान करावल बेगी यास 
हटले–“इरादतखान याची नेमणूक बादशाही छावणीपासून पुण्यापयतच्या मागार्च्या ठाणेदारीत व 
राहदारीवर करण्यात आली आहे. तु ही जाऊन त्याला त्याच्या ठाण्यावर कायम करून या.” 

 
तरिबयतखानाने क डाणा िक याच्या मोचार्वरून पुढील माणे िवनंती अजर् पाठवला.— 
 
“अमानु ाखान येऊन मला हणाला की, दौलतमंदखानाची पथके िशवापुरीच्या ठाण्यातं आहेत. 

पण मला त्याचंी खातर्ी वाटत नाही. आपली काय आ ा आहे. यावर बादशहाने ते ठाणे पण 
अमानु ाखानाच्या ता यात िदले.” 

 
रायबाग आिण हुकेरी येथील फौजदार आिण अमीन मुहमंद अ फ याला तेथून बदलण्यात आले 

होते. पण आता बादशहाने तेथीलच िक ेदारी व अमीनी िदली आिण त्याची मनसब पूवीर् माणे बहाल 
ठेवली. श शु ीन मुहमंदखान, मरहूम (िमरजेच्या ल ात मारला गेलेला) याचा भाचा मीर हािशम हा 
मुधोळ येथे फौजदार होता. त्याच्या मनसबीत सूट देण्यात आली. गुलाम मुहंमद हा इंदूरबोधन (आजचे 
िनजामाबाद आन्धर्) व बोमगल येथे फौजदार होता. तो वारला त्याच्या जागी ख्वाजा मोमीन याची नेमणूक 
करण्यात आली. इ तखानाच्या वकीलाने िवनंती केली की, िदवाणानी जागीर बदलून इ त खानाच्या 
ऐवजी दुसऱ्या माणसाला तनखा देण्यास सुरूवात केली आहे. आपली जुनी जहागीर कायम राहावी अशी 
त्याची िवनंती आहे. बादशहाने जागीर व मनसब या दोन्ही बहाल के या. 

 
वसंतगड उफर्  िकलीदफतह या िक यावर लालराम हा िक ेदार होता. बादशहाने त्याला तेथून 

बदलला. त्या िक यावर बलराम याची नेमणूक करण्यात आली. बलराम हा खान िफरोजजंग याच्या 
सैन्यात तैनात होता. त्याला तेथून काढून वसंतगड िक यावर पोहोचिवण्यासाठी एक गुजर्बदार्र नेमण्यात 
आला. पूवीर्च्या िक ेदाराला हुजुरात आणण्यात याव ेअशी आ ा झाली. 
 

पंधरा जानेवारी १७०३ 
 

िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. बादशहाच्या आ े माणे बक्षी रुहु ाखान आिण मतलबखान हे 
दोघे क डाणा िक याच्या समोरील मोचार्त असले या सरदारखानाचे ठाणे पाहण्यास गेले. ते रातर्ी तेथेच 
रािहले. 
 

सोळा जानवारी १७०३ 
 

क डाण्याच्या पायथ्यापाशी मुहमंद जमान हा गोळी लागून ठार झाला. हैदर्ाबाद-कनार्टकचा नायब 
फौजदार दाऊदखान प ी याने िवनंती अजर् िलहून पाठिवला की, येथे तैनात असलेले बाचमदबाई (नाव 
लागत नाही) वगैरनी वे ोरचा िक ा फ े केला. त्या करणात मोठी कामिगरी बजावली. बादशहाने 
त्याची मनसब वाढिवली. हुमाय ू कुली बेग याचीही मनसब वाढिवण्यातं आली. त्या माणे स यदहसन 
अ ाऊ ीन, मंजूरबेग, शखेबहादूर इत्यादीच्या मनसबी वाढिवण्यात आ या. 
 

सात मे १७०३ 
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दौलतमंदखान, त्याला िखलातीची व े देण्यात आली आिण त्याला चाकणचा िक ेदार व 

फौजदार कामयाबखान याच्याबरोबर पाठिवण्यात आले. 
 

चौल बदंरचा मुत्स ी (कारभारी) शखे मुहंमद यास मोमीनखान अशी पदवी देण्यात आली. 
 
बादशहाना कळिवण्यात आले की, बादशाही छावणीत चोऱ्या फार होत आहेत. बादशहा 

हमीदो ीनखान बहादूर याला हणाले––“तु ही व छावणीचा कोतवाल सरबराहखान यानंी जाव ेआिण 
सवर् पथकानंा िश तवार उभे करून छावणी भोवती काटेरी कंुपणे घालावी”. बादशहाच्या आ े माणे 
करण्यात आले. यापूवीर् अमानु ाखान यास आ ा करण्यात आली होती की, त्याने िशवापूरचा घाट नीट 
करण्यासाठी जाव.े आता आ ा झाली की, त्याच्याऐवजी, अताउ ाखान याने जाव.े मतलबखान याने 
िवनंती केली की, माव याचंा दारोगा (अिधकारी) अबदुलकरीम याच्या मनसबीत दहा वारानी वाढ 
करण्यात आली. पण हा हुकूम (परवाना) मन्सूरखान्याच्या िशक्क्यािनशी आहे. तर रिज टर (िसया हा) 
मध्ये न द करावयाची काय? बादशहाने आ ा केली की, दहा वाराच्या वाढीची न द करा. ह ीशाळेचा 
करोडी हणून, िमजार्बेगच्या ऐवजी खाजाअरब याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

शाहजादे मुहंमद बेदारबख्त, मुहंमद मुईजो ीन व मुहंमद अजीम (औरंगजेबाचे नातू, बेदारबख्त, 
औरंगाबादेचा सुभेदार आिण आजमचा मुलगा. मुइजो ीन मुअ मचा मुलगा आिण मु तानचा सुभेदार, 
अजीम मुअ मचा मुलगा आिण बगंालचा सुभेदार) याचंी पतेर् आली ती बादशहाचे नजरेखालून घातली. 
 

मन्सूरखानाचा मुलगा आितशखान याला कोला (कोणत थळ असावे समजत नाही.) येथे 
ठाणेदार हणून नेमण्यात आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. हरकाऱ्याचं्या त डून पुढील हकीकत 
कळली. धनाजी जाधव याने गुलबग्यार्च्या भोवतालचा देश लुटला. तेथून तो भीमेच्या काठावरील 
अकलूज येथे पोहोचला. मरा ानंा ही बातमी लागली. ते धनाजीला जाऊन िमळण्यासाठी जात आहोत. 
धनाजी जाधवच्या सैन्यात पंधरा हजार वार आहेत. त्याचा (धनाजी) हेतू ा सैन्याच्या ारे धामधूम करावी 
असे आहेत. 
 

अमीरउल्उमरा (अस खान) मुजऱ्यासाठी आला. न्याय कचेरी सुरू होण्यापूवीर् बादशहाने त्याला 
परत जाण्यासाठी िनरोप िदला. पुढील माणे ठाणी आिण ठाणेदार या नेमणुका झा या:— 

 
(१) जािबताखान, ठाणेदार कोयंदा (?) 
 
(२) अमानु ाखान, ठाणेदार कानकी (?) 
 
(३) अबदुल रसूलखान, ठाणेदार––मानदन (?) 

 
आठ मे १७०३ 

 
आज िदवाणचे काम बदं होते. 
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नऊ मे १७०३ 

 
आज िदवाणचे काम बदं. 

 
िदवाणेखासचा दारोगा ( यव थापक) हमीदो ीनखान बहा र हा बादशहाच्या आ ेने 

तरिबयतखानाच्या डेऱ्यावर गेला. त्याने तरिबयतखानाला बादशहाच्या िव ातंीगृहात हुजूरात आणले. 
तरिबअतखानाने बादशहाना पाचं मोहरा िनसार (ओवाळणी) हणून िद या. बादशहाने त्याच्यावर 
कृपाकरून त्याला पाचश ेरुपये िंकमतीचा कमरबदं (शलेा, प ा) िदला आिण त्याला आप या तंबकूडे परत 
जाण्यात िनरोप िदला. 
 

कऱ्हाडचा ठाणेदार यासीनखान याने पुढील माणे िवनंती अजर् पाठवला–“बहमनवाडीचा ठाणेदार 
मुहंमद वजीर हा रयतेवर जुलूम करीत आहे. तेथील ठाणेदारीवर आपला भाचा व स यद इ ािहमचा 
मुलगा मुहंमद हुसेन याची नेमणूक करण्यात आली तर ठाण्याचा बदंोब त योग्य कारे होऊ शकेल” 
बादशहाने िवनंती मान्य केली. 
 

बादशाही छावणीचा काजी अकरमखान याचा मुलगा सई ो ीन याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

सखरलना (िवशाळगड) येथे तैनात असले या हरकाऱ्याने पुढील माणे िलहून पाठिवले–
“बडंखोराचंा (मरा ाचंा) सरदार कान्होजी (आंगेर्?) याने िफरंगी लोकाचें एक जहाज, चार लाख रुपये 
मालम ेचे संपूणर्पणे लुटले. 
 

शाहूला मुसलमान करण्याचे यत्न 
 

बादशहानी हमीदो ीनखान बहादूर यासं पुढील माणे आ ा केली–“संभा (जी) चा मुलगा राजा 
शाहू हा गुलालबागमध्ये कैद आहे, त्याला बोलवा, आिण त्याला हणा की, तू मुसलमान हो.” त्या माणे 
हमीदो ीनखान शाहूला बोलला–परंतु, शाहूने ते मान्य केले नाही. हमीदो ीनखान याने ही बातमी 
बादशहाला कळवली. बादशहाने आ ा केली की, शाहूवर (कडक) नजर ठेवा. 

 
हरकऱ्याचं्या त डून पुढील बातमी कळली–“बडंखोर (मराठे) यानंी बारशीगाव लुटले. तेथे 

असले या बादशाही खिजन्यातील चाळीस हजार रुपये त्याने लुटून नेले. त्या िशवाय त्यानी तेथील 
देशमुख आिण देशपाडें यानंा कैद करून आप या बरोबर नेले. गािजउ ीनखान बहादुर (िफरोजजंग, भावी 
िनजामउलमु काचा बाप) हा बारशी पासून सोळा कोसावर होता. त्याने मरा ाचं्या पािरपत्यासाठी पथके 
पाठिवली. 

 
बादशहाच्या आ ेने हमीदो ीनखान बहादूर आिण मुहंमद अमीनखान बहादूर हे दोघे अमीरउल्

उमरा (असदखान, मुख्य धान) याचं्या तळावर गेले आिण त्याला घेऊन ते बादशहाकडे बादशहाच्या 
िव ातंीगृहात आले. बादशहाने त्याला हटले “तुमचा मुलगा मुहंमद इसहाक उफर्  इनायतखान हा 
शहाजानाबाद येथे दहा हजार रुपये वषार्सन घेऊन राहात होता तो वारला. परमे राच्या इच्छेसमोर 
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कुणाचाही इलाज चालत नाही. सवार्ंची हीच ि थती आहे.” यानंतर असदखानाला िखलातीची शोकव े 
आिण एक िशरपेचही देऊन बादशहाने त्याला आप या डेऱ्याकडे जाण्यास िनरोप िदला. असदखानाचे 
भोजन व इतर खा  पेये ही बादशाही मुदपाकखान्यातून पाठिवण्यात यावी अशी हकीम सािदकखान याला 
आ ा करण्यात आली. 

 
बक्षी रुहु ाखान याला बादशहाने आ ा केली–“तु हाला कही (घासदाणा आिण रसद) घेऊन 

येण्यासाठी मी पाठवीत आहे. तु ही सात हजार आठश े वाराचें सैन्य बरोबर घेऊन जाण्यासाठी तयार 
करा. 

 
फ ेउ ाखान बहादूर याच्या वकीलाने िवनंती केली की, फ ेउ ाखान (िवशाळगडच्या वे ात 

याने बरीच मेहेनत केली) हे आ े माणे बादशाही छावणी नजीक आले आहेत. त्यानंा छावणीत येण्याचे 
परवानगी पतर् िमळाव.े 

 
सुभे वऱ्हाडात तैनात असलेला हरकारा याने पुढील माणे िलहून पाठिवले–“(मरा ाचंा) 

सदरदारशाजी (शहाजी असू शकेल) हा तीन हजार वाराचें सैन्य घेऊन आला. त्याने या िज ातील 
परगणे उध्व त केले. तो एिलचपूर जवळ (अचलपूर) आला. वऱ्हाडचा सुभेदारखान िफरोजजंग याच्या 
तफ नायब हणून (डे युटी) तीरअंदाजखान हा काम पहात होता. त्याने आपला मुलगा मीरकखान याला 
आघाडीवर पाठिवले व वताः त्याच्या मागोमाग िनघाला. यु  झाले. बादशहाच्या कृपेमुळे शतर्ूंपैकी 
अनेकजण मारले गेले व अनेक जखमी झाले. आप या सैन्यात ही माणसे कामी आली. शतर्चूा पराजय 
झाला. मोठा िवजय िमळाला. बादशहा हणाले” सेवचेा मजुरा झाला, सेवा मान्य झाली. 
 

दहा मे १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर आिण तीन घटका झा या असता बादशहा न्याय कचेरीत आले (आदालत) 
फ ेउ ाखान बहादूर आलमगीर शाही हा बडंखोराचं्या (मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी िबकापूर (?) वगैरे 
भागात गेला होता. तो बादशहाच्या आ े माणे येऊन भेटला. त्याने िनसार (ओवाळणी) हणून पाच मोहरा 
अपर्ण के या. बादशहाने त्याला िखलातीची व े िदली. बादशहा त्याला हणाले–“तु ही राजगड व तोरणा 
ा भागात जा आिण मोच्यार्साठी जागा पाहून या.” पावसा याचे िदवस (जवळ आलेले) ा साठी 

चदंनवदंन िक याला त्याने वढेा घातला होता, तो वढेा चालवणार होता. फ ेउ ाहाच्या पुढील मंडळींनी 
बादशाहाची भेट घेऊन त्यानंा िनसार िद या. िनहदीखानाचा मुलगा िमझार् महमद, इ तखान (?) स यद 
िमझार् महमद. 

 
झु फीकारखानाच्या छावनीत तैनात असलेला रामिंसग हाडा (ई रिंसगचा मुलगा) याने 

बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) फ े झा याब ल प ास मोहरा पाठिव या होत्या. त्या बादशहाच्या नजरेखालून 
गे या. 

 
चाकणचा िक ेदार व फौजदार कामीयानखान ाने (आपला भाऊ) तिर्बयतखान ाच्या ारे 

िवनंती अजर् पाठिवला की, “मी येथे पोहोचलो असून येथे सावधिगरी बाळिगत आहे. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहानेह मीउ ीनखान बहादूर आिण छावणीचा कोतवाल सरबराहखान ाला आ ा केली की, 
छावणीच्या भोवती बदुंकची तैनात करावेत. हमीरू ीनखान बहा र ाने िवनंती केली की, तळावरून 
(ब हपुरीच्या) बदुंकी येईपयत बादशाहाच्या तैनातीत असलेले एक हजार बदुंकधारी तैनात हावते. 
बादशाहाने िवनंती मान्य केली. बादशहानंा कळिवण्यात आले कीं, रुहु ाखान हा आज कही (घासदाणा) 
आणण्यास गेला आहे. 

 
अबदुलरसुलखान हा छावणी भोवतीच्या मानमोदर् (?) येथे ठाणेदार होता. त्याला तेथून 

बदलण्यात आले आिण त्याला गडनमुना (कडिनमुने) येथील ठाणेदारीवर नेमण्यात आले. कडिनमुनीवर 
पूवीर् िनझामराव हा ठाणेदार होता त्याला तेथून बदलण्यात आले. अबदुलरसुलच्या मनसबीत वाढ 
करण्यात आली. 

 
बादशहाने आ ा केली की, एक आिधकारी नेमण्यात यावा. चाकणचा िक ेदार जानबाझखान 

ाची नेमणूक बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) येथे करण्यात आली आहे, तर सदर आिधकाऱ्याने चाकणला जाऊन 
जाहबाझखानाला हुजुरात घेऊन यावे. 
 

अकरा मे १७०३ 
 

आज दोन्ही िदवाण बदं होते. आज बादशहानी तोफखान्याचा मुख तिर्बयतखान याला बोलावनू 
पुढील माणे आ ा केली––“तु ही ज्यु लतु मु क (देशाचा कारभार पहाणारा असदखान मुख्य धान ) 
ानंा सागंा ापुढे सरकारी कागदपतर्ावर तु ही आपली िदवाणीची मोहोर जेथे आव यक असेल तेथे 

कामाला लावा, काम चालू ठेवा,” त्या माणे तिर्बयतखानानी केले आिण परत येऊन बादशहास कळिवले 
की, मुख्य धान हे आ े माणे िदवाणी कागदावर िश े  करीत आहे आिण िवनंती करीत आहेत की, 
बादशहाची आ ापालन करण्यास त्यानंा कोणत्याही कारची हरकत नाही. 
 

बारा मे १७०३ 
 

आज बादशहाने िदवाण बदं ठेवले, पण दुपारनंतर (नमाजानंतर) न्याय कचेरी केली. 
 

क याण-िभवडंीचा वगैरेचा ठाणेदार मातबरखान ाने पुढील माणे िवनंती अजर् पाठिवला—
“मोपत (िक याचे नाव लागत नाही) चा िक ेदार हादीकुली ाला िक याचा बदंोब त राखता येत 
नाही. तो नेहमी दारूच्या धंुदीत असतो आिण रयतेवर जुलूम करीत असतो. मी, अनेकवेळा त्याला सागंून 
पाठिवले की, िक याब ल खबरदारी बाळगावी पण तो मनावरच घेत नाही. िवनंती अशी की, अ दुल 
रहीमचा मुलगा आिण उदबेदखान ाचा भाचा रहीमान दाऊद ाला हादीकुलीच्या जागी नेमण्यात याव.े 
रहीमान दाऊद हा सध्या लोळा (?) िक याचा िक ेदार आहे. लोळा िक यावर मुकंुदरामचा मुलगा 
शभंरूाम हा तैनात आहे. हा शभंरूामला लोळाची िक ेदारी ावी. 
 

बादशहाने िवनंती मान्य केली, त्या माणे नेमणुका करण्यात आ या. सुभे महमदाबाद (िबदर) चा 
माजी िदवाण मीर अ दुल रहमान उफर्  दारादखान ाने पुढील माणे अजर् पाठिवला–“मी औरंगाबादेस 
आलो, मी औषधोपचार केले आता कृती बरी आहे, आ ा होत असेल तर मी हुजुरात येतो.” 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशहाने आ ा केली की, औरंगाबादचे बक्षी वाकेनवीस ानंा िलहून ासंबधंी चौकशी अहवाल 

मागिवण्यात यावा, त्यानंतर घाटाखालच्या देशाचा (कऱ्हाड वगैरे) ठाणेदार यािसनखान ाने 
पुढील माणे िवनंती अजर् पाठिवला मला हुजुरात घेऊन येण्यासाठी यादगारबेग गुजर्बदार्र (दंडधारी) 
ाला पाठिवण्यात आले आहे. िवनंती अशी की, येथे चोराचंा (मरा ाचंा) सुळसुळाट झाला आहे. 

कृपाकरून गुजर्बदार्राला परत बोलावनू घेण्यात याव.े मला काही िदवस राहू देण्यात यावे. िवनंती मान्य 
करण्यात आली. 

 
ई लामपूर ( पूरी) चा िक ेदार शुकोहखान ाचा िवनंती अजर् बादशहाच्या नजरेखालून गेला 

त्यातं पुढील माणे मागण्या होत्या:— 
 
मागणी (१) िक याचे एखादे िचन्ह िमळाव,े बादशहाने आ ा केली की, फमार्न औरंगाच्या मोहोरे 

िनशी देण्यात याव,े मागणी (२) महमद फाजलचा मुलगा अ दुल गनीम ाची कमी असलेली मनसब 
वाढिवण्यात यावी, िवनंती मान्य करण्यात आली, मागणी (३) येथे चोरानंी (मरा ाचंी) ये-जा फार आहे. 
त्यामुळे नेमले या पथकापेक्षा माणसे जा त ठेवणे भाग पडते. घो ानंा डाग देणे वगैरे माफ कराव,े मागणी 
(४) दारु गो याचं्या खात्यात माणसे नेमण्यात यावीत, सैिनक नेमण्यात याव,े १०० सैिनक नेमण्याची 
आ ा मान्य करण्यात आली, मागणी (५) िवरादरीचे अ दुल गिनिंमना माझ्यापाशी तैनात करण्यात यावे, 
मागणी (६) मोहोळ आिण करकंब ा परगण्यात जहािगरी िमळावी, ावर महमतखानाची चौकशी करुन 
वृ ातं सादर करावा, अशी आ ा झाली. हैदर्ाबादचा सुभेदार मोहंमद कामबक्ष ाचा नायब आिण कोहीरचा 
फौजदार मुज फरखान ाचा खुराक खुबाबची करमाची दोन वषार्साठी देण्यात आली. मुख्य धान 
असदखान ाचें नातू महमंद सालेह व महमद काझीम (आसतखानाचा मुलगा िदवगंत मोहमद इसाक उफर्  
इलायतखान ाचे पुतर्) ानंा मतलबखान ाने बादशहाच्या आ ेने िपत्याच्या शोकातून बाहेर आणून 
बादशहाकडे आणले. िरती माणे त्यानंा शोकव े देण्यात आली. 

 
तरिबयतखानाच्या िवनंती माणे तोफखान्यात चार जणाचंी नेमणूक करण्यात आली. त्यानंा 

िखलातीची व े देण्यात आली. गढ नमूना (कडिनमोणे) येथील ठाणेदार अ दुल रसुलखान ाला िनरोप 
देण्यात आला. 

 
पुण्यात तैनात असलेले बदुंकची ानंी न्याय कचेरीत (अदालत) तकर्ार माडंली की, “पाच वष 

झाली आ हाला आमच्या पगाराची थकबाकी िमळाली नाही. सरकारातून जे देण्यात आले ते मनसूरखान 
(तोफखान्याचा मुख) ाने बळकावले आहे. आमची िवनंती ही की, आमची नेमणूक बादशाही 
तोफखान्यात करण्यात यावी (दिक्षण सु याच्या तोफखान्यात न हे) आिण आमची पगार बाकी आ हाला 
देण्यात यावी.” 

 
बादशहाने आ ा केली की, वरील मंडळींना कोतवालाच्या हवाली करण्यात याव.े 
 
दिक्षण सु याचा िदवाण मोतीमतखान ाचं्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. अशीच वाढ 

बादशाही खात्यातील इतर अिधकाऱ्याचं्या बाबतीत करण्यात आली. बऱ्हाणपूर येथील इ लामपुरातील 



 
अनुकर्मिणका 

सरकारी बागेचा अमीन ाला वाढ देण्यात आली. मीरनेमतु ा ाला जु रचा बक्षी आिण वाकेनवीस 
हणून नेमण्यात आले. 

 
तेरा मे १७०३ 

 
आज िदवाणचे काम बदं होते. 

 
चौदा मे १७०३ 

 
िदवसाचा एक हर आिण दोन घटीका झा या असता बादशहाने न्याय कचेरी कामास सुरवात 

केली. (अदालत) मोगलखान ाच्याकडे बादशाही छावणीपासून औरंगाबादपयतच्या राहदारीचे हणजे 
मागर् रक्षणाचे काम होते. त्याने औरंगाबादेहून काफीला हुजुरात आणला होता. तो बादशहाना भेटला. ती 
भेट न्याय कचेरीत झाली. त्याने दोन मोहरा िनसार हणून बादशहाना अपर्ण के या. 
 

ईनायतउ ाखान (अहकामे आलमिगरी ा औरंगजेबाचा लेखक, संगर्ाहक आिण िचटणीस) 
ाचा जावई आिण संगमनेर वगैरेचा फौजदार आमानतखान उफर्  ख्वाजा महंमद (१७२४ मध्ये हा 

मुबारीजखान ा नावाने हैदर्ाबादचा सुभेदार होता–फ ेख ार्च्या लढाईत हा िनझामाच्या हातून मारला 
गेला. ते हा पासून हणजे इ.स. १७२४ पासून िनझामाच राज्य वतंतर् झाले). हा खिजन्याबरोबर बादशाही 
छावणीत आला होता. तो हुजुरात आला आिण त्यानंा न्याय कचेरीत बादशाहाची भेट घेतली. त्यानी दोन 
मोहोरा िनसार हणून िद या. 
 

खान नु तजंग (झुि फकारखान) ाच्या फौजेत तैनात असलेला इ माईलखान मकाहा 
खिजन्याबरोबर आला होता. तो बादशहाना भेटला. चाकणहून बदललेला आशन बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) 
येथे न याने नेमलेला िक ेदार जहानबाजखान हा हुजुरात येऊन बादशहाला भेटला. 
 

ख्वाजमपुलोखान हा मोगल खानाच्याबरोबर आला होता, तो बादशहाना भेटला. देव 
िससोदीचा ाचा मुलगा देवीिंसग हा फ ेखान बहादुरबरोबर आला होता, तो बादशहाना भेटला. 
सरफराजखान हा सहा हजारी मनसबदार होता. त्याला सहा हजार जात आिण पाच हजार वार अशी 
मनसब होती. बादशहानी ती मनसब एक हजार वारानंी कमी केली. छावणी भोवती असले या मादुंण (?) 
येथील ठाणेदारीवर अ दुल रसुलखानची नेमणूक झाली होती. आता त्याच्या जागी शखे गुलाम महंमद 
रिसखानी ाची नेमणूक करण्यात आली. राय मुकंुदचा नातू केसरीिंसग हा शखे गुलाम महंमदच्या 
मध्यि थने मुसलमान झाला. त्याला िखलाताची (मानाची) व े देण्यात आली आिण शभंराची मनसब 
देण्यात आली. जु रचा बक्षी आिण वाकेनवीस मीर नेमतु ा ाला शाल देण्यात येऊन जु राला 
जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. असरखानाचे नातू आिण इनायतखानाची मुले ाचं्या मनसबीत वाढ 
देण्यात आली. 
 

िदलेरखान िवजापुरी ाचा चुलतभाऊ आबु महंमद ाची मनसब वाढिवण्यात आली. बुलंदखान 
ास करवडंी (मलवडंी?) िक याचा िक ेदार हणून नेमण्यात आले आिण त्याची मनसब वाढिवण्यात 

आली. फतेउ ाखान बहादुर ाने बादशहाना पुढील माणे िवनंती केली– 



 
अनुकर्मिणका 

 
“आपण पुण्याला छावणी घातली आहे. वाटेत न ा आिण ओढे आहेत. धान्याचंी रसद 

छावणीपयत पोहचिवण्यात काय अडचणी येतात हे प  आहे. कोरेगावला छावणी घालावी अशी 
अपेक्षा आहे. हणजे सैन्याला िनिं तता व आराम िमळेल.” 

 
बादशहा हे ऐकून ग प बसले. एक घंटका गे यानंतर ह ीखान्याचा करोडी मुहरमखान ाला 

िनरोप देताना बादशहानंी हटले की, मोगलखानाला औरंगाबादच्या पिरसरातील तळाकडे घेऊन जावे. 
पुढील लोकाचें िवनंती अजर् बादशहाकडे आले. ते नजरेखालून गेले. 
 

(१) खानफीरोझ ाच्या सैन्यात तैनात असलेला मै याराव (नेताराव?), (२) देवळीचा 
जिमनदार रावत तापिंसग. 
 

पंधरा मे १७०३ 
 

आज मोहरमची १० वी तारीख, दोन्ही िदवाण बदं ठेवण्यात आले. बादशहाच्या आ ेने सफखास 
(खाजगी खचार्चा) दारोगा ( यव थापक) सैफु ा ाने आठ अनाथ पोरे हुजुरात आणली. बादशहानंी 
त्यानंा मेवािमठाई, काही सोने चादंी देऊन मुलाचं्या डोक्यावर आपला शुभहात ठेवला (द तेमुबारक) नंतर 
त्यानंा परत जाण्यास िनरोप देण्यात आला. 
 

सोळा मे १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर आिण दोन घिटका झाला असता न्यायालयात (अदालत) वशे केला. काल 
बादशहाने हमीरू ीन खानबहादूर यास पुढील माणे आ ा केली–“तु ही इनायतउ ाखान (अकामे 
अलमगीरीचा लेखक) त्याला असतखानाच्या (मुख्य धान) डेऱ्यावर घेऊन जा आिण अमीरउमरा 
आसतखान, सागंा की, (आसतखानाकडून) त्याने इनायतउ ाला क्षमा करावी ा माणे, अमीउ ीनखान 
ाने केले. हमीर उ ीनखान हा बादशहापाशी आला, त्याने हटले, “इनायतउ ाला क्षमा केली आहे. मी 

उ ा त्याला त्याचं्या कचेरीत बसिवन.” दुसऱ्या िदवशी हमीर उ ाह हा न्यायकचेरीत येऊन बादशहाना 
भेटला. बादशहाने त्याला सािंगतले, “तु ही जाऊन आप या कचेरीत बसा.” त्या माणे अंमलबजावणी 
झाली. 
 

बुदंीचा राजा (जिंमनदार) राव बुधिंसग ाचा चुलतभाऊ संगर्ाम हा झुि फकारखानाच्या सैन्यात 
तैनात होता. तो खिजन्याबरोबर आला होता. तो बादशहाना भेटला. त्याने िनसार हणून पाच मोहरा अपर्न 
के या. त्याला िखलातीची व े देण्यात येऊन झुि फकारखानाच्या फौजेत पाठिवला. अमानतखान उफर्  
ख्वाजामहंमद (इनायत उ ाखानाचा जावई) हा संगमनेर वगैरेचा फौजदार आिण अिमन होता. 
त्याच्याकडे इसापूर (वैजापूर असावे) ची फौजदारी देण्यात आली. तो िनरोप घेऊन जाताना त्याला बक्षीस 
हणून देण्यासाठी एक ह ी काढून ठेवावा अशी बादशहाने आ ा केली. 

 
जानबाजखान ाची नेमणूक बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) चा िक ेदार हणून करण्यात आली होती. ती 

र  करण्यात आली. त्या ऐवजी जानबाजखान ाला आजमगड उफर्  पुरंदरच्या िक यावर िक ेदार 



 
अनुकर्मिणका 

हणून नेमण्यात आले. त्या िक यावर त्यापूवीर् खानचगं हा िक ेदार होता. त्याला तेथून बदलण्यात 
आले. खानचंगची नेमणूक बिंक्षदाबक्ष उफर्  क डाणा (िंसहगड) चा िक ेदार आिण फौजदार हणून 
करण्यात आली. 
 

राजगड आिण तोरणा ा िक यासमोरील मोच्यार्साठी योग्य जागा पहाण्यासाठी बादशहानी 
फ ेउ ाखान बहादूर ास जाण्यासाठी िनरोप िदला. त्याच्याबरोबर उ मानखान व य ाताजखान हे ही 
गेले. ऊंटखान्याचा दारोगा महंमद जमान ाला ऊंटाना चरवण्यासाठी औरंगाबादकडे जाण्यास िनरोप 
देण्यात आला. अशा कारे बलैानंा चरवण्यासाठी त्या खात्याच्या कमर्चाऱ्यानंा औरंगाबादकडे पाठिवण्यात 
आले. 
 

मरहूम कीफायतखान ाचा जावई मीर महंमद ाचे समाधान करण्यात आले आिण त्याला एक 
बालाबदं देण्यात आला. ख्वाजाखानची आई वारली असे बादशहाना कळवण्यात आले. ख्वाजाखानाला 
सुतकातून काढून आप याकडे आणावे अशी आ ा बादशहाने नेकनामखानाला िदली. ह ीखान्याचा 
दारोगा हमीरउ ीन खानबहादूर ाने मरहूम अ दुल रसुलखान ाच्या मालम ेपैकी अकरा ह ी 
बादशहासमोर आणले ते त्याने आप या नजरेखालून घातले. देवाचा मुलगा देवीिंसग हा 
फ ेउ ाखानाच्या सैन्यात तैनात होता. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

खुदाबदंाखान (शाही तेखानाचा मुलगा औरंगजेबाचा मामेभाऊ) हा मोहंमदाबाद येथे सुभेदार 
असताना तीर मोहंमदाचा मुलगा शरे मोहंमद पेशकार (कारभारी) हा त्याचा कारभारी होता. तो येऊन 
बादशहाला भेटला. त्याला नेकनामखानाच्या कायार्लयात घेण्यात आले. सूरतबदंराचा मुत्स ीन (मुत्सदी, 
कारभारी) ाचा नोकर ख्वाजाईमाद हा एितबारखानाने पाठिवले या खंडणी आिण भेटी बरोबर (पेशकस) 
हुजुरात आला होता. त्याला शाल देण्यात येऊन िनरोप देण्यात आला. बादशहाने आ ा केली की, हाफीस 
अंबर आिण हजीस मजकूर ाचे हु े कळिवण्यात यावते हणजे त्याचं्यावर अिधक कृपा करता येईल. 
 

बादशहानी मोगलखानाबरोबर ह ीखाना आिण कािफला हे पाठिवताना कुशलतेचा फातेहा पढवनू 
त्याला िनरोप िदला. 
 

सतरा मे १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर आिण चार घिटका झा या असता न्याय कचेरीत वशे (अदालत) पुढील 
मंडळी येऊन बादशहानंा भेटली. जमानउ ाखानाचा मुलगा अमानउ ाखान मध्यआिशयातून नुकताच 
आलेला. बाकरखान काशधरी ाचा मुलगा अ दुल वाहीद, बऱ्हाणपूरहून बदललेला काझी शखे महंमद 
अली फराझखानाचा अिधकारी मीर महंमद अली. 
 

काल रातर्ी बादशहानी वाकेिनगार शखे हीदायतकेश ास बोलावनू िवचारले “गे या वषीर् 
कोणच्या तारखेस पाऊस सुरू झाला बरे, त्याने सािंगतले गे या वषीर् मोहरम मिहन्याच्या पिह या तारखेस 
सोमवारी पावसाळा सुरू झाला. त्यावळेी आपण सखरलना (िवशाळगड) येथे होतो.” बादशहाने आ ा 
केली की, “ ा वषीर् मोहरम मिहन्याच्या १० तारखेस (१५ मे १७०३) पावसाळा सुरू झाला आहे. दैनंिदनीत 
आिण वृ ातंात ाची न द घेण्यात यावी. 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले. “काल रातर्ी पाऊस पडला. त्यामुळे इनायततु ाच्या 

तंबचेू खाबं मोडले (बादशहाचा िचटणीस आिण आकामे अलमगीरीचा लेखक) त्यामुळे इनायतु ाला मार 
बसला हणून तो मुजरा करण्यासाठी आला नाही.” बादशहाने आ ा केली की, हकीमसजाजचा मुलगा 
ाने जाऊन त्याच्यावर उपचार करावते. 

 
सुलेनानखान ाने अजर् करून पुढील माणे िवनंत्या के या.–(१) माझ्यावर कृपा हावी, ावर 

बादशहाने त्याची मनसब वाढिवली, (२) दुआबच्या खुराकाचे बंधन माफ करण्यात याव.े बादशहाने दोन 
वषार्साठी माफ केले (बादशाही सैन्यातील जनावरानंा खुराक देण्यासाठी मनसबदाराकडून पैशाची मागणी 
केली) मरहुल र तुलाखान ाचा मुलगा इलायतखान ाने हुजुरात येऊन बादशहंाना मुजरे केले. 
(रू तुलाखान हा भावी िनजाम मु कचा मामेभाऊ) आिण शहाजहाचं्या वजीराचा मुलगा).” 
 

इ माईलखान मका हा खिजन्याबरोबर आला होता. बादशहाने त्याला आ ा केली की, “तु ही 
ह ीखान्याबरोबर अहमदनगरपयत जा, त्या नंतर तु ही खान नु तजंग (झु फीकारखान) ाच्या 
सैन्यातील आप या तैनातीत जा.” सैयदखान उफर्  सैयदलाल हा उजवीकडे उभा होता. बादशहाने 
त्याच्याकडे पाहून हटले ाला डावीकडे उभा करा. 
 

अठरा मे १७०३ 
आज दोन्ही िदवाण बदं होते. 

 
एकोणवीस मे १७०३ 

 
दिक्षणच्या तोफखान्याचा अिधकारी मनसुरखान हा बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) च्या िक यात आहे. 

त्याने पुढील माणे िलहून पाठिवले–“िक यात पाऊस पडला, वीज पडली, आठहात लाबं आिण चार 
हात रंुद अशी तटाची िंभत कोसळली, ती बाधूंन काढण्यासाठी एक बाधंकाम करणारा (मेमार) पाठवावा. 
‘’घनशामिंसग ाला दीड हजार जात व पाचश े वार अशी मनसब होती, तो वारला, त्याचा मुलगा 
जसवतंिंसग ाला न याने मनसब देण्यात आली. इ माइलखान मका ाला ह ीखान्याबरोबर 
जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. गदगचा फौजदार जैनु ीन अहमद ाला तेथून बदलण्यात आले. 
त्याचा नायब सैयद ाची मनसब कमी करण्यात आली. जै ु ीला हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. 
 

बादशहाने आ ा केली की, एक गुजर्बदार्र नेमण्यात यावा. मरहूम अमीरखान (काबुलचा माजी 
सुभेदार, आिण बक्षी रुहु ाखान याचा काक) याचंी मुले मुहंमद हुसेन वगैरे यानंा शहाजानाबाद (िद ी) 
येथून सजावली करून (कडक आ ा करून) हुजूरात आणावे. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, मुहंमद अमीनखान बहादुर (भावी िनजामउल्मु काचा चुलत 
चुलता आिण मुगल सा ाज्याचा भावी मुख्य धान) हा काही (घासदाणा) आणण्यासाठी बादशहाच्या 
आ ेने गेला आहे. बादशहाने बक्षी रुहु ाखान यास आ ा केली की, अमीनखानाच्याबरोबर देण्यासाठी 
पाचहजार वाराचं्या सैन्याची यादी (तूमार) तयार करावी. 

 



 
अनुकर्मिणका 

वीस मे १७०३ 
फ ेउ ाखान बहादूर व य ाताजखान हे राजगड व तोरण्यासमोर मोच्यार्साठी योग्य थळे 

पाहावी हणून गेले होते, ते या सुमारास परत आले. त्यानंी हमीदो ीनच्या ारे बादशहाकडे िवनंती अजर् 
पाठिवला. अजार्त हटले होते की, “आ ही चहूकडून िक याची पाहणी केली. राजगड िक याच्या 
पलीकडे िक याची जागा िनवडली. त्यावळेी झाले या चकमकीत बादशहाच्या कृपेने शतर्ूंची आठ माणसे 
ठार झाली. आमच्याकडील चार माणसे कामी आली.” 
 

एकवीस मे १७०३ 
 

दोन्ही िदवाणचे काम बदं होते. 
 
पुरंदर (आजमगड) चा िक ेदार खानचदं याने पुढील माणे अजर् पाठिवला.—“बक्षी 

रुहु ाखानाची मोहोर असले या आ ापतर्ा ारे माझी नेमणूक बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) चा िक ेदार व 
फौजदार हणून करण्यात आली आहे; पण ती मला नको. मला हुजुरात बोलावनू घ्याव.े” बादशहाने 
िवनंती मान्य केली आिण आ ा केली की, बिंक्षदाबक्षवर इतर कोण्या इसमाची नेमणूक करावी. 
 

बावीस मे १७०३ 
 

िदवाण व न्याय कचेरी िदवसाच्या पूवार्धार्त बदं ठेवण्यात आली. कालरातर्ीच्या एक हर व चार 
घिटका झा या असता बक्षी रुहु ाखान याने एकातंात येऊन बादशहापाशी पुढील माणे िवनंती केली.––
(तोफखान्याचा मुख) तरिबयतखान याची िवनंती अशी आहे की, अहमदनगरच्या िक यावर आिण 
फौजदारीवर सध्या अ दुलगफूर खान हा आहे. त्याला तेथून बदलावे आिण त्याच्या जागी अहमदनगरच्या 
िक ेदारी व फौजदारीवर माझी नेमणूक करावी, हणजे मी माझे कुटंुबीय आिण इतर लोक यानंा तेथे 
ठेवीन. अहमदनगरवर माझ्यातफ नायब हणून माझा मुलगा मुहंमद इसहाक याला नेमण्यात याव,े हणजे 
मी िनि तपणे बादशाही चाकरी बजाऊ शकेन बादशहाने तरिबयतखानाची िवनंती मान्य केली. 
तरिबयतखान यास तीन हजार जात आिण दीड हजार वार अशी मनसब होती. त्यात चारश े वाराचंी भर 
घालण्यात आली. त्याचा मुलगा मुहंमद इसहाक याला तीनश ेजात आिण प ास वार अशी मनसब होती. 
तीत शभंरची भर घालण्यात आली. 
 

ह ीखान्याचा अिधकारी (करोडी) मुहरमखान याने पुढील माणे िवनंती अजर् पाठिवला.–
औरंगाबाद आिण दौलताबाद येथे सरकारी बागा आहेत त्याचंी पाहणी करावयाची आहे. औरंगाबाद आिण 
दौलताबाद येथील िक ेदारानंा आ ा करण्यात यावी की, “मी (मुहरमखान) बागा पाहण्यास जात आहे. 
पाहणी करू ावी.” िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

शाहजादा मुहंमद आजम याचे पतर् आले. हे पतर् गुजराथचा िदवाण ख्वाजा अ दुलहमीद याने 
आप या िवनंती अजार्बरोबर पाठिवले. 
 

शाहजादा बेदारबख्तच्या छावणीतून बातमी कळली की, बेदारबख्ताची मुलगी सालेहुि सा ही 
मरण पावली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
तेवीस मे १७०३ 

 
आज दोन्ही िदवाण बदं होते. 

 
चोवीस मे १७०३ 

 
राजा उ मराम हा गािजउ ीनखान िफरोजजंग याच्या सैन्यात तैनात होता. तो यावळेी 

बादशहाच्या हुजुरात होता. त्याची तैनाती िवजापूरचा सुभेदार चीनकुलीजखान याच्या सैन्यात करण्यात 
आली. बादशहाने आ ा केली की, गुजर्बदार्राने राजा उ मरामला त्याच्या जागेवर पोहोचवनू याव.े 
 

बहादुरगड 
 

बहादुरगड िक यावर (पेडगाव) मुरीदखान हा िक ेदार व फौजदार हणून काम करीत होता. 
त्याला तेथून बदलण्यात आले. त्याच्या जागेवर अहमदनगरचा माजी िक देार व फौजदार अ दुल 
गफूरखान याला नेमण्यात आले. 
 

बादशहाने आ ा केली की, गुजर्बदार्र नेमण्यात यावा आिण त्याने इ माइलखान मका यास 
चीनकुलीजखान याच्या सैन्यातील तैनातीच्या जागेवर पोहोचवनू याव.े देगलूरचा जिंमनदार व फौजदार 
(बदललेला), हुसेनखानाचा नातू, सैदी जाहीद याचा मुलगा, सैदी अ दु ा हा काल बादशहाला भेटला. 
त्याला दिक्षणच्या तैनात पथकात नेमण्यात आले आिण त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

बादशहाने आ ा केली कीं, बादशहा जादा कामबक्ष याच्या खात्यातील मीरबक्षी आिण नुसरतखान 
आिण मीर तुजक यानंा न्याय कचरीत येऊ देऊ नये. 
 

अहमदनगरचा माजी रक्षक (हािरस) िस ी िमफताहखान याला बादशाही छावणीपासून ते 
औरंगाबादपयतच्या मागार्चा रक्षक मुगलखान याच्या फौजेत तैनात करण्यात आले होते. त्याने िवनंती अजर् 
िलहून पाठिवला की, “माझ्याकडे पूवीर् माणे अहमदनगरच्या रक्षणाचे (िहरासत क टडी) काम देण्यात 
याव.े बादशहाने िवनंती मान्य केली नाही. बादशहाने आ ा केली की, गुजर्बदार्र पाठवनू त्याला हुजुरात 
बोलावण्यात याव ेआिण त्याच्या आजाराची चौकशी करून मुगलखानाने वृ ातं सादर करावा.” 
 

मीर अ दुलसलीम याला शहाजानाबाद (िद ी) येथे कोतवाल हणून नेमण्यात आले होते. त्याने 
काही िवनंत्या िलहून पाठिव या त्या मान्य करण्यात आ या. 
 

पंचवीस मे १७०३ 
 

 हदेव िशसोिदया याचा मुलगा देवीिंसह याला बिंक्षदाबक्ष (िंसहगडचा) चा िक ेदार व फौजदार 
हणून नेमण्यात आले. त्याला िखलातीची व े देऊन िनरोप देण्यात आला. 

 



 
अनुकर्मिणका 

मंगळवे ाचा िक ेदार व फौजदार शमशरेखान याने एक बदूंक पेशकश हणून पाठिवली. होती. 
ती तरिबयतखानाच्या ारे बादशहाना देण्यात आली. बादशहानी ती नजरेखालून घातली. ती पाहून 
बादशहा संतु  झाले. 
 

क याणी येथे (कनार्टक, बीदर िज हा) अहसनखान हा िक ेदार व फौजदार होता. त्याला तेथून 
बदलण्यात आले आिण त्याच्या जागेवर िमहदीखानाचा मुलगा िमजार् मुहंमद याची नेमणूक करण्यात 
आली. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. बादशहाने आ ा केली की, त्याला िखलातीची व े देण्यात 
यावी. हरकाऱ्याचंा दारोगा यार अलीबेग हा आजारी होता. तो बरा होऊन बादशहाना येऊन भेटला. 
 

अमानतखान (संगमनेरचा फौजदार) याला ावयाचा ह ी बादशहाना दाखिवण्यासाठी 
हमीदो ीन खान याने आणला. 
 

बादशहाने आ ा केली की, आघाडीवरील पथकासाठी फकीर मुहंमद अईज याच्याबरोबर प ास 
कनार्टकी यादे देण्यात याव.े 
 

रजापूर (हे वैजापूर असावे) चा बदललेला फौजदार मुहंमद तकी याची मनसब कमी करण्यात 
आली. 
 

हरकऱ्याचं्या त डून काल बातमी कळली ती अशी, “िशविंसग याच्या सैन्यातंील नोकर हे घो ानंा 
पाणी पाजण्यासाठी बादशाही छावणीच्या बाहेर चालले होते. इतक्यात शतर्ूंचे, (मरा ाचें) सात वार 
त्याचं्यावर तुटून पडले आिण त्यानंी घोडे पळिवले. ही बातमी कळताच िशविंसग याने मूली (?) या 
गावापयत त्याचंा पाठलाग केला. त्याने घोडे सोडिवले या िशवाय त्याने त्याचं्या चार घो ा पकड या, 
शतर् ूपळून गेले. 
 

बादशहाने आ ा केली की, खान िफरोजंग याच्या सैन्यात असलेले फजलु ा व शहा मुहंमद यानंा 
हुजुरात बोलावनू घेण्यात याव.े 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली—खान िफरोजजंगाच्या सैन्यात ज्याना तैनात करण्यात आले 
आहे अशा इसमानंा अमानु ाखान याने आिण नुसरतजंग (झुि फकारखान) याच्या सैन्यातील तैनात 
असले या इसमाना नुसरतखान याने त्याचं्या त्याचं्या तैनातीच्या जागेवर नेऊन बसवाव.े 
 

स वीस मे १७०३ 
 

काल रातर्ी एक हर व चार घिटका झा या असता बादशहाने बक्षी रुहु ाखान यास एकातंात 
बोलािवले आिण हटले–“तु ही फ ेउ ाखान बहादूर यासं सागंा की, मी त्याला बादशहाजादा मुहंमद 
मुअ म (मुअ म) बहादुरशाहा (काबुलचा सुभेदार) याच्या तैनातीत पाठवीत आहे; तयार रहा.” 
फ ेउ ाखानाचा हु ा मला कळवा. त्याला देण्यासाठी िखलातीची खास व े तयार ठेवा. 
 



 
अनुकर्मिणका 

रातर्ी बादशहाने रुहु ाखान यासं आ ा केली की, तु ही सोमवारी कही आणण्यासाठी जा. 
सफर् राजखान यासं बक्षीच्याबरोबर तैनात करण्यात आले. 
 

शखे त यब हा नुसरतजंग (झुि फकारखान) याच्या फौजेत तैनात होता. तो फ ेउ ाखानाबरोबर 
हुजुरात येऊन बादशहाला भेटला. बादशहाने आ ा केली की, िश ाचाराचा अिधकारी (मीर तुजक) 
मुनोमखान यानें शखे त यबला नुसरतजंग (झुि फकारखान) याचं्या फौजेत रवाना करावे. 
 

बादशहाना पुढील हकीकत कळिवण्यात आली–“अहमदनगरहून कािफला िनघून बादशाही 
छावणीकडे येत होता. कोरेगावच्या जवळ कािफ यापैकी काही माणसे जखमी झाली (त्याचं्यावर ह ा 
झाला) व त्याचंी मालम ा लुटण्यात आली.” 
 

नुरु ीन यास बलक डा (नलगुंडा असू शकेल) येथील िक ेदारी व फौजदारी देण्यात आली 
होती. ती आ ा र  करण्यात येऊन नुरु ीन यासं इरादतखानाच्या जागेवर गुलबग्यार्ची िक ेदारी व 
फौजदारी देण्यात आली. 
 

कोहोरचा बदललेला िक ेदार व फौजदार कािसमखान याला रायचुरचा िक ेदार आिण 
फौजदार नेमण्यात आले. 

 
स ावीस मे १७०३ 

 
आज िदवाणचे काम बदं होते. 

 
नावाचंा (नौका) अिधकारी हणून शाह िमजार् याची नेमणूक करण्यात आली. त्याच्यापूवीर् मुहंमद 

तकी हा त्या जागेवर काम करीत होता. 
 

अ ावीस मे १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर आिण दोन घटका झाले असता न्याय कचेरीत वशे (अदालत). 
 

मेदीखानाचा मुलगा िमझार् महंमद ास क याणीचा िक ेदार आिण फौजदार हणून नेमण्यात 
आले होते. त्याला िखलातीची व े देऊन िनरोप देण्यात आला. चौकीखासच्या खात्यात अितशखानाच्या 
जागी सुलेमान डेगचा मुलगा मुहंमद तकी आिण कौलार तुकर्  ाचंी नेमणूक करण्यात आली. 
 

ईनायतउ ाखान हा खालशाचा िदवाण होता. तंबचूा खाबं कोसळून त्याला मार लागला होता. तो 
बरा होऊन बादशहाना भेटला. कचेरी संपण्यापूवीर्च त्याला परत जाण्यासाठी िनरोप िदला.  
 

फ ेउ ाखान बहादुर ाला बादशहाजादा महंमद मुअ म बहादुर शहा (काबुलचा सुभेदार) 
ाजपाशी तैनात करण्यात आले होते. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. त्याला एक भाता (बाणाचंा) 



 
अनुकर्मिणका 

बक्षीस देण्यात आला. त्याचं्यासाठी बादशहानी खुशालीची ाथर्ना केली आिण त्याला िनरोप देण्यात आला. 
फ ेउ ाखानासाठी एक वेगळा ध्वज काढून ठेवण्यात यावा अशी बादशहाना आ ा केली. 
 

पुरंदरचा माजी िक ेदार खानचदं ास आझामनगर (बेळगाव) चा िक ेदार व फौजदार हणून 
नेमण्यात आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. बेळगावंचा पूवीर्चा फौजदार आिण िक ेदार सैफखान 
ाची मनसब कमी करण्यात आली. बक्षी िमझार् “सदुरु ीन मुहंमदखान हयाच्या िवनंतीवरून चौल 

बदंराचा मुत्स ी (कारभारी) मोहीमखान ाची मनसब वाढिवण्यात आली. ज लचा माजी िक ेदार 
मुझ्झफरहुसेन ाला नैरु ीनखानाच्या ऐवजी नरगुं ाचा िक ेदार हणून नेमण्यात आले. 
 

बक्षी िमझार् सदरु ीन िमझार्खान ाने िवनंती केली की, दाभोळ परगण्याचा िदवाण अ दु  ाने 
आप याला पुढील माणे िलिहले आहे––“ ा देशातील िक े बादशहाच्या ता यात आणावे अशी माझी 
इच्छा आहे तर मोिहमेच्या संगी माझ्याशी सहकायर् करण्यासाठी बादशहानी यािसनखान व िस ी 
याकुदखान (जंिजरा) व राजा उदीतिंसग (िवशाळगडचा िक ेदार) ानंा आ ा करावी.” बादशहानी 
आ ा केली की, ा बाबतीत वरील मंडळींना िलिहण्यात यावे. 
 

एकोणतीस मे १७०३ 
 

बादशहा हे हमीरू ीनखान बहादूर यासं हणाले, “बादशहाजादा मुहंमद मुअ म बहादुरशाहा 
ाचं्याकडे पाठिवण्यासाठी काढून ठेवलेले घोडे दाखवा. हमीरु ीनने दोन इराकी आिण तीन आरबी 

घोडे दाखिवले. बादशहाने घोडे पाहून ते मुहंमद मोहजमकडे पाठवनू देण्याची आ ा केली. या माणे 
मोहजमकडे पाठिवण्यासाठी रत्नालंकार काढून देण्याची आ ा करण्यात आली. ा भेटी 
फ ेउ ाखानाबरोबर पाठवावयाच्या होत्या. 
 

फीरोझनगर उफर्  रायचूर येथे पूवीर् अ ाहकुलीचा मुलगा नजफकुली हा िक ेदार आिण फौजदार 
होता. त्याला तेथून बदलण्यात आले. त्याची मनसब कमी करण्यात आली. मोहमंदकुली हा मध्य 
आिशयातून नुकताच आला होता. त्याने बादशहाना दोन घोडे अपर्ण केले. 

 
अकबरपूरच्या (नमर्दाकाठ) बात यावरून पुढील हकीगत कळली—हयात नावाचा इसम हा 

मनसबदार असून रु तुमिदल खानाच्या सैन्यात तैनात होता. रु तुमिदल खानाच्या परवानगीने (द तक) 
तो आप या जहािगरीची यव था करण्यासाठी उ र िहन्दु थानात गेला. त्याची जहािगरी काढून घ्यावी, 
अशी बादशहाने आ ा केली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, िक यातील (नाव लागत नाही बहुदा सहराला, िसवाला 
िंकवा सखरलना हणजे िवशाळगड असाव.े) लोकाचंी आिर्थक दुदर्शा झाली आहे. त्याचं्यावर कृपा हावी. 
िवनंती मान्य करण्यात आली आिण त्या माणे मुहंमद गौस, मु ा वासे इत्यािंदना बढत्या देण्यात आ या. 
 

बादशहाने आ ा केली की, तहबरूखान व शुकूरखान (शुकूरखान हा इ लामपुरी हणजे 
हपुरीचा िक ेदार िदसतो.) यानंा अंमलबजावणीचा अिधकारी नेमून त्याचं्या ारे त्याचं्या जागेवर 

पाठिवण्यात याव.े 



 
अनुकर्मिणका 

 
तीस मे १७०३ 

 
आज दोन्ही िदवाण बदं होते. बादशहाना कळिवण्यात आले की, बक्षी रुहु ाखान हा आ े माणे 

कही (घासदाणा) आणण्यासाठी गेला आहे. 
 

एकतीस मे १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

इ माईलखान मका याचा मुलगा परवरीशखान याची मनसब वाढिवण्यात येऊन त्याला आप या 
बापाबरोबर राहण्याची आ ा करण्यात आली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, रायभान याच्या मनसबीचे मरणपतर् (याददा त-मेमो) काढण्यात 
याव.े तो हुजुरात आ यावर त्याला देण्यात येईल. त्याला एक हजार जात अशी मनसब देण्यात येणार 
होती. 
 

बहादुरगड (पेडगावं) चा खानसामान व िदवाण फजर्ल ा याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, गुजर्बदार्रानंी जाऊन मरहूम अमीरखान याचं्या मुलानंा घेऊन याव.े 
मतलबखान हा गुजर्बदार्राचंा दारोगा (अिधकारी) याचे हणणे असे की, हा हुकूम र  झाला आहे. 
बादशहाने आ ा केली की, र  झालेला हुकूम दाखिवण्यात यावा आिण बक्षी रूहु ाखान यास आ ा 
करण्यात आली की, गुजर्बदार्रानंा पाठवनू अमीरखानाच्या मुलानंा बोलावनू घ्याव.े 
 

बादशहाने आ ा केली की, “अहसनखानाच्या नाव ेफमार्ने पाठिवण्यात याव ेकी, क याणीचा 
िक ा िमजार् मुहंमद याचे हवाली केला, असे समजण्यात यावे. 
 

गुलबग्यार्चा िक ेदार व फौजदार स यद नूरु ीन याला नेमण्यात आले होते. त्याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. 
 

बादशाही छावणीपासून औरंगाबादेपयतच्या वाटेचा मागर्दशर्क (राहदार) मोगलखान ाने 
पुढील माणे अजर् िलहून पाठिवला. खाज्या स यद व माझा भाचा खाजा आमानु ा ानंा बगंाल मधून 
हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले आहे. िवनंती अशी की, त्यानंा तेथेच तैनात ठेवण्यात याव,े िवनंती मान्य 
करण्यात आली. सै यद नुरू ीन अहमद ाला तळाच्या ( पुरी), कोतवालीवरून व फौजदारीवरून 
बदलला होता. त्याला हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले होते. तो हुकूम र  करण्यात आला आिण त्याला 
पूवीर्च्या आ े माणे बहा रगडाच्या (पेडगावं) तळाचा कोतवाल आिण फौजदार हणून नेमण्यात आले. 
त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

एक जून १७०३ 



 
अनुकर्मिणका 

 
िदवसाचा एक हर आिण चार घटका झा या असता न्याय कचेरीत (अदालत) बादशहाने न्याय 

कचेरी केली. हयातबेग गुजर्बदार्र हा शहाजादा नुअ म बहा रशहा (काबुलचा सुभेदार) ाचं्या नाव े
बादशहाचे फमार्न घेऊन गेला होता. तो उ र घेऊन परत आला. उ र बादशहाच्या नजरेखालून गेले. 
शहाजा ाने गुजर्बदार्राला िखलातीची व े बक्षीस हणून िदली होती, ती त्याने आप यापाशीच ठेवावी अशी 
आ ा झाली. बादशहाने ती बक्षीसे त्याला माफ केली. तोफखान्याचा मुख तरिबयतखान ाचा मुलगा 
महंमद इसहाक ाला आप या बापातफ नायब (Deputy) (डे युटी) हणून अहमदनगरचा िक ेदार 
आिण फौजदार हणून नेमण्यात आले होते. त्याला एक खंजीर बक्षीस देण्यात येऊन त्याला 
अहमदनगरकडे जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. 
 

शमशु ीन मोहंमदखान (कंधार, िज हा नादेंडचा माजी िक ेदार, िमरजेच्या लढाईत मारला 
गेला. इ. स. १७०१) ाचा मुलगा गुलामकादरी ाला त्याच्या लग्नासाठी हणून कंधारकडे जाण्यास 
िनरोप देण्यात आला. (कंधार, िज हा नादेंड). मतलबखान करावल बेगी त्याने िवनंती केली की, 
रुहु ाखान बक्षी हा घासदाणा (कही) आणण्यासाठी गेला होता. त्याने एका िनलगायीची िशकार केली, ती 
पाठिवली आहे. ती पाहण्यासाठी आणा हणून बादशहाने आ ा केली. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली. ती आ ा: इनायतउ ाखान (खालशाचा िदवाण) आिण 
दिक्षण सु याचा िदवाण ानंा होती. ती अशी ––ज्या काही मागण्या असतील त्या पाकीटात बदं करून 
जुमदतुलमु क ानंा ा यात. ते असदखान (मुख्य धान) वरील अजार्तून िनवडून काढून बादशहानी 
पाहण्याचे अजर् बादशहाकडे पाठवतील. त्या पाकीटावर (िलफाफा) मोहर आिण िश ा पािहजे. 
 

कामगारखान (माजी मुख्य धान महंमद जाफरचा मुलगा औरंगजेबाचा मावसभाऊ 
नामदारखानाचा भाऊ) हा बादशहाच्या आ ेने बगंालमधून िनघून बादशहाकडे येत होता. औरंगाबाद 
मु ामाहून त्याने िवनंती िलहून पाठिवली, ती िवनंती—“मी औरंगाबादेस आलो आहे, येथे शहाजादे 
बेदारबक्त (औरंगजेबाचा नातू आझमचा मुलगा, औरंगाबादचा सुभेदार) आहेत त्याचं्या भेटीला मी जाव ेकी 
नाही, काय आ ा.” बादशहाने आ ा केली की, “भेटीस जाव.े” बादशहाने आणखी आ ा केली की, 
बेझारबक्तने कामगारखानाला लौकर हुजुरात पाठवाव.े बादशहाने आ ा केली की, शभंर बेलदार आिण 
दोन पाणी वाहणारे ानंा झु फीकारखानाच्या फौजेत तैनात करण्यात याव.े िनजामउ ीनच्या मृत्यनेू 
सदारक (न्याय आिण दान ा खात्याचे मुख) ही जागा िरकामी होती. औरंगाबाद व गुलबगार् ा दोन्ही 
िठकाणावंर खाज्या अ दुल फताह ाचा मुलगा खाजा आझीज ाची नेमणूक करण्यात आली. 

 
अितकउमेरखान ाचा मुलगा निसरु ीन हा वऱ्हाडच्या सु याच्या वाकेनवीसाचंा कारभारी होता. 

त्याला हुजुरात बोलावण्यात आले होते. तो अ ाप हुजुरात आला नाही, असे कळिवण्यात आले. फरारी 
हणून त्याची न द करावी अशी आ ा झाली. 

 
ानंतर मधेच २४ फे ुवारी १७०३, १८ श वाल स ेचाळीसावे वषर् ा तारखेची न द आली आहे. 

त्यातील काही मजकूर पुढे िलिहत आहे:— 
 

सै यद राजी महंमद फौजदार, खंदोला ाने अजर् िलहून पाठवनू काही िवनंत्या के या– 



 
अनुकर्मिणका 

 
(१) िवनंती अशी: उदुरीर्ल ाला माझ्यापाशी तैनात करण्यात यावे, िवनंती मान्य 

करण्यात आली. 
 
(२) घो ानंा डाग देणे वगैरेतून माफी िमळावी, िवनंती मान्य झाली, 
 
(३) माझ्या मुलानंा मनसबी िमळा यात, आ ा झाली, त्यानंा पहावयाचे आहे, तर त्यानंा 

हुजुरात पाठवाव.े 
 
(४) ा पुढील माझ्या िवनंत्या मनसुरखानच्या माफर् त सादर करण्यात येतील, िवनंती 

मान्य करण्यात यावी, (गावाचे वाचन नीट होत नाही. खंडोळा वगैरे काहीतरी असावे), राव 
मानिंसग ाला मायलद ड (बहुधा द डचा पिरसर असावा) ही ठाणेदारी देण्यात यावी. तेथे 
त्यापूवीर् अ दुल रसूलखान हा ठाणेदार होता. त्यक्ष जागेवर राव मानिंसगच्या भावाला नायब 
हणून नेमण्यात आले. त्याला अडीचश े वाराचंी मनसब होती. त्यात शभंर वाराचंी भर 
घालण्यात आली. 

 
पंचवीस फे ुवारी १७०३ 

 
आज िदवाणचे काम बदं होते. बऱ्हाणपूर (खानदेश) येथे नजाबतखान हा सुभेदार होता. त्याला 

तेथून बदलण्यात आले. खानदेशच्या सुभेदारीवर, बादशहाने शहाजादा बेदारबख्त याची नेमणूक केली. 
बेदारबख्ताकडे औरंगाबादचा सुभाही होता. त्याला जोडून बेदारबख्ताला खानदेशाचीही सुभेदारी देण्यात 
आली. नजाबतखान याची बागलाण्याची फौजदारी कायम ठेवण्यात आली. बादशहाने आ ा केली की, 
बेदारबख्त याने खानदेशावर आपला नायब (डे युटी) हणून आप याला वतःला हवा तो मनु य िनवडावा. 
हव ेअस यास नजाबतखानाला आप या सैन्यात ठेवावे नाहीतर त्याला त्याच्या बागलाणच्या फौजदारीवर 
पाठवनू ाव.े 
 

घाटावरील नावा परत आणून घ्या यात आिण त्याच्यासाठी एक गुजर्बदार्र नेमण्यात यावा अशी 
आ ा करण्यात आली. 
 

ह ीखान्याचा अिधकारी हमीदो ीनखान बहादूर याने बादशहाना दाखिवण्यासाठी दहा ह ी 
आणले. बादशहाने त्यापैकी एक ह ी मोह मद अमीनखान बहादूर (भावी िनजामउ मु काचा चुलत चुलता 
आिण मुगल सा ाज्याचा भावी मुख्य धान) यासं िदला आिण तीन ह ी शाहजादा मुइजु ीन (औरंगजेबाचा 
नातू आिण मुअ मचा मुलगा, मु तानचा सुभेदार) याला िदले. 
 

फकीरउ ा यासं चादंोलाच्या फौजदारीवर नेमण्यात आले. 
 

मुहंमद अमीनखान बहादूर यासं बादशहाने पुढील माणे आ ा केली.—“तयार रहा—नवाब 
िझनतउति सा बेगम (औरंगजेबाची मुलगी) उदयपुरी महाल, (औरंगजेबाची बायको) आिण अंतःपुरातील 
इतर ि या यानंा तळावरून पुरीची छावणी आणावयाचे आहे. त्यासाठी मी तु हाला तळावर जाण्यास 
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िनरोप देणार आहे. येथील हुजुरातून ह ी, घोडे घेऊन जा आिण बहादूर गडात पोहोचवा.” बक्षी 
रूहु ाखान याने अमीनखानाच्या बरोबर देण्यात येणाऱ्या सैन्याचा तपशील (तूमार) तयार केला आिण 
बादशहासमोर ठेवला. फकीर मुहंमद, अईजु ा, शुकुर् ा हे गवडंी (मेमार, बाधंकाम करणारे) 
अमीनखानाच्या बरोबर देण्यात आले. यािशवाय खिजन्यातून एक हजार रुपये देण्यात आले, हेतु हा कीं, 
बहादुरगड िक यात राहण्यासाठी असलेले वाडे, आव यक त्या िठकाणी दुरु त करण्यात याव.े 
 

(श वाल वीस), स वीस फे ुवारी १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. बादशहाना कळिवण्यात आले की, मोचार्त 
(िंसहगडासमोर) सबा दहाना (श द लागत नाही). तयार करण्यात आला. काम चालू होते पण चोरानंी 
(मरा ानंी) वरून मोठमोठे दगड फेकले. त्यामुळे दहाना मोडून पडला. या चकमकीत पाच बादशाही 
सैिनक कामी आले. 
 

(स वाल एकवीस), स ावीस फे ुवारी १७०३ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी (अदालत) चे काम केले. नुरू ीनखान यासं मेकंुदा (िक याचे नाव 
लागत नाही) ची फौजदारी व िक ेदारी देण्यात आली. यापूवीर् त्या िक यावर राम राठौड याचा मुलगा 
केशवदास हा होता. नुरू ीनखानाला िनरोप देण्यात आला. इनायतउ ाखान हा आजारी होता. बरा 
झा यावर तो येऊन बादशहाला भेटला. त्याचा मुलगा मीर िजयाउ ा याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

(श वाल बावीस) २८ फे ुवारी १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. रणम तखान हा क डचा फौजदार होता (िज हे 
औरंगाबाद) त्याला होशगंाबादच्या फौजदारीवर नेमण्यात आले. 
 

को हापूरचा ठाणेदार इखलासखान हा होता. त्याच्या जागेवर नाहरखान यासं नेमण्यात आले. 
मलकापुरचा ठाणेदार अबू मुहंमद हा होता. त्याच्या जागेवर अबदुरर्वफूखान याची नेमणूक करण्यात 
आली. 
 

अजीजखान याने िवनंती केली की, माझ्या कुटंुिबयानंा राहण्यासाठी औरंगाबादेत मला एक वाडा 
देण्यात यावा, िवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
नूरगड आिण तालीगड (?) चा बदललेला िक ेदार आिण फौजदार आिण िदलावरखानाचा 

मुलगा िदलेरिंहमत याने िवनंती िलहून पाठिवली की, जग्गू नावाचा (ज ) एक सरदार चारश ेपायदळ 
िशपाई घेऊन िक याभोवती िघर ा घालू लागला. मी शतर्चेू पािरपत्य केले. सरदाराला पकडले आहे. 
त्याला हुजूरात पाठवण्यासंबधंी काय आ ा? बादशहाने आ ा केली कीं, एक पथक बरोबर देऊन त्याला 
हुजूरात पाठवाव.े मागार्वरील फौजदारानंी आपापली पथके संरक्षणासाठी ावी. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, इनायत अफगान हा माळ यामध्ये धामधूम करीत होता. 
जिमनदाराचं्या यु ात तो नरकाला गेला. 
 

िनजीमसेवर देखरेख ठेवणारा अिधकारी (मुहटिसब) ख्वाजा महंमद त्याने िवनंती केली की, 
बादशाहा छावनीत मनसबदाराचं्या बाजारात धमर्िनिष  कृत्ये चालतात. (िव त–धमर्िनिष  करण्यात 
येणारी अनुिचत गो ) ही काढून टाकण्यात यावी तर ही िनिष  कृत्ये थाबंतील. बादशहाने आ ा केली 
कीं, मनसबदाराचें बाजार बदं करण्यात यावते आिण ते बादशाही बाजारात िवलीन करण्यात यावते. 
 

(श वाल तेवीस ) माचर् १७०३ 
 

बादशाही आज िदवाण बदं ठेवले. ते हमीरू ीनखान बहादूर व मुहरमखान ास हणाले “तु ही 
तिर्बयतखानाच्या मोच्यार्वर जा आिण क डाण्याचे िक यावर तुमच्यासमोर तोफाचें गोळे सोडण्यास लावा. 
तिर्बयतखानाला ताकीद देऊन हे काम करवा” बादशहाच्या आ े माणे अंमलबजावणी करण्यात आली. 
 

(श वाल चोवीस) २ माचर् १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर आिण चार घटीका झा या असता बादशहाने न्याय कचेरी केली. 
 
मातबरखान (क याण-िभवडंीचा सुभेदार) ाच्या िवनंतीवरून बादशहाने उदयकरणचा मुलगा 

छतर्िंसग ाला मातबरखानापाशी तैनात केले. त्याला (छतर्िंसगला) चारश ेजाट आिण अडीचश े वाराची 
मनसब होती. 
 

हमजाखानाचा मुलगा असदउ ा हा पूवीर् अवसा (िज हा लातूर, मराठवाडा) येथे िक ेदार होता. 
त्याची मनसब कमी करण्यात आली. त्याला अवशाहून बदलण्यात आले आिण हुजुरात बोलावण्यात आले. 
बादशहाने आ ा केली की, रूहु ाखान ाने ग्वा हेरचा फौजदार जानिनसारखान ासं पुढील माणे 
िलहाव—े“माळ याचा सुभेदार शाही ताखान ाच्याकडे तु ही आप या मो ा मुलाबरोबर पाचश े वार 
आिण पाचश ेपायदळ असे पथक पाठवावे.” 
 

तिर्बयतखानाचा वकील ाने बादशहापाशी पुढील माणे िवनंती केली—“तिर्बयतखानाचा बारा 
हजार रुपयाचा खिनजा हुजूरात येत होता त्यावळेी बऱ्हाणपूरचा कोतवाल आ ायार बेग हा होता. त्याच्या 
काळात त्या रकमेची िव हेवाट लागली आिण र म नाहीशी झाली. हुजुरानी कोतवालाला आ ा करावी 
की, ही र म काढून ावी. बादशहाने पुढील माणे आ ा केली—“कोतवालानी रकमेचा भरणा के यास 
बरे, तसे न के यास त्याचं्या जामीनाकडून पैसे भरुन घ्यावते, पाचश े वार व पाचश ेपायदळ अशी िशबदंी 
माळ याचा सुभेदार शाया तेखान ास देण्यात यावी. 
 

नुसरतजंग (झु फीकारखान) ाचा नायब (डे युटी) दाऊदखान ाने केले या िवनंती माणे 
माधवकीर (िंकवा िगर, नाव लागत नाही) ास दोन हजारी मनसब देण्यात आली. नौकाचंा मुख 
(मीरबहर) सैफुलाखान ाचं्या िवनंती माणे मणूरच्या घाटावर (उतारावर) भीमाकाठ, (िवजापूर-
िज हा) असले या नौकाचं्या दुरु तीसाठी गुलाम मुईजु ीन, इनायतउ ाखान व अ दुलजलील ानंा 
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पाठिवण्यात आले. िनरोपाच्या वळेी त्यानंा एकेक शाल बक्षीस देण्यात आली. नावंा (नौका) हुजुरात 
आणण्यासाठी गुजर्बदार्र नेमण्यात आला. िवजापूरचा सुभेदार िचनिकलीजखान (िनजामउ मुक आिण 
इंदापूरचा ठाणेदार मोगलखान आिण इतर फौजदार ानंी संरक्षक पथके ावीत (बदरका) अशी आ ा 
झाली. 
 

[टीप.— ा नंतरच्या न दी ज्या आ या आहेत त्या जानेवारीच्या, आ यासकानी तारखाचें अवधान 
ठेवनू ा न दी वाचा यात.] 

 
(रमझान––४७) ८ जानेवारी १७०३ 

 
बादशहाने िदवाणचे काम बदं केले. 

 
[वरील ४७ आकडा हणजे बादशहाच्या राज्यकारभाराचे ४७ वे वषर् सुरू झाले असे समजाव]े 

 
(२ रमझान) ९ जानेवारी १७०३ 

 
आज िदवाण आिण न्याय कचेरी ा बदं होत्या. 

 
१० जानेवारी १७०३ 

 
शहाजादा महंमद कामबक्ष ाने नवीन राज्यारोहन वषार्िनिम  अिभनंदनाचे मुजरे केले. 

हरकऱ्याचं्या त डून कळते की, िशकारपूर (िशकर्पूर) येथील ठाणेदार खानचंद ाचा नायब (डे युटी) 
ाने ठाणे िरकामे सोडले आिण तो तेथून िनघून गेला. बादशहाने त्याची मनसब कमी केली. मुहमंद 

अमीनखान बहादूर याने अजर् केला की, “माझ्या िबरादरीचे लोक, खान िफरोजजंगच्या फौजेत मनसबदार 
हणून आहेत. त्यानंा हुजूरात बोलावण्यात आले आहे, ते तेथेच (हुजुरात) राहाव”े िवनंती मान्य करण्यात 
आली. 
 

बऱ्हाणपूरचा सुभेदार नजाबतखान याने अजर् पाठवनू काही िवनंत्या के या त्या अशा.–– 
 

(१) माझ्यावर कृपा हावी, (आिर्थक सहा य िमळाव.े) बादशहाने आ ा केली की, 
नजाबतखानाचा हु ा कळिवण्यात यावा; 

 
(२) एक हजार वार व एक हजार पायदळ िशबदंी देण्यात आली होती ती आता दोन 

हजार वार आिण पायदळ अशी पूवीर् माणे चालू ठेवावी. बादशहाने आ ा केली कीं, ठीक आहे. 
वषर्भर ही यव था चालू ठेवावी. 

 
(३) मु हेर उफर्  औरंगगडचा िक ेदार मीर मुहंमद याच्यावर कृपा हावी. बादशाहाने 

िक ेदाराची मनसब वाढिवली; 
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(४) माझा नातेवाईक बहादुरचा मुलगा बेग यासं अकबरपूर जवळील नमर्देच्या उतारावर 
अिधकारी हणून नेमण्यात याव,े िवनंती मान्य करण्यात आली; 

 
(५) खाडं याचा फौजदार हणून स यद राजी मुहंमद याची नेमणूक हावी, िवनंती मान्य 

झाली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, राज्यकारभाराच्या स ेचाळीसा या वषार्चे अिभनंदन 
करण्यासाठी अमीरउल्उमरा हे (मुख्य धान असदखान) आले असून िदवाणेखास मध्ये बसले आहेत, 
आ ा झाली कीं, त्यानंी आता परत जाव.े त्यानंा एक मोसंबी बक्षीस हणून देण्यात आली. 
 

बादशहाच्या आ े माणे काल हमीदो ीनखान बहादूर आिण मतलबखान हे िक याजवळ 
(िंसहगड) गेले. िक याच्या दरवाजासमोर सफर् राजखान याचे ठाणे होते, तेथून सफर् राज खानाला काढून 
त्यानंी त्याला िक याच्या अलीकडे एका झाडापाशी तळ देण्यास लावले. िक यासमोरील ठाण्यावर 
अमानु ाखान याला कायम करण्यात आले. इतर ठाण्याचंी पहाणी करुन ते दोघे परत आले आिण त्यानंी 
बादशहाला हकीकत कळवली. मािणकद डचा ठाणेदार मानिंसग राठौड याने अजर् करुन काही सवलती 
ा या हणून िवनंती केली. ती मान्य करण्यात आली. 

 
मुतंुजाबाद (मीरज) चा िक ेदार मुहंमद बक्ष याने अजर् करुन पुढील िवनंत्या के या:— 
 

(१) येथील फौजदारीवर माझा भाऊ बुऱ्हाणबेग याची नेमणूक करण्यात यावी. िवनंती 
मान्य करण्यात यावी. आणखी एक िवनंती अशी की, िक याच्या िंभती मोडकळीला आ या आहेत 
यावर काय आ ा? यावर बादशहाने आ ा केली कीं, खानेसामान (पुरवठा खात्याचा मुख्य 
अिधकारी) याने हे काम तडीस न्यावे. 

 
अकरा जानेवारी १७०३ 

 
भीमगडचा बदललेला िक ेदार जोझारिंसग, दार ाचा बदललेला िक ेदार रिहमु ीन हे 

बादशहाला भेटले. मुमाल (श द लागत नाही) परगण्याचा देशमुख िशवाजी हा मुहरमखानाच्या मध्य थीने 
बादशहाना भेटला. त्याने िनसार ओवाळणी हणून एक मोहोर बादशहापुढे ठेवली. त्याला एक शाल 
देण्यात आली. 
  



 
अनुकर्मिणका 
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बारा जानेवारी १७०३ 
 

िमझार्बेग हा नुकताच मध्य आिशयातून आला होता, तो मुहंमद अमीनखानाच्या मध्य थीने 
बादशहाना भेटला. बादशहाने त्याला िखलातीची व े िदली आिण त्याला दोनश े वाराचंी मनसब िदली. 
 

मुहंमद मोहिसन हा नुकताच मध्य आिशयातून आला होता. त्याला एक हजार रुपये बक्षीस हणून 
देण्यात आले. 
 

बादशहाने आ ा केली कीं य ाताजखान याला पूवर्वत बहाल करण्यात आले आहे. मुजऱ्यासाठी 
त्याने न्याय कचेरीत येत जात असावे. 
 

मातबरखान (नािशक, क याण व िभवडंी येथील अिधकारी) याने केले या िवनंती माणे बादशहाने 
गोवधर्न (नािशक जवळ) चा िक ेदार अबतुूराव याच्या मनसबीत वाढ केली. वऱ्हाडचा बदललेला सुबेदार 
अिलमदार्नखान याने अजर् पाठवला होता तो बादशहाच्यासमोर ठेवण्यात आला. त्याने आप या अजार्त 
हटले:— 

 
“नरसोजी भोसले (परसोजी असावे) हा मोठे सैन्य घेऊन वािशम सरकार (िज हा) 

मधील मंगळूर (मगरूळ) खे ापाशी आला. इकडूनही (आमच्याकडून) ल ाला त ड लागले. 
लढाई हातघाईची झाली. शतर्पैूकी अनेक लोकानंा नरकात पाठिवण्यात आले. शतर्चूा पराजय 
झाला अ  आमचा िवजय झाला.” 

 
इरादतखान (याचे आत्मचिरतर् िस  आहे. याची आत्या ही औरंगजेबाचा भाऊ शुजा याची 

बायको) याला बादशहाच्या छावणीपासून (िंसहगडासमोर) पुण्यापयतच्या मागार्वर रक्षक ठाणेदार हणून 
नेमण्यात आले. त्याच्या िदमतीला प ास बेलदार आिण इतर सरंजाम देण्यात यावा, अशी आ ा झाली. 
 

हैदर्ाबाद-कनार्टक ातंातून येणाऱ्या बात यावरून कळले की, पराणगड (नाव न ी लागत नाही) 
िक याचा िक ेदार पुरुषो मिंसग याला त्याच्या पायदळ सैिनकानंी पगार बाकी थकली होती ती ावी 
हणून िक ेदारावर ह ा करून त्याला ठार मारले. बादशहाने आ ा केली कीं, बक्षी रूहु ाखान याने त्या 
जागेवर िक ेदार हणून इतर कुणाची तरी नेमणूक करावी. बक्षी रूहु ाखान याने शाई ताखान 
(माळ याचा सुभेदार) याच्या नाव ेपतेर् िलिहले की, बंडखोर हे सैन्य ( वार व पायदळ) गोळा करून बडं 
करू इिच्छतात तर तु ही फौजदार आिण जिंमनदार यानंा बरोबर घ्याव ेआिण बडंखोराचें पािरपत्य कराव.े 
 



 
अनुकर्मिणका 

केशवराव हरकारा याने वृ  िलहून पाठवले कीं, शहाजादा मुहंमद बेदारबख्त हा िशकारीसाठी 
गेला होता. तो श वाल मिहन्याच्या (२५) पचंवीस तारखेस बऱ्हाणपूर शहरात दाखल झाला. त्याचे सैन्य 
टेहळणीसाठी हणून बारा कोसावर गेले होते. 
 

(पाच रमजान) बारा जानेवारी १७०३ 
 

लोहगड व पािलगड येथील नायब िक ेदार याने िलहून पाठवले की, आपण शतर्चूा एक सरदार 
पकडला आहे आिण त्याला हुजुरात पाठिवला आहे. माझा मुलगा वरणिंसग (कदािचत रणिंसग असावे) 
याला पािलगडची नायब िक ेदारी देण्यात यावी. त्याला मनसबही देण्यात यावी. सदर िवनंती बक्षी 
सदरूि न मुहंमदखान याने बादशहासोर ठेवली. िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

बक्षी सदरू ीन याने दाभाडी (सुभे औरंगाबाद) येथील ठाणेदार मोितकदखान याचा पुढील िवनंती 
अजर् बादशहासमोर ठेवला. अजार्त हटले होते:— 
 

“शहाजादे मुहंमद बेदारबख्त बहादूर हे सहल आिण िशकार यासाठी माझ्या ठाण्यात आले 
होते. िशकार आटोप यावर त्यानंी मला एक घोडा बक्षीस िदला. तो मी घ्यावा िंकवा नाही यासंबधंी 
आपली काय आ ा आहे.” 

 
बादशहाने आ ा केली कीं, घोडा घ्यावा आिण शहाजादे बोलावतील ते हा त्याचं्या सेवते हजर 

हाव.े 
 

मतलबखानाने पुढील िवनंती अजर् केला:— 
 

“मन्सूरखानाच्या मोहरेचे परवानगीपतर् आमच्या कायार्लयात आले आहे. त्यात हटले 
आहे कीं, बहादुरगड (पेडगाव) चा बदललेला बक्षी व वाकेनवीस मुहंमद हुसेन हा कामाचा माणूस 
आहे. आप याला त्याचे कामावर बहाल ठेवण्यात यावे अशी त्याची िवनंती आहे.” 

 
बादशहाने िवनंती मान्य केली. त्या माणसाची मनसब वाढिवण्यात आली. त्याला सागंण्यात आले 

कीं, त्याने वतः हुजुरात रहाव ेआिण त्याचा नायब (Deputy)त्याने नंदगाव येथे रहाव.े 
 

रामजी हा तिर्बयतखान (तोफखान्याचा मुख िंसहगडसमोरील मोगल सैन्याचा अिधकारी) ाचा 
कारकून होता. त्याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 

जु र (िशवनेरीचा िक ेदार व फौजदार) नसरु ाखान हा बादशाही छावणीपाशी आला. 
छावणीतील रेहकलाबार (श े ठेवण्याचा तळ) येथे येऊन थाबंण्यासाठी (द तक) परवानगी पतर् हव ेअसे 
त्याच्या वकीलाने सािंगतले. बादशहाने आ ा केली की, द तक देण्यात याव.े 
 

बादशाही छावणीचा कोतवाल चरबराहखान ाला आ ा करण्यात आली की, बादशाही 
छावणीच्या भोवती िंभत (अहाता-कंप ड) घालण्यात यावी. 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशहाने आ ा केली की, अ दुल हमीदखान व इतर चारश े वार ाना मोगलखानापाशी तैनात 

करण्यात यावी. 
 
[टीप.–– ा पुढील न दी एि ल मिहन्याच्या िदसतात.] 

 
सात एि ल १७०३ 

 
बादशहाच्या आ े माणे तळकोकणचा पीरजादा सै यद कुतुबु ीन आिण इतर मंडळी ही आली. 

यारअलीबेग याने दुपारच्या नमाजानंतर त्यानंा बादशहापुढे आणले. त्यानंी बादशहानंा पेशकस व िनशाद 
िदले. 

 
काल रातर्ी हलकाऱ्याचं्या त डून कळले की, सुलेमान खान, ख्वाजाखान व तुकर् ताजखान, ानंी 

हलकट शतर्ूंशी (मरा ाचंी) लढाई करुन याचें पािरपत्य केले. शतर् ू पुण्याच्या पलीकडे गेले. पुढे 
बादशहानी आ ा केली की, बक्षीरु ाखान, हमीरु ीनखान बहादूर, वगैरनी हुजुरातून सैन्य घेऊन जाव ेव 
शतर्ूंचे पािरपत्य करावे ही बातमी कळली ा वर शतर्ू (मराठे) पळून गेले. त्यामुळे बादशहाने आ ा केली 
की, बक्षीरु ाखान आिण हमीरु ीनखान बहादूर ानंी हुजुरात परत याव.े त्या माणे ते परत आले. त्यानंी 
बादशहाना कळिवले कीं, पुण्यापासून १८ कोस पुढे जाऊन सुलेमानखान आिण ख्वाजाखान ानी शतर्शूी 
लढाई करुन उत्कृ  कामिगरी बजावली” बादशहा हणाले सेवचेा मजुरा झाला. (सेवा मान्य झाली.) 
 

खु बखान ाने पुढील माणे अजर् केला—“मला दगडामुळे तीन जखमा झा या आहेत. 
(मरा ानंी फेकून केले या) मला तीन मिहन्याची रजा देण्यात यावी”, बादशहानंी िवनंती मान्य केली. 
 

बादशहाने आ ा केली कीं, बाणाचे एकशएेक भाते व प ास धनु ये हमीमउ ीनखान ाचं्या 
मोच्यार्त त्याचं्या हवाली करण्यात यावते. 
 

ख्वाजाहशीम गुजर्बदार्र (वेतर्धारी) ाला मुतर्जानगर (मीरज) येथे फौजदार हणून नेमण्यात 
आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. त्या पूवीर्चा तेथील िक ेदार हबीबउ ा ास मु तफानगरची 
िक ेदारी देण्यात आली. नळदूगर् (उ मानाबाद िज हा, मराठवाडा) चा िक ेदार मुहतशमखान ास 
काही सवलती देण्यात आ या. 
 

बादशहाने िवचारले “कंधारचा मु तोफी (अिधकारी) मीर महंमद मीहदी कुठे आहे”? कळिवण्यात 
आले की, जो मोगलखानाच्या काफी यात गेला आहे. बेळगावचा िक ेदार आिण मरहूम शखेचा मुलगा 
फकुर् ीन हा हुजुरात येउन बादशहाना भेटला. त्याने दोन धनु ये बादशहाना पेशकस हणून िदली. 
 

[टीप.— ा पुढील न द फे ुवारीची आहे.] 
 

(१५ श वाल) एकवीस फे ुवारी १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज बादशहाने िदवाण बदं ठेवले. शखे गुलाम महमद उफर्  बाले (पूवीर्चे नाव बाळाराम असावे) 
ास पुढील माणे खानसामाच्या खात्याचा वाकेनवीस हणून त्या खात्याच्या कामावर लक्ष ठेवण्यास 

सागंण्यात आले. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, काफराचंी (मरा ाचंी) पथके बादशाही छावणीभोवती पसरली 
आहेत. बादशहानी आ ा केली की, बक्षी रूहुलखान आिण हमीरु ीनखान बहादूर ानंी सैन्य आिण 
सैिनकाचंी यादी तयार करावी (तुमार) आिण बादशाही छावणीचा कोतवाल सरबराहखान ाने बादशाही 
छावणीच्याभोवती मोच उभे केले होते. त्याच्या िंभती नीट करा यात. 
 

बावीस फे ुवारी १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर आिण दोन घटका झा या असता बादशहाने न्याय कचेरी केली. नळदुगर्चा 
िक ेदार मुहतशमखान ास नळदुगर् कडे जाण्यास िनरोप देण्यात आला. त्याला िखलातीची व े आिण 
एक घोडा बक्षीस हणून देण्यात आली. त्याचं्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. मीर अलीखान ास अली 
कबीरच्या जागी बऱ्हाणपूरचा वाकनीस हणून नेमण्यात आले. 
 

बहादूरगड (पेडगाव) यथील बक्षी व वाकेनवीस मोहमद हुसेन ाला त्र्यंबक (िज हा-नािशक) 
येथील िक ेदार हणून नेमण्यात आले. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. आिण त्याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. अबुलकािसम उफर्  मोतीकदखान ास मुख्लीसखान अशी पदवी देण्यात आली. त्यास 
पूवीर् बडतफर्  करण्यात आले होते. पुन्हा बहाल करण्यात येऊन पुढील पदवी देण्यात आली. 
 

मरहूम कदीम कुलीखान याचा मुलगा आिण हनुमंतगडचा िक ेदार हादीअलीखान यास ठाणेदारी 
देण्यात आली आिण त्याची मनसब वाढिवण्यात आली होती. तो हुकुम तहकुब करण्यात येऊन ती 
ठाणेदारी मातबरखान याच्याकडे (क याण-िभवडंीचा आधकारी) देण्यात आली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले कीं, छावणीतील सैिनक आिण इतर माणसे ही लाकुड-फाटा आिण 
घासदाणा आणण्यासाठी जातात ते हा चोर त्याचं्यावर ह ा करतात आिण त्यानंा लुटतात. अशा संगी 
काय आ ा! आ ा झाली कीं, चोरानंा (मरा ानंा) कोतवालीवर नेऊन त्याचंी डोकी उडिवण्यात यावी. 
 

(१७ श वाल) तेवीस फे ुवारी १७०३ 
 

िशकाकोळ (आन्धर् देश) येथील बात यावरुन कळले की, “सुभे हैदर्ाबादेत असले या मुतर्जानगर 
िक यावर बडंखोर िपिदया याने ताबा िमळिवला आहे. तो ातंात धामधूम करीत आहे.” ही बातमी 
कळ यावर बादशहाने तेथील फौजदार रु तुमिदलखान याची मनसब कमी केली. 
 

चीन कुलीजखानबहादूर (भावी िनजामउ मु क) हा िवजापूरचा सुभेदार आिण अधोनी  
(इ ितयाजगड—अधोनी हे गुंतगल जंकशन जवळ आहे) चा फौजदार होता. त्याच्याकडून अधोनीची 
फौजदारी काढून घेण्यात आली. त्या माणात त्याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

(१८ श वाल) चोवीस फे ुवारी १७०३ 
 

 िदवसाचा एक हर अ  चार घिटका झा या असता बादशहाने न्याय कचेरीचे काम सुरू केले. 
बादशहाने आ ा केली की, बाधंकाम खात्याचा अिधकारी शुकुर् ा याने बहादुरगडास जाव ेआिण तेथील 
महालाचंी डागडूजी व दुरु ती करावी. औरंगाबादचा सुभेदार शहाजादा बेदारबख्त याने सु तान बेदारिदल 
(बेदारबख्याचा मुलगा) याच्या खतना (सुंता) च्या समारंभाच्या िनिम ाने बादशहाकडे जवािहराची पेटी 
पाठिवली, ती बादशहाच्या नजरेखालून गेली. बादशहाने बेदारबख्ताच्या नाव ेफमार्न आिण िखलातीची 
व े पाठिवली. 
 

मेहदीखान यास मनसबीवर पुन्हा बहाल करण्यात आले. त्याला चीनकुलीजखान याच्या फौजेत 
तैनात करण्यात आले. दाऊदखानाच्या (प ी) िबरादरीपैकी असलेला सुलेमानखान याला हुजुरात 
बोलावण्यात आले होते. त्याला चीनकुलीजखानाच्या फौजेत तैनात करण्यात आले. रणदु ाखानाचा भाऊ 
मुहंमद लतीफ याला खान ही पदवी देण्यात आली. 
 

राव मानिंसग जाधव (िशन्दखेडकर जाधव) याचा भाऊ दयाची (द ाजी) यास आप या भावाचा 
नायब हणून केम (नाव लागत नाही) वगैरेच्या ठाण्यावर नेमण्यात आले. त्याच्या मनसबीत प ास 
वाराची वाढ करण्यात आली. 

 
बादशहाने आ ा केली कीं, फािजल गुजर्बदार्र याने जाऊन बदर्ीच्या घाटावर नावंा आणा यात. 

चीनकुलीजखान व मुगलखान याने फािजलखानाला संरक्षक पथके ावी. (बदरका—संरक्षक पथके) 
 

िशवापूर (पुण्याजवळ) च्या ठाण्यावर अमानु ाखान याच्या ऐवजी उजबेगखान याची नेमणूक 
झाली होती. त्याने पुढील माणे िवनंती अजर् पाठिवला.—“मला तोफा आिण इतर सरंजाम देण्यात यावा. 
जुनी (माझी) जागीर तनखा हणून कायम करण्यात यावी. गंधक व दारू देण्यात यावी. बेलदार व रु ा 
(पाणी पुरिवणारे) देण्यात यावते.” िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

(१९ श वाल) पंचवीस फे ुवारी १७०३ 
 

 काल बादशहाने पुढील माणे खान िफरोजजंगच्या नाव ेआ ा पाठिवली. आ ेतील मजकूर असा 
होता–“नवाब िजनतु ीसा बेगम (औरंगाजेबाची मुलगी) या इ लामपुरी ( पुरी) हून बहादुरगडला 
येतील. त्यानंा बहादुरगडला पोचवनू मग गिनमाचं्या (मरा ाचं्या) पाठलागास जाव.े” पुरीच्या तळावर 
िखदमतगारखान हा नाझर (देखरेख ठेवणार) हणून काम करीत होता. त्याला आ ा करण्यात आली की, 
िजनतु ीसा बेगम आिण अंतपुरातील इतर ि या ाचं्याबरोबर पुरी ते बहादूरगडच्या वारीत त्याने 
रहावे. 
 

शहजादा महंमद बेदारबख्त (औरंगाबादचा सुभेदार) याला बऱ्हाणपुरीची (खानदेश) पण सुभेदारी 
देण्यात आली. खानदेशच्या पूवीर्चा सुभेदार नजाबदखान ाला बागलाणाच्या फौजदारीवर कायम 
करण्यात आले. नळदूगर्चा बदललेला िक ेदार व फौजदार कासीमखान ाला गड (श द लागत नाही) 
चा फौजदार हणून नेमण्यात आले होते. आता त्या गडाची िक ेदारीही त्याला देण्यात आली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
पूवीर्चा िक ेदार शरीफखान ाला कंधार (नादेंड िज हा, मराठवाडा) येथील िक ेदार व 

फौजदार हणून नेमण्यात आले. 
 

(२० श वाल) स वीस फे ुवारी १७०३ 
 

बादशहानी मोहमंद अमीनखान बहादूर ास पुढील माणे आ ा केली—“प ास ह ी आिण इतर 
सरंजाम बरोबर घेऊन तु ही इ लामपुरीस जाव े( पूरी) तेथून नवाब िजनतु ीसा बेगम ा बहादुरगडास 
येतील.” 
 

को हापूरचा ठाणेदार इखलासखान ाच्या पतर्ावरून पुढील माणे कळले—“फ ेउ ाखान 
बहादूर यानंी मला पुढील माणे आ ा केली आहे.” “को हापूरची ठाणेदारी आिण बेनीशाहदूगर् 
(पन्हाळगड) पासून बेलगावपयतच्या मागार्चे रक्षण करण्याचे काम (राहदारी) ही कामे तुमच्या ऐवजी 
नाहरखानाकडे देण्यात आली आहेत. तु ही आमच्याबरोबर याव.े पण अशा कारची आ ा आप याकडून 
मला झाली नाही. फ ेउ ाखानची वागणूक माझ्याशी अगदी गैर आहे. असा मी काय अपराध केला आहे 
बरे? त्याने असे माझ्याशी गैरवतर्न कराव,े मला हुजुरात बोलावनू घ्याव ेआिण शक्य अस यास सेवकात 
सामील करुन घ्यावे.” 
 

बादशहाने आ ा केली की, “इखलासखान ास िचनकुलीजखान (भावी िनजाममु क) ाच्या 
सैन्यात तैनात करण्यात याव.े त्याने ितकडे जाव ेअगर हुजुरात याव.े 
 

(२१ श वाल) स ावीस फे ुवारी १७०३ 
 

मीरनुरू ीन याला पेनुक डा (आंधर् देश, अनंतपूर िज हा) येथील िक ेदार हणून नेमण्यात 
आले. त्याला खान ही पदवी देण्यात आली. महंमद अमीनखान बहादूर ाच्या िबरादरीतील ऐवज बेग 
(?) ाची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

(२२ श वाल) अ ठावीस फे ुवारी १७०३ 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, जनकोजी बडंखोर (मराठा) हा ४०० वार बरोबर घेऊन दु  
हेतु मनात धरून पालीगड (िज हा रायगड) च्या पायथ्याशी आला होता. पालीगडचा िक ेदार सेनापत 
ाने आपली पथके पाठवनू त्याचे पािरपत्य केले आिण त्याला िजवतं पकडले. त्यासंबधंी पुढील आ ा 

काय? बादशहाने आ ा केली की, सेनापती ाने आपली पथके बरोबर घेऊन बडंखोरास हुजुरात 
पाठवावे. 
 

फतेउ ाखान बहादूर ाच्या फौजत तैनात असलेला नाहरखान ास को हापूर वगैरेची 
ठाणेदारी देण्यात आली. पूवीर्चा ठाणेदार इखलासखान ास वगळण्यात आले. बुऱ्हाणउ ीनच्या मुलाला 
पन्हाळगडची िक ेदारी देण्यात आली. लतीफउ ा ाची मनसब वाढिवण्यात आली. ह ीखान्यावर 
(पीलखाना) नारायणदास हा मुसरफ (अिधकारी) होता. त्याला त्या जागेवरून बदलण्यात आले. त्या 



 
अनुकर्मिणका 

जागेवर फराजखान्याचा मुशरफ मुहंमद हाबी ाला त्याच्या पूवीर्च्या जागेवर नेमण्यात आले. 
नारायणदासला दुसरी जागा देण्यात यावी, अशी आ ा झाली. 
 

(२३ श वाल) एक माचर् १७०३ 
 

आज बादशहाने िदवाणचे काम बदं ठेवले. अहमदनगरहून आले या बात यावरून पुढील हकीगत 
कळली. नारो व शभंा वगैरे मराठे सरदार हे मोठे सैन्य घेऊन शखे रमझान (कािनफनाथ कीसगावं मढी–
नगर िज हा) च्या रोझाकडे (दग्यार्कडे) जाण्याचा हेतु धरून अहमदनगरपासून १२ कोसावर क ुर ा 
गावी पसरले. त्या भागातील रयत ही घाबरून अहमदनगरला येत आहे. बादशहाने आ ा केली की, 
रुहु ाखान ाने ा बाबतीत मोगलखान ासं िलहाव.े नरगुं ाचा िक ेदार आिण रामिंसग राठोड याचा 
मुलगा केशवदास ाला येथून बदलण्यात आले. त्याची मनसब थोडी कमी करण्यात आली. 
 

[टीप.—यापुढील न दी सलगपणे जून मिहन्याच्या आहेत. या मिहन्यात बादशहा पुण्याच्या 
छावणीत आहे, हे लक्षात ठेवले पािहजे.] 
 

आठ जून १७०३ 
 

काल संध्याकाळी ख्वाजा मसूदमहली याने पुढील माणे कळिवले—“मरहूम अधरखानाचा नातू 
आिण डा या फळीच्या आघाडीचा अिधकारी शमशीरबेग याने यु  केले. पालकर (?) सरदार याने 
चौक्याजवळून गाई व उंट पळिवले. चार कोसपयर्त शतर्ूंचा पाठलाग करण्यात आला. (मरा ाचंा) 
शमशीर बेगच्या सोबत्यापैकी एकजण ठार व पाच माणसे जखमी झाली. शतर्चेू (येथे िंनबाळकर हा श द 
वाचता येतो, कदािचत हणमंतराव िंनबाळकर असावे.) सैन्य बरेच अस यामुळे शमशीरबेगला परत याव े
लागले. बादशहाने शमशीरबेगला सोळा होन आिण काही सोने बक्षीस हणून िदले. 
 

रुहु ाखान हा शतर्ूंच्या (मरा ाचं्या ) पािरपत्यासाठी गेला होता. त्याने वृ ातं पाठिवला. तो 
बादशहाच्या नजरेखालून गेला. शखे िमहरु ा (हा िमहरचदंचा िमहरु ा झाला होता) याचा मुलगा 
भागमल याला तोफखान्याचा िशर तेदार हणून नेमण्यात आले. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, ख्वाजालालची मुले ही घासदाणा आणण्यासाठी गेली होती. 
बादशहानी त्यानंा आठ होन व पाच अ या बक्षीस हणून िद या. 
 

बादशाही छावणीचा कोतवाल सरर्बराहखान याने पुढील माणे कळिवले—तीन चोर (मराठे) हे 
छावणीतील सैिनकाचें घोडे पळवनू नेत होते. कोतवालीच्या लोकानंी त्यानंा पकडले. बादशहानी आ ा 
केली की, त्यानंा कैद करण्यात येऊन त्याचें पािरपत्य करण्यात याव.े 
 

नऊ जून १७०३ 
 

औरंगाबादेत बादशाही फौजा तैनात होत्या. तेथील तोफखान्याचा दारोगा हणून मकसूदबेग याची 
नेमणूक करण्यात आली. मरहूम अधरखान याचा नातू शमशीरबेग हा हुजूरात आला. त्याला एक घोडा 



 
अनुकर्मिणका 

बक्षीस देण्यात आला. मुहतशमखान नळदुगर्चा िक ेदार याचा मुलगा मुहंमद खान हा पुरीच्या 
तळावरून आला होता. तो हुजुरात येऊन बादशहाना भेटला. िवजापूरचा सुभेदार चीनकुलीजखान याच्या 
नाव ेफमार्न पाठिवण्यात आले. 
 

िदवाणचे काम आटोप यानंतर बादशहानी तोफखान्याचा मुख तरिबयतखान यास बोलाव ू
पाठिवले. बहादुरगड येथील तळाब ल खबरदारी बाळगण्याचे काम त्याच्याकडे देण्यात आले. त्यापूवीर् ते 
काम नुसरतजंग (झुि फकारखान) याच्याकडे होते. बादशहाने आ ा केली की, नुसरतजंग याने धनाजी 
जाधवच्या पाठलागावर जाव.े 
 

बक्षी रूहु ाखान हा सैन्य घेऊन शतर्ूंच्या पािरपत्यासाठी बादशाही छावणीपासून दहा कोसावरील 
बोरघाट (नूरघाट असेही वाचन होऊ शकेल), बादशहाना कळिवण्यात आले की, त्याच्या सैन्यात धान्याचे 
दुिर्भक्ष आहे. धान्य अितशय महाग झाले आहे. बादशहाने आ ा केली की, अडीचश े बलैावर धान्याच्या 
गोण्या लादून रसद बक्षीच्या सैन्यात पाठिवण्यात या या. हे काम फकीर मुहंमद याने पार पाडून छावणीत 
परत याव.े 
 

दहा जून १७०३ 
 

बादशहाने सकाळी हमीदो ीनखान बहादूर यास पुढील माणे आ ा केली—“तु ही सैन्य घेऊन जा 
आिण बादशाही पिरसरात टेहळणी करीत रहा.” त्या माणे हमीदो ीनखान बहादूर सैन्य घेऊन गेला आिण 
िदवसभर टेहळणी करून परत आला. 
 

अकरा जून १७०३ 
 

सफर् राजखान हा परं ाचा िक ेदार व फौजदार होता. त्याचा मुलगा िनजामउ ीन हा परं ाहून 
आला आिण बादशहाना भेटला. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, छावणीभोवती टेहळणी करण्यासाठी मुहंमद अमीनखान हा 
गेला आहे. बादशहाने आ ा केली की, एक िदवस अमीनखान तर एक िदवस हमीदो ीनखान यानंी 
छावणीभोवती टेहळणी करण्यास जात जाव.े तरिबयतखानाला बहादुरगडची खबरदारी बाळगण्यासाठी 
पाठिवण्यात आले होते. त्याच्या सैन्याचा बक्षी आिण वाकेनवीस हणून नुरमहंमद यासं नेमण्यात आले. 
तरिबयतखानाकडे बादशाही छावणीतील चौथ्या चौकी पहाऱ्याच्या मुख्यािधकाराचे काम होते. ते काम 
सदरू ीन मुहंमदखान बक्षी याचं्याकडे देण्यात आले. 
 

मुहंमद रफी याने गुलाब आणले. त्याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. बादशहाना कळिवण्यात 
आले की, त्याच्या आ े माणे अडीचश े बलैावर धान्याची रसद लादून बादशाही छावणीपासून चौदा 
कोसावंर भीमेच्या अलीकडे असले या रुहु ाखान याजकडे पाठिवण्यात आली. 
 

ख्वाजा अबुलफतूह हा नुकसान मध्य आिशयातून आला होता. तो येऊन बादशहाना भेटला. 
 



 
अनुकर्मिणका 

(तेरा सफर) सतरा जून १७०३ 
 

 काल रातर्ी बादशहानी इरादतखान यास बोलािवले (इरादतखानाची आत्या ही औरंगजेबाची 
भावजय, शुजाची बायको, इरादतखानचा आजा, आजमखान दिक्षणचा सुभेदार १६३०, बाप अयोध्येचा 
सुभेदार, इरादतखानाचे आत्मचिरतर् िस  आहे.) आिण त्याला पुढील माणे आ ा केली—“उ रेकडून 
येत असलेला कािफला पारनेर (श द नीट लागत नाही, कदािचत बारनेर असू शकेल) पयत आला आहे. 
तो घेऊन या.” बादशहाने त्याला िनरोप िदला. बादशहाने आ ा केली की, इरादतखानाच्या बरोबर प ास 
गुजर्बदार्र, प ास खवासीची माणसे, चार हेर (जासूस) आिण िशसे, गंधक व दारू ही देण्यात यावी. 
 

(चौदा सफर) अठरा जून १७०३ 
 

मुहंमद रफी यास औरंगाबादची कोतवाली आिण बयतूात (सरकारी मालम ा) हे अिधकार देण्यात 
आले. त्याला खान ही पदवी देण्यात आली. मरहूम लु फु ाखान (भावी िनजामउ मु काचा मामा) याचा 
मुलगा इनायतखान, मुनीमखान (हा पुढे मुगल सा ाज्याचा मुख्य धान झाला.) आिण मुहंमद कािजम हे 
बादशहाला भेटले. 
 

बक्षीखान हा मंगळवे ाचा िक ेदार होता. त्याच्या ऐवजी मुहंमद आिकल गुजर्बदार्र याची 
िक ेदार हणून नेमणूक करण्यात आली. मंगळवे ाची फौजदारी व कानूनगोई याची वगेळी यव था 
करण्यात आली. बक्षीशबेग गुजर्बदार्र हा बादशहाचे फमार्न घेऊन रुहु ाखान याजकडे गेला होता. उ र 
घेऊन तो परत आला. त्याने सािंगतले की, रुहु ाखान हे हुजुरात येत आहेत. 
 

मन्सूरखान हा बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) वरून येऊन बादशहाना भेटला. बादशहाने तोफखान्याचा 
मुख तरिबयतखान याची मोहोर (िश ा) त्याच्या (मन्सूरखान) हवाली केली. 

 
(पंधरा सफर) एकोणवीस जून १७०३ 

 
बक्षी रूहु ाखान हा फौज घेऊन धनाजी जाधव वगैरे शतर्चू्या पािरपत्यासाठी भीमेच्या काठापय 

गेला होता. तो हुजूरात येऊन बादशहाना भेटला. त्याचे बरोबरचे पुढील सहकारीही बादशहाला भेटले.—
(१) अजीजखान, (२) िशवािंसग, (३) अकदीखान, (४) महदीखान, (५) आनंदिंसग, (६) 
िस ीमुरादखान, (७) िस ीबुलाकीखान, (८) लोदीखान, (९) स यदखान, (१०) जा रखान, (११) 
मेहंदीखानाचा मुलगा मुहंमद हसन, (१२) स यद मुगलखान, (१३) सुलेमानखान. 
 

मन्सूरखानाचा मुलगा हसनखान (?) हा लाखउमरा व कडूस येथे ठाणेदार होता. त्याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. बादशहा मुनीमखानाला हणाले.—“फ ेउ ाखान बहादूर याला काबुलच्या 
तैनातीवर रवाना करा.” काल बादशहाने िहदायतकेश वाकेिनगार यासं हटले––की, हुजुरापासून 
कोरेगाव, चाकण आिण िशकर्ापूर याचें अंतर काय आहे, ते कळवावे” 
 

औरंगाबादच्या बात यावरून कळले की, कामगारखान (माजी पतं धान जाफर याचा मुलगा, 
बादशहाचा मावस भाऊ) हा मोहरमच्या स ावीस तारखेस शहाजादा बेदारबख्त यास भेटला. त्यानंी 



 
अनुकर्मिणका 

त्याला िखलातीची व े व घोडा ही देऊन हुजूरात रवाना केले. बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात 
आले.—“की आ े माणे यंकोजी (िशवाजी महाराजंाचे बधूं, तंजावरकर) याचंा मुलगा रायभान, 
शकंराजीच्या िबरादरीचे तापजी वगैरे मंडळी ही बादशहाना मुजरा करण्यासाठी न्यायकचेरी सुरू 
होण्याच्यापूवीर् हजर झाली आहेत.” बादशहाने आ ा केली की, “नेकनामखान याने त्याला (रायभानला) 
हुजुरात आणाव.े” त्या माणे त्याने (रायभानाने) न्यायकचेरीच्या मागार्ने बक्षी रुहु ाखानाच्या तळाजवळ 
बादशहाची भेट घेतली. रायभानाने प ास मोहरा िनसार (ओवाळणी) हणून पुढे ठेव या. त्याला 
िखलातीची व े, एक ह ी, सोनेरी खोगीर व साज असलेला घोडा आिण दोन हजार रुपये रोख ही देण्यात 
आली. त्याला सहा हजार जात व दोन हजार वार अशी मनसब देण्यात येऊन त्याला ध्वज व नगारे याचंा 
मान देण्यात आला. 
 

वीस जून १७०३ 
 

आज िदवाण कचेऱ्या बदं ठेवण्यात आ या. 
 

एकवीस जून १७०३ 
 

नवाब गोहरआरा बेगम (औरंगजेबाची मुलगी) िहने िद ीहून काही भेटी पाठिव या होत्या त्या 
बादशहाच्या नजरेखालून गे या. 
 

बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) चा िक ेदार व फौजदार देवीिंसग याने अजर् पाठवनू पुढील माणे िवनंती 
केली:— 

(१) काही कृपा हावी, बादशहाने त्याची मनसब वाढिवली, 
 
(२) दुआब खुराक याची माफी िमळावी, िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 
(३) मदत हणून दहा हजार रुपये देण्यात याव,े िवनंती अमान्य करण्यात आली. 

 
अमीरउल्उमरा (मुख्य धान अस खान) याने िवनंती केली की, “कामगारखान (बादशहाचा 

मावस भाऊ) हा औरंगाबादेत असून आिर्थक अडचणीत आहे.” बादशहाने आ ा केली की, “औरगाबंाद 
येथील खिजन्यातून कामगारखानाला दहा हजार रुपये देण्यात यावते. 
 

केशवराम हरकारा हा औरंगाबादेत तैनात होता. त्याने पुढील माणे बातमी पाठिवली:— 
 

“शहाजादा मुहंमद बेदारबख्त (औरंगजेबाचा नातू आिण औरंगाबादेचा सुभेदार) याला 
कळले की, नेमाजी िंशदे वगैरे (मराठे) सरदार हे पधंरा हजार वाराचें सैन्य घेऊन देऊळघाटकडे 
गेले आहेत. हे ऐकून बेदारबख्त याने राजा जयिंसग, मीर अहंमदखान बक्षी वाकेनवीस 
अ दुलहादीखान वगैरे मंडळीना (ही औरंगाबादेत तैनात होती.) बिक्षसे देऊन चोराचं्या 
(मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी रवाना केले.” 
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बादशहाने आ ा केली की, मुहंमद अमीनखान बहादूर व हमीदो ीनखान बहादूर यानंी 
पाळीपाळीने बादशाही छावणीभोवती टेहळणी आिण ग त घालण्यासाठी जात जाव.े 
 

बावीस जून १७०३ 
 

बादशहाने आज िदवाणचे काम बदं ठेवले. 
 

तेवीस जून १७०३ 
 

बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) फ े झा याब ल गोहरआराबेगम िहने ख्वाजा मंजूर याच्याबरोबर एक हजार 
मोहरा बादशहाकडे पाठिव या होत्या. ख्वाजामंजूर हा बादशहाना भेटला. 
 

नौकाचंा मुख मीर बहर सैफु ाखान याने खाननुसरतजंग (झुि फकारखान) यासं भीमा पार 
करिवले होते. तो (सैफु ाखान) येऊन बादशहाला भेटला. मरहूम िसकंदरखान िवजापूरी (िवजापूरचा 
माजी बादशहा िसकंदर आिदलशहा) याचा मुलगा मुहंमद अली याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

मुहंमद मुरादखान (इितहासकार खाफीखान याचा िमतर्) याचा भाचा सु तान हुसेन हा रायभानला 
( यंकोजीराजे याचंा मुलगा) याला आणण्यासाठी गेला होता तो येऊन बादशहाला भेटला. त्याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. 
 

नुसरतजंग (झुि फकारखान) याने शतर्चेू (मरा ाचे) पािरपत्य करावे, अशा अथार्चे आ ापतर् 
त्याच्या नाव ेपाठिवण्यात आले. 
 

मुहंमद कािसम क बू याचा मुलगा मुहंमद आिशक याला इ लामाबाद उफर्  मथूरा येथे काजी हणून 
नेमण्यात आले. 
 

बादशहाने आ ा केली की, रायभान (भोसले) याला शहाजादा मुहंमद कामबक्ष याच्या भेटीस 
न्याव.े शहाजादा जे देईल ते त्याने घ्याव.े नुसरतजंग (झुि फकारखान) याच्या िशफारशी माणे मेहदीबेग 
याची चारशचे्या मनसबीवर नेमणूक करण्यात आली. 
 

चोवीस जून १७०३ 
 

बादशहाना हरकाऱ्याचं्या त डून कळले ते असे:— 
 

नुसरतजंग (झुि फकारखान) हा बहादुरगड येथे होता. आ े माणे तरिबयतखान हा 
बहादुरगडला जाऊन पोहोचला. त्याला बहादुरगडास सोडून नुसरतजंग (झुि फकारखान) हा 
धनाजी जाधव याच्या पािरपत्यासाठी िनघाला. गुरवारी त्याने भीमानदी ओलाडंली. धनाजी 
जाधवने तळ हलवनू पलायन केले आिण तो दहा कोस पुढे िनघून गेला.” 

 



 
अनुकर्मिणका 

खान िफरोजजंग याचे पतर् आले, ते बादशहाच्या नजरेखालून गेले. 
 
बादशहाने आ ा केली की, बक्षी रुहु ाखान, हमीदो ीनखान बहादूर आिण मुहंमद अमीनखान 

बहादूर यानंी पाळीपाळीने बादशाही छावणीभोवती टेहळणी आिण ग त घालण्यासाठी जात जाव.े 
 

पंचवीस जून १७०३ 
 

ख्वाजा फरीदूनचा मुलगा अ दुल अलावल हा नुसरतजंग झुि फकारखान याच्या सैन्यात तैनात 
होता. तो येऊन बादशहाला भेटला. त्याने परत आप या जागेवर जाव े अशी आ ा करण्यात आली. 
इ लामपुरी उफर्  रामपूर येथील जिमनदार राजा इ लामखान (रतनिंसग चदंर्ावतचा मुसलमान झालेला 
मुलगा) याचे िवनंती अजर् आले ते बादशहाने नजरेखालून घातले. 
 

मंगळवे ाचा माजी िक ेदार व फौजदार बक्षीखान याचे सहकारी सैफु ा व अमानु ाबेग यानंा 
हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. 
 

िवजापूरचा सुभेदार चीन कुलीजखान हा शतर्चू्या पािरपत्यासाठी रायबाग व हु े री भागात आला 
होता. त्याच्याकडे गुजर्बदार्राने बादशहाचे फमार्न नेऊन पोहोचिवले. नंतर तो (गुजर्बदार्र) परत आला. 
गुजर्बदार्राच्या त डून कळले की, त्या भागात (रायबाग, हु े री) चोराचंा (मरा ाचंा) बराच जमाव 
पसरला आहे. चीन कुलीजखानाने त्याचे पािरपत्य करण्यासाठी आपली पथके नेमली आहेत. 
 

हरकऱ्याचं्या त डून कळले ते असे:— 
 

“चोराचंी (मरा ाचंी) पथके भलूत (? नाव लागत नाही.) भागात पसरली आहेत. 
 

बादशाही छावणीतील लोक घासदाणा आणण्यासाठी आजमगड (पुरंदर) च्या िदशनेे जातात. 
शतर्ूंचे (मरा ाचें) लोक त्याचं्यावर आकर्मण करतात आिण त्या भागातील खे ातील गुरेढोरे पळवनू 
नेतात. तेथील (पुरंदर) िक ेदार व फौजदार जानबाजखान याचे चोराशंी (मरा ाशंी) मतैर्ीचे संबधं 
आहेत. (इखलास) तो गुरेढोरे सोडवनू आणीत नाही.” 
 

बादशहाने आ ा केली की, बक्षी रूहु ाखान याने जानबाजखान िक ेदार यास या बाबतीत 
 

स वीस जून १७०३ 
 

काल रातर्ी बादशहाने बक्षी रूहु ाखान यासं बोलावनू त्याचं्याशी एकातंात खलबते केली. 
 

िसयालकोट (पजंाब) चे कानूनगो बहराम (भीमराम असावे) हा ख्वाजा इ तअलीखान याच्या 
मध्य थीने मुसलमान झाला. 
 



 
अनुकर्मिणका 

मुहंमद युनूस काशगरी याचा भाऊ अ दुल वािहद याला मुहंमद अमीनखानाच्या िशफारशीवरून 
मनसब देण्यात आली. 

 
गुलबग्यार्चा िक ेदार व फौजदार स यद नूरउ ीनखान याने कळिवले की, आपण आप या 

जागेकडे रवाना झालो. 
 
धारूर (बीड िज हा, मराठवाडा) चा िक ेदार व फौजदार मुजबेगखान याने अजर् पाठवून 

पुढील माणे िवनंती केली:— 
 

(१) मला धारूरकडे परत जाण्याची परवानगी देण्यात यावी. (िंसहगडला बादशाही 
सैन्यात त्याला ठेऊन घेण्यात आले होते) मी शतर्ूंचे (मरा ाचें) पािरपत्य करीन, िवनंती मान्य 
करण्यात आली. 

 
(२) माझ्यावर काही कृपा हावी, मनसबीत सवलती देण्यात आ या. 
 
(३) माझा भाऊ मुहंमद मतलब याच्यावर कृपा करण्यात यावी—त्याची मनसब 

वाढिवण्यात आली. 
 
(४) खानाजाद (आि त, सेवक) मुहंमद मुआली (मुलगा) याच्यावर कृपा हावी. 

बादशहाकडे अजर् करतानंा वतःच्या मुलाचंा उ ेख खानाजाद (आप या घरात वाढलेला) असे 
अनेक जण करीत. बादशहानी आ ा केली की, “तु ही पुन्हा हुजुरात याल ते हा त्याला मनसब 
देण्यात येईल. 

 
स ावीस जून १७०३ 

 
आज बादशहाने िदवाणचे काम बदं ठेवले. 

 
अ ावीस जून १७०३ 

 
शहाजादा मुहंमद मोअ म बहादूरशहा (काबुलचा सुभेदार) याने पतर् पाठिवले होते, ते 

बादशहाच्या नजरेखालून गेले. 
 

औरंगाबादेस तैनात असलेला हरकारा केशवराव याने पुढील माणे वृ ातं िलहून पाठिवला:—
“वऱ्हाडच्या इलाख्यात अलवा (मौजे अलवा, तालुके बरार) असे श द आहेत. तेथे उचकखान हा मोगल 
अिधकारी होता. त्या गावाला नेमाजी िंशदे वगैरे मराठे सरदारानंी वीस हजार वारासिहत वेढा घातला. 
उचकखानाच्या कुमकेसाठी शहाजादा बेदारबख्त या राजा जयिंसग, रणम तखान, अहमंदखान 
खानसामा, बक्षी वगैरे बादशाही सरदार व हाजी, शाबजी वगैरे वतःच्या पथकातील सरदार यानंा 
पाठिवले. यु  झाले. शतर्पैूकी (मरा ापैकी) काहीजण जखमी झाले. चार घो ा व भाले वगैरे ह तगत 
करण्यात आले. वढेा उठिवण्यात आला. शतर्लूा लढाईत ठाण माडूंन राहण्याचा धीर झाला नाही. शतर्ूंची 



 
अनुकर्मिणका 

दोन माणसे मारली गेली. शतर् ू ितकडून िनघून तीन कोस मागे पागंला.” यार अ ीबेग याने िवनंती केली 
की, आप याला रायबाग हु े रीचा िक ेदार व फौजदार मुहंमद अ फ याने पुढील माणे पतर् िलिहले आहे. 
“यापूवीर् बिहजीर्चा वढेा यु  वगैरेची हकीकत कळवली होती. पतर् िलिहपयत हणजे सफर मिहन्याच्या 
तीन तारखेपयत लढा चालू आहे. शतर्ूंचे पािरपत्य झाले आहे. चीनकुलीजखान बहादूर यानंा मदत व 
दारूगोळा पाठिवण्यासंबंधी पतर् िलिहले होते, पण उ र आले नाही. सैफखान, नाहरखान, जमशीदखानस 
िज हेदार याचा नायब िदलेरखानाचा गुमा ता, मोतुर्जाबाद (िमरज) चा िक ेदार मोहंमद मुहिसन हे 
जवळच्या इलाख्यात आहेत. त्यानंी मदत व यु ाचे सामान पाठिवले. हुजुराकडून कुमक आ यास बरे 
होईल. नाहीतर मी वतः हुजुरात येईन.” बादशहाने आ ा केली की, “चीनकुलीजखान याला आ ापतर् 
पुढील अथार्चे पाठिवण्यात याव.े इ माईलखान आिण सतर्साल राठौड पोहोचले असतील. त्याचंी माणसे 
येथे आली होती. ती पोहोचली असतील. त्यानंा कुमकेसाठी पाठवावते िंकवा वतः जाव.े हुजुरातूनही 
पथके पाठिवण्यात येतील.” 
 

एकोणतीस जून १७०३ 
 

मतलबखान करावल बेगी हा आजारी होता. तो बरा झाला आिण बादशहाना त्याने दोन अ या 
नजर के या. त्या माफ करण्यात आ या. 
 

बादशहा हे बक्षी रूहु ाखानाला हणाले तुमचे बक्षीिगरीचे व खान सामानीचे काम बरेच आहे. 
टेहाळणीसाठी तु ही जाऊ नका. सदरू ीन मुहंमदखान याला आ ा झाली की, तु ही पाळीने ग त आिण 
टेहाळणी यासाठी जा. बादशहाने रूहु ाखानाला हटले की, “तु ही, अजीजखान रोहीला, सुलेमानखान, 
िशविंसग मुनीमखानाचा मुलगा मुहंमद काजीम वगैरे िमळून एक हजार तीनश ेऐशंी वाराचें पथक (सैन्य) 
तयार करा. ते माझ्या नजरेखालून जाऊ ा. हे सैन्य बक्षीच्याबरोबर टेहाळणी आिण ग त यासाठी जात 
जाईल. इतर सैन्या माणे यालाही पायदळ आिण तोफा आिद सरंजाम पुरिवण्यात यावा.” सरिंहदचा 
फौजदार वजीर खान हा काम चागंले करतो असे कळिवण्यात आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली.  
 

बादशहानें आ ा केली की, य ाताजखान याने आप या भाऊकी पैकी (िबरादरी) शभंर माणसे 
यानंा सरकारी नोकरीत आणाव.े 
 

िखदमतखान हा आग्ऱ्यात होता. बादशहाना कळिवण्यात आले की, रोजा मुन वरा (ताजमहाल?) 
चा यव थापक (मुतब ी) आिण रजवीखान मरहूम याचा नातू व मीर मूसाखान याचा मुलगा मीर असहु ा 
याच्यावर कृपा हावी. त्याची एक मुलगी लग्नाची आहे. लग्न कतर् य आहे. बादशहाने त्याची मनसब 
वाढिवली. य ाताजखान याने आणलेला शखे मूसाचा मुलगा शखे दाऊद याला मनसब देण्यात आली 
होती. ती आता थोडी कमी करण्यात आली होती. चाकणचा बदललेला िक ेदार कामयाबखान याची 
मनसब थोडी कमी करण्यात आली. 
 

मुहंमद हुसेनचा मुलगा मुहंमद मासूम हा कहाराचं्या (पालखी वगैरे वाहणारे) यव थेसाठी 
औरंगाबाद आिण बऱ्हाणपूर या सु यात गेला होता. त्याने काम चागंले केले असे बादशहाना कळिवण्यात 
आले. बादशहानी त्याची मनसब वाढिवली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

तीस जून १७०३ 
 

अमीनखान बहादूर याच्या िशफारशीवरून मरहूम िकफायतखान याचा जावई मीर महमूद याला 
काबुल सु याच्या सदारत (न्यायखाते) या जागेवर नेमण्यात आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात येऊन 
त्याला िनरोप देण्यात आला. मकसूदखान याला हैदर्ाबाद, कनार्टक सु यातील म कनप ी येथे िक ेदार 
व फौजदार हणून नेमण्यात आले होते. तो हूकूम मागे घेण्यात आला. त्या ऐवजी मकसूदखानाला बेळगावं 
उफर्  आजमनगर येथे खानचदं याच्या ऐवजी िक ेदार हणून नेमण्यात आले. मल्कनप ीच्या 
िक ेदारीवर फजलु ा बेग याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

अमानु ाखान याचा भाऊ अ ाउ ाखान हा आप या भावापाशी तैनात होण्यास कबूल होईना, 
त्याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 

नसरू ाखानाचा मुलगा मुहंमद मेहदी यास (गावाचे नाव लागत नाही बहुदा सगर असावे) 
िक ेदार व फौजदार हणून नेमण्यात आले. 
 

कौली (?) या िक याचा िक ेदार व फौजदार मुहंमद आबीद याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

बक्षी रुहु ाखान याने पुढील माणे िवनंती केली:— 
 

“कंधार (नादेंड िज हा) ची िक ेदारी खान िफरोजजंग (नादेंड, िबदरचा सुभेदार व 
भावी िनजामउ मु काचा बाप) याच्या अिधकारात देण्यात आली आहे. पूवीर्चा िक ेदार आिण 
मरहूम हमजाखान याचा मुलगा असदु ा याला मनसबीचा काही भाग िक ेदारीच्या अटीवर होता. 
या संबंधी काय आ ा. बादशहाने आ ा केली की, अटीच्या माणात मनसब कमी करण्यात 
यावी.” 

 
बादशहाना कळिवण्यात आले की, मुहंमद हसनचा मुलगा मुहंमद अ फ हा रू तुमिदलखान 

याजपाशी तैनात होता तो वारला. 
 

चाकणचा बदललेला िक ेदार कामयाबखान याला फमार्न गेले की, “तु ही ख्वाजा अमानु ाखान 
िक ेदार याला िक ा हवाली करावा. 
 

एक जुलै १७०३ 
 

आज बादशहाने िदवाणचे काम बदं ठेवले. 
 

(२८ सफर) दोन जुलै १७०३ 
 

आज बादशहाने िदवाणचे काम बदं ठेवले. काल रातर्ी बादशहाने पुढील माणे आ ा केली:— 
 



 
अनुकर्मिणका 

(१) “अमीरऊलउमरा (मुख्य धान असदखान), 
 
(२) बक्षी रुहु ाखान, 
 
(३) अमीदो ीनखान बहादूर, 
 
(४) मुहंमद अमीनखान बहादूर, 
 
(५) खानाजादखान, 
 
(६) अबदुरर्हीमखान वगैरे चोवीस े  उमराव यानी िदवाणखासच्या माग न्याय कचेरीत 

(अदालत) मध्ये येणे करीत जाव.े बाकीच्यानंा येऊ देऊ नये. का मीरचा सुभेदार इ ािहमखान 
याचा मुलगा याकूबखान याने बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) याच्या फ ेब ल दोनश े अ या िनसार 
(ओवाळणी) हणून पाठिव या. त्या बादशहाच्या नजरेखालून गे या. 

 
(२९ सफर) तीन जुलै १७०३ 

 
तोफखान्याचा मुख तरिबयतखान याचा कारभारी (पेशद त) सभाचदं हा होता. 

तरिबयतखानकडे अहमदनगरचा िक ा होता पण त्यक्षात अहमदनगरचा िक ेदार व फौजदार हणून 
मुहंमद इसहाक (तरिबयतखानाचा मुलगा) हा आप या बापातफ नायब (डे युटी) हणून काम पाहत 
होता. सभाचदाने दोन मिहन्यासाठी मुहंमद इसहाककडे जाऊन राहाव.े अशी बादशहाने आ ा केली. 
स यदखान हा एक हजार जात व अडीचश े वार अशी मनसब बाळगून होता. तो िदवाणेखासच्या वाटेने 
अदालत मध्ये आला. यापुढे त्याने िदवाणेखासच्या बाहेरच्या वाटेने अदालत मध्ये येत जाव,े अशी आ ा 
झाली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, मोगलखान हा खजीना घेऊन अहमदनगरहून या मिहन्याच्या 
पचंवीस तारखेस बहादूरगडला पोहोचला. बेळगाव उफर्  आजमनगर येथील िक ेदार व फौजदार हणून 
सैफखान याला पूवीर् माणेच कायम ठेवण्यात आले. खानचदं याला त्या हु ावरून काढण्यात आले. 
 

क याण (क याणी, बीदर िज हा कनार्टक) चा िक ेदार व फौजदार हसनखान हा होता. त्याची 
मनसब थोडी (िदडश े वारानंी) कमी करण्यात येऊन त्याला हुजूरात बोलावनू घेण्यात आले. 
 

१ रिबलावल. चार जुलै १७०३ 
 

बादशहाच्या आ ेने मतलब खानाच्या मोहरे िनशी खान नुसरतजंग याच्याकडे आ ापतर् 
पाठिवण्यात आले. 
 

पाच जुलै १७०३ 
बगलूर 



 
अनुकर्मिणका 

 
बगलूरच्या फौजदारीवर नूरू ा हा होता. त्याच्या जागेवर मरहम खानेआलम याचा मुलगा मुहंमद 

तािहर याची नेमणूक करण्यात आली होती. तािहरला पाचश ेजात व ऐंशी वार अशी मनसब होती. आता 
त्या मनसबीत शभंर वारानंी वाढ करण्यात आली आिण मुहंमद तािहर याला तािहरखान ही पदवी देण्यात 
आली. 
 

सैदखान हा खान नुसरतजंग याच्या सैन्यात तैनात होता. त्याला दोन हजार रुपये मदत हणून 
ाव,े अशी आ ा केली. जहागीर व इतर मागण्या यासंबधंी सईदखानाच्या िवनंतीची िदवाणानंी चौकशी 
करावी, अशी आ ा झाली. 
 

चाकणचा िक ेदार व फौजदार अमानु ाखान याने िवनंती केली की, “माझा भाऊ अताउ ाखान 
माझ्यापाशी तैनात होण्यास, राजी झाला आहे. त्याची मनसब कमी केली आहे; ती पुन्हा बहाल करण्यात 
यावी,” िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

बादशहानें आ ा केली की, आवजी ओढळराव याला हुजुरात बोलावनू घेण्यात याव.े त्याला चारश े
जात व शभंर वार अशी मनसब होती, त्यात शभंर जात अडीचश े वार अशी वाढ करण्याची आ ा झाली. 
बादशहाने आ ा केली की, सफर् राजखान हा हैदर्ाबादी पायदळाच्या पथकाबरोबर नंदगावच्या र त्यावर 
आहे. मुगलखान हा खजीना व कािफला घेऊन येईल. मरहूम मुवतखरखान याचा मुलगा जहूरउ ा याला 
मदत हणून पाचश े रुपये देण्यात आले. मरहूम हमजाखान याचा मुलगा असदउ ा याला बादशहाने 
फमार्न पाठवनू आ ा केली की, “तु ही कंधारचा िक ा (िज हा नादेंड) खान िफरोजजंग याच्या हवाली 
करा.” 
 

शहाजादा बेदारबख्त याला आ ा झाली की, “नवलगडच्या िक ेदारीवर तु ही हव ेअसले या 
इसमाची नेमणूक करा.” मरहूम इ तेखारखान याचा मुलगा मुहंमद जाफर याला बेदारबख्ताच्या 
तोफखान्याचा दारोगा हणून पूवीर् माणे बहाल करण्यात आले. 
 

एक िदवसापूवीर्ची आणखी एक न द. 
 

चार जुलै १७०३ 
 

स यद मीरकुली हा दामलीर् व माशल (?) येथे फौजदार होता. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
तोरगलचा (वगैरे) िक ेदार याला बदलण्यात येऊन त्याला िवजापूरच्या सुभेदारापाशी तैनात करण्यात 
आले. त्याला पाच हजार जात व पाच हजार वार अशी मनसब होती. औरंगाबादेहून हरकाराच्या 
िलिहण्यावरून समजले की, मुहंमद जाफर आिण मुहंमद इ ािहम हे मनसबदार तेथे हजर नाहीत. त्याचं्या 
जहािगरी काढून घेण्यात या यात, अशी आ ा करण्यात आली. 
 

धारूर उफर्  फतेहाबादचा िक ेदार व मरहूम उजबेगखान ाचा मुलगा दो तमबेग याने िवनंती 
अजर् िलहून पाठिवला की, “आ ा होत अस यास येथे मी आपला नायब ठेवनू हुजुरात येईन. मान्यता 
देण्यात आली. खाने आलमचा भाऊ अमीनखान (संभाजी राजानंा धरणाऱ्या मुकर्रबखान याचा मुलगा) 



 
अनुकर्मिणका 

याची मनसब वाढिवण्यात आली. जिजयाच्या खिजन्यावर शखे अ दुलहादी हा कारकून होता. त्याच्या 
जागी नुरू ा याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

सहा जुलै १७०३ 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, खजीना नदीपार उतरिवण्यासाठी बादशहाच्या आ े माणे 
मतलबखान हा गेला आहे. इनायतउ ाखान (अहकामे आलमिगरी या पतर्ाचंा संगर्ह करणारा) याचा 
नोकर कैलास काि मरी हा मुसलमान झाला. त्याला िखलातीची व े आिण पाच अ या या व तू हणून 
देण्यात आ या. 
 

आजमगड (पुरंदर) चा बदललेला िक ेदार खानचदं याला खाननुसरतजंग याच्या फौजेत तैनात 
करण्यात आले होते. तो छावणीत आला. त्याला मन्सूरखान याने नुसरतजंगच्या छावणीत एक गुजर्बदार्र 
देऊन पोहोचवाव,े अशी आ ा करण्यात आली. 
 

खाल याचा िदवाण इनायतउ ाखान याने पुढील माणे िवनंती केली—“संगमनेरचा बदललेला 
अमीन, फौजदार काजी नजीब याच्याकडून तीन लाख रुपयाचे सरकारचे येणे आहे, ही र म तो देत 
नाही.” बादशहाने आ ा केली—“त्याला कैद करा आिण र म वसूल करा.” 

 
सुलेमानचा पुतण्या आिण इ ाहीम याचा मुलगा मुहंमद मुराद याला असीरगडच्या तोफखान्यावर 

दारोगा हणून नेमण्यात आले. 
 

सात जुलै १७०३ 
 

बादशहाच्या आ ेने पुढील मंडळींच्याकडे आ ापतेर् (हजबुलहुकूम) रवाना झाली. त्याचं्यावर 
(आ ा पतर्ावर) अमीरउलउमरा (मुख्य धान असदखान) याची मोहोर होती— (१) आग्र्याचा सुभेदार 
मुखत्यारखान, (२) ग्वालेरचा फौजदार जानिनसारखान, (३) ग्वालेरचा िक ेदार िखदमत तलबखान. 
 

कदीम कुलीखान हा हनमंतगडचा िक ेदार होता. त्याला तेथून बदलण्यात आले. त्याला आ ा 
करण्यात आली की, “तु ही तो िक ा रहमानदाद िक ेदार याच्या हवाली करावा.” 
 

बादशाही छावणीपासून औरंगाबादेपयत त्या मागार्चे रक्षण मुगलखान याजकडे होते. तो खजीना व 
कािफला घेऊन बादशाही छावणीत आला. तो बादशहानंा भेटला. त्याने छावणीतील कािफला पोहोचवावा 
(औरंगाबादकडे) अशी आ ा करून बादशहा हे फातेहा खैर (कुशल होवो) अशी ाथर्ना) पढले; आिण 
त्यानंी मुगलखानाला िनरोप िदला. 
 

मरहूम अबदुल अजीजखान याचा मुलगा अबुलहसन याला बऱ्हाणपूर येथे तैनात करण्यात आले. 
त्याला िनरोप देण्यात आला. 
 



 
अनुकर्मिणका 

नुसरताबाद उफर्  सगर (गुलबगार् िज हा) येथील बदललेला अमीन अलीकुली हा येऊन 
बादशहाला भेटला. 

 
मुहंमद कािजम हा नुसरतजंग (झुि फकारखान) याच्या फौजेत तैनात होता. तो तेथून फरारी 

झाला. तो छावणीत येऊन मतलबखानाच्या मध्य थीने हुजुरात आला. बादशहाने त्याला नोकरीवर पुन्हा 
बहाल ठेवले. 
 

हरकाऱ्याचं्याकडून पुढील माणे बातमी समजली—“धना (जी) जाधव हा फौज घेऊन चदंनवदंन 
िक याजवळ उतरला. त्याने हणमंतराव (िंनबाळकर) याला राजारामाची पत्नी (ताराबाई) िहची गाठं 
घेण्यासाठी तापगडाकडे पाठिवले. 
 

खान नुसरतजंग हा मौजे बदसा (? गावाचें नावं लागत नाही) येथे तळ ठोकून आहे. 
 

दहा जुलै १७०३ 
 

हमीदो ीन खान बहादूर याने बादशहाना पुढील माणे िवनंती केली. “ े  अमीरउमराव 
मनसबदार, पेशकार वगैरे हे मुजरा करण्यासाठी येतील तर त्याचं्यासंबधंी काय आ ा?” बादशहा 
हणाले—“सवार्ंची यादी तयार करा. त्या माणे यादी तयार करण्यात आली बादशहाने यादी पािहली 
आिण आ ा केली की, यादीत असले यापैकी पुढील मंडळींनीच पूवीर्च्या विहवाटी माणे मुजरा 
करण्यासाठी िदवाणेखासमध्ये येत जाव.े ही मंडळी पुढील माणे:— 

 
(१) अमीरउल्उमरा (मुख्य धान असदखान), (२) बक्षी रूहु ाखान, (३) बक्षी िमजार् 

सदरू ीन मुहंमदखान, (४) मतलबखान, (५) हाजीअलीखान, (६) मन्सूरखान, (७) राजा शाहू, 
(८) हमीदो ीनखान बहादूर, (९) इनायतउ ाखान, (१०) अबदुरर्हीमखान, (११) असदखान, 
(१२) िसयादतखान, (१३) बाकरखान, वगैरे अिधकारी. 

 
बादशहा हे हमीदो ीनखान बहादुर यास हणाले:— 

 
“तु ही रायभान ( यंकोजी पुतर् रायभानजी भोसले, तंजावरकर) याला बोलवा आिण 

त्याची व राजा शाहू याचंी भेट घडवनू आणा. आ ा माणे हमीदो ीनखान बहादूर याने, 
िदवाणेखासमध्ये राजे शाहू आिण रायभान याचंी पर परातं भेट घडवनू आणली. ही हकीकत 
बादशहाना कळिवण्यात आली. बादशहाने राजा शाहू आिण रायभान यासं त्येकी एक रत्नजिडत 
पदक बक्षीस (इनाम) िदले. 

 
बादशहाना कळिवण्यात आले की मतलबखान, हा टेहळणी (ग त) करण्यासाठी बादशाही 

छावणीच्या बाहेर गेला आहे. 
 
सागंो याचा िक ेदार व फौजदार नजरबेग याने िवनंती अजर् पाठिवला होता, तो बादशहाच्या 

नजरे खालून गेला. मुहमंद मोअ म बहादुरशहा (काबलूचा सुभेदार व औरंगजेबचा मुलगा) याच्या 



 
अनुकर्मिणका 

सरकारातील बदललेला िदवाण हादीखान, याच्या ारे शहाजा ाने स ावीस घोडे पाठवले होते. ते 
हमीदो ीनच्या िवनंतीवरून बादशहाने नजरेखालून घातले. बादशहाने आ ा केली की, एक रत्नखिचत 
खंजीर (जमघर) शहाजादा अजीम (मुअ मचा मुलगा, नाव अजीमु शान भावी स ाट फरूकिसअरचा 
बाप) याच्यासाठी काढून ठेवावा. खंिजराचंी िंकमत दहा हजार रुपये होती. 
 

अकरा जुलै १७०३ 
 

आज पावसामुळे (बाराने रहमत—कृपावृ ी) िदवाण आिण न्याय कचेरी (अदालत) याची कामे बंद 
होती. 
 

बारा जुलै १७०३ 
 

पावसामुळे िदवाणचे काम बदं. आग् ाचा सुभेदार मुक्तारखान याच्या नाव ेफमार्न पाठिवण्यात 
आले. ते आ ापतर् डाक चौकीने लवकरात लवकर जाव,े अशी आ ा करण्यात आली. 
 

तेरा जुलै १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. पावसामुळे ते केचेरीत अधार् घटका होते. नंतर न्याय कचेरी 
बरखा त करण्यात आली. 
 

काल रातर्ी बादशहाने िदवाणे आलाच्या कचेरीचा अिधकारी (दारोगा) त्याची आठवण काढली. 
बादशहाना कळिवण्यातं आले की, तो (फ ेदौलत कौल दारोगा) हा गुलालबारमध्ये नाही. बादशहा 
हणाले “त्याला सागंा, रातर्ी गुलालबारेत रािहलास तर ठीक नाहीतर मुहंमद आिरफ कौलला सागंा, 
त्याने गुलालबारमध्ये हजर असावे. शाहजादा कामबक्ष हा िदवाण कचेरीचे काम सुरू होण्यापूवीर् बादशहाना 
येऊन भेटला. 
 

ख्वाजा बख्तावर महली याने िवनंती केली की,— 
 

“मला वारी करण्यालायक घोडा नाही. सरकारातून एक घोडा िमळावा. िवनंती मान्य 
करण्यात आली. न्याय कचेरी बरखा त झा यानंतर बादशहाना कळिवण्यात आले की, अमीरउल्
उमरा (मुख्य धान असदखान) हे मुजऱ्यासाठी आले आहेत. 

 
बादशहाने परवानगी िदली. बादशहापाशी थोडावळे (तासभर) बसून असदखान हा िनरोप घेऊन 

आप या तंबूकडे परत गेला. (बगंलोर) मंगलोरचा बदललेला फौजदार व मरहूम कादरदादखान याचा 
मुलगा नूरु ा याची मनसब कमी करण्यात आली. (मुळात मंगलोर श द आलाय पण संदभर् पाहता तो 
बगंलोर असावा.) 
 

चौदा जुलै १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

पावसामुळे बादशहाने आज फक्त अधार् घिटका न्याय कचेरीचे काम पािहले. 
 
य ाताजखान याला लोणी (?) ची ठाणेदारी देण्यात आली होती. तो हुकूम मागे घेण्यात आला. 

त्या ऐवजी कडूसच्या ठाणेदारीवर त्याला नेमण्यात आले. तेथील ठाण्यावर पूवीर्चा ठाणेदार िनजामराव हा 
होता. त्याला तेथून बदलण्यात आले. 
 

इरादतखान हा पूवीर् गुलबग्यार्चा िक ेदार व फौजदार होता. तेथून त्याला बदलण्यात आले होते. 
त्याला लोणीची ठाणेदारी देण्यात आली. इरादतखान याला एक हजार जात व तीनश े वार अशी मनसब 
होती. (औरंगजेबाचा भाऊ शुजा याची बायको ही इरादत खानाची आत्या. इरादतखानाचे आत्मचिरतर् 
िस  आहे.) 

 
[ ेिशत िंकवा सु िस  साधुसंत याचें मरण देणाऱ्या काही व तू अगर अवशषे याना आसारे शरीफ 

(Holly Relic) हणत. बादशहाने अशा काही व तू बाळग या होत्या. आप या वा त य थानापासून व तू 
ठेवले या जागेपयत तो अधूनमधून जाई आिण ाथर्ना करून येई.]. फरासखानाच्या मु फला बादशहाने 
आ ा केली की, “आमच्या दौलतखान्यापासून आसारे शरीफ पयत कनाती (सरा परदा) उ या करा. 
आ ही येथे फातेहा देण्यासाठी जाणार आहोत. 
 

पंधरा जुलै १७०३ 
 

िदवसाचा एक हर अन दोन घिटका झा या असता बादशहा हे कनातीच्या मागार्ने आसारे 
शरीफकडे गेले. बादशहाबरोबर हमीदो ीनखान, हािफज बख्तावर महली पालखीखान्याचा दारोगा 
फतेदौलत कौल हे होते. बादशहाने आसारे शरीफला दिक्षणा घातली. दीडश ेमोहरा आिण एक हजार 
रूपये भेट हणून िदले. त्यानंतर ते आप या दौलतखान्यात परत आले. 
 

सोळा जुलै १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. िज तउ ीसा बेगमच्या सरकारातील मीर सामान 
(पुरवठा कारभारी) व इनायतउ ाखान याचा मुलगा िहदायतउ ाखान याला त्या हु ाला जोडून 
दारोग्याचा हु ा देण्यात आला. 
 

सतरा जुलै १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

अठरा जुलै १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. गुजर्बदार्रापैंकी काहीनी गडबड उडवनू िदली. बादशहाने आ ा 
केली की, हमीदो ीन खानबहादूर यानंी त्याचंा बदंोब त करावा. त्यानंी ऐकले नाही तर त्यानंा कैद करावे. 
 



 
अनुकर्मिणका 

एकोणीस जुलै १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

वीस जुलै १७०३ 
 

शखे गुलाम मुहंमद उफर्  बालीराम (बालीरामचा गुलाम मुहंमद झाला) याने िवनंती केली की, 
आप याला मुजरा करण्यासाठी न्यायकचेरीत (अदालत) येण्या-जाण्याची परवानगी िमळावी, बादशहाने 
िवनंती मान्य केली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, शाहजादा कामबख्श याची मुलगी ातुि सा बेगम िहच्यासाठी एक 
लाख रुपयाचे अलंकार करण्यात याव.े 
 

बंगलोर 
 

तािहर मुहंमदखान याला बगंलोरचा फौजदार हणून नेमण्यात आले होते. त्याला िखलातीची व े 
देऊन बगंलोरकडे जाण्यास िनरोप देण्यात आला. 
 

स यद यादगार हुसेन याला चदंनवदंनचा िक ेदार हणून नेमण्यात आले. त्याला िनरोप देण्यात 
आला. 
 

िवजापूरचा सरदार मरहूम (िदवगंत) फरहादखान याचा मुलगा हमीदु ाखान उफर्  िस ीइ ािहम 
याला बेळगावचा िक ेदार व फौजदार सैफखान याच्यापाशी तैनात करण्यात आले. शहाजहानाबाद 
(िद ी) येथील बात यावरून पुढील हकीकत कळली—“मेवात (अलवर ातं) चा फौजदार शुकुर् ाखान 
व िद ीचा फौजदार शाकीरखान हे दोघे एक होऊन मेवात येथील बडंखोरावंर चालून गेले. यु  झाले. 
बडंखोरापैंकी िदडश े माणसे ठार झाली बडंखोराचंा पुढारी अकराम हा होता. त्याच्या भावाला कैद 
करण्यात आले. बडंखोराचें गळे कापण्यात येऊन त्याचंी डोकी शहाजानाबाद (िद ी) चा सुभेदार मुहंमद 
यारखान याजकडे पाठिवण्यात आली आहेत.” बादशहा हणाले “सेवा मान्य झाली.” 
 

प ा (िव ामगड—नािशक आिण नगर िज ाच्या सरह ीवर) येथील िक ेदार व फौजदार 
लोदीखान याला ितकडे (िक याकडे) जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. त्यावेळी बादशहा कुशलतेचा 
फातेहा ( ाथर्ना) पढले. 
 

एकवीस जुलै १७०३ 
 

आज दोन्ही िदवाणचे काम बदं होते. फ े दौलत हा िदवाणे आलाच्या कचेरीचा दारोगा 
(अिधकारी) होता. बादशहाने त्याला पुढील माणे आ ा केली:— 
 



 
अनुकर्मिणका 

“बादशाही छावणीतील बातमी खात्यातील (मदुर्मे खबरदारान) इसमानंा ताकीद करा की, यानंी 
ऐकीव बात या िलहीत जाऊ नये.” 
 

बावीस जुलै १७०३ 
 

िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

तेवीस जुलै १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

चोवीस जुलै १७०३ 
 

बादशहानी काल रातर्ी बक्षी रुहु ाखान याजबरोबर एकातंात बोलणी केली. कािसमखान, 
नजफकुली व शरीफखान याचें हु े आप याला कळिवण्यात यावते अशी बादशहाने रुहु ाखान याला आ ा 
केली. 
 

मीर बक्षीचा नायब मतलबखान याने िवनंती केली की, “माझा मुलगा अबू तािलब याचे लग्न मीर 
आितश (तोफखान्याचा मुख) तरिबयतखान याच्या मुलीशी ठरले आहे. काही सहा य िमळाव ेआिण रजा 
िमळावी.” बादशहाने िवनंती मान्य केली आिण अबतूािलब याला िखलातीची व  व इनामे देऊन 
औरंगाबादेस जाण्यास िनरोप िदला. 
 

यंकोजी (िशवाजी महाराजाचें बधूं यंकोजी राजे) चा मुलगा रायभान यास सरकारातून मनसब 
िमळाली होती. यावळेी बादशहाने त्याला एक झागा, (रत्नजिडत िशरपच) हीं बक्षीस हणून िदली आिण 
आ ा केली की, “तु ही (रायभान) मुजऱ्यासाठी िदवाणेखास मधे येत जाव.े 
 

मंगळवे ाच्या (परगण्याच्या) अमीनी व फौजदारीवर पूवीर् बक्षीखान हा होता. त्याच्या जागेवर 
मुहंमद (नाव पुसट अस यामुळे लागत नाही) याची नेमणूक करण्यात आली होती. त्याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. 
 

बक्षी रुहु ाखान याने पुढील माणे िवनंती केली:— 
 

“शािमयाना हा दरवाजाच्या पुढे उभा करण्यात आला आहे. द तरची कागदपतेर् 
पावसामुळे खराब होत आहेत. एक वगेळा तंबू देण्यात यावा.” िवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
अजमीरचा सुभेदार हसनअलीखान याच्या िवनंतीवरून काही मंडळींच्या नेमणुका करण्यात 

आ या. 
 

पंचवीस जुलै १७०३ 



 
अनुकर्मिणका 

 
िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 

 
सवीस जुलै १७०३ 

 
बादशहाने आ ा केली की, शमशीरबेग आिण त्याच्या बीरादरीचे लोक यानंा दख्खनमधे तनखा 

जाहािगरी ा यात. 
 

फ ेउ ाखान याने िलहून पाठिवले की, “माझ्या िबरादरीपैकी असलेला हैदरबेग याचा मुलगा 
यार मुहंमदबेग मनसबदार हा आ े माणे वागत नाही. सागंून सवरूनही ऐकत नाही.” बादशहाने आ ा 
केली की, त्याला मनसबीवरून बडतफर्  करण्यात याव.े 
 

चाकणचा िक ेदार व फौजदार अमानु ाखान याने पुढील माणे िलहून पाठिवले.—“मी आजारी 
आहे. हकीम दाऊद याचा मुलगा हकीम सुलेमान याला माझ्या औषधोपचारासाठी माझ्यापाशी तैनात 
करण्यात याव.े” िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

बगंालचा सुभेदार अजीमु शान (बादशहाचा नातू) याच्या मुलीचे िशक्षण सुरू झाले. त्या ीत्यथर् 
त्याने ओवाळणी हणून दोनश ेअ या पाठिव या. त्या बादशहाच्या नजरेखालून गे या. याचं्याकडे बिक्षसे 
पाठिवण्यात यावी अशी बादशहाने आ ा केली.  
 

गुलाम मुहंमद उफर्  बालीराम याने मुजरा करण्यासाठी न्यायकचेरीत येताना बरोबर हत्यारे बाळगून 
याव,े अशी त्याला परवानगी देण्यात आली. 
 

तरिबयतखान हा बहादुरगड येथे होता. त्याने पुढील माणे िलहून पाठिवले—“बापू पिंडत (?) हा 
कामाचा माणूस आहे. तो पूवीर् हैदर्ाबाद येथे कानूनगोच्या जागेवर होता. पूवीर् माणे त्याच जागेवर त्याला 
बहाल करण्यात याव.े बादशहाने हे मान्य केले नाही. बादशहाने आ ा केली की, त्याला काबुल सु यात 
तैनात करण्यात यावे. त्याला उ र भारतात जहागीर देण्यात यावी. मन्सूरखान याने त्याला सजावल 
(अंमलबजावणीचा अिधकारी) बरोबर देऊन काबुल ातंात फ ेउ ाखान याजकडे पाठवावे. (नाव नीट 
लागत नाही. बालू स ी असेही होऊ शकेल. बालू पिंडत हा केवळ तकर्  आहे). 
 

(चोवीस रिबउलअ ल) स ावीस जुलै १७०३ 
  

दाऊदखान (प ी) याचा िवनंती अजर् बादशहाच्या नजरेखालून गेला. अजार्तील मजकूर 
पुढील माणे होता:— 
 

“शकंरा (जी?) याच्या हातून काही बादशाही (राजकीय) कामे करवनू घ्यायची होती. 
यासाठी शकंराजी, (पुढे िस ीस आलेला हा शकंराजी म हार िदसतो) त्याची बायकामुल व 
त्याचे इतर सोबती यानंा मी आप याजवळ बाळगले आिण त्यानंा स ावीस हजार एकश ेस र होन 
व बावीस हजार सातश े प ास चकर् (एक नाणे) या उत्प ाच्या जहािगरी त्यानंा बहाल ठेवनू 



 
अनुकर्मिणका 

त्याचं्या इतर जहािगरी ज त करण्यात आ या. माझी िवनंती आिण अपेक्षा अशी आहे की, 
शकंराजीची मुले, यंकटराव व रामराव आिण मानिंसग मोरे यानंा मनसबी देण्यात या या. आिण 
त्यानंा माझ्यापाशी तैनात करण्यात यावे. मनसबी माणे त्यानंा जहािगरी बहाल ठेवण्यात या या. 
त्याचं्याकडून मातबर जामीन घेण्यात आले आहे. मनसबी पुढील इसमास पुढील माणे देण्यात 
या या:–– 

 
(१) मानिंसगचा मुलगा बदरजी यास दीड हजार जात व एक हजार वार. 
 
(२) िकशनराव, हजारी पाचंश े वार. 
 
(३) गोपाळराव, पाचंश ेजात व (३००) तीनश वार, 
 
(४) बेणीराव, चारश जात व शभंर वार, 
 
(५) भानजी, दोन हजार जात व एक हजार वार, 
 
(६) संताजी, सातश ेजात व तीनश े वार, 
 
(७) नानाजी, चारश ेजात व शभंर वार, 
 
(८) बाळाजी, एक हजार जात व पाचश े वार, 
 
(९) शकंराची म हार, याचा मोठा भाऊ िंतर्बक म हार यास दोन हजार जात व एक 

हजार वार. 
 
(१०) नरकवासी रामा (राजाराम महाराज) याचा मेहणा नारायण खानखाव (आडनाव 

लागत नाही) पाचश ेजात व सातश े वार. 
 

बादशहाने आ ा केली की, वरील सवार्ना हुजुरात घेऊन याव,े हणजे त्याचंी योग्यता व पथके 
(त्याचं्या जवळची) पाहून त्याचं्यावर कृपा करण्यात येईल. शकंराजी तेथे आपली तीन मुल घेऊन आहे. जे 
काम करण्याचे घाटत आहे ते पार पडले तरच त्यानंा मनसबी देण्यात येतील. नाही तर नाही. 

 
अ ठावीस जुलै १७०३ 

 
आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 

 
एकोणतीस जुलै १७०३ 

 



 
अनुकर्मिणका 

अलाहबादचा सुभेदार सफर् राजखान याची (सु यातील बदंोब तािवषयी) पतेर् आली. ती 
बादशहाच्या नजरेखालून गेली. 
 

मरहूम लुत्फु ाखान (िनजामउ मु काचा मामा) याचा मुलगा इनयातखान याला बेट जालंधर. 
येथे फौजदार हणून नेमण्यात आले. 
 

एकतीस जुलै १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले.  
 

एक ऑग ट १७०३ 
 

अटलिंसग याला लोहगाव (पुण्याजवळ) चा ठाणेदार हणून नेमण्यात आले. त्याला चारश ेजात व 
प ास वार अशी मनसब होती. तीत शभंर वाराचंी भर घालण्यात आली. 
 

इरादतखान याला ल करची कारकूनी देण्यात आली होती त्याच्याबरोबर पुढील सरंजाम देण्यात 
आला. तोफखान्याचा सरंजाम, नगदीकडे शभंर माणसे, शभंर गुजर्बदार्र, शभंर बेलदार, दहा पाणी 
वाहणारे, चार जासूद यािशवाय गंधक (बदूंकीची दारू वगैरे). 
 

आितशखान याजकडेही तोफखाना वगैरेचा सरंजाम देण्यात आला. त्यात शभंर वरकंदाज प ास 
गुजर्बदार्र, पायदळ िशपाई पाचश ेअसाही सरंजाम देण्यात आला. 
 

पाईन िवलायत (पुणे आिण वाईमधील भाग) येथे मुहंमद आिकल हा काम करीत होता त्याला 
त्याच्या हु ाला जोडून बेनीशाहदुगर् (पन्हाळगड) येथे अमीन हणून नेमण्यात आले. यापूवीर् त्याजागेवर 
अमरिंसग हा होता. त्याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 

दोन ऑग ट १७०३ 
 

बादशहाने बक्षी रुहु ाखान याला बोलाव ू पाठवले आिण त्याला हटले “मरहूम अमीरखान 
(काबुलचा सुभेदार) याच्या मालम ेपैकी जड-जवाहीर वगैरे माझ्यासमोर घेऊन जा. त्या माणे करण्यात 
आले. पाहून झा यावर बादशाहाने रुहु ाखान यास चौकीखान्याकडे जाण्यास िनरोप िदला. 
 

तीन ऑग ट १७०३ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. ख्वाजा मसवदू महली याने बादशहास पुढील माणे 
कळिवले:— 
 

“मेहरु ाची मुले आिण अबदु ा खानाचे पुतणे आिण ओह खानाचे नातू, मीर 
जलालउ ीन वगैरे आगर्ा सु यात तैनात होते. आ े माणे आप या हुजुरात ते येण्यास िनघाले, 
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त्यानंी नमर्दा ओलाडंली. नमर्देच्या अलीकडे चोरानंी (मरा ानंी) त्याचं्यावर ह ा केला. 
जलालउ ीन जखमी झाला. त्याची सगळी मालम ा लुटून नेण्यात आली. त्याची िवनंती अशी 
आहे की, आप याला आगर्ा सु यातच ठेवण्यात याव.े िवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
धामोणी (सागर जवळ, बुदेंलखंड) येथे खैर अंदेशखान हा फौजदार होता. त्याच्या िवनंती वरून, 

बादशहाच्या ल करातील चौकी खासवर असलेला आिण स यद ताजु ीनचा मुलगा स यद मुइनो ीन याला 
धामोणीच्या पायदळ िशपायाचंा दारोगा हणून नेमण्यात आले. 

 
बादशहाने आ ा केली की, वाकेिनगार यानंा ताकीद करण्यात यावी की, त्यानंी आपले वृ ातं 

वतः आप या हाताने िलिहत जाव.े 
 
सुलतान कािसम याचा मुलगा मुहंमद मोमीन याला नवलगडचा िक ेदार हणून नेमण्यात आले. 

यापूवीर् तेथे मुहंमद बाकर हा िक ेदार होता. त्याल तेथून बदलून शहाजादा बेदारबख्त याच्या फौजेत 
तैनात करण्यात आले. 
 

चार ऑग ट १७०३ 
 

िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

पाच ऑग ट १७०३ 
 

िदवाणचे काम बदं करण्यात आले. 
 

सहा ऑग ट १७०३ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) फ े झा याब ल शाहाजादा मुहंमद 
मोईजोि न (औरंगजेबाचा नातू व मुअ मचा मुलगा) सुभेदार मु तान याने दोनश ेअ पया ओवाळणीच्या 
पाठिव या होत्या. सोबत एक पतर्ही पाठिवले होते. त्या बादशहाच्या नजेरखालून गे या. सैन्य कूच करीत 
असताना शतेीची पायम ी होऊ नये हणून अिधकारी नेमले जात. उज या फळीकडच्या अशा 
अिधकाराच्या (अमीनी) जागेवर िजयाउ ा याच्या जागेवर रुहु ाच्या कचेरीचा दारोगा व मरहूम 
मोतमीनखान याचा मुलगा मीर फकर्उ ीन याची नेमणूक करण्यात आली. त्याला एक शाल देण्यात आली. 
 

ऐवजबेगखान वगैरे सात गुजर्बदार्र यानंा बादशहाने पुढील आ ा केली—“चीनकुलीजखान 
(िनजामउ मु क) याच्या िबरादरीचे तीनश े वार अहमदनगर येथे तैनात आहेत. तु ही त्यानंा तेथून 
काढून, चीनकुलीजखान (िवजापूरचा सुभेदार) याच्याकडे पोहोचवनू ा.” 
 

िवजापूर कनार्टकचा फौजदार खुदाबदंाखान याने पुढील माणे िवनंती अजर् िलहून पाठिवला. 
“येथे कुराणाची एक अ तीम त सापंडली आहे. ती कूफी प तीच्या ह ताक्षरातं िलिहली आहे. ितची 
िंकमत तीनश े रुपये आहे. हे पु तक सरकारात पाठिवण्यास योग्य आहे. कृपा करून हुजुरातून एक 



 
अनुकर्मिणका 

गुजर्बदार्र पाठवावा हणजे ती त सरकारात पाठिवण्यात योग्य आहे. कृपा करून हुजुरातून एक गुजर्बदार्र 
पाठवावा हणजे ती त त्याच्या हवाली करता येईल.” बादशहाने िवनंती मान्य केली. त्यानंी आ ा केली 
की, या कामासाठी एक गुजर्बदार्र नेमावा. 
 

बहादुरगड (पेडगाव) येथील िक ेदार व फौजदार अ दुल गफूरखान याने पुढील माणे िवनंती 
अजर् पाठिवला—“आ े माणे मी मुहंमद इसहाक याच्याकडे अहमदनगरची िक ेदारी व फौजदारी 
सोपिवली आिण मी पधंरा रिबलावल रोजी बहादुरगडला पोहोचला. (१८ जुलै १७०३) आपले नवीन काम 
मी साभंाळीत आहे.” 
 

नबाब िझ तुि सा बेगम (औरंगजेबाजी मुलगी) येथे आहेत. त्यानंा भेटण्यासंबधंी आपली काय 
आ ा. बादशहाने आ ा केली की, “तु ही बेगम साहेबाचं्या देवडीवर जाऊन मुजरा करावा आिण 
ओवाळणीची एक मोहोर (िनसार) ावी.” 
 

बादशहाने मुनीमखानाला िवचारले.—“फ ेउ ाखान बहादूर रवाना झाला िंकवा नाही.” (त्याची 
तैनाती काबुल ातंात झाली होती). मुनीमखानाने िवनंती केली कीं, िजयाउ ाखान हा कोरेगावंला 
पोहोचला की, फ ेउ ाखान पुढे रवाना होईल. 
 

सात ऑग ट १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

आठ ऑग ट 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. चाकणच्या माजी िक ेदार व फौजदार कािमयाबखान हा 
बादशहानंा भेटला, त्याने दोन मोहरा ओवाळणी हणून पेश के या. 
 

मेवात (अलवर ातं) येथील बडंखोर अकराम जिमनदार याला तेथील फौजदार शुकुर् ाखान याने 
ठार मारले होते. बडं म ड याब ल त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

माळ याचा सुभेदार शािय ताखान याने पुढील माणे िलहून पाठिवले.—“अफगाण अ बास 
बडंखोर याने माझ्याकडे अजर् िलहून पाठिवला आहे की, “माझे अपराध माफ करावे—मी चाकरी करण्यास 
तयार आहे.” 
 

नऊ ऑग ट १७०३ 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली “तंजावरचा जिमनदार शाहजी ( यंकोजी भोसले याचंा मुलगा 
शहाजी तंजावरकर) याचं्यासाठी िखलातीची व े देण्यात आली आहेत. ती इनायतउ ाखान याने 
शहाजीकडे पाठवावी.” 
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काल िदवसाच्या अखेरीस िदवाणेआला कचेरीचा दारोगा फ ेहदौलत याने बादशहाच्या 
आ े माणे संभाजीचा मुलगा राजा शाहू यासं शाहाजादा मुहंमद कामबख्श याच्या डेऱ्यावर नेले. शाहजादा 
कामबख्श याने राजा शाहू यास िखलातीची व े व बिक्षसे िदली आिण त्याला (राजा शाहूला) आप या 
तंबकूडे जाण्यास िनरोप िदला. 

 
बागलाण (नािशक िज हा) येथे पायबाकी जिमनी होत्या. (पायबाकी हणजे—जहागीर वगैरे 

देण्यायोग्य—कुणाचा ताबा नसले या मोक या जिमनी) त्या जिमनींचा यव थापक (अमीन) मुहंमद रजा 
हा होता. त्याला बदलण्यात येऊन त्याच्या जागी मुहंमद अफजल याचा मुलगा मुज फरउ ीन हुसेन याची 
नेमणूक करण्यात आली. 
 

झुि फकारखान बहादूर याचे िवनंती अजर् (अजर्दा त) बादशहाच्या नजरेखालून गेला. 
 

बादशहाने आ ा केली की, इरादतखानाच्या जवळ ५० (प ास) गुजर्बदार्र तैनात आहेत. त्यानंा 
खाजगी खिजन्यातून (अंदरूने महल) दोन मिहन्याचा पगार देण्यात यावा. िहशबे नंतर करावा. (अशा 
देण्याला अल हीसाब हणत.) बादशहाने आ ा केली की, बागलाण्याचा िक ेदार व फौजदार 
नजाबतखान याच्याकडे बासा (नाव लागत नाही) या िक याची पण िक ेदारी देण्यात यावी. तेथील 
पूवीर्चा िक ेदार बरखुदार्र याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 

दहा ऑग ट १७०३ 
 

पवनारचा फौजदार (वधार् िज हा–िवदभर्) मुहंमद मुरादखान याच्याकडे चादंा वगैरे देशच्या 
जिंमनदाराकंडून (राजाकडून) खंडणी (पेशकश) वसूल करण्याचे काम होते. (हािसल—संपादन, 
तहसीलदार—संपादन करणारा, अशा अिधकाऱ्याला तहिसलदार पेशकश, हणजे खंडणी संपादन 
करणारा असे हणत. तहसीलदार या श दाचा वापर मोगल या संदभार्त करीत.) 
 

मुरादखानाने िलिहले की, “िनयमा माणे मी िजतके पथक बाळगण्यास हव े त्याहून अिधक 
बाळगीत आहे.” 
 

िवजापूरचा सुभेदार चीनकुलीजखान याने पुढील माणे िलहून पाठिवले.—“स यद अबुलहसन 
हैदर्ाबादी याला दीड हजार जात व चारश े वार अशी मनसब होती. तो मरा ाचं्या कैदेत होता. तो आता 
कैदेतून सुटून माझ्याकडे आला आहे. आपली मनसब पूवर्व  बहाल ठेवण्यात यावी, अशी तो आशा बाळगून 
आहे. त्याची िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

नेम खान याने िवनंती केली की, “छावणीच्या भोवती टेहळणीच्या कामात माझे घोडे जाया झाले 
आहेत. मला पाच घोडे देण्यात याव.े” बादशहाने आ ा केली की, “घोडे देण्यात याव.े” 
 

बादशहानंा पुढील माणे कळिवण्यात आले—“औरंगाबादच्या िकलेअकर् मध्ये तैनात असलेला 
पूराबाशी (एक हु ा) कािसम हा सतत आजारी आहे.” बादशहाने त्याची शभंरची मनसब तीसने कमी केली 
आिण आ ा केली की, गुजर्बदार्र पाठवनू त्याला हुजुरातं बोलावनू घ्याव.े 



 
अनुकर्मिणका 

 
कािसम अली हा चादंोल परगण्याचा जहागीरदार होता. त्याला त्या परगण्याचा फौजदार हणून 

नेमण्यात आले. त्याच्यापूवीर् पूवीर्चा फौजदार फकीरउ ा याची मनसब वीस वारानंी कमी करण्यात 
आली. 
 

अकरा ऑग ट १७०३ 
 

अहमदाबाद (गुजराथ) येथील सुभेदार शहाजादा मुहंमद आजम याचे पतर् आले ते बादशहाच्या 
नजरेखालून गेले. िविश  प तीच्या वळणाची अक्षरे काढाणारा त  (तुगरानवीस—िशक्यावरील 
बादशहाच्या वशंावळीचा मजकूर िलिहणारा) मुहंमद रजा याने िवनंती केली की, माझी आिर्थक ि थती 
चागंली नाही, काही कृपा हावी. बादशहाने त्याला पाच अ या िद या व काही सोने बक्षीस हणून िदले. 
 

बारा ऑग ट १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. मरा ाचें पािरपत्य करावे या अथार्ची आ ापतेर् बक्षी 
रुहु ाखानाच्या िशक्क्यािनशी पुढील मंडळीकडे रवाना झाली:— 

 
(१) आजमतारागड (सातारा) चा फौजदार यासीनखान. 
 
(२) पदाजी (घाटगे) ठाणेदार, बुधपाचगाव. 
 
(३) नागोजी माने, ठाणेदार, हसवड. 

 
तेरा ऑग ट १७०३ 

 
आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. यारअलीबेग हा आजारी होता. तो बरा होऊन बादशहाना 

भेटला. बादशहा हणाले “आजार मोठाच होता,” यारअलीबेग हणाला “बादशहाच्या कृपेने आता 
संपूणर्पणे बरा झालो आहे.” िदवाण (कचेरी) संपण्यापूवीर्च बादशहाने त्याला आप या तंबुकडे परत 
जाण्यास िनरोप िदला. 
 

मतलबखान हा मीरबक्षी नुसरतजंग (झुि फकारखान) याचा नायब हणून काम किरत होता. 
त्याने िवनंती केली की, अ बासकुली याला खान ही पदवी, एक हजार जात व दोनश े वार अशी मनसब 
होती. दुदवामुळे तो बडतफर्  झाला. आपले अपराध माफ होतील व आपली मनसब पूवर्वत बहाल होईल, 
अशी आशा तो बाळगून आहे. बादशहाने त्याची मनसब, सातश ेजात व शभंर वार अशी बहाल ठेवली. 
 

ग ड राजे 
 

देवगड (नागपूर) येथील बदललेला जिमनदार राजा नेकनाम याने पुढील माणे अजर् 
पाठिवला:— 



 
अनुकर्मिणका 

 
“माझा नोकर दया (?) हा हुजूरात येत होता. येथील आिर्थक पिरि थती चागंली न हती, 

असे जाणून तो येत होता. वाटेत चीनकुलीजखान याची म कापूर येथील जहागीर लागली. त्या 
जहािगरीचा अिधकारी (आिमल) भ दा (नाव नीट लाग नाही.) हा आहे. चां ाचा जिमनदार 
(राजा) बीरिंसग याच्याशी त्याचे मतैर्ीचे आिण एको याचे संबधं आहेत. त्याने दया, याला कैद केले 
आिण तो त्याची मालम ा बळकावनू बसला आहे. त्याची इच्छा अशी आहे की, दयाला 
बीरिंसगाकडे पाठवावे. बीरिंसगाची आिण माझी अदावत आहे. तो दयाला िजव े ठार मारील. 
िवनंती अशी की, बक्षी रुहु ाखान याचं्या िशक्याचे आ ापतर् बऱ्हाणपुरच्या नायब सुभेदाराच्या नावे 
त्विरत यावे. दयाला कैदेतून मुक्तता िमळावी आिण बक्षी रुहु ाखानाकडे त्याला पाठवावे. 

 
वरील िवनंतीवर बादशहाने आ ा केली की, अशा कारचे आ ापतर् पाठिवण्यात याव.े 

 
चौदा ऑग ट १७०३ 

 
बक्षी रुहु ाखान याने िवनंती केली की, छावणीतील मुहतिसब (िनतीम ेवर देखरेख ठेवणारा 

सेन्सर) मुहंमदशहा याने आप याला एक िच ठी िलिहली आहे. िच ठीतील मजकूर हा आहे, हरकाऱ्यानी 
िदले या बात यावरून कळले की, बहादुरगड येथे छावणीत सरदाराचंी पथके आहेत. िस ी बलाबलखान, 
अनूपिंसग, मुज फर वगैरे सरदाराचं्या पथकाला जोडून असले या गोटात दारूपीणे , उघड उघड चालते. 
लफंगे दारुने धंुद होऊन माणसे गरीबगुरीबानंा तर्ास देतात. 

 
बादशहाने पुढील माणे आ ा केली—मोहतसीबने आपला नायब तेथे नेमावा. नायबला सवर् कारे 

सहा य कराव.े अशा अथार्चे पतर् बक्षीने तरिबयतखानाला िलहाव.े िवनंतीनंतर बहादुरगड येथे नायब 
मोहतसीब हणून मुहंमद हुसेन याची नेमणूक झाली आिण त्याने त्या िठकाणी (बहादुरगड) येथे जाऊन 
आपले देखरेखीचे कायर् यवि थतपणे पार पाडावे असे ठरले. 

 
राजा उ मराम याने पुढील माणे अजर् पाठिवला, माझा भाऊ िकशनिंसग हा खान िफरोजजंग 

याच्या सैन्यात तैनात होता. त्याची पिरि थती चागंली नाही. त्यामुळे तो माझ्याकडे आला आहे. त्याला 
माझ्यापाशी तैनात करण्यात यावे. माझ्या कायर्के्षतर्ाच्या शजेारचे सुभेदार आिण फौजदार यानंी मला सहा य 
करावे. अशा अथार्ची आ ापतेर् पाठिवण्यासाठी हणून (सरकारातून) दोन गुजर्बदार्र माझ्यापाशी तैनात 
करण्यात याव.े िवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
बादशहाने आ ा केली की, िसरिंहद जा पीरजादा ख्वाजा पारसा आिण त्याचंी मुले (दोन) 

याचं्यासाठी िखलातीची व े काढून ठेवण्यात यावी, अशी बादशहाने आ ा केली. (िसरिंहदचे अहमद 
मुजि द िसरिंहदी याचे हे घराणे औरंगजेबाचे गुरु घराणे होय. औरंगजेबाच्या धािर्मक धोरणातील उगर्पणा 
या घराण्याच्या िशकवणीमुळे आला असे समजले जाते.) 
 

पंधरा ऑग ट १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 



 
अनुकर्मिणका 

 
सोळा ऑग ट १७०३ 

 
आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले. “गिनमाचें 

पािरपत्य करण्यासाठी ख्वाजाखान हा भीमानदीच्या िदशनेे गेला होता. तो आला असून िदवाणेखासच्या 
वशे ारावर उभा आहे. त्याला भेटीस बोलावण्यासंबंधी काय आ ा.” बादशहा हणाले—“जहूरची नमाज 
झा यावर हमीदो ीनखान बहादूर याच्याबरोबर त्याने हुजुरात याव.े” आ े माणे ख्वाजाखान येऊन 
भेटला. तो हणाला:—“मी चोराचंा (मरा ाचंा) पाठलाग केला. भीमेच्या काठापयत जाऊन मी मराठे 
सरदाराचं्यावर ह ा केला. लढाई झाली. शतर्पैूकी जवळजवळ दोनश े माणसे गेली. (मारली). काही 
जखमी झाली. काहीजण पळून जंगल झाडीकडे िनघून गेले. शतर्ूंचे दीडश ेघोडे, भाले, बरच्या वगैरे श ेही 
लूट आमच्या हाती सापडली. मी आप या पथकाबरोबर एक कोस अलीकडे होतो. नेमाजी (ितमाजीही असू 
शकेल.) हा सरदार चाळीस वारासंिहत चालून आला होता. तो जवळच लपून बसला होता. तो तेथून 
पळाला. लढण्यास तो समथर् ठरला नाही. त्याला ठार मारण्यात आले.” बादशहा हणाले, सेवा मान्य 
झाली. बादशहानी या मोिहमेतील माणसानंा मनसबी व इनामे िदली. ते हणाले:— 
 

त्या लोकाचें हु े कळिवण्यात यावते. लढाईत घोडे ह तगत झाले होते. त्यापैकी एक 
घोडी सरकारातं ठेऊन घेऊन बाकीची माफ करण्यात (लढणाऱ्यानंा देण्यात यावी) अशी आ ा 
झाली. 

 
सतरा ऑग ट १७०३ 

 
आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. गिनमाचें (मरा ाचें) पािरपत्य करण्यासाठी मुहंमद 

अमीनखान बहादुर यासं जाण्यास िनरोप देण्यात आला. बादशहाने आ ा केली की, बक्षी रुहु ाखान याने 
मुहंमद अमीनखान याच्याबरोबर देण्यासाठी चार हजार न वद वार याची यादी (तूमार) करून त्या माणे 
ते सैन्य तयार करावे. 
 

राजा शाहू 
 

बादशहाने आ ा केली की—राजा शाहू याला देण्यासाठी तीनश ेमोहराचं्या िंकमतीचा घोडा काढून 
ठेवण्यात यावा. बादशहाना कळिवण्यात आले की, नुसरतजंग (झुि फकारखान) याच्या फौजेत असलेला 
स यद ओघलान याच्यापाशी वतःची पथके नाहीत. त्याची मनसब कमी करावी, अशी आ ा बादशहाने 
िदली. सहाराणपूरच्या हकीकतीवरून कळले की, स यद अजमतउ ाखान हा दोन वषार्पासून घरी व थ 
बसून आहे. त्याला एक हजार जात आिण पाचश े वार अशी मनसब आहे. (तो काही काम करीत नाही.) 
बादशहाने त्याची मनसब पाचश ेजात आिण एकश े वार अशी कमी केली. 
 

अठरा ऑग ट १७०३ 
 

आज बादशहाने िदवाणेखास चे काम पािहले. नळदुगर्चा िक ेदार व फौजदार मुहतशमखान याची 
मनसब फौजदारीचे काम त्याच्याकडून काढ यामुळे काहीशी कमी करण्यात आली. छावणीतील िफरंगी 



 
अनुकर्मिणका 

सैिनकाचं्यावरील यव थापकाच्या जागेवर इनायतउ ा हा होता. त्याच्या ऐवजी खुशहाल कौल याची 
नेमणूक करण्यात आली. 
 

एकोणीस ऑग ट १७०३ 
 

मुहंमद अमीनखान बहादूर याच्याबरोबर मोिहमेवर जाण्यासाठी स यद जाफरखान वगैरेना िनरोप 
देण्यात आला. सफर् राजखान हा मुहंमद अमीन खानापाशी तैनात होता. त्याला तेथून बदलून बादशहाने 
त्याला आप या तैनातीत घेतले. 
 

िश ाचाराचा मुख तहबुरखान यासं बादशहाने आ ा केली की, “तु ही मुहंमद अमीनखान याला 
भीमेच्या पलीकडे पाठवनू याव.े” 
 

नुसरतगड उफर्  जींजी येथील िक ेदार वरूपिंसग आिण बामगड (?) चा िक ेदार िकशनिंसग 
यानंी िवनंती अजर् पाठिवले होते ते बादशहाच्या नजरेखालून गेले. 

 
गढी संख (जत तालुका, सागंली िज हा) येथील ठाणेदार राजे मुहंमद याने अजर् पाठिवला की, 

माझ्या िवनंत्या ख्वाजा हािफजअंबर याच्या ारे हुजुरात माडंण्याची परवानगी असावी, िवनंती मान्य 
करण्यात यावी. 
 

एकवीस ऑग ट १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

बावीस ऑग ट १७०३ 
 

काबुलचा सुभेदार शहाजादा मोअ म याचें पतर् त्याचा वकील मुनीमखान याच्या ारे बादशहा 
समोर ठेवण्यात आले. 
 

मरहूम अजमतउ ा याचा मुलगा हशमतउ ा याला िशवापूर उफर्  रसूलाबादची ठाणेदारी देण्यात 
आली. यापूवीर् त्या ठाण्यावर दलिंसग हा ठाणेदार होता. त्याला तेथून बदलण्यात आले. 
 

अहमदबेग याला मोहमंद अमीनखान बहादूर याच्या बरोबर मोिहमेवर पाठिवण्यात आले. त्याला 
अहमदबेगखान ही पदवी देण्यात आली. 
 

गोरंग (कुरंग?) चा िक ेदार िकशनिंसग याचा पुतण्या मनोहरिंसग याला न याने मनसब देण्यात 
आली. 
 

तेवीस ऑग ट १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाना काल कळिवण्यात आले की, ख्वाजामंजूर हा आ े माणे औरंगाबादेहून ल करात 
आला आहे. पण तो आजारी आहे. बादशहाने आ ा केली की, हकीम हािजकखान याने त्याच्यावर उपचार 
करावे. 
 

िवजापूरचा सुभेदार चीनकुलीजखान याने पुढील माणे कळिवले, “शखे इ ािहमचा मुलगा शखे 
फरीद हा माझ्या फौजेत तैनात होता. आजारामुळे तो हुजुरात िनघून गेला. यामुळे फरारी हणून त्याची 
न द झाली आहे. तो इसम इकडच्या देशाचा वाकबगार आहे. त्याला बहाल करून माझ्यापाशी तैनात 
करण्यात याव.े” िवनंती मान्य करण्यात आली. पुणे वगैरेचा ठाणेदार खानचदं याचा मुलगा दलिंसग हा 
रसुलाबाद उफर्  िशवापूरचा ठाणेदार होता. त्या ठाण्यावरून त्याला बदल यामुळे त्याची मनसब त्या 
माणात कमी करण्यात आली. 

 
मरहूम यादगार हुसेनखान (बेळगावचा माजी िक ेदार याची पतेर् िस  आहेत.) याच्या नातवाचंी 

लग्ने िनघाली त्यासाठी त्यानंा देशी जाण्यासाठी जामीन ठेऊन एक वषार्ची रजा देण्यात आली. 
 

चोवीस ऑग ट १७०३ 
 

आज दोन्ही िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

पंचवीस ऑग ट १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

रायभान भोसले 
 

यंकोजी राजे याचंा मुलगा रायभान याला सहा हजार जात व दोन हजार वार अशी मनसब 
देण्यात आली होती. त्याला आता बादशाही जनावराचं्या खुराकाची व आप या पथकातील घो ानंा डाग 
देण्याची माफी देण्यात आली. 
 

तेवीस ऑग टच्या न दीत पुढील मजकूर आहे. बादशहाने आ ा केली होती की. बादशाही 
नोकरीत असले या अिधकाऱ्यानंा यापुढे दिक्षणच्या सु यात बादशाही आ ेिशवाय जाणूनबुझनू जहािगरी 
देण्यात येऊ नयेत. त्याचं्या पथकासंंबंधी काय आ ा, अशी िवनंती करण्यात आली. बादशहाने आ ा केली 
की, हा हुकूम िनघेपयत ज्याचं्या जहािगरी आहेत त्या बहाल राहतील. तनखाच्या बाबतीत मातर् त्यानंा 
िमळणारी तनखा ावी, अशी आ ा झाली. अशाच कारे सैिनकाचं्या यादीत कायर्क्षम सैिनक पाहून त्यानंा 
पगार देण्यात यावा, अशी आ ा झाली. अनेकानंी दख्खनमध्ये आपले मुचलके देऊ असे सािंगतले. 
त्या माणे कराव ेअशी आ ा झाली. 
 

पंचवीस ऑग टची न द 
 



 
अनुकर्मिणका 

(अयोध्या) अवधचा सुभेदार शमशीरखान याने पुढील माणे िलहून पाठिवले—“या सु याची 
पिरि थती अशी आहे. मोअ माबाद (गोरखपूर) िज हा हा संपूणर्पणे उध्व त झाला आहे. येथील जिंमदार 
हे अवध आिण लखनौच्या सरकारात (िज ात) बडें करीत आहेत. येथील सुभेदाराने मोअ माबाद 
(गोरखपूर) मध्ये जाऊन रािह या िशवाय काम होणार नाही. थम लखनौ आिण नंतर गोरखपूर येथे 
जाऊन राहण्याची आ ा असावी.” बादशहाने आ ा केली की, “ते कायर्के्षतर् तुमचे आहे—तु हाला योग्य 
वाटेल ते करा.” 
 

खादंवा, सलाबतपूर वगैरेचा ठाणेदार जाधव राय याला दोनश ेजात आिण प ास वार अशी 
मनसब होती. तो वारला. बादशहाने आ ा केली की, तेथील ठाणेदारी राव मानिंसग (िंसदखेडचे जाधव) 
याला देण्यात यावी. राव मानिंसगला एक हजार जात आिण एक हजार वार अशी मनसब होती. 
वारापैंकी तीनश े वार दोघोडी होते. बक्षी रुहु ाखान याने कळिवले की, “रणथंबोरहून बदललेला 
िक ेदार व फौजदार तकीखान याला हुजूरात बोलावण्यात आले होते. तो अ ाप आला नाही.” बादशहाने 
आ ा केली की, “त्याची जागीर काढून घेण्यात यावी.” 
 

स वीस ऑग ट १७०३ (शुकर्वार) 
 

िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

स ावीस ऑग ट १७०३ 
 

बादशहाने आ ा केली होती की, सफर् राजखान याने मोह मद अमीनखान बहादूर याचं्याबरोबर 
मोिहमेवर जाव,े पण आता बादशहाने आ ा केली की, शहाजादा मुहंमद कामबक्ष याचा तनबक्षी (तनख्याचा 
बक्षी) मीर मुहंमद याने मुहंमद अमीनखानाबरोबर जाव.े 
 

मुहंमद अमीनखान बहादूर याच्या तोफखान्याचा बदललेला दारोगा (अिधकारी) िमजार् मुहंमद हा 
बादशहाना भेटला. 
 

मुहंमद अमीनखान बहादूर याने पुढील माणे िवनंती केली.—“उज या फळीचा करावल 
(अिधकारी) फकीर मुहंमद याला माझ्यापाशी तैनात करण्यात याव.े” िवनंती मान्य करून बादशहाने आ ा 
केली की, उज या फळीवर फकीर मुहंमदच्या ऐवजी तुकर् ताजखान याची नेमणूक करण्यात यावी. त्याला 
एक हजार जात व दोनश े वार अशी मनसब होती. 
 

को पळचा जिमनदार यंकट याने िवनंती केली की, हिरहरचा परगणा हा माझ्या तनखाजहािगरीत 
आहे. त्या परगण्याची फौजदारी पण मला देण्यात यावी. िवनंती मान्य करण्यात आली. यंकटला दीड 
हजार जात व दोनश े वार अशी मनसब होती. 
 

अ ठावीस ऑग ट १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 



 
अनुकर्मिणका 

 
एकोणतीस ऑग ट १७०३ 

 
िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 

 
तीस ऑग ट १७०३ 

 
िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले.  

 
बादशहाना कळिवण्यात आले की, सुगंधशाला व अजीर्पुढे माडंण्याच्या कामाचा अिधकारी 

ख्वाजामंजूर हा औरंगाबादेहून छावणीत आला होता. तो आजारी होता. तो वारला. बादशहाने आ ा केली 
की, हमीमो ीन खान बहादूर, काजी अकरमखान, हाजी सुहेल वगैरेनी जाऊन त्याला शखे स ा 
(शनवारवा ा समोर) च्या दग्यार्जवळ दफन करण्याचा बदंोब त करून याव.े 
 

मरहूम कादरदादखान याचा पुतण्या आिण मेहदीदादचा मुलगा रहीमदाद याने पुढील माणे अजर् 
केला—“दोन वषार्पासून आिर्थक पिरि थतीमुळे मी फार हैराण झालो आहे. मला सुभे बऱ्हाणपूर 
(खानदेश) मध्ये भसुावळ परगण्यावर (कदािचत यावल ही असू शकते) फौजदार हणून नेमण्यात याव.े” 
 

त्याच्यापाशी एक तोफ होती. ती बऱ्हाणपुरात होती. ती त्याने सरकारात देऊ केली. बादशहाने 
आ ा केली की, बक्षी रुहु ाखान याने याच्या ब ल वृ ातं सादर करावा. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली—“रेहकलाबार (श े ठेवण्याचा तळ) येथून शाहजादा 
कामबक्ष याच्या तंबूपयत िकती साखळी अंतर आहे, हे पहावे आिण कामबक्षाच्या डेऱ्याजवळ नरकवासी 
संभाचा मुलगा राजा शाहू याच्या डेऱ्यासाठी (तंबसूाठी) योग्य जागा पाहून, ठरवनू कळिवण्यात याव.े त्या 
माणे रेहकलाबार पासून पधंरा साख या (जरीब) शहाजा ाच्या तंबचू्या वाटेवर आिण राजा शाहूच्या 
डेऱ्यापासून १८ िदरआ (१८ क्युिबट—) अंतरावर जागा ठरिवण्यात आली. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली—“िक े आजमगड (पुरंदर) येथील हशमाच्या (िशबदंी) 
पगारासाठी १ लाख १ हजार रुपये मरहूम अईजखान याचा नातू सहरबेग याने नेऊन पोहोचवावे. 
 

एकतीस ऑग ट १७०३ 
 

इ लामपुरी ( हपुरी) चा बदललेला िक ेदार मुरीदखान हा बादशहाना भेटला. त्याने िदवाणे 
खासच्या मागार्ने न्याय कचेरीत येत जाव,े अशी आ ा झाली. 
 

ख्वाजा मंजूर हा वारला होता, त्याच्या मालम ेत दीड हजार रुपये, तीन ह ी व तीन घोडे होते. 
त्यापैकी दोन ह ी औरंगाबादेत आहेत. या िशवाय कपडा-ल ा आहे. बादशहाने आ ा केली की, ख्वाजा 
बख्तावरकडे मालम ा ावी. ह ी, घो ाचं्या खुराकीचा खचर् तो देत अस यास बरे नाहीतर ते सरकारात 
घेण्यात यावते. 



 
अनुकर्मिणका 

 
िजिजया 

 
बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले.—िजिजया गोळा करणारे अिधकारी (मुत्स ी) हे 

िजिजयासाठी रायभान (भोसले) च्या माणसापंाशी कटकट करीत आहेत. (तर्ासदेत आहेत) पण या 
माणसाचंी आिर्थक पिरि थती चागंली नाही.” “बादशहाने आ ा केली की, दोन वषपयत त्यानंा िजिजया 
माफ करण्यात यावा.” कालरातर्ी हरकऱ्याचं्या त डून पुढील माणे कळले:— 
 

“मुहंमद अमीनखान बहादूर व ख्वाजाखान हे गिनमाचं्या पािरपत्यासाठी गेले आहेत. 
मुहंमद अमीनखान याच्या जासूजाने खबर आणली की, कान्होजी व येसाजी पवार हे तीन हजार 
वाराचें सैन्य घेऊन घोडनदीच्या काठंावर मौजे तामल (?) जवळ आले आहेत. ही बातमी ऐकून 
मुहंमद अमीनखान हा सैन्य घेऊन त्याचं्यावर चालून गेला. शतर्ूंची तीस माणसे मारली गेली. 
काहीची डोकी कापण्यात आली. काहीना िजवतं पकडण्यात आले. शतर्ूंपैकी अनेक जण जखमी 
झाले. पाचश ेघोडे, दोनश े उंट—पाचहजार गुरेढोरे, एक पालखी, भाले, छतर् वगैरे लूट हातीं 
आली.” बादशहा हणाले “सेवा मान्य झाली.” 

 
एक स बर १७०३ 

 
दोन्ही िदवाण बदं ठेवण्यात आले. 

 
बादशहानंा कळिवण्यात आले की, मुहंमद अमीनखान बहादूर याने गिनमावरील (मरा ा)ं 

िवजयाचे पतर् पाठिवले आहे. त्या बरोबरच लुटीच्या मालातंील श े, नगारे, एक पालखी, इत्यािंद पाठिवले 
आहेत. हे सवर् त्याने आपला भाऊ नजीबखान आिण मुलगा ख्वाजा मुहंमद फािजल याचं्याबरोबर हुजुरात 
पाठिव या. बादशहाने आ ा केली की, हमीदो ीनखान बहादूर याने त्या दोघानंा बादशहाचे िव ामगृहातं 
(आरामगाह) आणावे— त्या माणे ते दोघे येऊन भेटले. बादशहाने त्याचं्यापाशी यु ाची हकीकत 
िवचारली. त्या दोघानंा िखलातीची व े देण्यात आली. मुहंमद अमीनखान याचा, दजार् कळिवण्यात यावा 
अशी बादशहाने आ ा केली. 
 

दोन स बर १७०३ 
 

आज िदवाण बदं ठेवण्यात आले. 
 

काल रातर्ी बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले—“तुकर् ताजखान हा उज या फळीकडील 
आघाडीचा अिधकारी (करावल) होता. टेहळणीसाठी तो गेला होता. त्याने दोन चोरानंा (मरा ानंा) 
मारून त्याचंी डोकी कापली. भाले, बरच्छा–पाच घो ा ही लूट शतर्कूडून िमळवली. तो आला आहे.” 
बादशहानी त्याला िव ातंीगृहात बोलावले. त्याला पाच अ या बक्षीस हणून िद या. बादशहा हणाले 
धन्य तुमची—तु ही आपले कतर् य पार पाडलेत. 
 

तीन स बर १७०३ 



 
अनुकर्मिणका 

 
आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 

 
अहमदबेगखान हा बादशहाच्या िनकटच्या सेवकापैंकी (बदंा हाए ज ू) त्याला इमारवदीर्खान ही 

पदवी देण्यात आली. 
 

ीरंगप ण 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली—“एक गुजर्बदार्र नेमा. ीरंगप ण येथे अबदुरर्हमान हा 
हरकारा आहे. त्याला हुजुरात घेऊन या. (सजावली करून हणजे टुमणे लावनू). 

 
अबदुरर्हमानबेगचा मुलगा मजनूनबेग हा बऱ्हाणपुरचा माजी कोतवाल अ ाहयारबेग याचा जामीन 

होता. तो फरार झाला. बादशहाने आ ा केली की, त्याला कैद करण्यात याव.े त्याला शभंर जात अशी 
मनसब होती. 
 

बादशहाच्या, वाहून नेण्याच्या िंसहासनामध्ये (तख्तेरवा)ं एक गु ती होती. बादशहाने ती मागिवली 
आिण शहा मोमीन दरवशे याजंकडे पाठिवण्याची आ ा केली. 
  



 
अनुकर्मिणका 

 
 
 
 

मोगल दरबारची बातमीपतेर् 
 

४ स बर इ. स. १७०३ ते १६ स बर १७०३ 
 
 
 
 
  



 
अनुकर्मिणका 

 
मोगल दरबारची बातमीपतेर् 

 

४ स बर इ. स. १७०३ ते १६ स बर १७०३ 
 

चार स बर १७०३ 
 

आज बादशहाने िदवाण बदं ठेवले. दुपारच्या नमाजानंतर त्याने न्यायकचेरी केली. 
 

बगंालचा सुभेदार शाहजादा अजीमु शान याची पतेर् आली. ती बादशहाच्या नजरेखालून गेली. 
मरहूम शाह नवाजखान याचा नातू मुहंमद मुराद हा शाहाजादा मुईजो ीन (मु तानचा सुभेदार) याजपाशी 
तैनात होता. तो येऊन बादशहाना भेटला. वतःच्या लग्नासाठी िद ीला जाण्यासाठी त्याने बादशहाची 
परवानगी घेतली. बादशहाने त्याची मनसब वाढिवली आिण िद ीच्या खिजन्यातून त्याला सहा य हणून 
एक हजार रुपये देण्यात याव ेअशी आ ा केली. 
 

शखे गुलाम मुहंमद याच्या भाऊबदंापैकी ज्वालानाथ हा बादशहाना भेटून मुसलमान झाला. त्याला 
प ास जात अशी मनसब आिण िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

अबदुरर्हमान याला िवजारतखान अशी पदवी होती. त्याला बडतफर्  करण्यात आले होते. त्याला 
पुन्हा बहाल करण्यात येऊन औरंगाबाद येथे तैनात करण्यात आले. 
 

देवदुगर् (रायचूर िज हा, कनार्टक) चा िक ेदार गोपाळिंसग याने पुढील माणे िलहून पाठिवले— 
“बेणीदासचा मुलगा तापिंसग याने िक ेदारीच्याब ल वाद घातला. तो येथून िनघून देशी गेला आहे. 
त्याची जहागीर बदलण्यात यावी. त्याच्या जहािगरी माझ्या जहािगरीत समािव  आहेत.” बादशहाने आ ा 
केली की, तेथील बक्षी व वाकेनवीस याने चौकशी करून वृ ातं सादर करावा. 
 

रूहु ाखान याने मुहंमद अमीनखानाचा भाऊ नजीबखान आिण मुलगा मुहमद फािजल यानंा 
दरबारात बादशहासमोर उभे केले. (त्याचं्या मनसब वाढीसाठी) बादशहा हणाले—मुहंमद अमीनखान 
याला तेथे काम नाही. हुजुरात बोलावनू घ्या. 
 

नाहरखान उफर्  संगर्ामखान हा को हापूर येथे ठाणेदार होता. त्याला त्याच्या बापाच्या वळेेच्या 
प ती माणे खुराक दुआबाची माफी होती. बादशहाने ती माफी काढून घेतली. नाहरखानाला दीड हजार 
जात व एक हजार वार अशी मनसब होती. 
 

सहा स बर १७०३ 
 

िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 



 
अनुकर्मिणका 

 
दहा स बर १७०३ 

 
िवजापूर सु याच्या िदवाण फकरू ीनखान याची मनसब काढून घेऊन बादशहानी त्याला 

पाचहजार रुपये वषार्सनाची नेमणूक करून िदली. 
 

बक्षी सदरू ीन मुहंमदखान याने पुढील माणे िवनंती केली. “क याण-िभवडंीचा ठाणेदार 
मातबरखान याने मला पुढील माणे पतर् िलिहले आहे, तो हणतो.—“हरीशगडचा िक ेदार आिण 
भीमिंसगाचा मुलगा गोपाळिंसग याला वतःची शु  नाही. तो कोणतीही खबरदारी बाळगू शकत नाही. 
हरीशगडच्या िक ेदारीवर मुकुटरामचा मुलगा बदनिंसग याची नेमणूक झाली तर िक याचा बदंोब त 
चागंला राहील.” बादशहाने िवनंती मान्य केली आिण पूवीर्च्या िक े दाराला हुजुरात बोलावण्यात यावे 
अशी आ ा केली. 
 

िवजापूर (कनार्टक) 
 

िवजापूर कनार्टकचा िदवाण रू तमखान याची मुले मुहंमद कुली व मुहंमद तकी यानंा न याने 
शभंर-शभंरच्या मनसबी देण्यात आ या. 
 

राजा िकशनदास याचा नातू िशविंसग हा अधोनी इि तयाजगड येथे मु फ (िहशबे अिधकारी) 
होता. त्याला तेथून काढून टाकण्यात आले होते. तो मुसलमान झाला. त्याला अबदुलरहीम हे नाव देण्यात 
आले. त्याच्या पूवीर्च्या नोकरीवर त्याला बहाल ठेवण्यात आले. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
त्याला न याने मनसब देण्यात आली. 
 

बारा स बर १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. हमीदो ीनखान बहादूर याने पुढील माणे िवनंती केली—
(आ े माणे) “एक लाकडी बगंला तयार करण्यात आलेला आहे. िदवाणेखास व िदवाणेआममध्ये तो उभा 
करण्याब ल काय आ ा आहे”. बादशहा हणाले—िदवाणेखासच्या मो ा तंबतू तो उभा करा. मी तो 
पाहीन आिण नंतर काय सागंायचे ते सागंीन. त्या माणे करण्यात आले. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, आतीषखान हा ितकोणा िक ा (?) िंजकून घेण्यासाठी गेला 
होता. त्याने तो िक ा िंजकून घेतला आहे. बादशहाने आ ा केली की, बक्षी रूहु ाखान याने तेथील 
िक ेदारीसाठी नावाची तजवीज करावी. 
 

तेरा स बर १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. ए ाताजखान हा कडूसच्या ठाण्याकडे गेला होता. तो येऊन 
बादशहाना भेटला. बक्षी रुहु ाखानाच्या िशक्क्याने एक आ ापतर्, दोन गुजर्बदार्राचं्या ारे, हैदर्ाबाद 
कनार्टकचा नायब फौजदार दाऊदखान (प ी) याच्याकडे पाठिवण्यात आले. गुजर्बदार्रानंा सागंण्यात 



 
अनुकर्मिणका 

आले की, करनूलच्या पिरसरात सोमण्णा जिमनदार याने बडं केले आहे. करनूलचा िक ेदार युसुफखान 
याला मदत करावी आिण सोमण्णाचे पािरपत्य करावे यासाठी दाऊदखानाला टुमणे लावनू (सजावली) 
करनूलला पोहोचवावे. 
 

हािफजअंबर याने पुढील माणे बादशहाना कळिवले—“पुण्याचा (पुरंदर) िक ेदार व फौजदार 
जानबाजखान याचा नायब स यद मुहंमद हा टेहळणीसाठी आिण ग त घालण्यासाठी रोशनखोडा (?) च्या 
िदशनेे गेला होता. तेथे त्याने गिनमाचें (मरा ाचें) पािरपत्य केले. तीन माणस कैद केली. अकरा घोडे, 
वीस बलै आिण झडे ह तगत करून आणले. बादशहाने आ ा केली की, लुटीचा माल स यद मुहंमदला 
माफ करण्यात यावा. (त्याला देऊन टाकावा.) 
 

चौदा स बर १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. पुढील मंडळींना गुलाबाचे अ र बक्षीस देण्यात आले—
(१) नवाब िझ तउि सा बेगम (बादशहाची मुलगी) २० तोळे, (२) उदयपुरी महल (बादशहाची बायको) 
२० तोळे, (३) अि लतुि सा बेगम–२०तोळे, (४) मेहेरुि सा बेगम (बादशहाची मुलगी)– १५ तोळे, (५) 
िसपहर शुकोह (दाराचा मुलगा आिण औरंगजेबाचा जावई)– १५ तोळे, (६) खान नुसरतजंग 
(झुि फकारखान) १० तोळे, (७) बक्षी रुहु ाखान– १० तोळे, (८) मतलबखान, ७ तोळे (९) काजी 
अकर्मखान ५ तोळे. 
 

पंधरा स बर १७०३ 
 

िदवाण बदं ठेवण्यात आले. हैदर्ाबाद-कनार्टकचा नायब फौजदार दाऊदखान (प ी) याने 
पुढील माण िलहून पाठिवले:— 
 

“मी शकंरा (शकंराजी म हार) वगैरेच्या मनसबीसंबंधी, वलूेर िक याच्या िक ेदाराच्या 
(अंबुरही असू शकेल) हवा याने िलहून पाठिवले होते.” त्यावर बादशहाने आ ा केली की, त्यानंा 
(शकंराजी म हार वगैरे हुजुरात पाठवाव.े त्या माणे त्यानंा वास आिण इतर खचार्साठी दहा 
हजार रुपये देऊन पाठवीत आहे. यावर काय आ ा? बादशहाने िवनंती मान्य केली. 

 
खान नुसर जंग (झिू फकारखान) याच्याकडे मतलबखानाच्या िशक्क्याची आिण िवजापूरचा 

सुभेदार चीनकुलीजखान याजकडे, इनायतउ ाखान (औरंगजेबाच्या पतर्ाचंा संगर्ाहक) याच्या िशक्क्याची 
बादशाही आ ापतर् रवाना झाली. िशरसाळावर फौजदार हणून आजमकुलीखान याची नेमणूक झाली 
होती. पण तो हुकूम बदलून अमानु ाखान यास पूवीर् माणे त्या जागेवर कायम ठेवण्यात आले. 
पालीकोटचा (?) ठाणेदार उमर याने िवनंती केली की, पूवीर्च्या फौजदाराला अिधक मनसब होती तशी 
मला िमळेल अशी आशा बाळगतो. बादशहाने आ ा केली की, “आशा करीत रहाव”े. (उमेदवार बाशद) 
त्याच्या इतर िवनंत्या मान्य करण्यात आ या. 
 

बादशहाने आ ा केली की, मुनीमखानाने फ ेहु ाखान बहादूर यास पुढील माणे िलहावे—“बाबू 
पिंडत (बापूजी पिंडत) यासं हुजुरात पाठवाव.े” 



 
अनुकर्मिणका 

 
सोळा स बर १७०३ 

 
िदवाण बदं ठेवण्यात आले. 

 
सतरा स बर १७०३ 

 
दुपारच्या नमाजानंतर बादशहाने न्यायकचेरी केली. मुहंमद अमीनखान बहादूर वगैरे हे गिनमाचं्या 

(मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी अहमदनगरच्या िदशनेे गेले होते. ते येऊन बादशहाना भेटले. भेटणारी 
मंडळी पुढील माणे:— 
 

(१) मुहंमद अमीनखान बहादूर, 
 
(२) मुगलखान, 
 
(३) अमीनखानाचा बक्षी इमामउ ीनखान, 
 
(४) अमीनखानाचा भाऊ नजीबखान, 
 
(५) ख्वाजम कुलीखान. 

 
िसयादतखानाचे चुलत भाऊ आलमख्वाजा व मदीरख्वाजा हे मध्य आिशयातून आले होते. त्यानंा 

िखलातीची व े देण्यात आली. अमानु ाखान याने ितकोणा िक ा, फ े केला हणून सोन्याच्या िक या 
मुहंमद शफीच्याबरोबर पाठिव या. बरोबर एक पतर्ही पाठिवले. ते बादशहासमोर ठेवण्यात आले. त्याला 
िखलातीची व े देण्यात आली आिण मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

िदवाणे आला ( धानाचंी कचेरी) कचेरीतील बातमीवरून पुढील माणे कळले. “मुहंमद 
अमीनखान बहादूर याचे मोगल सैिनक हे पगाराच्या बाकीवरून इनायतउ ाखान िदवाणे तन (तनखा 
वाटणारा िदवाण) याला िशवीगाळ करीत आहेत. बादशहाने पुढील माणे आ ा केली—“हमीदो ीनखान 
बहादूर याने सरबराहखान कोतवाल यास ितकडे पाठवाव ेआिण सैिनकानंा वठणीवर आणावे. 
 

मुनीमखानाचा मुलगा मुहंमद कािजम याला बादशहा हणाले “तयार रहा, तु हाला बादशाही 
कामासाठी पाठवीत आहे.” 
 

बादशहाने आ ा केली की, कामयाबखान (तरिबयतखानाचा भाऊ) याने मुजऱ्यासाठी न्याय 
कचेरीत येत जात असावे. 
 

पुढील मंडळीना बढत्या देण्यात आ या आिण काहीना न याने मनसबी िमळा या:— 
 



 
अनुकर्मिणका 

(१) रायभानच्या भाऊबधंापैकी, देवराय, सातश ेजात व शभंर वार, 
 
(२) नरिंसगरावचा मुलगा आण्णाजी—पाचश ेजात आिण शभंर वार, 
 
(३) सजार्रावचा मुलगा भीमराव—चारश ेजात आिण प ास वार, 
 
(४) हणमंतरावचा मुलगा रामाजी—दोनश ेजात व तीस वार, 

 
अठरा स बर १७०३ 

 
िदवसाचा एक हर व चार घिटका झा या असता बादशहा िदवाणे आम मध्ये आले. अनेक ह ी व 

घोडे त्याची यानंी पाहाणी केली. दोन घिटकानंतर ते िदवाणे आममधून िनघून गेले. 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले:— 
 

“चाकणचा िक ेदार व फौजदार अमानु ाखान हा गिनमाचंा (मरा ाचंा) पाठलाग 
करीत बादशाही छावणीपासून दोन-तीन कोसावर आला आहे. काय आ ा?” बादशहा हणाले 
“त्याला येऊ ा” त्या माणे तो हुजुरात येऊन भेटला. त्याने पाच मोहरा ओवाळणी दाखल 
िद या. त्याला िखलातीची व  देण्यात आली. 

 
मरहूम िदलावरखान याचा मुलगा मुहंमद नईम यास तळाकडे ( पुरी) जाण्यास िनरोप देण्यात 

आला. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली––“शकंरा (शकंराजी म हार) वगैरना त्यानंी आणले या 
रत्ने वगैरेच्या भेटीसिहत ख्वाजा जानी याने आणावे. राजा शाह यासं एक अंगठी देण्यात आली. सैन्ये 
इि तयाजगड (अधोनी) पयत पाठवा, अशा अथार्चे आ ापतर् चीनकुलीजखान (िवजापूरचा सुभेदार) याला 
पाठवावे अशी आ ा झाली. 
 

औरंगाबादचा कोतवाल व फौजदार मुहंमद रफी याने पुढील माणे अजर् पाठिवला:— 
 

“बरेच चोर (मराठे) व उपदर्वी लोक हे येथे राहात आहेत. त्यानंा येथील लोकाचंा पािंठबा 
आहे. त्यानंा पकडण्यासाठी कोतवालीचे लोक जातात तर ते लोक लढण्यास उ ुक्त होतात 
आिण गडबड माजिवतात. माझी िवनंती अशी की, अशा लोकाचं्या तकर्ारी आ या तर चौकशी 
वाचून त्या मान्य करू नयेत.” 

 
िवजापूर येथे तैनात असले या हरकाऱ्यानंी पुढील माणे िलहून पाठिवले—चीनकुलीजखान 

बहादूर आिण इ माइलखान मका याचंी पथके बडंखोर देमाचा (?) मुलगा आिण देवगौडा, हु केरीचा 
जिंमनदार (बेळगावं िज हा) याचं्यावर चालून गेली. त्याचें (शतर्ूंचे) पािरपत्य झाले. बडंखोरापैंकी अनेक 
लोक मारले गेले व अनेकजण जखमी झाले. दोन िक े िचक दी (?) व यमकनमरडी हे ह तगत झाले. 



 
अनुकर्मिणका 

तेथील फौजदार व अमीन मुहंमद अ फ याच्या हवाली ते िक े करण्यात आले. या चकमकीत आपलेही 
बरेच लोक जखमी झाले. आप या लोकानंी चागंली कामिगरी केली. 
 

बादशहाच्या आ ेने िदवाणे आमच्या ओ ावर (चबुतरा) े  अमीरउमराव (उमरायाने उ ाम) हे 
उभे रािहले आिण त्यानंी बादशहाना मुजरे केले (तसलीमात). त्याचंी नाव ेअशी:— 

 
(१) बादशहाजादा मुहंमद कामबक्ष, 
 
(२) अमीरउल्उमरा, 
 
(३) मुहंमद अमीनखान बहादूर, 
 
(४) िमजार् सदरु ीन मुहंमद खान, 
 
(५) बक्षी उ मु क रुहु ाखान, 
 
(६) िसयादतखान, 
 
(७) राजा शाहू, 
 
(८) रायभान (त्याला राजा शाहूच्याखाली उभे करण्यात आले), 
 
(९) हमीदो ीन खान बहादूर, 
 
(१०) खानाजाद खान, 

 
काल रातर्ी बादशहाने औरंगाबादच्या मागार्चा रक्षक (राहदार) मुगलखान याची आठवण केली. 

त्या माणे तो येऊन बादशहाना भेटला. बादशहानंी त्याला पुढील माणे आ ा केली:— 
 

(१) िझनतउ ीसा बेगम (बादशहाची मुलगी) त्याचं्यासाठी हणून एक तंबू हुजुरात आहे 
तो बहादुरगडला नेऊन पोह चिवणे. 

 
(२) बादशाही ह ीखाना—औरंगाबादेहून मुहरमखानाबरोबर हुजुरात पाठिवणे. 
 
(३) तु ही पेडगाव (बहादूरगड) पोहोच यावर नबाब िझ तउ ीसा बेगम—यानंा 

लागणारे सामान त्याचं्याकडे देणे. 
 

मुगलखान याने िवनंती केली की, मला सहा य हणून मला एक ह ी देण्यात यावा. बादशहाने 
आ ा केली की, ह ीची िंकमत हणून पाच हजार रुपये मुगलखान यासं देण्यात याव.े 



 
अनुकर्मिणका 

 
यानंतर जून १७०३ च्या न दी सुरू होतात. कागदपतर्च मागे-पुढे झाले असावते. अ यासकानंी 

तारखाचंी काळजीपूवर्क न द घ्यावी हणजे घटनाचं्या अ यासास ग धळ होणार नाही. 
 

बादशहाच्या कारकीदीर्चे स चेाळीसावे वषर् 
 

मोहरम २८––दोन जून १७०३ 
 

िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. हरकाऱ्याचं्या त डून कळले की, शतर्ूंचे (मरा ाचें) खंडोजी 
वगैरे सरदार दोन हजार वार बरोबर घेऊन बोरघाटाजवळ पसरले आहेत. बादशहानी आ ा केली की, 
मुहंमद अमीनखान याने तयार राहाव.े शतर्ू त्या भागात आले की, त्याचें पािरपत्य करावे. 
 

पाईन िवलायत (वाई खालचा भाग) चा िदवाण मुहंमद आिकल याच्या िलिहण्यावरून 
पुढील माणे कळले—“धना (धनाजी) जाधव हा सैन्य घेऊन पाईन िवलायतमधे पसरला आहे. या भागात 
छावणी घालण्याचा त्याचा बेत आहे. बादशहाच्या आ ेने आिण यार अली बेगच्या िशक्याने तळाचा 
( पुरी) संरक्षक, खान नु तजंग झुि फकारखान याला आ ापतर् गेले की, शतर्ूच पािरपत्य करावे. 
 

औरंगाबाद येथे तैनात असले या हरकाऱ्याच्या िलिहण्यावरून पुढील माणे कळले—
“औरंगाबादचा सुभेदार शहाजादा मुहंमद बेदारबख्त याने मानिंसग व वतःची पथके व राजा जयिंसग 
याचं्या बरोबर खिजना व इतर कारखाने हुजुरात पाठिवण्यासाठी हणून या मिहन्याच्या (पंचवीस मे) 
एकोणीस तारखेस लालखान याजकडे पाठवीत आहे. काय आ ा?” बादशहाने आ ा केली की, 
लालखानापाशी पाठवावे. ह ीखाना आिण कािफला लालखानाबरोबर इकडे रवाना करावे. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली:— 
 

“तळकोकणचा फौजदार हसनअलीखान हा गिनमाचं्या (मरा ाचं्या) कैदेत होता. तो 
सुटून आला. तो कैदेत अस यापासून आतापयत त्याची जहागीर व मनसब ही बहाल समजण्यात 
यावी. त्याला िवजापूरचा सुभेदार चीनकुलीजखान याजपाशी तैनात करण्यात याव.े त्याला 
तीनहजार जात व दोन हजार वार अशी मनसब होती. मनसब थोडी कमी करण्यात आली. 

 
तीन जून १७०३ 

 
िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 

 
चार जून १७०३ 

 
िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 

 
पाच जून १७०३ 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. मुहंमद जबल याला सुरत बदंर आिण बडोदा येथील सवानेह 

िनगार (घटनाचें िरपोटर्, वृ ातं पाठवणारा) हणून नेमण्यात आले. मुझफर हुसेन यास नलग ाचा 
िक ेदार व फौजदार हणून नेमण्यात आले. त्याला िनरोप देण्यात आला. बादशहाने झुि फकार खानाचा 
नायब मतबलखान, मुहंमद शफी आिण अशफाक उरर्सूल यानंा उभे करून त्यानंा शाली बक्षीस हणून 
िद या. अंतःपुरातील िचठया िलिहणारी आिण पोहोचिवणारी फाितमा खानम िहची सहायक हफीज बानू ही 
तळावरून ( पुरीच्या) येवनू बादशहानंा भेटली. ितला एक शाल बक्षीस देण्यात आली. 
 

काल रातर्ी एक हर अ  चार घटका झा या असता बक्षी रुहु ाखान हा हुजुरात आला. त्याने 
पुढील माणे सािंगतले––“राजा उ मराम हा गािजउ ीनखानाच्या फौजेत तैनात होता. तो हूजुरात आला 
होता. त्याला िवजापूरचा सुभेदार चीनकुलीजखान याच्या फौजेत तैनात करण्यात आले आहे. पण 
उ मरामची आिर्थक पिरि थती चागंली नाही. त्याचे हणणे असे की, मला एक वषार्साठी देशी जाण्याची 
परवानगी िमळाली तर मी पथके तयार करून येईन.” त्याची िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

वीस जून १७०३ 
 

िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. बादशहाने न्याय कचेरी केली. शकंराजी हा मुहंमद अमीनखान 
बहादूर याच्या फौजेत तैनात होता. तो येऊन बादशहाला भेटला. य ाताजखान हा बक्षी 
रूहु ाखानाच्याबरोबर येऊन बादशहाला भेटला. 
 

औरंगाबादचा कोतवाल वझीखान याला िनरोप देण्यात आला. 
 

नसरू ाखान िक ेदार व फौजदार (बहुदा िशवनेरीचा) याने बादशहाचा िनरोप घेतला. राजा 
उ मराम याला देशी जाण्यासाठी एक वषार्ची रजा देण्यात आली. बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) चा िक ेदार व 
फौजदार देवीिंसग याने पुढील माणे िवनंत्या िलहून पाठिव या:— 

 
(१) काही कृपा हावी, त्याची मनसब वाढिवण्यात आली, 
 
(२) खुराक दुआब माफ करण्यात यावा. िवनंती मान्य 
 
(३) माझा भाऊ लखमनदास याच्यावर कृपा हावी, लखमनदासची मनसब वाढिवण्यात आली. 

 
केशवराम हरकारा हा औरंगाबाद येथे तैनात होता. त्याच्या िलिहण्यावरून पुढील हकीकत 

कळली.—“शहाजादा बेदारबख्त यास कळले की, नेमाजी िंशदे वगैरे सरदार हे पधंरा हजार वाराचें सैन्य 
घेऊन नवलघाटात (?) पसरले आहेत. शहाजा ाने जयिंसग, मीर अहमदखान अ दुल हादीखान इत्यादी 
औरंगाबादेत तैनात असले यानंा शतर्चू्या पािरपत्यासाठी रवाना केले. त्यानंा बिक्षसे देण्यात आली. 

 
हमीदो ीनखान बहादूर व मुहंमद अमीनखान बहादूर याचंी माणसे पाळीपाळीने बादशाही छावणी 

भोवती टेहळणीसाठी जात असावे. अशी आ ा देण्यात आली एकवीस जुन १७०३. 
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बावीस जून १७०३ 

 
िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. गोहरआराबेगम (बादशहाची मुलगी) िहने (िद ीहून) 

बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) फ े झा याब ल ओवाळणीच्या एक हजार मोहरा आिण इतर व तू पाठिव या, त्या 
बादशहाच्या नजरेखालून गे या. 

 
नरकवासी िशवा (िशवाजी महाराज) याचंा पुतण्या रायभान याला सहा हजार जात व दोन हजार 

वार अशी मनसब होती. त्याने िवनंती केली की, “बादशहाजादा मुहंमद कामबक्ष याचंी भेट घेण्यासंबंधी 
मला काय आ ा.” बादशहाने आ ा केली की, “भेटीस जाव ेआिण शहाजादे देतील ते घ्याव.े” 
 

तेवीस जून १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. नौकाचंा मुख (मीरबहर) सैफु ाखान हा नौकानंा घेऊन 
बहादुरगडला (भीमा नदीवर) गेला होता. त्याने खान नु तजंग (झुि फकारखान) याला नदीपार 
करिवले. नंतर तो (सैफु ाखान) येऊन बादशहाला भेटला. 

 
हमीदो ीनखान बहादूर याने कळिवले की, िसकंदरखान िवजापूरी (िवजापूरचा शवेटचा बादशहा 

िंसकंदर आिदलशहा) याचा धाकटा मुलगा मुहंमदअली हा आहे. बादशहाने आ ा केली की, िंसकंदरची 
दोन मुले मुहंमद मुिहउ ीन व मुहंमदअली यानंा हूजुरात आणाव,े त्या माणे ते आले. त्यानंी प ास मोहरा 
ओवाळणीच्या िद या. बादशहाने आ ा केली ती. त्यानंा कठ ाच्या आंत उभे करावे. (िंसहासनाच्या 
जवळचा कठडा) मुहंद अलीला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

नु तजंग (झुि फकारखान) चा सहकारी अ दु ा हा शभंर वाराचें पथक घेऊन 
सैफु ाखानाबरोबर आला होता. तो बादशहाना भेटला. 
 

सदरू ीन मुहंमदखान बक्षी याला अ लकोट महाल जहागीर परगणा येथील फौजदारीवर 
नेमण्यात आले. 

 
फ ेउ ाखान आलमगीरशाही (हा बादशहाबरोबर िवशालगड, परळी वगैरेच्या वे ात होता) हा 

काबुल सु यात तैनात होता. त्याने अजर् पाठवनू काही मागण्या के या. त्यापैकी एक हणजे अशी—
फकीरू ाखान (फ ेउ ाचा मुलगा हा स नगडच्या वे ात मारला गेला). याची मुले पीरगुलाम व 
नेमतउ ा यानंा काबुल सु यात जहागीरी िमळा या. िदवाणानंी चौकशी करून वृ ातं सादर करावा, अशी 
आ ा झाली. 
 

चोवीस जून १७०३ 
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िवजापूरचा सुभेदार चीन कुलीजखान याच्याकडे बादशहाचे फमार्न गेले होते. ते पोहोचवनू 
गुजर्बदार्र परत आले. सुभेदारकडून त्यानंा िमळालेले पाचश ेरुपये आिण कापड त्यानंा माफ करण्यात 
आले. 
 

पंचवीस जून १७०३ 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली.—“धान्याच्या गोणी भरलेले एक हजार बलै, एकश वार व 
पाचश ेबदुंकची, झुि फकारखानाच्या सैन्यात रवाना करावे.” 
 

िसयालकोट (पजंाब) चा कानूनगो लच्छीराम हा ख्वाजाइ त याच्या ारे मुसलमान झाला. त्याला 
िखलातीची व े देण्यात यावी अशी बादशहाने आ ा केली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, तहवुरखान (िश ाचाराचा अिधकारी) याने सजावली करून (मागे 
लागून) अहसनाबाद उफर्  गुलबगार् येथील िक ेदार व फौजदार नुरू ीनखान याला गुलबग्यार्कडे पाठवनू 
ाव.े 

 
स वीस जून १७०३ 

 
बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. काल रातर्ी एक हर चार घिटका झा या असता बादशहानी 

बक्षी रूहु ाखान यास बोलावले. बादशाही छावणीपासून औरंगाबादेपयतचा नकाशा बादशहाच्यासमोर 
ठेवण्यात आला. बादशहा हणाले. “औरंगाबादेहून छावणीत येण्यासाठी बहादुरगडावरून मागर् आहे. मध्ये 
एक नदी लागते.” बादशहानी औरंगाबादेहून येणाऱ्या कािफ यासाठी तोच मागर् ठरिवला. बादशहा 
हणाले.— “आ ही हा मागर् ठरिवला आहे.” तरिबयतखान हा बहादुरगड येथे आहे. त्याला िलिहण्यात 
याव ेकी, कािफ याला तेथून बरोबर संरक्षक पथक देऊन हुजुरात पाठिवत जाव.े िसयालकोटचा कानूनगो 
लच्छीराम हा मुसलमान झाला होता, त्याचे नावं अ दुल कु स ठेवण्यात आले. 
 

बेलदाराचा दारोगा िखदमतराय हा कादराबादची गढी तयार करण्यासाठी गेला होता. तो येऊन 
बादशहानंा भेटला. 
 

नुरू ीनखान याने िवनंती केली की, “गुलबग्यार्च्या िक ेदारीवर व फौजदारीवर माझी नेमणूक 
झाली आहे. मी जाव े हणून मागे लागले आहेत. (सजावली) पण मला अ ाप कोणताही सरंजाम िमळाला 
नाही, तर मला सरंजाम िमळवनू देण्याची थम आ ा हावी.” िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

सु तान हुसेनचा मुलगा मुहंमद खलील हा सुभे वऱ्हाडचा बक्षी व वाकेनवीस होता. त्याला तेथून 
बदलण्यात आले. त्याला हुजुरात बोलवाव ेअशी आ ा करण्यात आली. 
 

फ ेउ ाखानाच्या भाऊबधंापैकी पुढील मंडळींना मुहंमद अमीनखान आिण शमशीरबेग याचं्यापाशी 
तैनात करण्यात आले:— 

(१) उफर् खान, (२) मुहंमद बाकर, (३) बुऱ्हाणो ीन. 
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स ावीस जून १७०३ 

 
चीनकुलीजखान (िवजापूरचा सुभेदार) याच्या िबरादरीचे मनसबदार हुजुरात आले होते. 

सजावली करून त्यानंा चीनकुलीजखानाकडे पाठवनू ाव,े अशी आ ा झाली. 
 

अ ावीस जून १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. चाकणचा िक ेदार व फौजदार कािमयाबखान हा होता. 
त्याला तेथून बदलून त्याच्या जागी अमानु ाखान याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

अतलापूर (?) चा ठाणेदार सोमानजी याने शतर्चू्या सरदाराला (नाव लागत नाही) पकडले. 
त्याला हुजुरात आणावे हणून गुजर्बदार्र नेमण्यात आला. 
 

हु े री (िज हा बेळगाव) चा िक ेदार व फौजदार मुहंमद अ फ याने पुढील माणे िलहून 
पाठवले—“बिहरा (बिहजीर् िंहदुराव घोरपडे) याने मोठे सैन्य बरोबर घेऊन चाल केली आिण त्याने 
िक याला वेढा घातला. मी त्याच्याशी लढत आहे. िवजापूरचा सुभेदार चीनकुलीजखान याला मी 
परोपरीने िलिहले की, मला मदत करावी पण मदत आली नाही, हुजुरातून कुमक आ यास बरे नाहीतर मी 
वामीकायार्त खचूर्न जाईल.” बादशहाने आ ा केली “चीनकुलीजखानाला िलहा. त्याने बदर्ी 

(कृ णानदीवर) या खेडयापयत याव ेआिण तेथून मुहंमद अ फच्या कुमकेसाठी सैन्य पाठवावे. 
 

औरंगाबाद येथे तैनात असलेला हरकारा केशव याच्या िलिहण्यावरून पुढील माणे कळले. नेमा 
(नेमाजी िंशदे) वगैरे मराठे सरदार हे वीस हजार सैन्यासिहत मौजे अनवा (?) तालुके (श द लागत 
नाही.) ला वढेा घालून होते. कुचकखान हा त्याचं्यावर चालून गेला. शहाजादा बेदारबख्त याने राजा 
जयिंसग वगैरे अिधकाऱ्यानंा त्याच्या (कुचकखानाच्या) मदतीस पाठिवले. लढाई झाली. शतर्ूपैकी काही 
जणानंा जखमी करण्यात आले आिण काहींना नरकात पाठिवण्यात आले. चार घोडे, भाले वगैरे ह तगत 
करण्यात आले. चार जणाचंी डोकी कापण्यात आली. शतर्नेू वढेा उठिवला. शतर्लूा (मरा ानंा) धीर 
धरवला नाही. शतर्चेू सैन्य पळून गेले. राजा जयिंसग याने शतर्चू्या जागेवर आपला तंबू उभा केला. शतर्चेू 
(मरा ाचें) सरदार हे मुगल सैन्यापासून तीन कोसावंर गेले आहेत. 
 

एकोणतीस जून १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. पाऊस पडत होता. त्याने फक्त एकच घिटका काम केले. पूवीर् 
ग त घालण्यासाठी हणून दोन मोठी पथके हमीदो ीनखान बहादूर व मुहंमद अमीनखान बहादूर याचं्या 
बरोबर देण्यात आली होती. आता आ ा अशी झाली की, एक िदवस हमीदो ीनखान, एक िदवस मुहंमद 
अमीनखान आिण एक िदवस बक्षी सदरू ीनखान यानंी ग त आिण टेहळणी यासाठी जात रहाव.े 
सदरू ीनच्याबरोबर देण्यात येणाऱ्या पथकात एक हजार आठश े वार असावेत. त्यातं अजीजखान, 
सुलेमानखान, िशविंसग आिण मुनीमखानाचा मुलगा मुहंमद कािजम वगैरे अिधकारी असावते अशी आ ा 
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झाली. मातबरखानाच्या िलिहण्यावरून ईरजखान याचा मामेभाऊ स यद मुहंमद याला दोनश ेजात आिण 
प ास वार अशी मनसब देण्यात आली. 
 

मीर अलीतकी याची नेमणूक सुभे मुहंमदाबाद (बीदर–नादेंड) चा िदवाण हणून करण्यात आली. 
 

सावर्जिनक मालम े (बयतूात) चा अिधकारी अबदुल रहीमखान याच्यावर नीलाबंर िम ा या 
वै ाने यश वी उपचार केले होते. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

तीस जून १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. बादशहाने आज खान िफरोजजंग (भावी िनजामउ मु काचा 
बाप) याच्यासाठी खास िखलातीची व े, एक िशरपेच एक पाचूची अंगठी काढून ठेवली. िफरोजजंगकडे 
पाठिवण्यासाठी त्या व तू मुहंमद अमीनखान बहादूर (िफरोजजंगाचा चुलतभाऊ) याच्याकडे देण्यात 
आ या. 
 

मुहंमद आिबद हा कोहीरचा िक ेदार व फौजदार होता. (बीदरजवळ) त्याची मनसब वाढिवण्यात 
आली. 
 

चाकणचा िक ा हा न याने नेमलेला िक ेदार व फौजदार अमानु ाखान याच्या हवाली करावा 
असा हुकूम माजी िक ेदार कािमयाबखान याला देण्यात आला. 
 

अमानु ाखानाचा भाऊ अताउ ाखान याला तेथील (चाकण) ठाणेदारी देऊन अमानु ाच्या 
बरोबर पाठिवण्यात आले. पण हे अताउ ाखानाला नको होते. हणून त्याला (अताउ ाला) तेथून 
बदलण्यात आले. प ा (िव ामगड) िक याचा िक ेदार व फौजदार लोदीखान हा िक यावर आपला 
नायब (डे युटी) ठेवनू हुजूरात आला होता. त्याने पुढील माणे िवनंती केली––“सरकारातून मला आिण 
माझा मामेभाऊ अबदुरर्हमानखान यानंा सहासटलाख दाम येणे आहे, प ा आिण सकुनगडच्यामध्ये परगणे 
अंकोल व कनोल (?) आहेत. मला ते िद यास ते मी दुरु त करीन.” बादशहाने आ ा केली की, 
“मोतमदखान याने चौकशी करून कळवाव.े जिमनी िशलकीत (पायबाकी) अस यास जागीर हणून 
देण्यात येतील. 
 

एक जुलै १७०३ 
 

आज दोन्ही िदवाण बदं ठेवण्यात आले. 
 

दोन जुलै १७०३ 
 

आज दोन्ही िदवाण बदं ठेवण्यात आले फरासखान्याचा मु फ मीरहादी याला आ ा झाली की, 
िदवाणेखास येथे तंब ू उभा करावा. याकूबखान (इ ािहमखानाचा मुलगा इ ािहमखान हा बहुधा 
गोळकंु ाचा माजी सेनापती असावा) याने बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) फ े झा याब ल दोनश े मोहरा 



 
अनुकर्मिणका 

पाठिव या. त्याने िवनंती िलहून पाठिवली की, आपण मला हुजुरात बोलाव यास मी चारश े वाराचें पथक 
तयार करून घेऊन येईन. तूतर् मला खचार्साठी हणून काही र म देण्यात यावी. (पथकाच्या मान्य 
खचार्तून ती वळती करून घेण्यात येईल). एडहॉक बादशहाने िवनंती मान्य केली आिण आ ा केली की, 
आग् ाच्या खिजन्यातून (अकबराबाद) याकूबखानाला पाच हजार रुपये देण्यात याव.े 
 

तोफखान्याचा मुख (मीर आितश) तरिबयतखान याचा मुलगा मुहंमद इसहाक याची 
अहमदनगरच्या िक यावर नेमणूक झाली होती. बादशहाने आ ा केली की, तरिबयतखानाचा कारभारी 
सेनाचदं याने, मुहंमद इसहाकच्या बरोबर दोन मिहन्यासाठी अहमदनगरला जाव.े 
 

जासूदाचं्या त डून पुढील बातमी कळली.—“ यापारी वगैरे वासी चाकणहून हुजुरात येत होते. 
बादशाही छावणीपासून तीन कोसाचं्या अंतरावर चोराचं्या (मरा ाचं्या) तीस वारानंी त्याचं्यावर ह ा 
केला. ह यात एक माणूस ठार झाला. अनेक लोक जखमी झाले. सगळी मालम ा लुटण्यात आली.” 
बादशहाने आ ा केली की, “बक्षी रूहु ाखान याने चौकशी करून वृ ातं सादर करावा.” 
 

रसूलाबाद (िशवापूर) येथे तैनात असले या हरकाराच्या िलिहण्यावरून पुढील माणे कळले.—
“चोर (मराठे) हे कतलूरा (? नाव लागत नाही) गावापाशी जमाव करीत असून त्याचंा हेतू उपदर्व 
करण्याचा िदसतो.” बादशहाने आ ा केली की, खानचदं याने तेथे जाऊन त्याचें पािरपत्य कराव.े” 
 

तीन जुलै १७०३ 
 

सईदखान हा काबुल येथे तैनात होता. तो येऊन बादशहानंा भेटला. त्याला दीड हजार जात व 
आठश े वार अशी मनसब होती. त्याला मनसबीत सवलती देऊन आिण िखलातीची व े देऊन खान 
नुसरतजग (झुि फकारखान) याच्या फौजेत तैनात करण्यात आले. त्याला आिण त्याचा मुलगा मुहंमद 
अशर्द यानंा झुि फकारखानाच्या फौजेत आप या तैनातीच्या जागेवर जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. 
 

काजी अकर्मखान, खानजादखान आिण इनायतउ ाखान याचं्याकडे बादशहाने फळफळावळे 
पाठिवली. 
 

नु ताबाद (सगर, गुलबगार् िज हा, कनार्टक) येथील हकीकतीवरून कळवले की, ताळीकोटचा 
ठाणेदार मुरादउ ाखान हा वारला. बेडर लोकानंी धामधूम चालिवली आहे. बादशहाने आ ा केली कीं, 
दुसरा फौजदार नेमण्यात यावा. 
 

बादशहाने आ ा केली की, उमदी (जत तालुका, सागंली िज हा) येथील ठाणेदारीवर 
अताउ ाखान आहे, त्याला बदलावे आिण त्याच्या जागी इतराचंी नेमणूक करण्यात यावी. 
 

सुजानिंसग खानजहानी (खानजहानच्या पथकातला) याला िशराढोण परगण्याचा अमीन हणून 
नेमण्यात आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात येवनू त्याला एक शाल बक्षीस हणून देण्यात आली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

हरकऱ्याचं्या त डून पुढील हकीकत कळली.—“धना (जी) जाधव याचे पािरपत्य करावे हणून 
खान नुसरतजंग ‘(झुि फरारखान) हा बहादूर गडीहून िनघाला व नूरघाटाला (?) पोहोचला. तो शतर्चूा 
पाठलाग करीत आहे. धनाजी जाधव हा घाटाच्या पायथ्याखालच्या भागापासून सात कोसावर आला होता. 
वरील बातमींने तो भीमा (नीरा?) ओलाडूंन पळून जात आहे. 
 

चार जुलै १७०३ 
 

उ दतु मु क खानिफरोजजंग याने पुढील माणे िलहून पाठिवले.—“माझ्या पथकाचे जड सामान 
सरंजाम ठेवण्यासाठी एखादा िक ा हवा—पु कळदा असे होते कीं, सुरिक्षत जागा नस यामुळे जड 
सामानाचें संरक्षण करण्यासाठी मु ाम कसलेली पथके ठेवावी लागतात. मला असे सामान ठेवण्यासाठी 
मुज फराबाद (बहुधा–कोिहर) चा िक ा देण्यात आ यास बरे—ते होत नस यास कंधार (नादेंड िज हा) 
चा िक ा देण्यात यावा. यापूवीर् खुदाबदंाखान (बीदर-नादेंडचा पूवीर्चा सुभेदार) यालाही हा िक ा या 
कारणासाठी देण्यात आला होता.” बादशहाने िवनंती मान्य केली आिण कंधारचा िक ा 
खानिफरोजजंगकडे देण्यासाठी फमार्न देण्यात याव.े अशी आ ा केली. खानिफरोजजंग यासं सात हजार 
जात, सात हजार वार—त्यापैकी तीन हजार वार दुघोडी, एक कोटी दाम इनाम अशी मनसब आहे. 
 

हमजाखान मरहूम याचा मुलगा असदु ा हा कंधारचा िक ेदार व फौजदार होता, त्याला हुजुरात 
बोलावण्यात आले. लोधीखानाचा मामेभाऊ आिण परी सजावलीचा मुलगा ताज उफर्  मुज फर याची 
मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

मरहूम उजबेगखान (क याणच्या लढाईत हा मरा ाशंी लढतानंा मारला गेला.) याचा मुलगा 
आिण धारुर उफर्  फ ेहाबाद (बीड िज हा, मराठवाडा) चा िक ेदार रु तुमबेग याने िलहून पाठिवले की, 
“आ ा होत अस यास येथे आपला नायब (डे युटी) ठेऊन मी हुजुरात येईन.” िवनंती मान्य झाली नाही. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले ते असे.––(रायगडहून आले या हकीकतीवरून) वाटेवर चोराचंा 
(मरा ाचंा) उपदर्व वाढला आहे. आपले सैिनक छावणीत (बादशाही) येतात. चोरानंी (मरा ानंी) 
त्याचं्यावर ह े केले. त्यानंी काहींना जखमी केले. व काहीना ठार मारले. बादशहाने आ ा केली की, 
राजमागार्वरील ठाणेदाराना, मतलबखान याने या बाबतीत ताकीदपतेर् िलहावीत. 
 

पाच जुलै १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. बुऱ्हाणपुराहून मरहूम अबदुल अजीजखान याचा मुलगा 
अबुलहसन हा आप या मुलाला घेऊन हुजुरातं आला. बुऱ्हाणपूर येथील साधु अबदुल लतीफ याच्या 
दग्यार्तून त्याने बादशहासाठी मुलाला मानाचा पोषाख आणला होता. त्याला िखलातीची व े आिण काही 
सोनेही देण्यात आली. चाकणचा िक ेदार अमानु ा याचा भाऊ अताउ ा हा भावापाशी तैनात होण्यास 
राजी झाला. त्याला िनरोप देण्यात आला. 
 

िजिझयाचा कारकून हणून मुहंमद हादी काम करीत होता. त्याच्या जागी शखे नुरु ा याची 
नेमणूक करण्यात आली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
तोरगल (मु गलही असू शकेल) चा िक ेदार जमशीदखान िवजापुरी (हा पुढे वाकीणखे ाच्या 

वे ात मारला गेला.) याला तेथून बदलून चीनकुलीजखान (िवजापूरचा सुभेदार) याच्या सन्यात तैनात 
करण्यात आले. त्याला पाच हजार जात आिण पाच हजार वार अशी मनसब होती. 
 

बंगलोर 
 

बगंलोरच्या फौजदारीवर खाने आलमचा मुलगा मुहंमद तािहर याची नेमणूक करण्यात आली. 
त्याला तािहर मुहंमदखान अशी पदवी देण्यात आली. त्याला पाचश ेजात व ऐंशी वार अशी मनसब होती. 
तीत दीडश े वाराचंी भर घालण्यात आली. सुभे खानदेश मधील नवलगडच्या िक ेदारीवर शहाजादा 
बेदारबख्त याने बादशाही अिधकाऱ्यातून एकाची नेमणूक करावी अशी आ ा झाली. मु तखरखान मरहूम 
याचा मुलगा मुहंमद जाफर याला पूवीर् माणेच बेदारबख्ताच्या तोफखान्याचा अिधकारी हणून बहाल 
ठेवण्यात आले. 
 

बादशहाने आ ा केली की, मुगलखान हा औरंगाबादेहून कािफला व खजीना घेऊन येत आहे तर 
सर्फराजखान याने लोहगावंला जाऊन तळ ठोकावा. 
 

औरंगाबादच्या हरकाऱ्याच्या वृ ातंावरून कळले की, पुढील मंडळी बादशहाच्या परवानगी िशवाय 
(द तक माणपतर्) येथे येऊन बसली आहेत. बादशहाने आ ा केली की, त्याचं्या जहािगरी काढून 
घ्या यात. त्याचंी नाव ेअशी (१) जाफरबेग (२) इ ािहमबेग. 
 

सहा जुलै १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. बादशहा हे मतलबखान यास हणाले. “मुगलखान हा 
खजीना घेऊन ल करी छावणीजवळ आला आहे. तु ही जाऊन खजीना आणा. सैफु ाखान याला आ ा 
झाली की, तु ही खजीना नदीच्या पार आणवनू ा. (सैफु ाखानाकडे नावाची यव था होती.) 
िकशनदास पिंडत हा इनायतु ाखानाच्या ारे (through) मुसलमान झाला. त्याने पाच मोहरा 
ओवाळणीच्या हणून िद या. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

पुरंदरचा माजी िक ेदार खानचदं याला खान नु तजंग याच्या फौजेत तैनात करण्यात आले. 
याला िनरोप देण्यात आला. खाल याचा िदवाण, इनायतउ ाखा याने पुढील माणे िवनंती केली.—
“काजी नजीब हा करखोल (?) वगैरेचा अमीन आिण फौजदार होता. त्याने संगमनेरच्या उत्प ातून बरीच 
र म दाबनू ठेवली आहे. ती दाखल (सरकारात) करण्याची तो खटपट करीत नाही. बादशहाने आ ा 
केली की, त्याला कैद करण्यात याव.े 
 

पाईन िवलायत (वाईखालचा देश) चा िदवाण मुहंमद आिकल कंबू याला त्याच्या हु ाला जोडून 
को हापूरचा अमीन हणून नेमण्यात आले. त्या जागेवर (अमीनीच्या) पूवीर् अमरिंसग हा होता. 
अमरिंसगला परगणे काटी व बाशीर् (सोलापूर िज हा) येथे अमीन व फौजदार हणून नेमण्यात आले. तेथे 
त्यापूवीर् जमशीदखान हा काम पहात होता. 



 
अनुकर्मिणका 

 
सात जुलै १७०३ 

 
आज िदवाणचे काम बदं होते. शहाजादा मुअ म (काबुलचा सुभेदार) याने एक हजार डािंळबे, 

दोन घो ावंर लादून बादशहाकडे पाठिवली. ती त्याचं्या नजरेखालून गेली. फळे मेवाखान्यात (फळे 
ठेवण्याची जागा) ठेवावी आिण घोडे पाग्याचा मुख (अख्ताबेगी) हमीदो ीनखान याजकडे ाव ेअशी 
आ ा झाली. 
 

आठ जुलै १७०३ 
 

िदवाण बदं ठेवण्यात आले. चाकणचा िक ेदार व फौजदार याला खिजन्यातून काही 
कामिगरीसाठी हणून एक हजार अ या आिण तीस हजार रुपये देण्यात यावते, अशी आ ा झाली. 
 

नऊ जुलै १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. मुगलखान हा खजीना व कािफला याजंबरोबर आला होता, 
तो येऊन बादशहाना भेटला. त्याला बहादुरगडकडे जाण्यासाठी िनरोप देऊन बादशहाने आ ा केली की, 
इकडूनही कािफला बरोबर घेऊन जा. शहाजादा कामबक्ष याचा मुलगा सु तान मुिहयुल्िम त याची कबर 
शखे जलालउ ीन याच्या दग्यार्जवळ पुण्यात होती. बादशहाने पुढील माणे आ ा केली—“मतलबखान 
करावल आिण सरर्बराहखान कोतवाल यानंी जाव ेआिण दग्यार्भोवती गढी तयार करावयाची आहे—कसबे 
पुण्यातील ही गढी व त्याच्या आतील गढी (गढी अकर् ) याचंी साखळीने मोजमाप करावी आिण तपशील 
कळवावा.” त्या माणे गढीच्या भोवतालचा पिरसर शभंर साख या (जरीब) आिण अकर् चा पिरसर ब ीस 
साखळी अशा कारे नकाशा तयार करून त्यानंी हमीदो ीनखानाच्या ारे बादशहापुढे माडंला. बादशहाने 
नकाशा पािहला. 
 

काल रातर्ी बादशहाना कळिवण्यात आले कीं, मतलबखान हा आ े माणे खजीना नदीपार करवनू 
आला आहे. बादशहाने आ ा केली की, त्याने छावणीभोवती ग त घालण्यासाठी जाव.े 
 

सुरत बदंरचा बदललेला मुतस ी (मुत्स ी) िदयानतखान (मािसरुल्उमरा या गंर्थाचा कतार्, 
शहानवाजखान याचा पूवर्ज) हा येवनू बादशहानंा भेटला. त्याने पाढंरे कागद आिण इतर व तू बादशहाना 
भेट हणून (पेशकश) िद या. पुढील मंडळीच्या नाव ेबादशहाच्या आ ेन आ ापतेर् रवाना झाली:— 

 
(१) अकबराबाद, आग् ाचा सुभेदार मुख्तारखान (याची मुलगी ही शाहजादा बेदारबख्त 

याची बायको—औरंगजेबाची नात सून), 
 
(२) जान िनसारखान, ग्वालेरचा फौजदार (१६९० मध्ये संताजीने याचा पराजय केला 

होता.) 
 
(३) िखदमत तलबखान, िक ेदार, िकता (िक याचे नाव लागत नाही.) 



 
अनुकर्मिणका 

 
कमरनगर (करनूल) या भागातील खाणीत िहरे िनघत, करनूलचा िक ेदार व फौजदार 

युसुफखान याजंकडून त्यापैकी एक िहरा घेण्यात आला आिण बादशहाच्यासमोर ठेवण्यात आला. 
हनुमंतगड (नािशक िज हा) चा िक ेदार कदीमकुली याच्या जागी रहमानदाद याची नेमणूक करण्यात 
आली होती. कदीमकुलीने िक ा रहमानदादच्या हवाली करावा असे फमार्न बादशहाकडून गुजर्बदार्राच्या 
ारे पाठिवण्यात आले. 

 
नु ताबादचा बदललेला अमीन हा येऊन बादशहाना भेटला. नु तजंगच्या (झुि फकारखान) 

फौजेत मुहंमद कािजम हा तैनात होता. तो तेथून फरारी झाला होता. या सुमारास मतलब खानाच्या 
मध्य थीने तो बादशहासमोर आला. बादशहाने आ ा केली की, “त्याला कामावर बहाल हणून 
समजण्यात याव.े” 
 

शहाजादा कामबक्ष याने राजगड आिण तोरणा या िक याचें नकाश ेबादशहासमोर माडंले. 
 

धनाजी जाधव 
 

हरकाऱ्याच्या त डून पुढील हकीकत कळली. “धना (जी) जाधव हा वतःच्या सैन्यासिहत 
चदंनवदंन िक यानजीक तळ देऊन आहे. त्याने नरकवासी रामा (राजाराम महाराज) याच्या बायकोकडे 
(महाराणी ताराबाई) हणमंतराव (िंनबाळकर) याला पाठिवला आहे. खान बहादूर नु तजंग 
(झुि फकारखान) हा मौजे बदलर (नाव लागत नाही बहुधा बुधपाचगाव) येथे मु ाम करून आहे. 

 
इनायतउ ाखान याचा मुलगा िझयाउ ा यास सुभे आग्र्याचा िदवाण हणून नेमण्यात आले, 

त्याला िनरोप देण्यात आला. 
 

शहाजादा मुअ म (काबुलचा सुभेदार) याने आपला बदललेला िदवाण हादीखान याच्याबरोबर 
वीस घोडे पाठिवले होते. तो हमीदो ीनखान याच्या ारे येऊन बादशहाला भेटला. घोडे बादशहाना 
दाखिवण्यात आले. 
 

बादशहाने आ ा केली की.—शहाजादा अजीमु शान (मुअ मचा मुलगा आिण औरंगजेबचा नातू) 
बगंालचा सुभेदार याच्यासाठी दहा हजार रुपये िंकमतीचा रत्नजडीत खंजीर काढून ठेवण्यात यावा, 
(पाठिवण्यासाठी). सागंो याचा िक ेदार व फौजदार (सोलापूर िज हा) नजरबेगखान याने काही व तू 
पेशकश हणून पाठिव या. 
 

दहा जुलै १७०३ 
 

बादशहाने आज िदवाणेखास भरवला. िदवाणेखासचा दारोगा ( यव थापक) हमीदो ीनखान 
बहादूर याने पुढील माणे िवनंती केली. िदवाणखास मध्ये मुजऱ्यासाठी कुणी याव ेयाची यादी करण्यात 
आली आहे. त्यात े  उमराव, मोठे मनसबदार, बक्षींचे कारभारी वगैरे अिधकाऱ्याचंी नावे आहेत. 



 
अनुकर्मिणका 

त्यासंबधंी काय आ ा? बादशहाने आ ा केली “त्याचं्या नावाची यादी आप यासमोर आणावी”. त्या माणे 
बादशहासमोर यादी ठेवण्यात आली, त्या माणे पुढील माणे आ ा केली.— 

 
(१) उ दतुलमु क–अमीरउल्उमरा (अस खान मुख्य धान), 
 
(२) बक्षीउल्मु क–रूहु ाखान, 
 
(३) बक्षी उल्मु क–सदरु ीन मुहंमदखान, 
 
(४) मतलबखान, 
 
(५) हाजी मुहंमद अलीखान, 
 
(६) मन्सूरखान, 
 
(७) राजा शाहू, 
 
(८) हमीदो ीन खानबहादुर, 
 
(९) इनायत उ ा खान, 
 
(१०) अबदुल् रहीमखान, 
 
(११) रशीदखान, 
 
(१२) शादीखान, 
 
(१३) बाकरखान, 
 
(१४) मुनीमखान. 

 
वगैरे अिधकाऱ्यानंी पूवीर्च्या प ती माणे िदवाणेखासमध्ये मुजऱ्यासाठी येत असाव.े त्या माणे 

अंमलबजावणी झाली. 
 

बादशहाने िदवाणखासमध्ये हमीदो ीन खान बहादुर यास आ ा केली कीं, “ यंकोजी 
( य कोजीराजे तंजावर) चा मुलगा रायभान यास बोलवा आिण त्याची व नरकवासी संभा (संभाजी 
महाराज) याचा मुलगा राजा शाहू याचंी गाठ घालून ा.” आ े माणे हमीदो ीन खान याने 
िदवाणेखासमध्ये त्या दोघाचंी गाठ घालून िदली आिण ही हकीकत बादशहाना कळवली. बादशहानी त्यानंा 
पुढील माणे बिक्षसे िदली. राजा शाहू याला दोन रत्नजिडत पदक व रायभान यासं एक रत्नजिडत पदक. 



 
अनुकर्मिणका 

 
अकरा जुलै १७०३ 

 
दोन्ही िदवाण येथील काम बदं ठेवण्यात आले. 

 
बारा जुलै १७०३ 

 
बादशहाने दोन्ही िदवाण बदं ठेवले. 

 
तेरा जुलै १७०३ 

 
बादशहा आज न्याय कचेरींत आले. पाऊस पडत अस यामुळे ते कचेरीत अधार् घिटका बसून उठून 

गेले. 
 

काल रातर्ी िदवाणे आलाच्या कचेरीचा दारोगा फ ेदौलत याची आठवण बादशहाने काढली. 
बादशहानंा कळिवण्यात आले कीं, तो गुलालबार मध्य हजर नाही. बादशहा हणाले “त्याला सागंा त्यान 
गुलालबारमध्य हजर रािहले नाही तर बरे नाही, तर, मुहंमद आिरफ कौल याला सागंा कीं त्यान (मुहंमद 
आिरफ) न गुलालबार मध्य हजर रहाव.े 
 

बंगलोर 
 

मरहूम कादरदादखान याचा मुलगा आिण बगंलोरहून बदललेला फौजदार नुरु ा याची मनसब 
एकशचाळीस वारानी कमी करण्यात आली. त्याला हुजुरात बोलावण्यात आले. बख्तावर महली यान अजर् 
केला कीं, माझ्यापाशी वारी योग्य घोडा नाहीं, बक्षीस हणून घोडा देण्याची कृपा हावी, िवनंती मान्य 
करण्यात आली. 
 

चौदा जुलै १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. य ाताजखान याला तोली-पोली (लोणीही असूं शकेल) येथे 
फौजदार हणून नेमण्यात आले होते. तो हुकूम र  करण्यात आला. त्या ऐवजीं कडूसच्या ठाण्यावर 
ठाणेदार हणून त्याला नेमण्यात आले. त्या ठाणेवर त्याच्यापूवीर् िनजामराव हा होता. त्याला बदलण्यात 
आले. इरादतखान हा गुलबग्यार्चा िक ेदार व फौजदार होता. त्याची नेमणूक बोली (पोली?) ठाणेदार 
हणून करण्यात आली. त्याला तीन हजार जात व तीनश वार अशी मनसब आहे. (याचे आत्मचिरतर् 
िस  आहे). 

 
बादशहाने फरासखानाचा मु फ (अिधकारी) मीरहादी यास हटले, “आमच्या 

िनवास थानापासून, आसारे मुबारक (पिवतर् अवशषे ठेवलेली जागा) पयत दोन्ही बाजूस कनाती लावा, 
आ ही फातेहा देण्यासाठी जाणार आहोत.” धना (जी) जाधव याने चाकरीच्या संबधंाने (दरबादें बदंगी) 
बादशहाकडे अजर्दा त पाठिवली होती, ती बादशहाजादा मुहंमद कामबक्ष याच्या माफर् तीने 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाच्यासमोर ठेवण्यात आली. (कुणीकडून का ं होईना–मरा ाशंी तडजोड हावी आिण यु ाची 
कटकट संपवावी असे मुगल सरदारानंा वाटू लागले. औरंगजेबालाही असेच वाटे पण अिभमानाने तो 
बोलत नसे, मध्य त मातर् मरा ाशंी संपकर्  ठेवण्याचा यत्न करीत. यासाठी मुगलानंी तंजावरहून रायभान 
भोसलेला आणले. अशाच यत्नामध्य धनाजी जाधवचे ह पतर् असावे. मुगलाचं्या अडेजाव-बडेजाव प तीने 
या पतर्ाला चाकरीचे पतर् असे संबोधण्यात आले आहे. हा सावधिगरीचा इशारा लक्षात ठेवला पािहजे.) 
 

येथून २ ऑग ट १७०३ च्या न दी सुरू होतात: 
 

दोन ऑग ट १७०३ 
 

मतलबखान याचा मुलगा अबतूालीब याचे लग्न तरिबयतखान याच्या मुलीशी हाव ेअसे ठरले. 
त्यासाठी त्याला आिण त्याचा भाऊ अस उ ा यानंा औरंगाबादेस जाण्यासाठी रजा देण्यात आली. 
 

तीन ऑग ट १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. वऱ्हाडचा सवानेह िनगार (वृ ातं िलहून पाठिवणारा) हणून 
मुहंमदखलील काम पहात होता. त्याच्याऐवजी अबदुल रसूलचा मुलगा अबदुल अजीज याची नेमणूक 
करण्यात आली. एक शाल देऊन त्याला िनरोप देण्यात आला. 
 

माहूर (िज हा नादेंड) बक्षी व वाकेनवीस हणून मुहंमद समी याची नेमणूक करण्यात आली. 
त्याला एक शाल देण्यात आली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आली की, देगलूर (िज हा नादेंड) येथून बदललेला फौजदार िस ी 
अबदु ा हा हुजुरात आला आहे. पण त्याच्या भाऊबधंापैकी िश ी दौलतमंद लोक आलेले नाहीत. 
बादशहाने आ ा केली की, त्याचं्या जहािगरी काढून घेण्यात या या. 
 

चार ऑग ट १७०३ 
 

अकबराबाद (आगर्ा) सुयाचा सुभेदार मुख्तारखान याजकडे फमार्न घेऊन ख्वाजा कािशफ हा 
गुजर्बदार्र गेला होता, तो अ ाप आला नाही, असे बादशहाना कळिवण्यात आले. त्याला फरारी 
समजण्यात याव,े अशी आ ा करण्यात आली. 
 

पाच ऑग ट१७०३ 
िवजापूर कनार्टक 

 
िवजापूर कनार्टकचा फौजदार खुदाबदंाखान (शाई तेखानाचा मुलगा) याने पुढील माणे िलहून 

पाठिवले—“मला येथे उफी वळणातील अक्षरात िलिहलेली कुराणगंर्थाची त िमळाली आहे. ितच्यासाठी 
ितनश ेरुपये लागले. ती आप याला ावी अशी इच्छा आहे”. बादशहा हणाले “एक गुजर्बदार्राने जाऊन 
ती त आणावी”. 



 
अनुकर्मिणका 

 
सहा ऑग ट १७०३ 

 
बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. मीर फकुर् ीन हा बक्षी रुहु ाखानाच्या कचेरीचा दारोगा—

त्याला नौलखा (नवलाख उंबरे) कडे जाण्यास िनरोप देण्यात आला. 
 

हरकऱ्याच्या त डून पुढील हकीकत कळली—बादशाही छावणीतील जनावरे चरण्यासाठी रानात 
गेली होती. चोरानंी (मरा ानंी) ह ा करून ती वळवनू नेली. ही बातमी कळताच ओंढण्याचा ठाणेदार 
जािबताखान हा त्याचं्यावर चालून गेला. चोरानंी (मरा ानंी गुरे सोडून िदली आिण ते पळून गेले. 
जाबताखान याने गुरे मालकाचं्या हवाली केली.) 
 

सात ऑग ट १७०३ 
 

शरेबेगचा मुलगा शाहबेग याला मोहतशीमखान याच्या जागेवर ढोकी (तेरढोकी, उ मानाबाद 
िज हा) चा फौजदार हणून नेमण्यात आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

हु े री (बेळगाव िज हा) येथील अमीन व फौजदार याची मनसब वाढिवण्यात आली. नु तखान 
याला बादशाही छावणीजवळ ठाणेदार हणून नेमण्यात आले होते. त्याने िवनंती केली होती की, “मला 
मदत हणून दहा घोडे देण्यात याव.े” आ ा झाली की, पाच घोडे ाव.े आठव ातून एकदा मुजरा 
करण्यासाठी येईन, परवानगी असावी. िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

आठ ऑग ट १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. चाकणचा बदललेला िक ेदार व फौजदार कािमयाबखान हा 
येऊन बादशहाना भेटला. हमीदो ीनखान िवजापुरी यास आजमनगर उफर्  िशकारपूर येथे तैनात करण्यात 
आले, त्याला िनरोप देण्यात आला. 
 

माळ याचा सुभेदार शाइ ताखान (मो ा शाइ ताखानाचा मुलगा) याचे पतर् आले—ते 
बादशहाच्या नजरेखालून गेले. 
 

ख्वाजाखान याने पुढील माणे िवनंती अजर् केला—सुमारे चारश े चोर (मराठे) यानंी लोहगाव 
जवळ तळ िदला. ते वाशावंर ह ा करतात आिण त्यानंा लुटतात. आ ा झा यास मी जाऊन त्याचें 
पािरपत्य करीन. बादशहानी त्याच्याबरोबर सातश े वार िदले आिण चोराचें (मरा ाचें) पािरपत्य 
करण्यासाठी त्यास रवाना केले. 
 

मुहतशमखान याचा मुलगा मुहंमदखान याची मनसब वाढिवण्यात आली. शखेगुलाम मुहंमद उफर्  
बािलराम याला बेगमाच्या खिजन्याचा दारोगा हणून नेमण्यात आले. 
 

नऊ ऑग ट १७०३ 



 
अनुकर्मिणका 

 
आज बादशहाने न्याय कचेरी केली.—सुलेमानखान हा गिनमाचें पािरपत्य करण्यासाठी नौलाख 

उंबरेकडे गेला होता त्याने िवनंती करुन पाठिवली की:— 
 

(१) मला, एक धनु य आिण बाणाचें दोनश ेभाते देण्यात याव,े िवनंती मान्य करण्यात 
यावी, 

 
(२) दोनश ेगा ाभरुन आिण इतर आव यक सामान िमळाव,े िवनंती मान्य करण्यात 

यावी, 
 
(३) दारुगोळा िमळावा, मन्सूरखानाने यव था करावी, अशी आ ा झाली, 
 
(४) नदीपार करण्यासाठी नावा िमळा या––नावाच्या मुखाने ही िवनंती हाताळावी, 

अशी आ ा झाली. 
 

तंजावर 
 

तंजावरचा जिमनदार शाहजी (तंजावरचे राजे यंकोजी याचंा मोठा मुलगा शाहजी हा यंकोजी 
नंतर तंजावरच्या गादीवर आला, तो इ. स. १७११ पयत गादीवर होता.) याला िखलातीची व े 
पाठिवण्यात यावी हणून ती इनायतउ ाखान याच्या हवाली करण्यात आली. 
 

काल िदवाणचे काम आटोप यानंतर बादशहाने फ ेदौलत कौल याला पुढील माणे आ ा केली: 
 

शाहूराजे 
 

“नरकवासी संभा (संभाजी महाराज) चा मुलगा राजा शाहू हा रेहकलाबार (जेथे श ाचंा 
तळ आहे तो पिरसर) मध्ये आहे. त्याला बादशहाजादा मुहंमद कामबक्ष याच्या डेऱ्यावर घेऊन जा 
आिण राजा शाहूची बादशाहजा ाशी भेट घालून ा आिण नंतर त्याला परत आणा. त्या माणे 
झाले, बादशहाजा ाने राजा शाहू याला िखलातीची व े आिण अलंकार िदले आिण िनरोप िदला. 
त्यानंतर राजाना रेहकलाबारमध्ये आणण्यात आले. सुलेमानखानाच्या बरोबर गुजर्बदार्र तैनात 
होते. त्यानंा पगार बाकी पैकी दोन मिहन्याचा पगार (ॲडाक—सगळा िहशोब पुरा होईपयत) ावा 
अशी आ ा झाली. 

 
दहा ऑग ट १७०३ 

 
बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. 

 
तेवीस ऑग ट १७०३ 

 



 
अनुकर्मिणका 

मरहूम इ तु ाखान याचा मुलगा अ मतउ ा याला रसूलाबाद उफर्  िशवापूर येथील ठाणदारीवर 
नेमण्यात आले. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 

 
खानचदंचा मुलगा दलिंसग हा रसूलाबाद उफर्  िशवापूरचा पूवीर्चा ठाणेदार होता. त्याची मनसब 

थोडी कमी करण्यात आली. 
 

अमानु ाखान याने आणलेला (आवदार्—पदरी बाळगलेला) आिण हीरामणचा मुलगा मुन्शीराम 
याला मनसबीवरून बडतफर्  करण्यात आले. 
 

किरतिंसग याचा मुलगा हाथीिंसग (बेनीिंसगही असू शकेल) हा बेदारबख्ताच्या फौजेत तैनात 
होता. तो फौजेत हजर नाही असे बादशहाना कळिवण्यात आले. फरारी हणून त्याची न द करण्यात यावी, 
अशी आ ा झाली. 
 

बक्षी रूहु ाखान याने कळिवले की, िवजापूरचा सुभेदार चीन कुलीजखान याचे पुढील माणे पतर् 
आले आहे—“शखे इ ािहमचा मुलगा शखे मुरीद हा आजारामुळे इ लामपुरी ( पुरी) येथील छावणीत 
आला होता. त्याच्या जहािगरी काढून घेण्यात आ या आहेत. मनु य कामाचा आहे त्याला बहाल करून 
माझ्या येथे तैनात करण्यात यावे. 
 

 नळदुगर् व अ लकोट येथील फौजदार याला मनसबीत सवलती देण्यात आ या. त्याच्याकडे 
नळदुगर्ची फौजदारी ठेवण्यात आली. अ लकोटची फौजदारी काढून घेण्यात आली. 
 

िमफताहअल्फुतूह (बहुधा चदंन-वदंन) िक याचा िक ेदार याने िलहून िवनंती केली की,—
“नोकरी िमळा यापासून आपले सेवते हजर राहण्याचा योग आला नाही. माझा (िक ेदार जमाली याचा) 
भाऊ मुहंमद आल  याने लढायातून कामिगरी केली आहे. आ ा होत असेल तर िक यात माझ्या भावाला 
ठेवनू आिण त्याच्याबरोबर एक पथक देऊन मी काही माणसे बरोबर घेऊन हुजुरात येईन.” 
 

बादशहाने आ ा केली की, “िक याचा बदंोब त करून तेथे आपला नायब ठेवनू हुजुरात याव”े 
 

अकरा ऑग ट १७०३ 
 

चदंर्पूरचा राजा बीरिंसग याच्या िवरु  नागपूरचा राजा नेकनामखान (ग ड) याने तकर्ार केली ती 
हकीकत मागे आलेली आहे. या तारखेच्या न दीत त्या मजकुराची पुनरुिक्त झाली आहे. 
 

बारा ऑग ट १७०३ 
 

िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले होते. 
 

तेरा ऑग ट १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. यारअली बेग (औरंगजेबाचा याच्यावर फार िव ास होता) 
आिण मोतिमदखान (दिक्षणेच्या सु याचा िदवाण) हे आजारी होते. आजारातून उठ यावर ते येऊन 
बादशहाना भेटले. 
 

मुहंमदअली हा नुकताच मध्य आिशयातून आला होता. त्याला पाचशचेी मनसब देण्यात आले. 
 

इरादतखान यास बादशाही छावणीजवळच असले या मौजे हिरसूल येथील ठाणेदारीवर नेमण्यात 
आले. बादशहाने त्याला प ास रुपये िंकमतीचा एक खंजीर बक्षीस हणून िदला आिण त्याच्या कुशलतेचा 
फातेहा ( ाथर्ना) पढून त्याला िनरोप िदला. 
 

पंधरा जुलै १७०३ 
 

आज बादशहा आसारे शरीफच्या दिक्षणेसाठी आिण दशर्नासाठी मेण्यात बसून गेले. तेथे भेट 
अपर्ण हणून दीडश ेमोहरा व एक हजार रुपये ठेवले. नंतर ते तेथून आप या िनवास थानाकड परत आले. 
आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

सोळा जुलै १७०३ 
 

पावसामुळे बादशहाने िदवाण व न्यायकचेरी बदं ठेवली. रूहु ाखान बक्षी याच्या नातेवाईकापैंकी 
एक मुहंमद अलीखान हा नुकताच मध्य आिशयातून आला होते. त्याला एक हजार जात व दोनश े वार 
अशी मनसब न याने देण्यात आली. 
 

सतरा जुलै १७०३ 
 

नरकवासी िशवाचा (िशवाजी महाराज) पुतण्या रायभान याने अजर् करून काही िवनंत्या के या 
होत्या त्या िहदायतकेश वाकेनवीस याच्या ारे पाठिवण्यात आले. 
 

अठरा जुलै १७०३ 
 

पावसामुळे बादशहाने िदवाण बदं ठेवले. बादशहाना कळिवण्यात आले की, गुजर्बदार्र हे 
आरडाओरडा आिण तकर्ार करीत आहेत, ते बदललेला दारोगा िसयादतखान याच्या िचथावणीमुळे 
बादशहाने आ ा केली की, हमीदो ीनखान याने त्यानंा ता यावर आणाव ेते न झा यास त्यानंा कैद करावे. 
 

एकोणीस जुलै १७०३ 
 

पावसामुळे बादशहाने िदवाण बदं ठेवले. 
 

वीस जुलै १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. बगंालचा सुभेदार अजीमु शान (औरंजेबाचा नातू, मुअ मचा 
मुलगा) याला िबहारचीही सुभेदारी देण्यात आली. तशा अथार्चे फमार्न आिण िखलातीची व े 
अजीमु शानचा वकील मुहंमद मेहदी याजकडे सोपिवण्यात आली. अजीमु शानला देण्यासाठी बारा हजार 
रुपये िंकमतीचा रत्नजिडत खंजीर बादशहाने काढून ठेवला तो त्याच्याकडे पाठवावा हणून बक्षी 
रूहु ाखानापाशी देण्यात आला. 
 

हमीदखान उफर्  मुहंमद इ ािहम िवजापुरी याला आजमगड उफर्  बेळगावचा िक ेदार व फौजदार 
(आजमनगर पािहजे) सैफखान याच्यापाशी तैनात करण्यात आले. त्याला दीड हजार वार व एक हजार 
जात अशी मनसब होती. 
 

लोदीखान फौजदार यास आप या इलाख्याकडे जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. 
 

मरहूम ल करखान याचा भाचा स यद यादगार हुसेन याला चदंनगडची िक ेदारी देण्यात आली. 
 

बंगलोर 
 

मरहूम खानेआलम याचा मुलगा आिण बगंलोरचा फौजदार तािहर मुहंमदखान यास िखलातीची 
व े देण्यात आली. 
 

एकवीस जुलै १७०३ 
 

पावसामुळे िदवाण बदं. 
 

बावीस जुलै १७०३ 
 

पावसामुळे िदवाण बदं 
 

तेवीस जुलै १७०३ 
 

पावसामुळे िदवाण बदं 
 
 

चोवीस जुलै १७०३ 
 

बादशहाने आज िदवाणेखासचे काम पािहले. बादशहाने आज ऐंशी घोडे नजरेखालून घातले. 
 
रायभान याला मनसब देण्यात आली होती. त्याला रत्नजिडत िशरपेच देण्यात आला. िंचतू िचमणा 

याला मंगळवे ाचा अमीन व फौजदार हणून नेमण्यात आले होते. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

पंचवीस जुलै १७०३ 
 

तरिबयतखान मीर आितश हा बहादुरगड येथे आहे. त्याने पुढील माणे िवनंती िलहून पाठिवली— 
 

“हैदर्ाबादचा कानूनगो बापूजी पिंडत (बाब ूपिंडत) याला काढून टाकण्यात आले आहे. तो 
िनरपराधी आहे. माणूस कामाचा आहे. त्याचे अपराध माफ करून, त्याला आप या पूवीर्च्या 
जागेवर बहाल करण्यात याव.े” बादशहानी रोष हणून बाबू पिंडतची तैनाती काबुलला केली. 
त्यानंी आ ा केली की, मुनीमखानाचा मुलगा मुहंमज कािजम याने त्याला आप याबरोबर न्याव े
आिण फतेउ ाखानाच्या हवाली करावे. फ ेउ ाखान हा त्याला काबुलला घेऊन जाईल. 

 
स वीस जुलै १७०३ 

 
बादशहाने आज न्यायकचेरी केली. बक्षी झुि फकारखान याचा नायब मतलबखान याने अजर् केला 

की, “माझा कारभारी (पेशद त) िदयानतराय हा मरण पावला. त्याची मुले अनुपराम वगैरे सुतकात बसली 
आहेत. 
 

बादशहाच्या आ े माणे तोफखान्याचा मु फ (िहशबे अिधकारी) कंुजमन याने त्यानंा सुतकातून 
बाहेर काढले आिण त्यानंा बादशहासमोर आणले. अनुपरामला त्याच्या बापाच्या जागेवर नेमण्यात आले. 
त्याचा भाऊ शोभाराम याला बक्षी सदरु ीनखानाचा कारभारी (पेशद त) हणून नेमण्यात आले. त्याचं्या 
मनसबी वाढिवण्यात येऊन त्यानंा शाली देण्यात आ या. लोधीखान िक ेदार आिण फौजदार (िक याचे 
नाव लागत नाही—बहुधा प ा असावा) यास आप या इलाख्यावर जाण्यास िनरोप देण्यात आला. 
 

स ावीस जुलै १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. बादशहाने आ ा केली की, मुहंमद अमीनखान, बहादूर 
मतलबखान, िमझार् सदरु ीन मुहंमदखान व नेकमानखान हे छावणी भोवती टेहेळणी करण्यासाठी 
जातात—ते काम त्यानंी बदं करावे. 
 

अ ावीस जुलै १७०३ 
 

आज िदवाण व न्यायकचेरी ही बदं ठेवण्यात आली. वैजापूरचा िजिजया वसुलीचा अमीन मुहंमद 
रजाचा मुलगा मुहंमद गौस हा होता, त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. बहादूर गडवर मुगलखान हा 
िक ेदार व फौजदार असून त्याच्या तफ त्याचा मुलगा अ दुल है हा नायब होता. त्याला बदलण्यात आले 
व त्याची मनसब प ास वारानी कमी करण्यात आली. 
 

अंतूर (औरंगाबाद िज हा) चा िक ेदार व फौजदार याला अ दुल कादरखान अशी पदवी देण्यात 
आली. िस ीमसूद मरहूम याच्या मुलाला मसूदखान ही पदवी देण्यात आली. (िस ी मसूद हा एकेकाळी 
िवजापूरचा मुख्य धान होता.) त्याला पाच हजार जात आिण दोन हजार वार अशी मनसब होती. मरहूम 



 
अनुकर्मिणका 

खानेआल  याची मुले अबुलखैर आिण जहूरउ ा यास मनसबी देण्यात िंकवा वाढिवण्यात आ या. 
(अबुलखैरची वाढिवण्यात आली व जहूरउ ाला न याने देण्यात आली). 
 

एकतीस जुलै १७०३ 
 

आज िदवाण व न्याय कचेरीही बदं ठेवण्यात आली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, आितशखान ठाणेदार नौलाखउंबरे याच्याबरोबर पुढील माण माणसे 
देण्यात यावी––दहा गुजर्बदार्र, शभंर बरकंदाज, हशम (पायदळ) पाचश. 
 

एक ऑग ट १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. इरादतखानच्या ठाणेदारीची जागा बादशाही छावणीच्या 
जवळ होती. त्याच्याबरोबर पुढील माणसे तैनात करण्यात आली. गुजर्बदार्र वीस (२०) बरकंदाज प ास, 
अहदी (िशलेदार) शभंर, हशम (पायदळ) शभंर, दारुगोळा, जासूद चार. तेथे गढी तयार करण्यासाठी 
बेलदार शभंर, िशवाय मजूर. 
 

मरहूम फ ेजंगखान याचा मुलगा ताज हा मुगलखानापाशी तैनात होता. तो हुजुरात आला. त्याची 
मनसब कमी करण्यात आली. 
 

क याण–िभवंडी 
 

क याण–िभवडंीचा पीरजादा कुतुबउ ीन याचा मुलगा नुरु ीन याला न याने चारशचेी मनसब 
देण्यात आली. फकुर् ीनखान याची मनसब वाढिवण्यात येऊन त्याला नुसरतजंग (झुि फकारखान) याच्या 
फौजेत तैनात करण्यात आले. 
 

दोन ऑग ट १७०३ 
 

िदवाण बदं ठेवण्यात आला. 
 

तीन ऑग ट १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. राजी मुहंमद याला गढी संक (जत तालुका, सागंली िज हा) 
येथे ठाणेदार हणून नेमण्यात आले. त्याला िनरोप देण्यात आला. 
 

चार ऑग ट १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. खानदेशातील नवलगड िक यावर मुहंमद बाकर हा 
िक ेदार होता. त्याच्या ऐवजी सुलतान कािसमचा मुलगा मुहंमद मोमीन याची नेमणूक करण्यात आली. 
मुहंमद बाकरला शाहजादा बेदारबख्त याच्या फौजेत तैनात करण्यात आले. 
 

मंगळवे ाचा िक ेदार मुहंमद आिकल याने िवनंती करून मोहोळ परगण्यात (सोलापूर िज हा) 
आप याला तनखा जहागीर िमळावी असा अजर् केला. िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

शुकर्वार, पाच ऑग ट १७०३ 
 

िदवाण बदं ठेवण्यात आले. 
 

सहा ऑग ट १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. सुलेमानखान याला एक िशरपेच बिक्षस देण्यात आला. 
पवनुलगड (श द नीट लागत नाही.) येथील ठाणेदार आितशखान उफर्  कािजम याच्या मदतीसाठी 
सुलेमानखानाला पाठिवण्यात आले. शरेबेगचा मुलगा शाहबेग याला परगणे ढोकी (उ मानाबाद िज हा) 
येथे फौजदार हणून नेमण्यात आले. त्यापूवीर् त्या परगण्याची फौजदारी मोहतशमखान याजकडे होती. 
 

सात ऑग ट १७०३ 
 

आज न्याय कचेरी व िदवाण ही बदं ठेवण्यात आली. लाहोरचा सुभेदार जबरद तखान याच्या नावे 
एक फमार्न पाठिवण्यात आले. 
 

आठ ऑग ट १७०३ 
 

हमीदखान उफर्  मुहंमद इ ािहम िवजापुरी याला आजमनगर उफर्  बेळगाव येथे तैनात करण्यात 
आले होते. त्याला िनरोप देण्यात आला. त्याला तीन हजार जात व दोन हजार वार अशी मनसब होती. 
त्याला एक क ार बक्षीस देण्यात आली. तािहर मुहंमदखान याला मंगलोर (बगंलोर) वगैरेचा फौजदार 
हणून नेमण्यात आले. त्याने पुढील माणे िवनंती िलहून पाठवली––खुराक-दुआब याची माफी देण्यात 
यावी. माझ्या िवनंत्या इनायतउ ाखानाच्या ारे सादर करण्यात येतील. परवानगी असावी. िवनंती मान्य 
करण्यात आली. 
 

नऊ ऑग ट १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. 
 

दहा ऑग ट १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

पवनार (िवनोबाचें पवनार, वधार् िज हा) येथील फौजदार आिण चादंा वगैरे कडच्या 
जिमनदाराकंडून खंडणी (पेशकश) वसूल करणारा तहिसलदार (अिधकारी) याने बादशहाकडे 
पुढील माणे अजर् पाठिवला:— 
 

“िनयमा माणे जी पथके बाळगावयाची त्याहून अिधक पथके मी बाळगीत आहे. येथील 
बदंोब तािवषयी मी खबरदार असून येथील यव था मी चोख ठेवीत आहे आिण आव यक ते हा 
पािरपत्य करीत आहे. माझ्यावर कृपा हावी. ती होईल अशी आशा आहे.” िवनंती मान्य करण्यात 
आली नाही. 

 
बारा ऑग ट १७०३ 

 
रुहु ाखानाच्या िशक्क्याने पुढील मंडळींना गिनमाचं्या (मरा ाचं्या) पािरपत्याब ल आ ापतेर् 

(हजबुलहुकूम) पाठिवण्यात आली:— 
 

(१) यासीनखान—फौजदार, आजमतारागड (सातारा). 
 
(२) पदाजी (घाटगे) ठाणेदार, बुधगाव (बुधपाचगाव). 
 
(३) नागोजी माने, ठाणेदार, हसवड. 

 
तेरा ऑग ट १७०३ 

 
नुरु ीन (पीरजादा) हा मातबरखान (क याण–िभवडंीचा फौजदार) याचा भाचा, त्याला चारश े

जात आिण प ास वार अशी मनसब होती. मनसबीच्या अटी, जहािगरीच्या उत्प ाचा एकचतुथार्ंश भाग 
(चाहरम) सरकारातं वजा करण्याचे ठरले होते. मातबरखानाच्या िवनंतीवरून वजा करणे (वळते करून 
घेणे) याची नुरु ीनला माफी देण्यात आली. 
 

देवगड (नागपूरजवळ) येथे राजा नेकनाम हा जिमनदार (राजा) होता. त्याला बदलण्यात आले 
होते. त्याने पुढील माणे िवनंती अजर् केला:— 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले ते असे—“माझा नोकर द ा जु ारदार ( ा ण) हा 
आिर्थक दुदर्शमुेळे हुजुरात येत होता, वाटेत मलकापूर हे गावं लागते. हा परगणा चीनकुलीजखान 
बहादूर याच्या जहािगरींत आहे तेथील कारभारी तहवदंाखान हा चां ाचा (चदंर्पूर) जिंमदार 
(राजा) बीरिंसग याचा नेही आहे, त्या नेहाखातर खानाने द ाला कैद केले. त्याची सगळी 
मालम ा आप या ता यात घेतली. त्याची इच्छा अशी आहे की, द ाला बीरिंसगकडे पाठवाव.े 
बीरिंसग याची आिण माझी अदावत आहे. तो द ा ा ण यासं िजव े ठार मारील, माझी 
पुढील माणे िवनंती आहे. बक्षी रुहु ाखान याच्या िशक्याने बऱ्हाणपूरचा नायब सुभेदार याच्या नावे 
आ ापतर् सादर होऊन डाक चौकीने रवाना करावे. आ ा पतर्ात अशी आ ा देण्यात यावी की, 
द ा यासं कैदेतून मुक्त करवनू हुजुरात पाठवनू ावे.” 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशहाने आ ा केली की, “आ ापतर् पाठवाव.े” 

 
चौदा ऑग ट १७०३ 

 
बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. नरकवासी संभाजी याचा मुलगा शाहू याच्या इ टेटीचा नािजर 

(सुपिरन्टेन्डेट) हणून ख्वाजा संदल याची नेमणूक करण्यात आली. त्याला एक शाल बक्षीस देण्यात 
आली. 
 

पंधरा ऑग ट १७०३ 
 

हमीदो ीनखान बहादूर याने पुढील माणे कळिवले:—“शतर्चू्या सैन्याने सु याजवळ िभकणगाव या 
िठकाणी तळ िदला होता. ख्वाजाखान व तुकर् ताजखान व दौलतमंदखान उफर्  खंडोजी (हा खंडोजी 
कोण?) वगैरे त्याचं्यावर चाल करून गेले. शतर्ूंपैकी अनेक लोक ठार झाले आिण अनेक जण जखमी 
झाले. शतर् ूसैन्याचा मुख जबल (नाव लागत नाही.) हा मारला गेला. बाकीचे लोक पळून गेले. लुटीमध्ये 
दोन िनशान (ध्वज) दीडश े घो ा सापड या. शतर् ू सैन्याचा मुख आिण इतर चार जणाचंी डोकी 
कापण्यात आली.” 
 

बादशहा हणाले, सेवचेा मजुरा झाला. ख्वाजाखान व तुकर् ताजखान यानंा भेटीस आणाव.े 
त्या माणे ते मिशदीत बादशहाला भेटले. बादशहानी त्यानंा बिक्षसे िदली. त्याचंा दजार् आिण हु े (पुढील 
बढतीसाठी) कळिवण्यात याव,े अशी त्यानंी आ ा केली. 
 

िस ी फरहादखान याच्या अजार्वरून पुढील माणे कळले.––“मला येथील हवापाणी मानवत 
नाही. मी नेहमी आजारी पडतो. मला गुलशनाबाद (नािशक) येथे जहागीर आहे. मला जहािगरीवर 
जाण्यासाठी चार मिहन्याचंी रजा देण्यात यावी. बादशहाने िवनंती मान्य केली. त्याला एक हजार जात व 
चारश े वार अशी मनसब होती. 
 

सोळा ऑग ट १७०३ 
 

आज िदवाण बदं ठेवण्यात आले. बादशहानंा पुढील माणे कळिवण्यात आले.—“आ े माणे राजा 
शाहू याचंा डेरा न्याय कचेरीच्या जवळ, बादशहाचे िनवास थान आिण हमीदो ीनखान बहादूर याचं्या 
डेऱ्याच्यामध्ये उभा करण्यात आला आहे. 
 

सतरा ऑग ट १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. 
 

राजा शाहू 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाने आ ा केली की, “राजा शाहू याच्यासाठी तीनश े मोहराचं्या िंकमतीचा घोडा वगेळा 
काढून ठेवावा.” 
 

मुहंमद साने याला औरंगाबाद येथील िकताबखाना (बादशाही गंर्थालय) याचा यव थापक हणून 
नेमण्यात आले. त्याला एक शाल बक्षीस देण्यात आली. 
 

क याण-िभवंडी 
 

गुलशनाबाद (नािशक) चा पीरजादा कुतुबु ीन याचा पुतण्या आिण मातबरखानाचा जावई नरू ीन 
याला िखलातीची व े, १ जमधर, (जमदाड–खंजीर), प ास मोहरा िंकमतीचा घोडा या व तू बक्षीस 
हणून देण्यात आ या. त्याला गुलशनाबादेस (नािशक) जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. नुरु ीन याला 
चारश ेजात आिण प ास वार अशी मनसब आहे. 
 

मीर कािसमचा मुलगा आिण मीर इ ाहीमचा मामेभाऊ मुहंमद हािशम याला मीर अलीच्या जागी 
सुभे खानदेशचा बक्षी आिण वाकेनवीस हणून नेमण्यात आले. मीर अलीखान याला हुजूरात बोलावनू 
घेण्यात आले. 
 

अठरा ऑग ट १७०३ 
 

बादशहाने आज िदवाणे खास मध्ये काम केले. राजा शाहू याला एक रत्नजडीत प ची बक्षीस हणून 
देण्यात आली. 
 

को पळचा जिंमनदार यंकट हा िशवा (िशवाजी महाराज) याचा पुतण्या रायभान याला 
आणण्यासाठी गेला होता. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. रायभान यास दोनश े त्र्याशंी रुपये 
िंकमतीची पोची बक्षीस देण्यात आली. ख्वाजाखान व तुकर् ताजखान यानंा मनसबींत वाढ देण्यात आली. 
 

काल रातर्ी जोनपूर (उ र देश) च्या काही माणसानंी पुढील माणे िफयार्द केली—“जोनपूरचा 
जिंमनदार अकर्ाम हा अकबराबाद (आगर्ा) च्या िक यात कैदेत आहे. त्याचे वकील हसामु ीन वगैरेच्या 
ारे काही लोकानंी जिमनदारातफ दरबारात जबर पैसे खचर् करून अकर्ामच्या सुटकेचा हुकूम िमळिवला 
आहे.” बादशहाने आ ा केली की, छावणीचा कोतवाल सरर्बराहखान याने या ब ल चौकशी करावी. 
सुटकेचा हुकूम िनघाला अस यास तो परत बुलावनू घ्यावा. नस यास हुकूम देण्यात येऊ नये. 
 

अहसनाबाद (गुलबगार्) येथील बात यावरून कळले की, वाणकोजी (वणकोजी?) वार हा खान 
िफरोजजंग याच्या फौजेत तैनात होता. त्याला चारश ेजात व शभंर वार अशी मनसब होती. तो फौजेतून 
पळाला आिण आप या मालकाकडे (मरा ाकंडे) गेला. त्याची फरारी हणून न द करावी, अशी आ ा 
झाली. 
 

एकोणवीस ऑग ट १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज िदवाण बदं ठेवण्यात आले. 
 

वीस ऑग ट १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. मरहूम अमानतखान याचा मुलगा आिण वऱ्हाडचा बदललेला 
िदवाण मीर अहंमद हा येऊन बादशहाना भेटला. 
 

बादशहाना हुजुरात असलेले जाफरखान वगैरे पाचश े इसम यानंा मुहंमद अमीनखान बहादूर 
याजपाशी तैनात करण्यात येवनू (रायरीचा िक ेदार व फौजदार िशविंसग हा हुजुरात आहे. त्याला मुहंमद 
अमीनखान पाशी तैनात करण्यात येऊन पाठिवण्यात आले.) त्यानंा िनरोप देण्यात आला. 
 

कोफळचा जिंमनदार यंकट याच्यासाठी साठ मोहरा िंकमतीचा एक घोडा काढून ठेवण्यात यावा 
अशी आ ा करण्यात आली. 

बादशहाने आ ा केली की, एक खंजीर रत्नजिडत (मोत्यानंी युक्त—मीनेचे काम केलेला) एक 
हजार रुपये िंकमतीचा रायभान (तंजावरकर भोसले) साठी काढून ठेवावा. 
 

बादशहाने आ ा केली की, तहवुरखान याला गिनमाचं्या पािरपत्यासाठी मुहंमद अमीनखान 
याजपाशी तैनात करण्यात येत आहे. सजावली (टुमणे लावनू) करून त्याला रवाना करण्यात याव.े 
 

एकवीस ऑग ट १७०३ 
 

अकबराबाद (आगर्ा) चा सुभेदार मुख्तारखान याने पुढील माणे िवनंती अजर् िलहून पाठिवला—
“ग्वालेर, नरवर, इटावा हे आगर्ा सु यात मोडतात तर, ग्वालेरचा फौजदार जानिनसारखान आिण 
इटा याचा फौजदार खैर अंदेशखान यानंा आ ा करण्यात यावी कीं, ज्या ज्या वळेी पावसाळा संप यावर मी 
दु ाचं्या पािरपत्यासाठी बाहेर पडेन त्यावळेी त्याने आप या मुलानंा पथके बरोबर देऊन माझ्याकडे 
पाठवावे.” िवनंती मान्य करण्यात आली. िकशनिंसग याचा पुतण्या मनोहरिंसग याला कुरंग (?) चा 
फौजदार हणून नेमण्यात आले. 
 

िमतर्सेन बुदेंला याचा मुलगा आिण नु तगड उफर्  जींजी येथील िक ेदार रूपिंसग आिण 
उिदतिंसगचा मुलगा िकशनिंसग फौजदार पामगड याचंी पतेर् बादशहाच्या नजरेखालून गेली. 
 

बावीस ऑग ट १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. को पळचा जिमनदार आिण यंकटराव याचा मुलगा भीमराव 
याला एक हजार जात आिण शभंर वार (दुघोडी) अशी मनसब होती. त्याला िखलातीची व े देण्यात 
आली. 
 

परगणे अ लकोट आिण जवळचे महाल हे बक्षी िमजार् सदरु ीन मुहंमदखान याच्या नाव ेजहागीर 
हणून देण्यात आ या. त्याच्या जोडीलाच त्याला अ लकोट परगण्याची फौजदारी देण्यात आली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
(शहाजादा) मुहमद कामबक्ष याचा िदवाण िवझारतखान याने एक यादी रुहु ाखान बक्षी याजकडे 

पाठिवली. त्यातं असे हटले होते की, नरकवासी िशवा (िशवाजी महाराज) याचंा पुतण्या रायभान याला 
सहा हजारी जात आिण दोन हजार वार अशी मनसब देण्यात आली, त्याचा जामीन माफ करण्याब ल 
काय आ ा? बादशहाने आ ा केली की, “जामीन माफ”(रायभानने आप या मनसबी ब ल जामीन हणून 
देण्याचे कारण नाही.) 
 

तेवीस ऑग ट १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. क ड (िज हा औरंगाबाद) चा बादललेला फौजदार शखे 
फ ेउ ा हा हुजुरात आला. त्याला एक घोडा बक्षीस देण्यात येऊन, त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

अहमदनगरचा दरवशे (साधू, फकीर) शाह अजमतउ ा याची मुले अ दुल अली व मुहमद अली 
ही हुजुरात येऊन बादशहानंा भेटली. 
 

िदवगंत भीम (उदयपूरचा राजपुतर्) याचा मुलगा िवजयिंसग हा देशीहून येऊन बादशहानंा भेटला. 
त्याला तीनश ेजात व प ास वार अशी मनसब होती. 
 

(यानतर दहा िदवसापूंवीर्ची हणजे १४ ऑग ट १७०३ ची न द आली आहे.) 
 

चौदा ऑग ट१७०३ 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, नुसरतजंग झुि फकारखान याचा पेशद त (पसर्नल कारकून) 
शखे िहदायतउ ा याने रािजनामा िदला आहे. बादशहाने तो मान्य केला नाही. मुहंमद मासूम याचा मुलगा 
अजीजउ ा याला गािजउ ीन िफरोजजंग याचं्या फौजेत दारोगा (अिधकारी) हणून नेमण्यात आले. 
ीरंगप णचा काजी आिण अलफचा मुलगा अबदु ा याला बक्षीस देण्यात आले. बादशहाने आ ा केली 
की, नरकवासी संभा (संभाजी महाराज) याचा मुलगा राजा शाहू याचा तळ िमजार् सदरु ीन मुहंमद आिण 
हमीदो ीनखान बहादुर याचं्या डेऱ्या नजीक उभा करण्यातं यावा. 
 

पंचवीस ऑग ट १७०३ 
 

हमीदो ीनखान याने बादशहानंा पुढील माणे कळिवले–“शतर् ूसैन्याने (मरा ानंी) पुण्या नजीक 
िलकनगाव (िभकनगावं?) येथे छावणी घातली होती. ख्वाजाखान व तुकर् ताजखान वगैरे त्याचं्यावर 
(मरा ाचं्यावर) चाल करून गेले. शतर्ूपैकी अनेकानंा नरकात पाठिवण्यात आले आिण अनेकानंा जखमी 
करण्यात आले. बाकीचे लोक पळून गेले. शतर्ूंचा झडा व दीडश घो ा वगैरे माल ह तगत करून ते लोक 
आले आहेत.” बादशहा हणाले.—“ख्वाजाखान याला भेटीस घेऊन या.” आ े माणे ख्वाजाखान हा 
बादशहाना मशीदीत भेटला. दोघानंा (तुकर् ताजखान यालाही) बादशहानी बक्षीसे िदली. त्यानंी आ ा केली 
की, वरील दोघानंा हु ा कळिवण्यात यावा. 
 



 
अनुकर्मिणका 

सतरा ऑग ट १७०३ 
 

बादशहाने न्याय कचेरी केली. मुहंमद इसहाक याला पवनार येथे बक्षी व वाकेनवीस हणून 
नेमण्यात आले. त्याला एक शाल देण्यात आली. या न दीत मातबरखानाचा जावई पीरजादा नुरउ ीन 
(िभवडंीचे घराणे) याला पीरजादा कुतुबउ ीनचा भाऊ हटले आहे. मागच्या न दीत त्याला पुतण्या हटले 
आहे. 
 

शाहाजादा कामबक्ष याने िदलेली िखलातीची व े घालून राजा शाहू हा बादशहाच्या हुजुरात आला 
व त्याने बादशहानंा मुजरा केला. त्याला रत्नखिचत अलंकार िदला. 

 
एक स बर १७०३ 

 
मुहंमद अमीनखान बहादूर याने शतर्ूंवर ह ा करून काही लूट िमळिवली. ती लूट आिण काही 

शतर्ूंची डोकी ही त्यानें आपला भाऊ बख्तखान (?) आिण मुलगा मुहंमद फािजल याचं्या बरोबर हुजुरात 
पाठिवली. ही कालची घटना. बादशहानी, त्यानंा िखलातीची व े िदली. 
 

तीन स बर १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

चार स बर १७०३ 
 

बादशहाने आ ा केली की, “बिहजीर् पाढंरे हा चाकणचा िक ेदार व फौजदार अमानु ाखान 
याजपाशी तैनात होता. आता त्याला िवजापूरचा सुभेदार चीनकुलीजखान याजपाशी तैनात करावे.” 
बिहजीर् पाढंरे यासं एक हजार जात आिण सातश े वार अशी मनसब होती. 
 

पाच स बर १७०३ 
 

मुगलखान याने बहादुरगडाहून कािफला छावणीत आणला होता. तो आिण त्याचा सहकारी राव 
मानिंसग हे येऊन बादशहाना भेटले. 
 

सहा स बर १७०३ 
 

रणथंबोर (राज थान) चा िक ेदार आिण मरहूम अबदुलरहमान याचा मुलगा, हसनअलीखान 
याने िवनंती िलहून पाठिवली कीं, परवानगी अस यास येथे आपला नायब ठेऊन मी हुजुरात हजर होईन. 
िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

को हापूरचा ठाणेदार नाहरखान उफर्  संगर्ामखान याला खुराक-दुआब माफ करण्यात आले होते, 
नंतर ती माफी काढून घेण्यात आली. त्याला दीड हजार जात व एक हजार वार अशी मनसब होती. 



 
अनुकर्मिणका 

 
जालानाथ वगैरे िंहदु हे मुसलमान झाले. त्यानंा िखलाती देण्यात आ या. 

 
राजा शाहू याला िदवाणमध्ये आणण्यात याव,े अशी आ ा झाली. त्या माणे दौलत कौल याने 

राजा शाहू यासं, न्याय कचेरीत (िदवाण अदालत) आणले. राजा शाहंूना बादशहाने एक तलवार, ढाल, 
एक आरसा, अ र वगैरे बक्षीस हणून िदले. न्याय कचेरी संप यानंतर राजा शाहूला वतःच्या तंबूकडे 
जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. बादशहाच्या आ ेवरून फ े दौलत कौल हा राजा शाहूच्या बरोबर 
सोबत हणून गेला. 
 

िस ी याकूत व राव जगतिंसग यानंा मुसािहबखान याजंबरोबर तैनात करून कामिगरीवर 
पाठिवण्यात आले. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली–“बादशहाजादा कामबक्ष हा ज्या ज्यावळेी कामासाठी हणून 
राजा शाहू याला आप या तंबतू बोलािवल त्या त्यावळेी राजा शाहूने त्याच्याकडे जात रहाव.े 
 

आठ स बर १७०३ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी बदं ठेवली होती. मुहंमद कामबक्ष याला मुलगी झाली. ओवाळणी 
हणून कामबक्षाने बादशहाना पाचश ेअ या िनसार के या. (ओवाळणी) बादशहाने त्यातून फक्त शभंर 
अ या घेत या. 
 

को पळचा जिंमनदार यंकट याला काही कामिगरी सागण्यात आली होती. त्याने पुढील माणे 
िवनंती पतर् िलहून पाठिवले–“मी स यद मीर अबदुलबाकी याला धना (जी) जाधव याजपाशी सोडून 
आलो आहे. त्याला योग्य ती मनसब देण्यात यावी.” आ ा झाली की, चौकशी करून त्याला (अबदुल 
बाकीला) सहा मिहन्याचे उत्प  िमळेल अशी जहागीर व दोनशची मनसब देण्यात यावी. (मुगलातंफ 
यंकटराव आिण अबदुलबाकी हे धनाजी जाधव याजबरोबर तडजोडीची बोलणी करण्यासाठी गेले होते 
असे िदसते.) 
 

राजा शाहू याच्यासाठी एक ढाल वगेळी काढून ठेवण्यात यावी अशी आ ा झाली. 
 

कडूसचा बदललेला ठाणेदार िनजामराव याला एक हजार जात आिण सहाश े वार अशी मनसब 
होती. त्यापैकी प ास वार काही अटीवर होते ते आिण दीडश े वार त्याच्या मनसबीतून कमी करून 
त्याला हुजुरात बोलावण्यात आले. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली. “अहमदनगर येथील वाडे दुरु त करण्यात यावते. 
िझ तउि सा बेगम तेथे येतील. वा ाच्या (महाल) दुरु तीचा आराखडा तयार करून पाठिवण्यात 
यावा.” 
 

नऊ स बर १७०३ 



 
अनुकर्मिणका 

 
आज िदवाण बदं होते. 

 
दहा स बर १७०३ 

 
बादशहाने न्याय कचेरी केली. राजा शाहू हा हुजुरातं आला होता. त्याला अडीचश ेरुपये िंकमतीची 

आिण नकशीकाम केलेली ढाल (बक्षीस) देण्यात आली. बादशहाने आ ा केली की, राजा शाहू याने 
मुजऱ्यासाठी िदवाण अदालतमध्ये येत जाव.े 

 
राजा शाहूच्या पदरची माणसे, यानंा राजा शाहूने आप या जवळ बोलावनू वतः त्याचं्या कामाची 

आिण मागण्याचंी यव था करावी, अशीही आ ा करण्यात आली. (यावरून यापूवीर् शाहूच्या मनसबीची व 
जहािगरीची यव था बादशहाकडून नेमले या अिधकाऱ्याकंडून होत असे आिण त्याचं्यावर शाहूची स ा 
नसे, असे िदसते.) 
 

अकरा स बर १७०३ 
 

बादशहा िदवाणेखास मध्ये आले आिण त्यानंी काम पािहले. 
 

बादशहाने पुढील मंडळींना ( ामुख्याने आप या कुटंुबातील) पुढील माणे अ राच्या कु या 
(सुगंधी दर् ये) िद या आिण पाठिव या:— 
 

(१) बादशहाजादा मोअ म—शभंर तोळे, 
 
(२) बादशहाजादा मुहंमद आ म—शभंर तोळे, 
 
(३) बादशहाजादा मुहंमद कामबक्ष—चाळीस तोळे, 
 
(४) शहाजादा बेदारबख्त—चाळीस तोळे, 
 
(५) शहाजादा मुईजो ीन (मुअ मचा मुलगा)—वीस तोळे, 
 
(६) शहाजादा अजीमु शान—वीस तोळे, 
 
(७) शहाजादा वालाजाह—दहा तोळे, 
 
(८) जानी बेगम (आजमची बायको आिण दाराशुकोहची मुलगी)—प ास तोळे, 
 
(९) िझ तउि सा बेगम (औरंगजेबाची मुलगी)—प ास तोळे, 
 



 
अनुकर्मिणका 

(१०) उदेपुरी महल (औरंगजेबाची बायको)—चाळीस तोळे, 
 
(११) सु तान बुलंद अख्तर—चार तोळे, 
 
(१२) जहाजेंब बानू बेगम—दहा तोळे, 
 
(१३) मेहरूि सा बेगम (औरंगजेबाची मुलगी)—पचंवीस तोळे, 
 
(१४) सरिंहदी महाल—पचंवीस तोळे, 
 
(१५) ताज सु तान—दहा तोळे, 
 
(१६) आराम बानू बेगम—दहा तोळे, इतर बायका (अंतःपुरातंील िं या)ं—पधंरा, तोळे, 
 
(१७) शहा बेगम—दहा तोळे, 
 
(१८) सकीना बानू बेगम—नऊ तोळे, 
 
(१९) बुलाकी बेगम—दहा तोळे, 
 
(२०) हमराज बानू—सात तोळे, 
 
(२१) कारसाज बानू—सात तोळे, 
 
(२२) सु तान िसपर शुकोह (दाराचा मुलगा आिण बादशहाचा जावई)—पधंरा तोळे, 
 
(२३) सु तान इ तबक्ष (मुरादचा मुलगा आिण बादशहाचा जावई)—पधंरा तोळे, 
 
(२४) सु तान दावरबख्श—चार तोळे, 
 
(२५) हयातुि सा बेगम—नऊ तोळे, 
 
(२६) सईफा बानू—दहा तोळे, 

 
ज्या अिधकाऱ्यानंा अ रे वाटण्यात आली त्याचंी नावे पुढील माणे:— 

 
(१)  अमीरउल्उमरा (असदखान मुख्य धान) (२) उ दतुल्मु क खान िफरोजजंग,
(३) झुि फकारखान, (४) बक्षी रुहु ाखान, 
(५) हमीदो ीन खान, (६) मतलबखान, 



 
अनुकर्मिणका 

(७) इनायतउ ाखान, (८) हकीम सािदकखान, 
(९) काजी अकर्मु ीन, (१०) मरहम खान, 
(११) अबदुर्रहीमखान, (१२) िखदमतगारखान, 
(१३) हािफज अंबर, (१४) ख्वाजा मसउ अली, 
(१५) ख्वाजा अखितयार, (१६) हािफज बख्तारवर, 
(१७) ख्वाजा सादत, (१८) ख्वाजा मतलब, 

 
रुहु ाखाखानाने पुढील माणे िवनंती केली–“आ े माणे हैदर्ाबादचा काननगो बापू पिंडत याला 

फ ेउ ाहखान बहादूर याजबरोबर काबुलकडे पाठिवण्यात येत आहे. तो कामाचा माणूस आहे आिण 
िनरपराधी आहे. त्याला क्षमा करण्यात यावी.” िवनंती मान्य करण्यात आली आिण बापू पिंडतला हुजुरातं 
बोलावनू घ्याव ेअशी आ ा पाठिवण्यात आली. 
 

बारा स बर १७०३ 
 

बादशहानंा कळिवण्यात आले की, नवलख उमऱ्याचा ठाणेदार आितषखान उफर्  मुहंमद कािजम, 
सुलेमान खान आिण चाकणचा िक ेदार व फौजदार अमानु ाखान त्यानंी चोराचं्या (मरा ाचं्या) 
ितकोणा िक याला वढेा घातला होता. तो त्यानंी िंजकून घेतला आहे. 
 

तेरा स बर १७०३ 
 

य ाताजखान हा कडूस ठाण्याच्या बदंोब तासाठी गेला होता. तो येऊन बादशहानंा भेटला. 
हािफज अंबरने पुढील माणे कळिवले–आजमगड (पुरंदर)चा िक ेदार व फौजदार जानबाजखान याचा 
नायब हा टेहळणीसाठी बाहेर गेला होता. त्याने अकरा घो ा, दोन उंट, एक झडा आिण आठ बलै हे 
शतर्ूंकडून (चोराकंडून) लुटून आणले आहेत.” ही लूट त्यालाच देण्यात यावी अशी आ ा झाली. 
 

सुलेमानखानाच्या िबरादरीपैकी अ ाबक्ष याला नु तजंग (झुि फकारखान) याच्या 
िशफारशीवरून न याने मनसब देण्यात आली. लोदीखान याच्या िबरादरीपैकी हसन, दाऊदचा मुलगा 
मुहंमद कािसमचा मुलगा बहादूर आिण सुलेमान यासं मनसबी देण्यात आ या. बादशहाने पुढील माणे 
आ ा केली:— 
 

चौदा स बर १७०३ 
 

िज तउि सा बेगम या बहादुरगड येथे आहेत. त्या अहमदनगरला जातील. त्या इ लामपुरीहून 
( हपुरी) बहादुरगडला येताना त्याचं्यापाशी जो सरंजाम ( वासाचा वगैरे) होता तसाच सरंजाम 
बहादूरगड मध्ये त्याचं्यापाशी ठेवावा. 
 

बक्षी रुहु ाखान याने आप या तंबजूवळ िंशगाडे लावले होते. त्याची एक करंडी त्याने ख्वाजा 
इदर्ाक याच्या बरोबर बादशहाकडे पाठिवली. बादशहाने खोजाला चार होन बक्षीस िदले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहानंा कळिवण्यात आले की, बादशाही ल करातंील उंट आिण बलै हे चरण्यासाठी जातात. 
चोर (मराठे) त्याचं्यावर ह ा करून त्यानंा पळवनू नेतात. बादशहाने आ ा केली की, पूवीर् माणे 
ल कराभोवती टेहळणीची पथके पाठिवण्यात यावी. गुलबगार् उफर्  अहसनाबाद येथील िक ेदार व 
फौजदार नुरु ीनखान याच्या मुलाला तेथेच बापाच्या जागी नायब फौजदार हणून नेमण्यात आले. 
(मुलाचे नावं मरहम असे वाटते.) 
 

पंधरा स बर १७०३ 
 

अईजखान मरहूम याचा नातू शमशीर बेग हा घो ावरून पडला. त्याच्या पायाला इजा झाली. 
बादशहाने आ ा केली की, हाडे बसवणारा अबदु ा याने जाऊन याचा उपचार करावा. 
 

क याण-िभवंडी 
 

गुलशनाबाद (नािशक) वगैरेचा ठाणेदार मातबरखान हा होता. त्याचा द क मुलगा (िपसरे 
ख्वादंा—मानलेला मुलगा) अबू मुहंमद याला खान ही पदवी देण्यात आली. त्याला चारश ेजात आिण 
दीडश े वार अशी मनसब होती. 
 

िदवगंत राजा भीम (उदेपूरचा) याचा मुलगा िवजयिंसग हा वतःचे लग्न आटोपून हुजुरात आला 
(उदयपूरहून) त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

सोळा स बर १७०३ 
 

हमीदो ीन खान बहादुरच्या ारे—तोरणा िक याचा नकाशा बादशहाच्या समोर ठेवण्यात आला. 
तो पाहून बादशहा हमीदो ीनखानला हणाले “तयार रहा! तोरणा िक याचा पिरसर पाहण्यासाठी आिण 
आमच्या िनवास थानासाठी थळ िनवडण्यासाठी आ ही तु हाला पाठव.ू” 
 

औरंगाबादेहून ह ी बोलावनू घेण्यात याव ेअशी आ ा करण्यात आली. 
  



 
अनुकर्मिणका 

 
 
 
 

मोगल दरबारची बातमीपतेर् 
 

१७ स बर इ. स. १७०३ ते ३० िडसबर १७०३ 
 
 
 
 
  



 
अनुकर्मिणका 

 
मोगल दरबारची बातमीपतेर् 

 

१७ स बर इ. स. १७०३ ते ३० िडसबर १७०३ 
 

सतरा स बर १७०३ 
 

बादशहाने आज संध्याकाळी न्यायकचेरी केली. बादशहानंा पुढील माणे कळिवण्यात आले.— 
 

“फ ेउ ाखान याजपाशी तैनात असलेले मनसबदार (त्याच्या िबरादरीपैकी) आिण 
मुहंमद अमीनखान याच्या िबरादरीचे लोक यानंी वतःच्या पगाराच्या बाकीसाठी िदवाणाच्या 
कचेरीत एकच गदीर् केली. िदवाणाचा नगदीचा कारभारी मुहंमद खलील याच्याबरोबर त्यानंी 
उ टपणाचे वतर्न केले. त्यानंी इनायतउ ा खानाच्या पालखीची मोडतोड केली ते न जाणो 
इनायउ ाखानावरही हात टाकतील”. 

 
बादशहाने पुढील माणे आ ा केली:–– 

 
“हमीदो ीनखान बहादूर याने वतःची पथके तेथे पाठवावीत. छावणीचा कोतवाल 

सरबराहखान यानेही तेथे जाव.े जे दाडंगाई करीत असतील त्यानंा िशक्षा करावी.” 
 

नमाजाच्या वळेी बादशहानंा पुढील माणे कळिवण्यात आले:–– 
 

“आ े माणे सरबराहखान आिण हमीदो ीनखानाची पथके िदवाणेआला (मुख्य कचेरी) 
कडे गेली. तोपयत माणसे सबंिंधत माणसे कचेरीतून गेली (िनघून) होती. मग सरबराहखान आिण 
हमीदो ीन खानाच्या पथकाने इनायतउ ाखान याला त्याच्या कचेरीतून काढून त्याला त्याच्या 
तंबवूर पोहोचिवले आहे.” 

 
आलमखाज्या व नजीरख्वाजा हे मध्य आिशयातून आले होते. त्यानंा न याने मनसबी देण्यात 

आ या. 
 

फ ेउ ाखान बहादूर याचा भाऊ मुहंमद बेग याचा मुलगा मुहंमद त यब याच्या मनसबीत वाढ 
करण्यात आली. 
 

मुहंमद अमीनखान बहादूर हा गिनमाचं्या पािरपत्यासाठी गेला होता. तो येऊे न बादशहाला भेटला. 
त्याच्याबरोबर त्याचे पुढील सहकारी होते —(१) मुगलखान, (२) ख्वाजा कुलीखान, (३) 
इमामउ ीनखान. 
 



 
अनुकर्मिणका 

मरहूम अमानतखान याचा मूलगा मीर अहमद हा बादशहाना भेटला. 
 

अठरा स बर १७०३ 
 

आज बादशहा िदवाणे आममध्ये आले. त्यानंी आज स र घोडे व ह ी याचंी पाहणी केली. 
 

काल रातर्ी बादशहाने मुगलखान यास हुजूरातं बोलािवले. त्याला एक खंजीर बक्षीस देऊन त्याला 
आ ा केली की, “तु ही औरंगाबादेस जाऊन ह ी घेऊन जा.” 
 

चाकणचा िक ेदार अमानु ाखान हा येऊन बादशहाला भेटला. ितकोणा िक ा घेत याब ल 
त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

राजा शाहू यास रत्नखिचत अंगठी देण्यात आली. 
 

औरंगाबादच्या बात यावंरून कळले की, फ ेउ ाखान बहादूर आलमगीर शाही [याने 
िवशाळगडच्या वे ातं कामिगरी बजावली होती व स नगडच्या वे ातं याचा मुलगा (नातू?) मारला 
गेला होता.]. हा काबलूला जात असताना वाटेत औरंगाबादेस थाबंला. त्याने आपला मेहुणा बसालतखान 
याला बरोबर घेऊन शाहजादा बेदारबख्त याची भेट घेतली. शाहजा ाने त्याला एक रत्नजिडत खंजीर व 
िखलातीची व े िदली आिण बसालतखानाला िखलातीची व े िदली आिण फतेउ ाखानाला काबुलकडे 
जाण्यासाठी िनरोप िदला. चीनकुलीजखान यास आ ापतर् िलिहण्यात याव े की, “तु ही अधोनी उफर्  
इि तयाजगडकडे फौज पाठवावी”. अशी बादशहानी रूहु ाखानाला आ ा केली. 
 

एकोणीस स बर १७०३ 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले कीं, फकीर मुहंमदखान हा िफरोजजंग याच्या फौजेत तैनात होता. 
त्याने हैदर्ाबाद सु यातं जाऊन एका माणसाच्या मुलीशी जबरद तीने िनका लावला. बादशहाने त्याची खान 
ही पदवी काढून घेतली. त्याला पाचश ेजात व शभंर वार अशी मनसब होती ती शभंर जात व वीस वार 
अशी कमी केली. 
 

ितकोणा िक याचा माजी िक ेदार (मराठा) तुकोजी हा होता. तो अमानु ाखानाच्या मध्य थीने 
येऊन बादशहानंा भेटला. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. ितकोणा िक याला यापुढे अमानगड 
हणण्यात याव ेअशी आ ा झाली. 

 
वीस स बर १७०३ 

 
आज िदवाण बदं ठेवण्यात आले. 

 
एकवीस स बर १७०३ 

 



 
अनुकर्मिणका 

सुलेमानखान हा ितकोणा िंजकून घेण्यासाठी नौलख्याचा ठाणेदार आितशखान याजकडे गेला 
होता. िक ा िंजकून घेत यावर तो येऊन बादशहाना भेटला. 
 

शखे गुलाम मुहंमद याला राजा शाहूचा िदवाण हणून नेमण्यात आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात 
आली. 
 

बावीस स बर १७०३ 
 

मुहंमद अ फ हा नुकताच मध्य आिशयातून आला होता. त्याला दोनशचेी मनसब देण्यात आली. 
हमीदो ीनखान याला तोरणा िक याकडे पाठिवण्यात आले. त्याच्याबरोबर देण्यासाठी एकहजार तीनश े
सदतीस वाराचें सैन्य तयार करण्यात आले. हमीदो ीनखानाबरोबर जाण्यासाठी सुलेमानखान, 
सैफु ाखान, कािमयाबखान आिण मुनीमखानाचा मुलगा मुहंमद कािजम वगैरना नेमण्यात आले. या 
सैन्याचा बक्षी व वाकेनवीस हणून मीर इ ािहमचा मुलगा मीर अलीकुली याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

इ लामपुरी ( पुरी) चा बदललेला िक ेदार मुरीदखान याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 

ितकोणा उफर्  अमानगड येथे गोपालदासचा मुलगा कंुवरिंसग याची िक ेदार हणून नेमणूक 
करण्यात आली. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

ीरंगप ण 
 

तेवीस स बर १७०३ 
 

सुरत बदंरचा बदललेला सवानेहनवीस मुहंमद बाकर याला अबदुरर्हमान हरकऱ्याच्या ऐवजी 
ीरंगप णचा अखबारनवीस हणून नेमण्यात आले. त्याला शभंर जात व प ास वार अशी मनसब होती. 
त्यातं प ासची वाढ करण्यात आली व त्याला एक शाल देण्यात आली. 
 

चोवीस स बर १७०३ 
 

बादशहाने आ ा केली की, अमीरउल्उमरा जु दतुल्मु क (असदखान मुख्य धान) हे ज्या 
िदवशी आप या िदवाणे आलाच्या कचेरीत येऊन बसतील, त्या त्या िदवशी िश ाचाराचा अिधकारी (मीर 
तूजक) तहवुरखान याने वीस माणसे बरोबर घेऊन जाऊन त्याचंी नीट यव था करावी. 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले:— 
 

“माहूर (िज हा नादेंड) चा बदललेला फौजदार उदाजीराम याला हुजुरात बोलावण्यात 
आले होते, तो अ ापपयत आला नाही.” बादशहाने आ ा केली की, त्याच्या जहािगरी काढून 
घ्या यात. त्याला तीनश ेजात व दोनश े वार (त्यापैकी एकश ेदुघोडी) अशी मनसब आहे. 

 



 
अनुकर्मिणका 

हमीदो ीनखान बहादूर याने लाकडी बगंला तयार केला होता, तो िदड दरआ (काही फूट?) लाबं 
व स वा दरआ रंुद होता. कचेरी संप यावर बादशहाने तो नजरेखालून घातला. 
 

बादशहा हणाले की, हा िदवाणेखासच्या जवळ उभा केला आहे, त्याऐवजी िदवाणेआममधे 
शािमयान्याच्या आत दिक्षणेकडे उभा करण्यात यावा, हणजे िदवाणेआम करू ते हा आ ही त्या बगं यात 
बसत जाऊ.” 
 

पंचवीस स बर १७०३ 
 

बादशहाने काल पुढील माणे आ ा केली.—िदवाणेआला (मुख्य कचेरी) च्या जवळ जाळी 
(कठडेवजा) उभी करण्यात यावी हणजे लोक गदीर् करणार नाहीत. त्या माणे अंमलबजावणी करण्यात 
आली. 
 

बादशहाने तैमूरबेग गुजर्बदार्र याची नेमणूक करून त्याला पुढील माणे आ ा केली:— 
 

“बगंालहून खजीना येत आहे. तो िजथपयत आला असेल ितथपयत जाऊन िनकड लावनू 
तो हुजुरात घेऊन ये.” 

 
स वीस स बर १७०३ 

 
बक्षी रूहु ाखान यास सकाळी बादशहा हणाले “तयार रहा! मी तु हाला राजगड आिण तोरणा हे 

िक े पाहून येण्यासाठी, शिनवारी पाठवीत आहे. सतरा जमाि सानी रोजी (सतरा ऑक्टोबर १७०३) 
येथून (पुण्याहून) कूच करण्याचे ठरले आहे. सग या कारखान्यानंा (खात्यानंा) ही बातमी पोहोचवा. 
ह ीखान्याचा अिधकारी मोहरमखान यास िलहा की, त्याने औरंगाबादेहून ह ी आिण इतर ओझी 
वाहण्याची वाहने हुजुरात आणावीत.” 

 
औरंगाबाद येथील डाग देण्याच्या खात्याचा अिधकारी कंुजमन याचा मुलगा साहेबराव यास बक्षी 

सदरु ीन याचा मुख कारकून (पेशद त) हणून नेमण्यात आले. त्या जागेवर पूवीर् शखे िमहरु ा हा 
(मेहेरचदंचा िमहरु ा झाला होता) होता. औरंगाबाद येथील डाग देण्याच्या कामाच्या खात्यात कंुजमनचा 
जावई उ मराम याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

स ावीस स बर १७०३ 
 

आज बादशहाने न्यायकचेरी केली. बक्षी सहु ाखान हा आजारातून बरा होऊन बादशहाना 
भेटला. 
 

अ ठावीस स बर १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

अबुल खैरखान हा जु र येथे िक ेदार फौजदार होता. बादशहाजादा मुह मद आजम याने काही 
व तू (मू यवान भाडंी) हुजुरात पाठिवली होती.  

 
उकरी (?) नदीच्या काठावर जु रजवळ कंुजी या गावापाशी चोरानंी (मरा ानंी) तो (भाडंी) 

लुटून नेली. त्या व तू ह तगत करून हुजुरात घेऊन या असे अबुलखैरखान याच्या नाव े गुजर्बदार्राच्या 
ह ते आ ापतर् पाठिवण्यात याव ेअशी आ ा करण्यात आली. 
 

मुहंमद अमीनखान बहादूर आिण सदरु ीन मुहंमखान यानंी छावणी भोवती टेहळणी आिण ग त 
घालण्याचे थाबंवावे आिण घासदाणा आणण्यासाठी पाळी-पाळीने जात असावे अशी आ ा करण्यात आली. 
हमीदो ीनखानाच्या बरोबर खालील मंडळी देण्यात आली.— 

 
(१) य ाताज खान (एक हजार जात व पाचंश े वार), 
 
(२) शखे (पाचश ेजात व शभंर वार), 
 
(३) हातीमखानाचा मुलगा मुहंमद बाकर (चारश ेजात व एकशवेीस वार.), 
 
(४) िशकार खान करावल, 
 
(५) जान मुहंमद करावल. 

 
एकोणतीस स बर १७०३ 

 
बादशहाने सकाळी रूहु ाखान व हमीदो ीनखान बहादुर यानंा बोलावनू त्याचं्याशी खलबते 

केली. एक घिटकानंतर त्यानंा आपाप या तंबकूडे जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. 
 

सुलेमानखान याला दोन हजार जात आिण शभंर वार अशी मनसब होती. तीत दोनश े वाराचंी 
भर घालण्यात आली. 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले.— 
 

“बादशाही छावणीसाठीं येणारी धान्याची रसद चाकण आिण नौलखउंबऱ्यापयत आली 
आहे.” ितकडील ठाणेदारानंा ही रसद हुजुरातं पाठवावी असे िलहाव,े अशी आ ा झाली. 

 
दंडराजपुरीच्या (जंजीऱ्याचा) िक ेदार व फौजदार िस ी याकूब याने आप या इलाख्यातून 

हुजुरात धान्याची रसद पाठवावी असे त्याला िलिहण्यात याव े हणून बादशहानें आ ा केली. 
 

तीस स बर १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज िदवाण बदं ठेवण्यात आले. 
 

एक ऑक्टोबर १७०३ 
 

बादशहाने सकाळी एक हर व सहा घिटका झा यानंतर वतःच्या श यागृहाची जाळीदार िखडकी 
सरकवली आिण बक्षी रूहु ाखान व हमीदो ीन खान यानंा बोलावले. त्यानंा तोरणा िक यासमोरील मोच 
आिण बादशहाच्या िनवास थानाची जागा यासंबधंी काही सूचना िद या आिण िनरोप िदला. त्यानंा 
पुढील माणे बिक्षसे देण्यात आली. िदवाणेखास ह ीखान्याच्या दारोगा (अिधकारी) व आख्ताबेगी) 
(पाग्यासंबंधी) हमीदो ीनखान याला तीनश ेप ास रुपये िंकमतीची ढाल देण्यात आली. रूहु ाखान यास 
सहाश ेबाव  रुपये िंकमतीचा रत्नजिडत अंलंकार देण्यात आला. रूहु ाखानाची मुल मुहंमद खालील 
आिण मीर मुहंमद अहसन यानंा िशरपेच देण्यात येऊन त्याचं्या मनसबी वाढिवण्यात आ या. 
 

नळदुगर्चा बदललेला िक ेदार व फौजदार कािसमखान याला परं ाचा िक ेदार आिण 
फौजदार हणून नेमण्यात आले. त्यापूवीर्चा िक ेदार (सरवर) सखरखान (सजावार खानही असू शकेल) 
याला हुजुऱात बोलावनू घेण्यात आले. 
 

फकीर मुहंमद याने बहादुरगडला जाऊन बादशाहाजादा कामबक्ष याच्या मुलीला ल करात 
(पुण्याला) घेऊन यावे अशी आ ा झाली. 
 

दोन ऑक्टोबर १७०३ 
 

बादशहाने रूहु ाखान आिण हमीदो ीनखान याचं्या फौजेला जाण्यास िनरोप िदला. फौजेतील 
पुढील अिधकाऱ्यानंा बिक्षसे देण्यात आली. अजीजखान, अमानु ाखान, ल करयारखान, िशकारखान 
आिण खान मुहंमद. 
 

चाकणचा िक ेदार व फौजदार अमानु ाखान याचा भाऊ आिण नायब अताउ ाखान याने 
आप या इलाख्यातून धान्याची रसद आणली होती, तो बादशहाला भेटला. पुढील मंडळींना 
सहु ाखानच्या फौजेत तैनात करण्यात येऊन रवाना करण्यात आले.— (१) स यद जानी, (२) 
बाकरखान बक्षी, (३) शफीखान बक्षी, सुलेमानखानाला हमीदो ीनखान पाशी तनात करण्यात आले. 
सैफु ाखान यास हमीदो ीनखानाबरोबर पाठिवण्यात आले. बादशाही छावणीत हमीदो ीनखानाच्या जागी 
खवा याचंा दारोगा खानाजादखान याने काम पहावे अशी आ ा झाली. 
 

राजा शाहू यासं पाचंश ेरुपये िंकमतीचा एक रत्नजिडत अलंकार देण्यात आला. 
 

तोफखानाचा अिधकारी (तोपची बाशी) अबदालखान याला तोफा घेऊन येण्यासाठी 
बहादूरगडाकडे पाठिवण्यात आले. 
 

तीन ऑक्टोबर १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

हुजुरात ताबडतोब याव े अशा अथार्चे आ ा पतर् झुि फकारखानाच्या नाव े पाठिवण्यात आले. 
त्याला देण्यासाठी खास िखलातीची व े काढून ठेवण्यात यावीत, अशी आ ा झाली. 
 

चार ऑक्टोबर १७०३ 
 

आज िदवाण व न्याय कचेरी या बदं ठेवण्यात आ या होत्या. 
 

पाच ऑक्टोबर १७०३ 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, झुि फकारखान नु रतजंग हे आ े माणे आले आहेत 
ल करात (छावणी) येण्याची परवानगी मागत आहेत. परवानगी ावी, अशी आ ा झाली. 
 

कामगारखान (माजी मुख्य धान मुहंमद जाफरचा मुलगा व औरंगजेबचा मावसभाऊ) हा 
बगंालहून येत होता. त्याची आिण गुल्शनाबाद (नािशक) व क याण-िभवडंी येथील ठाणेदार मातबरखान 
याचंी पतेर् हुजुरात आली. 
 

लोहगाव (पुण्याजवळ) चा ठाणेदार अटलिंसग हा होता. त्याच्या ऐवजी फकीरमुहंमद अईज याची 
नेमणूक करण्यात आली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, गोपालिंसग चदंर्ावत (याचाच मुलगा रतनिंसग हा मुसलमान 
झाला होता आिण बादशहाने बापाची जहागीर त्याला िदली होती) हा आला असून, ल करात येण्याची 
परवानगी मागीत आहे. परवानगी देण्यात यावी अशी आ ा झाली. 
 

मरहूम अबदुर्रहीमखान याचा मुलगा मीरनोमान याला मुहंमद तकीच्या जागी बक्षी सदरु ीन याचा 
बक्षी व वाकेनवीस हणून नेमण्यात आले. 
 

सहा ऑक्टोबर १७०३ 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, नु तजंग झुि फकारखान आिण त्याचे सहकारी राव दलपत 
रामिंसग हाडा वगैरे हे आले असून िदवाणमध्ये शािमयाण्यात बसले आहेत. हुजुरात येण्याची अपेक्षा 
बाळगून आहेत. परवानगी देण्यात आली. झुि फकारखान हा येऊन बादशहाना भेटला. बादशहाने त्याला 
खास िखलातीची व े िदली आिण त्याला काही सूचना के या. िदवाण संपण्यापूवीर् त्याला आप या 
डेऱ्याकडे जाण्यास िनरोप देण्यात आला. बादशहाने नु तजंग झुि फकारखान यास हटले राजा शाहूला 
तु ही आप या बरोबर तंबकूडे घेऊन जा. त्यावळेी राजा शाहू हा िदवाणात हजर होता. त्याला एक ढाल, 
साठ रुपये िंकमतीची बक्षीस देण्यात आली. बादशहाने त्याला आ ा केली की, “तु ही नु तजंग 
झुि फकारखान याजंबरोबर जाव ेआिण ते जे देतील ते घ्याव.े” झुि फकारखानाच्याबरोबर आलेला राव 
दलपत बुदेंल हा बादशहाना भेटला. त्याने प ास मोहरा िनसार हणून पेश के या. रामिंसग हाडाने अठरा 
मोहरा पेश के या. 
 



 
अनुकर्मिणका 

गोपाळिंसग चंदर्ावत हा बादशहासमोर आला. त्याचे हात बाधंले होते. ते उघडाव ेअशी आ ा 
झाली. त्याने नऊ मोहरा िनसार िद या. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. बादशहाने पुढील माणे 
आ ा केली.— िखदमतगारखान नािजर याला िलहा— “नरकवासी रामा (राजाराममहाराज) याचं्या मुली 
तळावर (बहादुरगड) येथे आ या आहेत. मुहंमद कामबक्ष याचंा दु यम बक्षी, मीर मुहंमद याला शाहजादा 
कामबक्ष याचं्या मुलीला छावणीत (पुणे) आणण्यासाठी नेमण्यात आले आहे. त्या मुलींनाही (राजारामाच्या 
मुलींना) मीर मुहंमदने आप याबरोबर आणाव.े 
 

सात ऑक्टोबर १७०३ 
 

शाहजादा मुहंमद बेदार बख्त याच्या नावे बादशहाचे पतर् जासूदाच्या बरोबर पाठिवण्यात आले. 
बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले. “िस ी फरहादखान याला एक हजार जात चारसे वार अशी 
मनसब होती. आजारामुळे उपचारासाठी आप या जाहािगरीवर गुलशनाबाद (नािशक) येथे जाण्यास 
िनघाला. तो अहमदनगरपयत गेला आिण तेथे वारला” 
 

बादशहानंा पुढील माणे कळिवण्यात आलेः— 
 

“वजंारी लोक बलैावर धान्याची रसद घेऊन छावणीत येत होते. शतर्चू्या गदीर्मुळे ते 
पारनेरपाशी अडकून पडले आहेत” 

 
बादशहाने आ ा केली की, मुहंमद अमीनखान बहादूर याने सैन्य घेऊन जाव ेआिण वजंाऱ्याना 

हुजुरात आणाव.े त्या माणे अमीनखान हा रवाना झाला. 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आलेः— 
 

“आ े माणे राजा शाहू हा काल झुि फकारखानाच्या तंबवूर गेला. खानाने त्याला 
िखलातीची व े, एक घोडा, आिण एक खंजीर ही आप याकडून ( वतः) िदली आिण राजा 
शाहूला वतःच्या तंबकूडे जाण्यास िनरोप िदला”. 

 
आठ ऑक्टोबर १७०३ 

 
बक्षी रूहु ाखान व हमीदो ीनखान यानंा बादशहानी राजगड व तोरणा इकडे पाठिवले होते. 

मोचार्साठी जागा, बादशहाच्या िनवास थानासाठी जागा, अंतर आिण र त्याची पिरि थती ही पाहून यावी, 
असे त्यानंा सागंण्यात आले होते. त्या माणे दोन्ही िक याच्या मध्ये त्यानंी जागा िनवड या आिण ते परत 
आले. वाटेत हमीदो ीनखान हा घाटाचा र ता दुरु त करण्यासाठी बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) पाशी थाबंला. 
रूहु ाखान हा आप या सहकाऱ्याबंरोबर येऊन बादशहाना भेटला. बादशहानंा कळिवण्यात आले की, 
राजगडचा िक ा हा बादशाही छावणी (पुण्याच्या) पासून बिंक्षदाबक्षच्या बरोबर पुढील मंडळींनी 
बादशहाना मोहरा नजर के या.—(१) अजीज खान, (२) बाकरखान, (३) मुहंमद अहसनचा मुलगा 
मुहंमद खलील. 
 



 
अनुकर्मिणका 

झुि फकारखानाच्या तैनातीतील पुढील मंडळींनी नजरा िद या—(१) नवरोज बेगखान, (२) 
रु तुमबेगखान (तोफखान्याचा दारोगा), (३) हफीजु ा (बक्षी व वाकेनवीस). 
 

बादशहानी राजा शाहू याच्यासाठी एक घोडा, शभंर मोहरा िंकमतीचा आिण दुसरा घोडा स र 
मोहरा िंकमतीचा वगेळे काढून ठेवण्यात याव ेअशी आ ा केली. 
 

झुि फकारखानाच्या िवनंती माणे बादशहाने आ ा केली की, दलपत बुदेंला व रामिंसग हाडा 
यानंी मुजऱ्यासाठी िदवाणेखासच्या मागार्ने न्याय कचेरीत (अदालत) येत जाव.े त्या माणे त्यानंी केले. 
बादशहानंा पुढील माणे कळिवण्यात आले.—बादशहाच्या आ ेने मुहमंद अमीनखान बहादुर हा धान्याची 
रसद आणण्यासाठी रवाना झाला, पण त्याच्या फौजेत तैनात करण्यात आलेले इसम अ ाप फौजेत 
दाखल झाले नाहीत. बादशहाने आ ा केली की, मुनीमखान व नईमखान यानंी सजावली करून सदर 
इसमानंा अमीनखानाच्या फौजेत पोहोचवाव.े 
 

नऊ ऑक्टोबर १७०३ 
 

झुि फकारखानाच्या सहकाऱ्यापैकी खालील मंडळी बादशहाना भेटली ∶— 
 

(१) कान्होजी (?), 
 
(२) रणदु ाखान, 
 
(३) फौजेचा िदवाण अबुलहसन. 

 
बाबचूा मुलगा अली याला रसद (धान्याची) आणण्यासाठी सुरतेकडे शाल देवनू रवाना करण्यात 

आले. खुदाबंदाखान (शाई तेखानाचा मुलगा, औरंगजेबचा मामेभाऊ, िवजापूर कनार्टकचा सुभेदार) 
याचं्या िशक्षकाचा मुलगा अ दुलमिलक याला सुलतानपूर आिण नंदुरबार येथील देशमुखी सागंण्यात 
आली. कलीमु ा यासं जमािंखडीचा अमीन व फौजदार हणून नेमण्यात आले. झुि फकारखानाच्या 
फौजेतील िमसरी बख्त्यार यासं बख्त्यारखान ही पदवी देण्यात आली. बगंालचा सुभेदार अजीमु शान 
(औरंगजेबचा नातू) याने रुहु ाखान याच्यासाठी एक ह ी पाठिवला होता. त्याची िंकमत आठ हजार 
रुपये ठरवनू, ह ी सरकारात ठेवनू घ्यावा अशी आ ा करण्यात आली. गोपाळिंसग चदंर्ावतचा मुलगा 
िंहमतिंसग (धाकटा) हा बापाबरोबर फरारी झाला होता तो परत येऊन बादशहाना भेटला. 
 

बादशहाने आ ा केली की, झुि फकारखान यासं गिनमाचं्या (मराठयाचं्या) पािरपत्यासाठी 
औरंगाबादेकडे पाठिवण्याचे ठरले आहे. त्याच्यासाठी आिण त्याच्या सहकाऱ्यासाठी पुढील माणे व तू 
काढून ठेवण्यात या या :— 
 

(१) झुि फकारखानासाठी एक रत्नखिचत व तू, (२) राव दलपत बुदेंला, रत्नखिचत 
खंजीर, (३) रामिंसग हाडा, रत्नखिचत पदक, (४) राय कान्होजी (कान्होजी िशक) साठी 
सजलेला घोडा. 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशहाने आ ा केली की, सुबे हैदर्ाबाद,-िवजापूर, औरंगाबाद, मुहंमदाबाद बीदर येथील 

मनसबदाराचंी आिण त्याचं्या तैनातीतील असले या सैिनकाचंी संख्या कळिवण्यात यावी. बादशहाना 
कळिवण्यात आले की, ही संख्या एक लक्ष साठ हजार व आठश े वार अशी आहे (१,६०,८००). 
 

भगवतंाचा मुलगा उदीतिंसग यास न याने मनसब देण्यात आली. 
 

काल रातर्ी एक हर अ  चार घटका झा या असता बक्षी रूहु ाखान हा बादशहाच्या आ े माणे 
हुजुरात हजर झाला. त्याने बादशहानंा राजगड व तोरणा हे िक े, मोच कायम करण्याच्या जागा व 
बादशहाचे िनवास थान ही जागा, ठरिवण्यात आले होते. त्याचें नकाश ेदाखिवले. काल बादशहाने (गंज) 
बाजारचा करोडी (अिधकारी) म तअलीखान यास धान्याची रसद आणण्यासाठी ताकीद केली. छावणी 
भोवतालच्या ठाणेदारानंा गोरेगाव (?) च्या िदशनेे जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. 
 

दहा ऑक्टोबर १७०२ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. आज झुि फकारखान यास गिनमाचं्या पािरपत्यासाठी 
औरंगाबादेस पाठिवण्याचा िदवस. त्याला आिण त्याचे सहकारी राव दलपत बुदेंला, रामिंसग हाडा वगैरेना 
बिक्षसे देण्यात येऊन िनरोप देण्यात आला. यावळेी बादशाह हे खैिरयत (खुशालीचे) चा फातेहा ( ाथर्ना) 
पढले. 
 

अकरा ऑक्टोबर १७०३ 
 

झुि फकारखान बहादुरच्या पुढील सहकाऱ्यानंा आज बादशहाने िनरोप िदला. सईदखान आिण 
त्याचा मुलगा मुहमद सादु ा, राव कानोजी िशक यानंा िनरोप देण्यात आला. 
 

हमीदो िनखान बहादूर याच्या सहकाऱ्यापैकी अमानु ाखान हा येऊन बादशहाला भेटला. मरहूम 
लोदीखानाचा नातू आिण अहमदचा मुलगा मुहंमद जमाल हा राजनोज उफर्  कोभीला िक याचे नाव 
लागत नाही, कदािचत कोथळागड असावा. हा आ े माणे िक यात आपला नायब ठेवनू हुजुरात आला 
होता. त्याला बादशहाने दोन मोहरा व िखलातीची व े िदली. मुहंमद अलीखान उफर्  मुहंमदकुली हा एक 
हजार जात व दोनश े वार असा मनसबदार होता. त्याला आतील मागार्ने मुजऱ्यासाठी अदालतीत येऊ 
ाव े अशी आ ा झाली. मरहूम िदलेरखानाचा मुलगा चादं हा औरंगाबादेत होता. बादशहाने त्याला 
हुजुरात बोलािवले. माझी पिरि थती चागंली नाही. काही मदत करावी हणजे हुजूरात येईन असे त्यानंी 
िलहून पाठिवले. औरंगाबादच्या खिजन्यातून त्याला एक हजार रुपये देण्यात याव,े अशी आ ा देण्यात 
आली. 
 

ीरंगप ण 
 

अकरा ऑक्टोबर १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

ीरंगप णचा जिमनदार (राजा) जगदेबराव याने पतर् िलहून पाठिवले, त्याबरोबर चार हजार 
अ फी व पाच हजार रुपये पेशकश (खंडणी) हणून पाठिवले. इनायतउ ाखानाच्या ारे पतर् आिण 
खंडणी ही बादशहाच्या समोर ठेवण्यात आली. बादशहाने आ ा केली की राजाचा वकील लखमाजी यास 
िखलातीची व े देण्यात यावी. 
 

चां ाचा (चदंर्पूर) जिमनदार (राजा) बीरिंसग यास हुजुरात घेऊन याव े हणून मुहंमदबादल 
गुजर्बदार्र याची नेमणूक करण्यात आली. लोहगाव (पुण्याजवळ) चा ठाणेदार अटलिंसग याला 
िखलीतीची व े देण्यात आली. शाहजादा बेदारबख्त याच्या िवनंतीवरून नवलगडच्या िक ेदारीवर 
मुहंमद बाकर (उ मानचा मुलगा) याच्या जागी मुहंमद बाकर (ख्वाजा मुहंमद आिरफचा मुलगा) याची 
नेमणूक करण्यात आली. यासीनखान याच्या भाऊबदंापैकी अहसन यास न याने मनसब देण्यात आली. 
जमािंखडी व िशरोळचा बदललेला फौजदार मुअ म अली याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 

बारा ऑक्टोबर १७०३ 
 

हमीदो ीनखान बहादूर हा बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) जवळील घाट नीट करण्यासाठी गेला होता. तो 
येऊन बादशहाना भेटला, त्याने कळिवले की, मी सुलेमानखान आिण मुनीमखानाचा मुलगा मुहंमद 
कािजम याना घाट दुरु त करण्यासाठी मध्ये ठेवनू आलो आहे. ते दोघे दुरु तीचे काम करीत आहेत 
िशकारखान करावल हा हमीदो ीन खानाबरोबर गेला होता. तोही येऊन बादशहाना भेटला. 
 

ितकोणा िक याचा राघू देशमुख हा अमानु ाखानाच्या मध्य थीने येऊन बादशहाना भेटला. 
त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

परं ाचा बदललेला िक ेदार व फौजदार सफर् राजखान याला शाहजादा बेदारबख्ताच्या फौजेत 
तैनात करण्यात आले. त्याला दोन हजार जात आिण पाचंश े वार अशी मनसब आहे. रादअंदाजखान हा 
रेहकलाबार (श ागार) चा अिधकारी, तोफाचा सरंजाम अमीनखान याजकडे पोहोचिवण्यासाठी गेला 
होता. तो परत येऊन बादशहाना भटला. अकलूज उफर्  असदनगरचा ठाणेदार बुऱ्हाणउ ाखान यास 
अकलुजला आपला नायब ठेवनू हुजुरात यावे अशी आ ा करण्यात आली. गोपालिंसग चदंर्ावत आिण 
त्याचा मुलगा िंहमतिंसग यानंा बडतफर्  करण्यात आले होते. त्यानंा न याने मनसबी देण्यात आ या. 
कडूसचा बदललेला ठाणेदार आितशखान याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 

तेरा ऑक्टोबर १७०३ 
 

आज िदवाण व न्यायकचेरी ही बदं ठेवण्यात आली. 
 

चौदा ऑक्टोबर १७०३ 
 

आज िदवाण बदं ठेवण्यात आले. 
 

पंधरा ऑक्टोबर १७०३ 



 
अनुकर्मिणका 

 
आज िदवाण बदं ठेवण्यात आले. 

 
सोळा ऑक्टोबर १७०३ 

 
आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. झुि फकारखानाचा नायब, गुजर्बदार्राचंा दारोगा व कौरबेगी 

मतलबखान हा येऊन बादशहाला भेटला. आजारामुळे तो अशक्त झाला होता. कचेरी संपण्यापूवीर् त्याला 
आप या तंबकूडे जाण्यास परवानगी देण्यात आली. 
 

मुहंमद अमीनखान बहादूर हा धान्याची रसद आणण्यासाठी चाकणकडे गेला होता. तो येऊन 
आप या पुढील सहकाऱ्यासह बादशहाना भेटला.:— (१) िशविंसग, (२) स यद इमामउ ीन, फौजेचा 
बक्षी व वाकेनवीस. बाजारचा (गंज) करोडी (अिधकारी) हा बादशाही छावणीच्या भोवतालच्या ठाणेदारानंा 
ताकीद करण्यासाठी गेला होता, तो येऊन बादशहाना भेटला. त्याने ठाण्याचं्या पिरि थतीची मािहती 
बादशहाना िदली. िक े अकर्  औरंगाबादची िक ेदारी मुिहउ ीनखान याजकडे देण्यात आली. त्यापूवीर् त्या 
जागेवर मतलबखानाचा भाऊ मुहंमद अहसन हा होता. 
 

(यापुढील न दी मागील मिहन्याच्या आहेत हे लक्षात ठेवाव.े) 
 

एकोणीस जून १७०३ 
 

रुहु ाखान हा सैन्य घेऊन गिनमाचं्या (मरा ाच्या) पािरपत्यासाठी नीरानदीकडे गेला होता, तो 
येऊन बादशहाना भेटला. त्याच्याबरोबर पुढील मडळी होती.—(१) अजीजखान रोिहला, (२) िशविंसग, 
(३) अकीदखान (४) मेहदी िमफताहखान, (५) अटलिंसग, (६) िस ी लोहाद खान, (७) िस ी 
नलावीखान, (८) िस ी िमसबाहखान, (९) लोदीखान, (१०) स यदखान, (११) जाफरखान, (१२) 
मेहदीखानाचा मुलगा मुहंमद हसन, (१३) सुलेमान खान. 
 

नवलखउमरेचा ठाणेदार आिण मनसूरखानाचा मुलगा आितशखान याची मनसब वाढिवण्यात 
आली, मीर इ ािहम याला वऱ्हाडचा बक्षी व वाकेनवीस हणून नेमण्यात आले. रायभान, ( यंकोजी राजे 
तंजावरकर याचंा मुलगा) याला सहा हजार जात, दोन हजार वार अशी मनसब िखलातीची व े, १ ह ी, 
१ घोडा, दहा हजार रुपये रोख व ध्वज ही देण्यात आली. रायभान आला ते हा त्याचे वागत अहिदयाचंा 
बक्षी नेकनामखान याने करून त्याला हुजुरात आणले. 
 

काल रातर्ी बादशहाने िहदायतकेश याला बोलावनू िवचारले की, बादशाही छावणीपासून कोरेगाव 
व िशकर्ापूर ही िकती अंतरावर आहेत, चौकशी करून कळवावे. 
 

पंधरा जून १७०३ 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, लुत्फु ाखानाचा मुलगा इनायतउ ा (पिहला िनजामाचा 
मामेभाऊ) आजारी आहे. बादशहान आ ा केली की, त्याच्याऐवजी इराद खान (याचे आत्मचिरतर् िस  



 
अनुकर्मिणका 

आहे.) याला मुहंमद अमीन खानाच्या सैन्यात तैनात करण्यात याव ेव त्याच्या बरोबर शभंर वार, शभंर 
पायदळ बदुंकची देण्यात याव.े त्याच्याकडे पारनेरहून जवाहरखाना वगैरे आणण्याचे काम देण्यात याव.े 
 

सोळा जून १७०३ 
 

काल रातर्ी मन्सूरखानाने बादशहापाशी िवनंती अजर् केला की, आ े माणे बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) 
चा िक ा देिविंसग िक ेदाराच्या हवाली करून मी छावणीत आलो आहे. मला आ ा झाली आहे की, मी 
तरिबयतखानाचा नायब हणून तोफखान्यात काम कराव,े हे मला कबलू नाही. बादशहाने आ ा केली की, 
ते काम करावे आिण मला िदवाणखान्यात भेटाव.े 
 

मुगलखान राहदार (बादशाही छावणीपासून औरंगाबादपयतच्या मागार्चा रक्षक) यास पुढील माणे 
िलिहण्यात याव,े अशी आ ा झाली.–– “नरकवासी संभा (संभाजी राजे) याच्या मुली, बहादुरगडाच्या 
तळावर आहेत त्यानंा हुजुरात आणावे. 
 

पुण्याचा बदललेला िक ेदार व फौजदार, खानचदं दागंी यास रूहु ाखानापाशी तैनात करण्यात 
आले. शाहजादा कामबक्ष याने कळिवले की, रायभान हा सुलतान हुसेनच्या बरोबर हुजुरात आला आहे. 
बादशहाने आ ा केली की, िदवाण भरेल त्या िदवशी त्याला हजर करावे व त्याच्यासाठी िखलीतीची व े 
आिण चागंला ह ी ही काढून ठेवावी. 
 

सतरा जून १७०३ 
 

 रूहु ाखानाने िलहून पाठिवले ते असे, धनाजी जाधव वगैरे बडंखोर हे नीरा नदीच्या पलीकडे 
पळून गेले. नदीला पूर आला आहे. काय आ ा. यावर तु ही हुजुरात हजर हाव,े अशी आ ा पाठिवण्यात 
आली. 
 

काल राजहरकारा याने पुढील माणे िलहून कळिवले—फ ेउ ाखान बहादूर व िशविंसग हे बक्षी 
रूहु ाखान याजपाशी तैनात होते ते घासदाणा आणण्यासाठी गेले होते. तेथे त्याचं्या अनुयायात आप 
आपसात मारामारी झाली. त्यात काही माणसे मारली गेली. हीं बातमी ऐकून रूहु ाखानाने मुनीमखान 
यास पाठिवले आिण त्याचं्यात समेट घडवनू आणला. 
 

काल बादशहाने रातर्ी मन्सूरखान यास बोलािवले. त्याला तोफखान्याचा अिधकारी तरिबयतखान 
याचा नायब हणून नेमण्यात आले. 
 

अठरा जून १७०३ 
 

राजा नेकनाम (नागपूरचा ग ड राजा) याची बहीण वारली होती. शाहजादा कामबक्षाने त्याला 
शोक व े िदली. नौकादलाचा मुख सैफु ाखान यासं आ ा झाली की, झुि फकारखान यासं दहा 
नौकाचंा ताफा देण्यात यावा हणजे तो भीमा पार करुन शतर्चु्या पाठलागावर जाईल. 
 



 
अनुकर्मिणका 

नऊ जून १७०३ 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले. उजबेकखान व रणदु ाखान वगैरे मंडळी 
झुि फकारखानाच्या फौजेत तैनात होती. ती संरक्षक पथकाबरोबर पेडगावहून आली आहेत. चौकीवर ते 
पोहोचले असून आप या भेटीची परवानगी मागत आहेत. बादशहाने आ ा केली की, त्याच्या भेटीची जरूर 
नाही. त्यानंी झुि फकार खानाकडे हणजे आप या तैनातीच्या जागेवर जाव.े कोतवालाला आ ा करण्यात 
आली की, त्या लोकानंा चौकीच्या अलीकडे येऊ देऊ नये. 
 

दहा जून १७०३ 
 

गुलाम मुहंमदचा मुलगा उमर याला ताळोकोटचा फौजदार हणून नेमण्यात आले. दंडराजपुरीचा 
फौजदार िस ी याकूबखान याने सहा करं ा पाठिव या. त्या बादशहाच्या नजरेखालून गे या. 
 

झीनतउ ीसाबेगम (बादशहाची मुलगी) िहचा कारभारी हा बहादुरगडहून बादशहाच्या छावणीवर 
आला. त्याला छावणीत येण्याची परवानगी देण्यात आली. 
 

अकरा जून १७०३ 
 

काल रातर्ी हरकाऱ्याचं्या त डून पुढील हकीकत कळली. मुहंमद मुरादखान याचा भाचा मुहंमद 
हुसेन हा बादशहाच्या आ ेने यंकोजी (राजे) याचंा मुलगा रायभान याला नवरोज बेगखान याच्या 
कािफ यातून बादशहाच्या हुजुरात घेऊन येत होता. हा कािफला लोहगाव (पुण्याजवळ) जवळ येऊन 
उतरला. शतर्चेु सैन्य सुमारे तीनश े वाराचें होते. त्याने कािफ यावर ह ा केला. उभयपक्षाची काही माणसे 
मारली गेली. त्यानंतर शतर्ूने कािफला लुटला. 
 

हरकऱ्याचं्या त डून खालील हकीकती कळ या.—(१) िवजापूरचा सुबेदार चीनकुलीजखान याने 
आपला जमादार (अिधकारी) मुहंमद लतीफ याच्याबरोबर पथके देऊन गिनमाचं्या पािरपत्यासाठी 
पाठिवले. (गावाचे नाव लागत नाही, बालखाना असाव)े या पथकाने गिनमाची गाठ घेतली. उभयपक्षी 
हातघाईचे यु  झाले. शतर्चूा पराजय झाला. घोडे, भाले, व छतर् ही लूट हाती आली. शतर् ूपळून गेला. 
जमादार त्यानंतर िवजापूरास परत आला, (२) िवजापूरच्या सुभेदार इखलासखान िनयाना यास बिहजीर्ची 
गढी पाडून आिण बिहजीर्चा तळ उध्व त करून येण्यासाठी पाठिवले. त्या माणे इखलासखान िनयाना हा 
गिनमावंर चालून गेला. त्याने गिनमाचा तळ लुटला. गिनमाचं्या बऱ्याच ग ा त्याने जमीनदो त के या. 
यानंतर तो िवजापूरास परत आला. 
 

बारा जून १७०३ 
 

हरकऱ्याचं्या त डून पुढील हकीकत कळली. बक्षी सह ाखान हा धना (धनाजी जाधव) चे 
पािरपत्य करण्यासाठी पूरघाटातून (?) गेला होता. रुहु ाखानाच्या िलिहण्यावरून कळले की, त्या 
भागात असले या आिण त्याच्यापाशी तैनात असले या लोकाचंी आिर्थक ि थती चागंली नाही. खिजन्यातून 



 
अनुकर्मिणका 

काही मदत िमळावी. बादशहाने आ ा केली की, बक्षी रूहू ाखानाकडे या कामासाठी एक हजार अ या 
पाठिवण्यात या या. 
 

तेरा जून १७०३ 
 

मोितमदखान याचा पुतण्या सैफु ा हा औरंगाबादेहून येऊन बादशहाना भेटला. त्याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. झुि फकारखान याचा िवनंती अजर् आला तो बादशहाच्या नजरेखालून गेला. 
गािजउ ीनखान बहादूर िफरोजजंग याच्या नाव े फमार्न पाठिवण्यात आले. लुत्फु ाखानाचा मुलगा 
इनायतउ ाखान (भावी िनजाम उ मु काचा मामेभाऊ) याने िवनंती केली कीं, “मला तरिबयतखानाच्या 
फौजेत तैनात करण्यात आले आहे तर मला हुजुरानंी आप याकडे घ्याव”े िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, सतर्साल राठोड हा िवजापूर कनार्टकचा फौजदार खुदाबदंाखान 
याच्यापाशी तैनात आहे. त्याला इनायतउ ाखानाच्या ऐवजी तरिबयतखानाच्या फौजेत तैनात करण्यात 
याव.े सतर्साल राठोड यास दीड हजार जात व आठश ेप ास वार अशी मनसब आहे. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली.—राणा अमरिंसग याचे पथक (उदयपूरचे) हे ह ीखाना 
पोहोचिवण्यासाठी गेले आहे, ते परत बोलावण्यात याव.े त्याची तैनाती खान बहादूर (मुहंमद अमीन 
खान?) याजपाशी करण्यात यावी. इ माइलखान याने चीनकुलीजखान याजकडे जाव.े मरहूम 
सफर् राजखान याचा मुलगा मुबारकरु हा िशकाकोळ (आन्धर्) चा फौजदार रू तुमिदलखान याजपाशी 
तैनात होता. त्याला हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. 
 

मरहूम नाहरखान याचा भाचा स यद मझली याची मनसब वाढिवण्यात आली. हैदर्ाबाद, 
कनार्टककडील बात यावंरून कळले की, मरहूम कािसमखानाचा पुतण्या आिण सोनीगड (?) चा 
िक ेदार हा मरण पावला आहे. झुि फकार बहादूर याला नवीन िक ेदाराचे नाव सूचिवण्यासाठी 
िलिहण्यात याव,े अशी आ ा झाली. 
 

चौदा जून १७०३ 
 

बादशहाने आ ा केली की, मुहंमद अमीनखान बहादूर याने टेहळणीसाठी छावणीच्या बाहेर जाव.े 
रातर्ीच्या चौकीवर त्याने राहण्याची आव यकता नाही. 
 

बादशहाने आ ा केली की, नु तजंग (झुि फकारखान) पाशी पुढील सरंजाम तैनात करण्यात 
यावा. दोनश ेबरकंदाज, पाचश ेबहेिलये आिण पाचश ेबाण. 
 

मरहूम इ तउ ाचा मुलगा हशमतउ ा याने िवनंती केली कीं, आप याला िशवापूर उफर्  
रसूलपूरची ठाणेदारी देण्यात यावी, िवनंती मान्य झाली नाही. 
 

पंधरा जून १७०३ 
 



 
अनुकर्मिणका 

मुहंमद अमीनखान बहादूर याच्या फौजेत स यद इमामउ ीनखान यास बक्षी आिण वाकेनवीस 
हणून नेमण्यात आले. 

 
पाच जून १७०३ 

 
घाटात र ता दुरू त करण्यासाठी अमानु ा खान याचा भाऊ अताउ ाखान यास िशवापूरकडे 

पाठिवण्यात आले होते. तो काल हुजुरात येऊन बादशहानंा भेटला. 
 

मुहंमद इ माइल यास सूरत बदंर बडोदे वगैरे थळाचंा सबाने िनगार (घटनाचें वृ  िलहून 
पाठिवणारा) हणून नेमण्यात येऊन त्याला रवाना करण्यात आले. 
 

सहा जून १७०३ 
 

मुहंमद हािकम हा तबे याचा अिधकारी नूर मुहंमद याचा नायब होता. त्याला मेले या घा ाच्या 
तपासणीच्या कामावर नेमण्यात आले. 
 

मुझफर हुसेन यास पेनुक ाची (बलक डा?) िक ेदारी व फौजदारी देण्यात आली. 
 

सात जून १७०३ 
 

बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) फ ेझा याब ल माळ याचा सुभेदार शाइ तेखान (मो ा शाई ते खानाचा 
मुलगा) याने अिभ  िंचतनाचा िवनंती अजर् आिण दोनश ेअ या पाठिव या. त्या बादशहाच्या नजरेखालून 
गे या. शाही अंतःपुरातील ची ठीनवीस (िचटणीस) फाितमाखानम िंहची कारकून (पेशद त) हफीजाबानू 
ही तळावरून (बहादूरगडच्या) हुजुरात आली आिण बादशहाना भेटली. ितला एक शाल बक्षीस हणून 
देण्यात आली. बक्षी िमजार् सदरु ीन मुहंमदखान याचं्या िवनंती माणे बऱ्हाणपूर सु याच्या दागेतसीह 
(घो ानंा डाग देणे व तपासणी करणे) या अिधकारावर मीर मेहदी याचा मुलगा मीर रजी याची नेमणूक 
करण्यात आली. 
 

नऊ जून १७०३ 
 

कालरातर्ी बक्षी रूहु ाखान हा बादशहानंा एकातंात भेटला. त्याने बादशहाना पुढील माणे िवनंती 
केली. राजा उ मराम हा गाजी उ ीनखान बहादूरच्या फौजेतून हुजुरात आला आहे. तो िवजापूरचा 
सुबेदार चीनकुलीज खान याजपाशी तैनात झाला आहे. पण त्याची आिर्थक पिरि थती चागंली नाही, तो 
हणतो की, आप याला एक वषार्साठी वदेशी जाण्याची रजा पािहजे. हणजे मी पथके पुन्हा तयार करुन 
घेवनू येईन. बादशहाने िवनंती मान्य केली. 
 

एकोणवीस स बर १७०३ 
 

इ तखान यास िंचचोळी (िज हा गुलबगार्, कनार्टक) ची ठाणेदारी देण्यात आली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
अमानु ाखान याने पुढील माणे िवनंती केली.—गिनमाचं्या (मरा ाचं्या) तफ तुकोजी हा 

ितकोणा िक ेदार होता. तो िक ा आप या ता यात आला आहे. हुजुराची चाकरी करावी हणून मी 
तुकोजीला घेऊन आलो आहे. बादशहाने आ ा केली कीं, त्याला (तुकोजीला) हुजुरात आणावे. तुकोजीचे 
हात बाधंण्यात आले. तो बादशहासमोर आला. बादशहाने त्याला िखलातीची व े िदली. बादशहाने आ ा 
केली की, यापुढ ितकोणा िक याचा उ ेख अमानगड हणून करण्यात यावा. 
 

टीप.––या पुढील न दी िडसबर मिहन्याच्या आहेत. 
 

अ ठावीस िडसबर १७०३ 
 

आज बादशहा तख्तेखाँवर बसून सकाळी एक हर दोन घिटका झा या असता िनघाले आिण 
पावनेतीन कोसाची मजल मारुन (राजगडच्या वाटेवर) ते िशवगावला पोहोचले. फकरु ाखान यासं राजा 
मुहंमदशहा गुजर्बदार्र याने सुबे हैदर्ाबादेतून हुजुरात आणले. िनकताहखान याजकडे अहमदनगरच्या 
रक्षणाचे काम देण्यात आले. त्याला तेराश े वाराची मनसब होती. स यद हुसेन यास अलवन्त (अिहवन्त?) 
ची िक ेदारी देण्यात आली. इन्दापूरच्या ठाण्यावर तैनात असलेला अबदु ा हा बादशहा वारीत 
असताना त्यानंा भेटला. त्याला बक्षीस हणून चार मोहरा देण्यात आ या. 
 

एकोणतीस िडसबर १७०३ 
 

आज बादशहा दीड कोसाची मजल मारुन मौजे हाकणग व येथे पोहोचले मरहूम िदलेरखान याचा 
मुलगा िदल्दारखान हा मरण पावला. त्याब ल शोक िचन्ह (मातमी) हणून अजीजखान यास बालाबन्द 
देण्यात आला. 
 

तीस िडसबर १७०३ 
 

दंडराजपुरीचा िक ेदार व फौजदार िश ी याकूबखान याने वरुपगडचा िक ा िंजकून घेतला 
होता. त्याने सोन्याच्या िक या बादशहाकडे पाठिव या, त्या त्याचं्या नजरेखालून गे या 
 

एकतीस िडसबर १७०३ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
  



 
अनुकर्मिणका 
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एक जानेवारी १७०४ 

 
कालरातर्ी बादशहाना कळिवण्यात आले की, बाजारात धान्याचा भाव एक रुपयाला दोन शरे 

झाला. (ही महगर्ता पाहून) बादशहाने बाजाराचा अिधकारी (करोडी) म त अलीखान याला त्या जागेवरून 
बदलले आिण इनायत ु ाखान याचा कारकून (पेशद त) शखे सादु ा यास नेमले. 
 

शखे जानमुहंमद याचा मुलगा शखे हबीबु ा यास नु ताबाद ऊफर्  सगर या थळाचा (गुलबगार् 
िज हा, कनार्टक) बक्षी व वाकेनवीस हणून नेमण्यात आले. त्याला आप या थळाकडे जाण्यास िनरोप 
देण्यात आला. अलीनकी हा मरहुम श सु ीन मुह मदखान याचा आ त होता. त्याला अ ाची ठाणेदारी 
देण्यात आली. 
 

आदील खानाचा मुलगा अ दुल क युम हा शहाजादा मुअ म याच्याकडे होता. दोन वषार्पासून 
त्याने हुजुरात याव ेअसे त्याला सागंण्यात येत होते. पण तो आला नाही, हे बादशहाला कळिवण्यात आले. 
त्याला िनक्षनू ताकीद करण्यात यावी, अशी बादशहाने आ ा केली. 
 

शहाजादा मुह मद बेदारबख्त याचा िदवाण िमरखान हा होता. त्याला बऱ्हाणपूरवर सुबेदार 
बेदारबख्त याच्यातफ नायक हणून नेमण्यात आले. त्याची मुले िमरहािमद वगैरे याना मनसबी देण्यात 
आ या. िमरअ दुलसलाम यास बागलाण्याचा फौजदार नजाबतखान याजपाशी तैनात करण्यात आले. 
 

दोन जानेवारी १७०४ 
 

आज िदवाण (कचेरी) चे काम बदं ठेवण्यात आले होते. 
 

तीन जानेवारी १७०४ 
 

आज िदवाण (कचेरी) चे काम बदं ठेवण्यात आले होते. 
 

चार जानेवारी १७०४ 
 

हैदर्ाबाद कनार्टकचा फौजदार आिण खान नु तजंग (जुि फकारखान) याचा नायब (डे युटी) 
दाऊदखान याच्या नाव ेआ ापतर् पाठिवण्यात आले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बागलाण्याचा फौजदार आिण सुरतबदंरचा मुत्सदी (कारभारी) नजाबतखान याचा िवनंती अजर् 
आला, तो बादशहाने नजरेखालून घातला. 
 

पाच जानेवारी १७०४ 
 

मुलतानचा सुभेदार शहाजादा मुइजु ीन याने चोवीस शरे डािंळबे पाठिवली. ती पाहून बादशहाना 
मोठा संतोष झाला. बादशहाचा मुलगा आिण अहमदाबादचा सुभेदार मुह मद आज  याने डािंळबाच्या १५ 
करं ा पाठिव या. त्या बादशहाच्या नजरेखालून गे या. 
 

तोफखान्याचा मुख (मीर आितष) तरबीयतखान हा बादशहाच्या आ े माणे राजगड 
िक यासमोरील मोच्यार्तून येऊन बादशहाना भेटला. बादशहानी त्याच्याकडे वे ाच्या पिरि थतीची 
चौकशी केली. 
 

खान नु तजंग याच्या तोफखान्याचा अिधकारी रू तुमबेगखान हा येऊन बादशहाला भेटला. 
त्याला बढती देण्यात येऊन परत जाण्यास िनरोप देण्यात आला. फतेहाबाद ऊफर्  धारुर (बीड िज हा, 
मराठवाडा) येथील िक ेदार उजबेकखान याला काही अटींवर मनसब होती. मनसबीतून तीस वार कमी 
करण्यात आले. रणथंबोरचा बदललेला िक ेदार व फौजदार हातमखान याला हजुरात बोलावनू घेण्यात 
आले. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली.—सटवाजी दफळे (जत, िज हा सागंली) आिण जानोजी 
वगैरची पथके िमळून चार हजार एकतीस वार होत होते. ही मंडळी (सटवाजी, जानोजी वगैरे) 
खानिफरोजजंग (वऱ्हाड आिण नादेंडचा सुभेदार) याजंपाशी तैनात होती. आता त्यानंा िवजापूरचा सुभेदार 
चीनकुलीजखान याजंपाशी तैनात करण्यात याव,े अशी आ ा झाली. 
 

खान िफरोजजंगने िलहून पाठिवले की, “मी दु  शतर्ुंचे (मरा ाचें) पािरपत्य करण्यात गुंतलो 
आहे पण मुनवरखान हा आप या जहािगरीत काही काम न करता बसून रािहला आहे. माझ्यापाशी येऊन 
बादशाही कामिगरीत भाग घ्यावा अशी त्याची इच्छा आहे.” बादशहाने िवनंती मान्य केली. 
 

सहा जानेवारी १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

सात जानेवारी १७०४ 
 

हरकाऱ्याचं्या त डून पुढील हकीकत कळली.—“शतर्ूंचे सैिनक (मराठे) हे काल रातर्ी राजगड 
िक याच्या बाहेर आले ते एका टेकडीच्या आसऱ्याने उभे रािहले. येथून त्याने मनसूरखान व 
बख्शीरुहु ाखान याचं्या पथकावर बाण (रॉकेट) फेकण्यास सुरुवात केली. या सुमारास बादशाही सैिनक 
तेथे पोहोचले. हे पाहून शतर्चेू सैिनक तेथून िक यात पळून गेले.” बादशहाने आ ा केली की, त्या 
टेकडीवर एक ठाणे कायम करण्यात याव.े 



 
अनुकर्मिणका 

 
हरकाऱ्याच्या त डून पुढील हकीकत कळली.—“वऱ्हाडचा सुभेदार खान िफरोजजंग याचा नायब 

(डे युटी) हणून रु तुमखान िवजापुरी हा वऱ्हाडात काम करीत होता. त्याला मरा ानंी कैद केले होते. 
तो आता त्याच्या कैदेतून सुटून आला असून बाळापूर (वऱ्हाड) येथे आप या जहािगरीत पोहोचला आहे.” 
बादशहानी पुढील माणे आ ा केली—“मुह मद अमीनखान बहादूर याने रु तुमखानाच्या पिरि थतीसंबंधी 
चौकशी करुन अजर् सादर करावा. 
 

सुलतानपूर नंदूरबारचा बख्शी व वाकेनवीस मुह मद अशरफ यास जोनपूरवर नेमण्यात आले. 
 

खान नु तजंग (जुि फकारखान) याला दिक्षणच्या सु यात जहागीर देण्यात यावी, अशी आ ा 
करण्यात आली. 
 

जु फीकारखान यास हैदर्ाबाद-कनार्टकची फौजदारी होती. त्याला सहा हजार जात आिण सहा 
हजार वार अशी मनसब होती. त्यापैकी दोन हजार वार हे दुघोडी होते. त्यापैकी एक हजार वार आिण 
शीवबदंीबाबत दहा लक्ष होन हे हैदर्ाबाद-कनार्टकाच्या फौजेदारीसंबधंी होते. मनसबीच्या अटी सैल 
करण्यात येऊन जु फीकारखानाचे उत्प  वाढिवण्यात आले. 
 

आठ जानेवारी १७०४ 
 

िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

नऊ जानेवारी १७०४ 
 

इरादतु ाखान याचा मुलगा िहदायततु ा (इरादतखानाची आत्या ही औरंगजेबाची भावजय, 
इरादतखानाचे आत्मचिरत्र्य िस  आहे.) हा बादशहाच्या आ े माणे गुलबगार्हून हुजुरात आला. त्याला 
िखलतीची व े िदली. बादशाही बरकंदाजाचा (बदूंकजी) अिधकारी मुह मद आिकल हा मरण पावला त्या 
जागेवर राजगड िक यासमोरील मोचार्चा बख्शी व वाकेनवीस शफीखान याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

पवनार (िज हा वधार्) चा फौजदार मुह मद मुरादखान याच्या िशफारशीवरून भागपूरचा देशमुख 
भीकनराव याला पाचश ेजात आिण शभंर वार अशी मनसब देण्यात आली होती. तीत आता वाढ करण्यात 
येऊन त्याला सातश ेजात आिण चारश े वार अशी मनसब देण्यात आली. मरहूम फ ेजंगखान याचा मुलगा 
नु त याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

खाने आल  याचा भाऊ मुन वर खान (संभाजी राजाना पकडणारा मुकरर्खान याचा मुलगा) हा 
औरंगाबादचे सुभेदार शहाजादे बेदारबख्त (औरंगजेबाचा नातू) याजपाशी तैनात होता. त्याला खान 
िफरोजजंग याच्या सैन्यात तैनात करण्यात आले होते. पण तो हुकुम र  करण्यात येऊन त्याने पूवीर् माणे 
बेदारबख्तपाशी तैनात रहाव,े अशी आ ा करण्यात आली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

देऊळघाटाचा फौजदार न ुि नखान याने िवनंती अजर् पाठिवला की, “मला सेलगावची पण 
फौजदारी देण्यात आली आहे पण मनसब वाढिवण्यात आली नाही, कृपा हावी.” िवनंती मान्य करण्यात 
आली. 
 

िंसकदरचा मुलगा नेमत हा खान नु तजंग याच्या फौजेत तैनात होता. नु तजंगच्या 
(जुि फकारखान) िवनंतीवरुन नेमतला िंजजी ऊफर्  नु तगडच्या इलाख्यात असले या जगदेवगड 
िक याचा िक ेदार हणून नेमण्यात आले. 
 

दहा जानेवारी १७०४ 
 

बागलाण्याचा फौजदार आिण सुरत बदंरचा मुत्स ी नजाबतखान याने िवनंती िलहून पाठिवली 
की, बादशाही कामािशवाय मी दुसरे काम करीत नाही. िवनंती करुन मी ज्या मागण्या माडं या आहेत या 
बादशाही द तरातून लवकर मान्य हा या आिण माझ्या नेमणुकीच्या सनदा लवकर पाठिवण्यासंबधंी यार 
अिलबेग यास आ ा हावी. 
 

अकरा जानेवारी १७०४ 
 

सुभे माळ यातील हिककतीवरून पुढील माणे कळले.–“माळ याच्या सुभेदाराचे असे हणणे आहे 
की, बडंखोराचे पािरपत्य आिण जिमनदाराचंा बदंोब त वगैरे करण्यासाठी मी उ ैयनीवरून नमर्देकडे 
आलो. माझ्याबरोबर इ लामखान, आ मकुलीखान वगैरे फौजदार आिण इतर जिमनदार आहेत पण 
कािलबागचा फौजदार शरे अफगनखान हा आपले िन मे पथक घेऊन ये हणून िलिहले असूनही अ ाप 
आला नाही.” बादशहानी आ ा केली की, शरे अफगनखानाला तािकद पतर् िलिहण्यात याव.े बादशहाला 
कळिवण्यात आले की, नामगीर उफर्  बाधंिगरीचा िक ेदार अंकोजी हा जागेवर हजर नाही. बादशहाने 
आ ा केली की, याची जहागीर काढून घेण्यात यावी. 
 

आिदलाबाद (एदलाबाद, िज हा जळगाव) चा फौजदार अ दुलवाहादखान यासं जामनेरचा 
फौजदार हणून नेमण्यात आले. गुलशनाबाद (नािशक) चा सवानेहिनगार (बात या िलहून पाठिवणारा) 
स यदखान मुह मद याने िवनंती अजर् िलहून पाठिवला की, आ ा झा यास माझ्या मुलाला येथे ठेऊन मी 
हुजुरात येतो. माझे उत्प  अगदी थोडे आिण कुटंुब मोठे आहे. िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

क याण-िभवडंीचा ठाणेदार मातबरखान याने पुढील माणे िवनंती अजर् पाठिवला.—“आवजी 
ओबळराव याला दीड हजार जात व एक हजार वार अशी मनसब आहे. त्याला इकडील देशाची 
चागंलीच मािहती आहे. राजमाची तालुक्यातील नजरापूर येथील ठाणेदारी आिण खचार्साठी हणून त्याला 
दोन हजार रुपये देण्यात याव.े िवनंती मान्य होईल, अशी तो आ या बाळगून आहे.” बादशहाने आ ा केली 
की, “िवनंती मान्य करता येत नाही. त्याने (आवजी) अमानु ाखानाकडे जाव.े 
 

बारा जानेवारी १७०४ 
 



 
अनुकर्मिणका 

सुलतान अलीखान याचा मुलगा मेहदीखान याला राजगड िक याभोवतीच्या पिरसराच्या 
ठाणेदारीवर नेमण्यात येऊन ितकडे पाठिवण्यात आले. येतीबारखान हा सुरतबदंरावर कारभारी होता. 
त्याला तेथून वगळण्यात आले. त्याने काही व तू (बदुंका वगैरे) भेटीदाखल पाठिव या त्या बादशहाच्या 
नजरेखालून गे या. 
 

दंडराजपुरीचा िक ेदार व फौजदार िस ी याकुबखान याने पुढील माणे िलहून पाठिवले—
“शरेामगड िक ा हा आप या (मोगलाचं्या) ता यात आला आहे. िवनंती अशी की, तेथे िस ी अंबर याला 
िक ेदार हणून नेमण्यात याव.े” िवनंती मान्य करण्यात येऊन िस ी अंबरला दोनश ेजात आिण प ास 
वार अशी मनसब देण्यात आली. 

 
राजगड िक याचा नकाशा बादशहानी नजरेखालून घातला. 

 
तेरा जानेवारी १७०४ 

 
आज िदवाणचे काम बदं होते. अहमदाबादचा सुभेदार शहाजादा आज  याने डािंळबाच्या करं ा 

पाठिव या. त्या बादशहाच्या नजरेखालून गे या. 
 

चौदा जानेवारी १७०४ 
 

काल रातर्ी बादशहाने बख्शीरुहु ाखान यासं पुढील माणे आ ा केली.—“तु ही उ ा राजगड 
िक याच्या पलीकडे असलेले मुह मद अमीनखान बहा दूर वगैरचे ठाणे पहाण्यासाठी जाव.े” त्या माणे 
आज बख्शीरुहु ाखान हा सदर ठाण्याचंी पहाणी करून आला. 
 

बादशहाने आ ा केली की, दरवाजा (राजगड) च्या िदशनेे असले या ठाण्याचा ठाणेदार 
कामयाबखान याच्याबरोबर एक गुजर्बदार्र नेमण्यात यावा. 
 

वऱ्हाडचा सुभेदारखान िफरोजजंग याचा नायब (डे युटी) रु तुमखान िवजापूरी हा मरा ाचं्या 
कैदेत सापडला होता. तो कैदेतून सुटून आला त्याला सात हजार जात आिण चार हजार वार अशी 
मनसब होती. त्याची एक हजार वारानंी कमी करण्यात आली. 
 

पंधरा जानेवारी १७०४ 
 

बादशहा आज दुपारी न्यायकचेरीत (अदालत) आले. कचेरीत ते दोन घटका काम करीत होते. 
काल रातर्ी िदवाणाच्या कचेरीचा अिधकारी फ े दौलत याने बादशहानंा पुढील माणे कळिवले.—
“रामगडचा अमीन (महसूल अिधकारी) व फौजदार आिण दलपतचा मुलगा गजपत कंबू हा कैदेत आहे, 
तो िवनंती करतो की, आपले अपराध माफ होत असतील तर, आिण आप यावरील िहशबे करणाचा 
खटला काढून घेण्यात येत असेल तर आपण मुसलमान होण्यास तयार आहोत.” बादशहाने आ ा केली 
गजपतला आप यासमोर आणण्यात याव.े त्या माणे आज त्याला हुजुरात आणण्यात आले. बादशहाने 
त्याला आप यासमोर बोलावनू वतःच कलेमा (मुसलमानी धमार्चा मंतर्) तीन वळेा हणून तो उ ारावयास 



 
अनुकर्मिणका 

लावला. त्याचे पूवीर्चे नाव (गजपत) हे बदलून त्याचे नाव शखे अ दुल करीम असे ठेवले. त्याला पूवीर् 
अडीचश ेजात आिण प ास वार अशी मनसब होती. त्या मनसबीवरून त्याला बडतफर्  करण्यात आले 
होते. पण आता बादशहानी त्याला चारश ेजात आिण शभंर वार अशी मनसब, िखलातीची व े, एक घोडा, 
एक ह ी ही िदली. बादशहान आ ा केली की, “त्याने (गजपत उफर्  शखे अ दुल करीम) याने गुजरातचा 
सुभेदार शहाजादा मुह मद आजम याजंपाशी जाव,े ते त्याला योग्य नोकरी देतील.” 
 

िसरिंहदचा फौजदार वजीरखान याने िवनंती अजर् पाठिवले ते बादशहाच्या नजरेखालून गेले. 
 

काल रातर्ी बख्शीरुहु ाखान आिण मतलबखान यानंी बादशहाकडे पुढील माणे िलहून 
पाठिवले—“आप या आ े माणे आ ही मुह मद अमीनखान बहादूर याचं्या ठाण्याची पहाणी केली. 
मेहदीखान व कामयाबखान हे राजगडच्या दरवाज्याच्या िदशनेे ठाणी बसिवत आहेत. 
 

माळ याचा सुभेदार शािह तेखान याला माडंवगडची पण फौजदारी देण्यात आली. तेथील पूवीर्चा 
फौजदार नवािजशखान याला वगळण्यात आले. 
 

हैदर्ाबाद-कनार्टकच्या तोफखान्याचा अिधकारी मुह मद तकी याला गुररर्मकंुडाचा िक ेदार 
हणून नेमण्यात आले. 

 
अनोहीची (?) िक ेदार शखे मुह मद वारला. त्याच्या जागेवर लायकिंसग याची नेमणूक 

करण्यात आली. 
 

शाहू राजे 
 

शाहूराजे यानंी पुढील माणे िवनंती केली.—“(१) काही रत्ने व अलंकार देण्याची कृपा हावी. 
बादशहाने आ ा केली की, शाहुराजानंा एक हजार रुपये देण्यात याव,े (२) नेवासा (अहमदनगर िज हा) 
चा परगणा माझ्याकडे जहागीर हणून आहे तो पूवीर् माणेच माझ्याकडे ती जहागीर बहाल ठेवण्यात यावी. 
िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

नु ताबाद ऊफर्  सगर (गुलबगार् िज हा कनार्टक) येथील बात यावरून पुढील हिककत कळली—
“वािकण खे ाचा जिमनदार पीडीआ (बेडर जमातीचा नेता पीडनाईक) याने आपला कारभारी िशवानमा 
(?) आिण त्याचा गुमा ता यानंा कैद केले आिण त्याचंी घरे लुटली. त्याचं्या घरातून जवळ जवळ एक 
लाख पचंवीस हजार रुपयेची मालम ा सापडली. 
 

सोळा जानेवारी १७०४ 
 

राजगडच्या मोच्यार्त तरिबयतखान हा होता. त्याला बादशहानी वतःची व े बिक्षस हणून 
पाठिवली. ती आप या सेवकास व हमीदु ीनखान बहा दुर यासं देऊन बादशहा त्यानंा हणाले—“ही व े 
तरिबयतखान हा मोच्यार्त आहे त्याच्याकडे (व े) नेऊन ा त्याचबरोबर मोचार्ची पहाणी करून या.” 
त्या माणे करण्यात आले. त्यानंी मोच्यार्तील पिरि थतीची मािहती बादशहाना कळिवली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
सतरा जानेवारी १७०४ 

 
ऐवजखान हा खान िफरोजजंगाच्या फौजेत तैनात होता. त्याचंी मनसब वाढिवण्यात आली. 

 
अठरा जानेवारी १७०४ 

 
हमीदु ीनखान बहा दूर याने लाकडाचं्या फळीवर राजगड िक याचा नकाशा काढला होता. 

िदवाण (कचेरी) सुरू होण्यापूवीर् त्याने तो नकाशा बादशहाना दाखिवला. बादशहाने नकाशा पािहला. 
बादशहाने आ ा केली की, छावणी आिण िक यासमोरील अिमरउल्उमरा व इतर याचंी ठाणी 
याचं्यामधील भागात पुढील माणे तोफखान्याचा सरंजाम देण्यात यावा.– (१) हशम (पायदळ) २५०, (२) 
बेलदार ६०, (३) िशलेदार १०० वार, (४) पाणी वहाणारे १०, (५) दारुगोळा २२ शरे. 

 
अहमदबेग याला बेलूर (अलूरही असू शकेल) िक याच्या तोफखान्याचा व हशमाचा दारोगा 

हणून नेमण्यात आले. िशरवळ आिण पाइन िवलायत (वाईच्या अिलकडे) मधील भागाचा ठाणेदार 
ख्वाजाखान हा होता. त्याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 

एकोणवीस जानेवारी १७०४ 
 

सुरतबदंराचा कारभारी नजाबतखान याने पुढील माणे िलहून पाठिवले—येथून बदललेला पूवीर्चा 
कारभारी येतीबारखान येथेच बसून आहे. आिण लोकानंा बहकावीत आहे. मु ाम मनु य पाठवनू त्याला 
हुजुरात बोलावनू घ्याव.े त्या माणे बादशहाने आ ा केली. 
 

औरंगाबादवरुन केशवराम हरकारा याने पुढील माणे िलहून पाठिवले—“बऱ्हाणपूरचा नायब 
सुभेदार हणून िमरअहमदखान याची नेमणूक झाली. तो बऱ्हाणपूरला जात होता. वाटेत चोरानंी 
त्याचं्यावर ह ा केला. ( हणजे मरा ानंी) अहमदखान यानंी त्याचे पािरपत्य केले. दहा घोडी पकडण्यात 
आली. चार माणसे मारली गेली व दोन पकडले गेले. 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले—“जमनावजंारी हा धान्याचंी रसद घेऊन बादशाही 
छावणीपासून सात कोसावर असले या घाटाखाली आला आहे. पण शतर्चू्या (मरा ाचं्या) उपदर्वामुळे तो 
ती रसद छावणीत आणू शकत नाही. बादशहाने आ ा केली की, मुह मद बाकर नजीबयसावल व 
राजगडच्या पायथ्याचा ठाणेदार यािसमखान यानंा धान्याची रसद आणण्यासाठी पाठिवण्यात यावे, 
मनसूलखान आिण आमनु ाखान यानंी आपाप या ठाण्याब ल खबरदारी बाळगावी. 
 

बादशहाने डािंळबाच्या दोन करं ा नवाब जीन ुि सा बेगम (औरंगजेबाची मुलगी ही 
बहादूरगडला होती) िहच्याकडे पाठिव या. 
 

वीस जानेवारी १७०४ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

एकवीस जानेवारी १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

बावीस जानेवारी १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

तेवीस जानेवारी १७०४ 
 

औरंगाबादेत असले या बेगमपुरा या भागाच्या अिधकाराच्या (दारोगा) जागेवर शुतरखाना (उंटाचें 
खाते) चा अिधकारी िखदम गुजारखान याची नेमणूक करण्यात आली. शहाजादा बेदारबख्त 
(औरंगाबादेचा सुभेदार) याच्या नाव ेआ ापतेर् पाठिवण्यात आली. मरहूम (िदवगंत) बक्षी महरामंदखान 
याचा नातू (मुलीचा मुलगा) तकीखान याचे लग्न शािह ताखान (माळ याचा सुभेदार) याच्या मुलीशी 
करण्याचे ठरले. शािह तेखानाची बायको औरंगाबादेत होती. ितच्याकडे ितच्या मुलीसाठी अलंकार 
पाठिवण्यासाठी माणसे नेमण्याची आ ा झाली. तकीखान याला िववाहखचार्साठी औरंगाबादच्या 
खिजन्यातून दोन हजार रुपये देण्यात यावते, अशी आ ा झाली. 
 

अ े येथील ठाणेदार आिण मरहूम शमशुि न मुह मदखान याचा भाचा मुह मद तकी याच्या 
िवनंतीवरुन अलीरजा (बहुधा मुह मद तकीचा मुलगा) याला न याने मनसब देण्यात आली. 
 

बहमनजादा येथील ठाणेदार मुह मद हुसेन याने पुढील माणे िलहून पाठिवले.—“चोर (मराठे) 
या भागात घुसले होते. मी त्याचंा ितकार केला. चकमकी झा या. शतर्ूंपैकी अनेक जण जखमी झाले. 
त्याचंा पराजय झाला. चार घोडे आमच्या हाती सापडले. या भागातील फौजदारानंा आ ा आहे की, 
कामाच्या वळेी त्यानंी माझ्याशी सहकायर् करावे. बादशहानी आ ा केली की, “ज्याने सहकायर् केले नाही 
अशा फौजदारानंा ताकीद देण्यात यावी.” 
 

चोवीस जानेवारी १७०४ 
 

काल रातर्ी बादशहाने बख्शी रुहु ाखान, हमीदुि नखान, आिण मतलबखान यानंा आ ा केली 
की, “तु ही जाऊन मनसुरखान, अमानु ाखान व मुह मद अमीनखान याचंी ठाणी (राजगड 
िक याभोवती) पहावी. त्या माणे ते आज ती ठाणी पाहून आले. 
 

मुघलखान याच्या बरोबर अहदीयानचा (िशलेदार) याचं्या तनबख्शी (पगार वाटणारा अिधकारी) 
बाकरखान हा औरंगाबादेस ह ीखाना पाहण्यासाठी गेला होता. ते काम करुन तो येऊन बादशहाला 
भेटला. त्याला धनु यबाण बिक्षस हणून देण्यात आले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

शहाजादा कामबख्शाच्या मुलाचा बख्शी मुसािहबखान हा बडंखोर धना (धनाजी जाधव) याच्या 
करणाची चौकशी करण्यासाठी गेला होता. तो येऊन बादशहाना भेटला. 

 
मरहूम ऐजखान याचा नातू शमशरे बेग, काजी अकरम (बादशाही छावणीचा मुख्य काजी) 

धमर्शा ाचा पिंडत हणून फािजलखान इत्यािंदना बादशहानी आप यापाशी बोलािवले. नरकवासी रामा 
(राजाराम महाराज) याच्या मुलीचे लग्न शमशीर बेग याजंबरोबर लावनू देण्याचे बादशहाने ठरिवले होते. 
बादशहाने काजी अकरमला हटले, “तु ही शमशरेबेगचा िनकाह पढवा आिण वधूसाठी दहा हजार रुपयेचा 
िमहर ठरवा. बादशहाच्या आ े माणे करण्यात आले. शमशरेबेग यासं बादशहानी िखलातीची व े आिण 
तीन रत्नजिडत अंग ा या व तू िद या आिण त्याने शमशरेबेगला हटले. “इदुलिफतर्चा सण पार 
पड यावर तु ही आप या बायकोला (राजारामच्या मुलीला) महालातून (बादशहाच्या िनवास थानाच्या 
अंतःपुरातून) आप या तंबकूडे घेऊन जा.” शमशरेबेगने यावर बादशहाला मुजरे केले. 
 

फरासखान्याचे कमर्चारी मो ा तर्ासात होते. त्यानंा अध्यार् मिहन्याचा पगार देण्यात यावा, अशी 
आ ा झाली. पुढील मंडळींना बादशहानी फळफळावळे पाठवनू कृपा केली.—(१) इनायत ु ाखान, (२) 
तह बरूखान, (३) मरहमतखान, (४) मोितमदखान, (५) अ दुलरिहमखान, (६) तुकर् ताजखान, (६) 
मुह मद अमीनखान बहा दूर, (८) सरबराहखान आिण (९) रिशदखान. 
 

यािसनखान हा धान्याचंी रसद आणण्यासाठी गेला होता. बादशहाने आ ा केली की, “मीर तुजक 
(िश ाचार खात्याचा अिधकारी) इरादतखान याने यािसनखानाकडे तोफखान्याचा सरंजाम पोहचवावा. तो 
पुढील माणे––दारुगोळा ९ मण (सरब बारुत) बाण प ास, कुऱ्हाडी चालिवणारे शभंर इसम. बदुंकजी 
१०० इसम. 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले.—“कानोजी हा गुलशनाबाद (नािशक) येथे तैनात 
होता. त्याला दीड हजार जात व पाचश े वार अशी मनसब होती. तो वारला. मरहूम फौजदारखान याचा 
मुलगा मुह मद मुकीम हा आगर्ा सु यातील एका परगण्यास जिमनदार होता. (लौह परगणा) त्याने 
पुढील माणे िवनंती अजर् पाठिवला—मला जहागीर वगैरे काही नाही. मी माझ्या परगण्यातून हुजुरात 
आलो. बादशाही कारभाऱ्यानंी मला बिख्शस ि न मुह मद खान याच्या फौजेत तैनात केले. माझी आिर्थक 
पिरि थती चागंली नाही. िवनंती अशी की, “मला जहागीर िमळेपयत मला बख्शीच्या तैनातीतून काढून 
हुजुरानी आप याकडे घ्याव.े” िवनंती मान्य करण्यात आली. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. स यद 
वजीहुि नखान याच्या विकलाने बादशहानंा पुढील माणे िवनंती केली.—“वजीहुि न याने देशी 
जाण्यासाठी चार मिहन्याची रजा घेतली होती. परत येण्यास त्याला उिशर लागला. त्याची जहागीर काढून 
घेण्यात आली आिण त्याने हुजुरात यावे अशी आ ा करण्यात आली. त्याची िवनंती आहे की, आपली 
जहागीर बहाल करण्यात यावी. काही अटींवर ती बहाल करण्यात आली. 
 

पंचवीस जानेवारी १७०४ 
 

आज िदवाण बदं ठेवण्यात आले होते. मुलतानचा सुभेदार शहाजादा मुइजुि न याने डािंळबाच्या 
करं ा पाठिव या होत्या. त्या पाहून बादशहा खूष झाले. काल राजा नेकनाम (नागपूरचा ग ड राजा) 
याने बादशहाला िवनंती केली की,—“नरकवासी रामा (राजाराम महाराज) याच्या मुलीशी माझे लग्न होत 



 
अनुकर्मिणका 

आहे. आ ा अस यास माझ्या इथे दोन िदवस नौबती वाजिवण्यात येतील. परवानगी ावी,” िवनंती मान्य 
करण्यात आली. काल रातर्ी बादशहाने राजा िकशनिंसग याची बायको व राजा नेकनाम याची आई 
इ लामबाई िहला बोलािवले ितला एक शाल बक्षीस हणून देण्यात आली, नंतर ितला आप या तंबकूडे 
परत जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. 
 

सुरतेच्या बात यावरुन कळले की, तेथील िक ेदार तालीबखान हा मरण पावला. त्याच्या जागेवर 
त्याच्या भावाची नेमणूक करण्यात आली. 
 

भा करराव हरकारा (बात या िलहून पाठिवणारा) याला दोनश े प ासची मनसब होती. तो 
औरंगाबाद येथे तैनात होता. तो मरण पावला. बादशहानी त्याच्या मुलानंा बोलाव ू पाठिवले. त्यापैकी 
िकशनराव याची हरकाऱ्याच्या कामावर नेमणूक करण्यात आली आिण शकंरराज याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. 
 

स ावीस जानेवारी १७०४ 
 

आज इदुलिफतर् (रमझानचा सण). बादशहा आज नमाज पडले आिण िदवाण-ए-खासमध्ये आले. 
शहाजादा कामबक्ष याने येऊन बादशहाला मुजरा केला. त्या माणे मुख्य धान अिनरुल् उमरा 
(असदखान) याने बादशहाला मुजरा करून त्याचे अिभ िंचतन केले. बादशहाने त्याला फळफळावळे भेट 
हणून देऊन त्याला आप या तंबकूडे परत जाण्यास िनरोप िदला. 

 
मतलबखान अिभ िंचतनासाठी आला आहे. असे बादशहानंा कळिवण्यात आले. बादशहा हणाले, 

“त्याला हणाव,े तुझा मुजरा पोहोचला तू आप या डेऱ्याकडे परत जा.” 
 

पुढील मंडळींनी रमजानच्या सणािनिम  अिभनंदन आिण भेटी पाठिव या होत्या. त्या बादशहाला 
िमळा या.—(१) मुह मद आजम (औरंगजेबाचा मुलगा आिण गुजरातचा सुभेदार), (२) शहाजादा 
वालाजाह (आजमचा मुलगा), (३) जहाजेंबबानू बेगम (आजमची बायको, दाराशुकोची मुलगी आिण 
औरंगजेबची सून). 
 

काल रातर्ी राजा नेकनाम याने नरकवासी रामा (राजाराम महाराज), याच्या मुलीशी लग्न 
ठरिवले. तो बादशहाच्या हुजुरात आला. बादशहाने त्याला िखलातीची व े, सजवलेला घोडा, एक हजार 
रुपये िंकमतीच्या ा व तू बक्षीस िद या. 
 

बादशहा हे हमीदुि न खान यास हणाले, “राजा नेकनामला मोत्याची मंुडावळ (सेहरा) बाधंा.” 
त्या माणे करण्यात आले. यानंतर बादशहाने काजी मुह मद अकरमखान आिण फािजलखान यानंा 
बोलािवले आिण त्यानंा हटले “तु ही िनकाह पढवा.” बादशहाने आ ा केली की, “नेकनाम आिण 
शमिशरबेग याचं्या बायका हणजे नरकवासी रामाच्या (राजाराम महाराज) मुली यानंा त्येकी दोन-दोन 
हजार रुपयाचें अलंकार देण्यात यावते. 
 

अ ावीस जानेवारी १७०४ 



 
अनुकर्मिणका 

 
आज िदवाण बदं होते. 

 
एकोणतीस जानेवारी १७०४ 

 
ख्वाजा अ दुललितफ याला खान ही पदवी देण्यात आली. रुहु ाखान, मतलबखान, मुह मद 

अमीनखान बहादूर, िसयादतखान आिण अ दुल रिहमखान वगैरेनी इदुलिफतर् सणाचे अिभ िंचतन हणून 
मुजरे केले. हमीदु ीनखान बहादूर याने बादशहाच्या आ े माणे खान िफरोजजंग याच्या पाग्यातून दोन 
घोडे दाखिवण्यासाठी हणून बादशहाकडे आणले. त्याचंी िंकमत ५०० मोहरा होती. बादशहानी त्याची 
िंकमत चार हजार रुपये ठरिवली. बादशहानी त्या घो ाचे नाव बादशहापसंद असे िदले. 
 

हमीदुि नखान बहादूर याने पुढील माणे िवनंती केली.––“सुरतबदंराचा बदललेला कारभारी 
एितबारखान याने सरकारसाठी चाळीस घोडे िवकत घेतले आहेत आिण ते अबुल कासीम याच्याबरोबर 
पाठिवले होते.” घोडे आिणत असता वाटेत चोरानंी (मरा ानंी) त्याचा एक घोडा आिण एक सरकारी 
घोडा पळिवला. बाकीचे घोडे छावणीत आणण्यात आले. बादशहाने ते नजरेखालून घातले. बादशहानी 
आ ा केली की, त्यापैकी नवािजश नावाचा एक इराकी घोडा याला (अबुल कासीम) देण्यात यावा. 
 

काल यारअिलबेग याने राजा जयिंसग (जयपूरचा सवाई जयिंसग) याचा बेदारबख्ताच्या फौजेतून 
अजर् आलेला बादशहापुढे ठेवला. अजार्त राजा जयिंसगने हटले होते, माझ्या मनसबीत पाचशचेी कमी 
करण्यात आली होती. मी सरकार सेवते मनःपूवर्क कामिगरी बजािवत आहे. माझी मनसब बहाल करण्यात 
यावी. 
 

यारअिलबेग याने दंडराजपुरीचा फौजदार िस ी याकुतखान याचा िवनंतीअजर् बादशहाकडे 
पाठिवला. िसि  याकुतखानाने पुढील माणे िलिहले होते––“राजगडच्या वे ात काम करण्यासाठी मी 
िस ी अंबर याला दोनश े वार आिण पायदळ सैिनक देऊन पाठवाव,े अशी आ ा झाली. माझ्यापाशी 
असले या पथकापैकी एक हजार िशपायाचें पथक हे बादशाही छावणीत धान्याचंी रसद पोचवण्याच्या 
कामिगरीवर आहे. उरलेले पथक िठकिठकाणी पसरले या शतर्ूंच्या (मरा ाचं्या) पािरपत्याच्या कामावर 
आहे. िस ी अंबर हा ठाण्यावर (िनरिनरा या सरकारी ठाण्यातून) सरकारी कामिगरी बजािवत आहे. 
त्याला मी बोलाव ूपाठिवले आहे. तो येताच मी हुजुरात पाठवीन. बादशहाने आ ा केली की, रुहु ाखानाने 
िस ी याकूतखानाला ताकीद पतर् िलहावे की, त्याने िस ी अंबरला लवकर पाठवावे. बादशहाने आ ा केली 
की, “बऱ्हाणपूर सु याचा बख्शी व वाकेनवीस मुह मद हािसम यानंा बदलण्यात याव ेआिण त्याच्या ऐवजी 
इतर कोणाची तरी नेमणूक करण्यात यावी. 
 

तीस जानेवारी १७०४ 
 

दंडराजपूरीचा (जंिजरा) िक ेदार व फौजदार िस ी याकूतखान याने किंलगडाच्या दहा करं ा 
पाठिव या होत्या त्या बादशहाच्या नजरेखालून गे या. 
 



 
अनुकर्मिणका 

शहाजादा बेदारबख्त याने बख्शी रुहु ाखान यासं पुढील माणे पतर् िलिहले—“िनगुनबख्त 
(नागपूरचा बडंखोर ग ड राजा) याचा एक सरदार स यद अ दुल कादर याला आप याकडे 
वळिवण्यासाठी त्याच्यासाठी पाचश े जात व दीडश े वार अशा मनसबीची िशफारस केली आहे 
बादशहाकडून ती मान्य करवनू घेऊन सनदा लवकर पाठवा या. हणजे त्याचे समाधान होईल. बादशहाने 
िवनंती मान्य केली. शखे मुह मद अरबचा मुलगा शखे अहमद याला सुरत येथील घो ाचं्या पाग्याचा 
अिधकारी हणून नेमण्यात आले. बादशहा त्याला हणाले “तुला वाट यास तुझ्या मुलाला तू घोडे िवकत 
घेण्यासाठी अरब थानात पाठीव. बऱ्हाणपूरचा बदललेला बख्शी मुह मद हािशम याला हुजुरात 
बोलावण्यात आले. 
 

एकतीस जानेवारी १७०४ 
 

िदवाणचे काम बदं होते. 
 

एक फे ुवारी १७०४ 
 

आज िदवसाचे एक हर आिण चार घटका झा या असता बादशहा न्याय कचेरीत (अदालत) 
आले. यासीमखान याचा मुलगा अ दुर ्ऊफ हा बादशहानंा येऊन भेटला. मुह मदाबाद उफर्  बनारस 
(वाराणसी) येथील बदलेलेला कोतवाल ( मुख पोिलस अिधकारी) कुलीजबेग हा येऊन बादशहानंा 
भेटला. 
 

मरहूम मुह मद बेगखान याचा मुलगा अमानु ा याला सोनगडचा िक ेदार व फौजदार हणून 
नेमण्यात आले. बादशहाला कळिवण्यात आले की, ख्वाजा अ दुल लितफ याला खान ही पदवी देण्यात 
आली आहे. पण रणदु ाखानाचा भाऊ हा पण लितफ खान आहे, त्यालाही खान ही पदवी आहे. दोन 
नावाचंा घोटाळा होण्याचा संभव आहे. बादशहाने आ ा केली की, ख्वाजा अ दुल लितफ याची पदवी 
बदलून त्याला लुत्फु ाखान असे संबोधण्यात याव.े 
 

दोन फे ुवारी १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. बादशहाने मनसूरखान याजकडे दोन आिण अमानु ाबेगखान 
याजंकडे एक अशी डािंळबे पाठिवली. 
 

तीन फे ुवारी १७०४ 
 

तोफखान्याचा अिधकारी तरिबयतखान हा बादशहाच्या आ ेने राजगड िक यासमोरील 
मोच्यार्तून हुजुरात आला. त्याने मोचार्तील व तुि थतीची मािहती बादशहाना करून िदली. िस ी 
याकूतखान याने िबसरामचा िक ा िंजकून घेतला होता. त्यावर िक ेदार हणून मरहूम चदंरखान याचा 
मुलगा मुह मद हुसेन याची नेमणूक करण्यात आली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

मुह मद मुरादखान (इितहासकार, खािफखान याचा िमतर्) याचा भाचा सुलतान हुसेन याची 
मनसब वाढिवण्यात आली. इ लामगड (रामगड) चा माजी जिमनदार गोपाळिंसग याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. तरिबयतखान याने पुढील माणे िवनंती केली––“माझा कारभारी रामजी याने 
तोफखान्यातील इ मानच्या पगारवाटपात काळजी घेतली आिण काटकसर केली. त्यामुळे जवळ जवळ 
लाख रुपये वाचले. त्याच्यावर कृपा हावी.बादशहाने त्याला िदयानतराय ही पदवी िदली. 
 

माडंवगड (धारजवळ) च्या िक ेदारीवर नवाजीशखान याला पूवीर् माणे बहाल ठेवण्यात आले. 
शािह ताखान (माळ याचा सुभेदार) याजकडे हे काम पण देण्यात आले होते. ते र  करण्यात आले. 
 

बादशहाने बख्शीरुहु ाखान यास पुढील माणे आ ा केली—“राजा भीम याचे भाऊ इंदर्िंसग वगैरे 
यानंा गुजरातचा सुभेदार मुह मद आजम याच्या सैन्यातील तैनातीतून हुजुरात बोलावण्यात आले आहे. ते 
अ ाप पोहोचले नाहीत. कोठे आहेत न कळे. तु ही गुजरातचा सवानेहिनगार (वृ ातं िलहून पाठवणारा) 
याला िलहा की, त्याने चौकशी करून काय हिककत आहे, ती कळवावी वरील मंडळींची नावंे अशी— (१) 
इंदर्िंसग ∶ दोन हजार जात व एक हजार वार अशी मनसब, (२) बहादूर िंसग ∶ एक हजार जात व पाचश े
वार, (३) दलिंसग ∶ एक हजार जात व सातश े वार. वऱ्हाडच्या सु यावर शखे ता ुि न हा िदवाण होता. 
त्याच्या जागेवर अबुलफजल याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

पाच फे ुवारी १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

सहा फे ुवारी १७०४ 
 

बादशहानी आज आंघोळ केली. दोन्ही िदवाणाचे काम आज बदं होते. 
 

िसध्दूट (रायलिसमा, आंधर् देश) येथील िक ेदार िकशोरिंसग याचा अजर् आला, तसेच पालीगड 
(िज हा रायगड) चा िक ेदार सेनापत याचा अजर् आला. बादशहानी हे दोन्ही अजर् नजरेखालून घातले. 
 

सात फे ुवारी १७०४ 
 

बादशहाने आज न्यायकचेरी केली. रु तुमखानाच्या (वऱ्हाडचा नायक सुभेदार) अजार्त हटले 
होते––“नेमाजी िंशदे याजंबरोबर वऱ्हाड सु यात झाले या यु ातं माझा जावई मारला गेला तसेच दोन 
हजार वार मारले गेले. सु याच्या हरकाऱ्याने माझ्याशी वैरभाव धरून िवपरीत वृ ातं पाठिवला, आिण 
माझी कागाळी केली. माझा काही अपराध नसतानंा माझ्या मनसबीतून एक हजार वार कमी करण्यात 
आले. माझ्यावर तीन लाख रुपयाचें देणे बसिवण्यात आले. माझ्याकडे कारंजाचे परगणे आिण इतर महाल 
होते. त्याचें उत्प  वषार्ला एक लक्ष पचं्याऐशी हजार रुपये होते. ते काढून घेण्यात आले. ते देणे देण्याच्या 
मोबद यात होते. यािशवाय एक लाख दाम वळते करून घेण्यात आले. माझी आिर्थक पिरि थती 
कमालीची डबघाईची झाली आहे. माझी पुढील माणे िवनंती आहे ∶—“माझ्या करणाची चौकशी 
करण्यासाठी एक अमीन (अिधकारी) नेमण्यात यावा. माझ्या िवनंतीचा िनकाल लागेपयत अमीनाने 



 
अनुकर्मिणका 

माझ्यावरील सरकारी देण्याच्या मोबद यात माझी जहागीर बदलू नये व माझी मनसब पूवीर् माणे बहाल 
समजण्यात यावी. बादशहानी पुढील माणे आ ा केली—“वऱ्हाडचा बदललेला माजी िदवाण िसरा ुि न 
याने चौकशी करून वृ ातं सादर करावा, असे आ ापतर् बख्शीरु ाखान याने त्याला (िसरा ुि न) िलहून 
पाठवावे. उ र येईपयत दाम वळते करण्याचे काम थिगत करण्यात याव.े 
 

शखे नूरमुह मद दरवशे याने जमजमचे पाणी (म े तील पिवतर् िवहीर) पाठिवले होते. ते मुह मद 
कासीम दरवेश याने बादशहानंा िदले. त्याब ल बादशहाने मुह मद कासीमची मनसब वाढवनू िदली. 
 

भागोजीचा मुलगा राणोजी याला चारश ेजात आिण तीनश े वार अशी मनसब होती. तो िशरवळ 
येथे तैनात होता. तो वारला, असे बादशहानंा कळिवण्यात आले. 
 

कऱ्हाडचा फौजदार सुलेमानखा याने बादशहाना पुढील माणे िलहून पाठिवले—“धना (धनाजी 
जाधव), माधव, केशव वगैरे मरा ाचें सरदार हे मुतर्जाबाद (िमरज) च्या िदशनेे कऱ्हाडवर चाल करून 
आले. मी त्याचं्याशी यु  केले. बादशहाच्या भाग्याने शतर्चू्या दहा अिधकाऱ्यानंा ठार मारण्यात आले. 
प ास घोडे शतर्कूडील माणसापैंकी परशुराम बडंखोर (परशुराम पतं ितिनधी) याचा भाऊ माधव 
(माधवराव) आिण सुमारे तीनश े माणसे व दोनश ेघोडे ही श ाघाताने जखमी झाली. आमच्याकडील 
अकरा माणसे मारली गेली आिण पाच माणसे जखमी झाली. बादशहाची कृपा हावी. 
 

दुसरी िवनंती अशी की, बुधपाचगावचा ठाणेदार पदाजी याने या यु ातं माझ्याशी सहकायर् केले. 
त्याच्यावर कृपा हावी. बादशहानी त्याची मनसब वाढिवली. 
 

ितसरी िवनंती अशी की, मरहूम फ ेजमखान याचा भाऊ खानजहानं याचा मुलगा हितम याने या 
यु ातं उत्कृ  कामिगरी बजािवली. बादशहाने त्याची मनसब वाढिवली. 
 

चौथी िवनंती अशी की, पुढील मंडळींना अ ुल रेहमान, याकुब वगैरेना मनसबी िमळा यात 
बादशहाने आ ा केली की, त्यानंी हुजुरात यावे. 
 

पाचवी िवनंती अशी.—यािसमखान हा आप या ठाण्यातून दारुगोळा घेऊन जातो. आज 
तारागडच्या िक ेदाराला आ ा हावी की कामाच्या संगी त्याने दारुगोळा आप याला ावा. 
 

सहावी िवनंती अशी की, ठाण्यातून असलेली माणसे पगारासाठी हुजुरात गेली आहेत. त्याचें पगार 
देऊन त्यानंा परत पाठिवण्यािवषयी िमर आितष (दारुगो याचा अिधकारी) याला आ ा हावी. िवनंती 
मान्य करण्यात आली. 
 

सातवी िवनंती अशी की, खटावचे (सातारा िज हा) ठाणेदार िकशनराव (कृ णराव) आिण 
मसवडचे ठाणेदार नागोजी माने यानंा वळे पडेल ते हा माझ्याशी सहकायर् करण्याची आ ा करण्यात यावी. 
बादशहाने आ ा केली की, बख्शीरुहु ाखान याने त्याला (कृ णराव आिण नागोजी माने) वरील 
िवनंती माणे िलहावे. 
 



 
अनुकर्मिणका 

गजपत कंबू उफर्  शखे अ दुल माबुत (मुसलमान झालेला) हा सुन्ता झा यावर येऊन बादशहाना 
भेटला. त्याने बादशहानंा पाच रुपये नजर िदले. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, सखरलना (िवशाळगड) िक ा फ े झा यानंतर 
आिमरुल्उमरा (मुख्य धान असदखान) याला एक ह ी देण्यात यावा, अशी आ ा झाली होती. तो ह ी 
अ ाप त्याला िमळाला नाही. बादशहाने आ ा केली की, ह ीखान्याचा अिधकारी अिमदुि नखान बहादूर 
याने ह ीखान्यातील ह ी आप यासमोर घेऊन याव,े त्या माणे करण्यात आले. बादशहानी त्यापैकी दहा 
हजार रुपये िंकमतीचा एक ह ी िनवडला आिण आ ा केली की, तो ह ी अमीरुल्उमरा यानंा देण्यात 
यावा. 
 

मरहूम हैदरखान याचा मुलगा मुह मद मुहिसन हा िबसरामगडचा िक ेदार होता. त्याला 
िखलातीची व े देऊन िक याकडे जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. 
 

ख्वाजा इिलयास रािबया दौरानी (औरंगजेबाची बायको) िहच्या कबरीवर आिण घुमटावर 
(िबिबका मकबरा, औरंगाबाद) देखरेख करण्यासाठी अिधकारी हणून नेमण्यात आले. 
 

आठ फे ुवारी १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. शहाजादा कामबख्श हा आजारी होता. तो बरा होऊन बादशहाना 
येऊन भेटला. 
 

राजगड िक यासमोरील मोच्यार्तून आलेले पतर्ाचे एक पािकट बादशहाच्या नजरेखालून गेले. 
पतर्ात पुढील मजकूर होता—“िदवसाच्या दोन घटका रािह या असता राजगड िक यासमोर असले या 
तरिबयतखान व हमीदु ीनखान याच्या मोच्यार्त तैनात असले या हरकाऱ्यानंी पुढील बातमी आणली. ती 
बातमी अशी–मोच्यार्त तैनात असले या खडकिंसग हजारी हा आपले बदुंकचे सहकारी यानंा बरोबर घेऊन 
दमद याच्या मागार्ने िक याच्या (राजगड) बुरुजावर चढला. शतर्चेू (मरा ाचें) सैिनक येथून पळाले. ते 
िखडकी (िंदडी-दरवाजा) तून िक याच्या आत पळून गेले. बुरुजावर त्यानंी सामानसुमान जाळुन टाकले 
आिण ते िक यात गेले. आपले लोक बुरुजावर आहेत. 
 

नऊ फे ुवारी १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. आज सकाळी बादशहाने रुहु ाखान यासं पुढील माणे आ ा 
केली—“तु ही तरिबयतखान आिण हमीदु ीनखान बहादूर याच्या मोच्यार्त जाऊन काय पिरि थती आहे ते 
पाहून या.” 
 

पुण्याचा फौजदार िशविंसग याला हुजुरात घेऊन याव ेअशी आ ा देण्यात आली. 
 

सुलेमानखान याने धना व माधव (धनाजी जाधव व परशुराम पतं ितिनधी याचंा भाऊ माधवराव) 
याचंा पराजय केला होता. त्याचं्याकडे बक्षीस हणून एक कटार पाठिवण्यासाठी वगेळी काढून ठेवावी, 



 
अनुकर्मिणका 

अशी आ ा झाली. अिसलगडचा िक ेदार शामतखान याने िलहून पाठिवले की; बडखोराचंी सैन्ये येथे 
नेहमी येतात आिण उपदर्व देतात. कोणालातरी पाठवनू त्याचें पािरपत्य करावे. बादशहाने आ ा केली 
की,—“नायक सुभेदार हे त्याचें पािरपत्य करतील.” 
 

िशवापूरचा (पुण्याजवळ) ठाणेदार हशमतु ा याने बादशहाकडे गुलाबाची फुले पाठिवली होती. 
बादशहाने त्यापैकी पाच गुलाब शहाजादा कामबख्श (औरंगजेबचा मुलगा) याला बक्षीस हणून िदली. 
 

दहा फे ुवारी १७०४ 
 

काल रातर्ी बादशहाने आ ा केली ती अशी––रुहु ाखान व मतलबखान हे राजगड 
िक यासमोरील तरिबयतखान आिण हमीदु ीनखान याचें मोच पहाण्यासाठी गेले आहेत. त्यानंी रातर्ी 
मोचार्तच राहाव.े बादशहा आ ा करतील ते हा परत याव.े 
 

तरिबयतखान, हमीदु ीनखान, रुहु ाखान व मतलबखान यापैकी त्येकाला एकेक ढाल बक्षीस 
हणून मोचार्त पािठिवण्याची आ ा झाली. 

 
सुरतेचा मुत्स ी (कारभारी) नजाबतखान (हा बागलाणचाही फौजदार होता) याने िवनंती केली 

की, माझ्यातफ नायब फौजदार हणून माझा नोकर फ े हा सुलतानपूर, नंदूरबार येथे चागंले काम करीत 
आहे. मनु य कामाचा आहे. त्याला मनसब िमळावी. बादशहानी त्याला तीनश ेजात व शभंर वार अशी 
मनसब िदली. नजाबतखानाने अशी िवनंती केली की, “ठाणी कायम झाली आहेत. पुढील मंडळींना 
मनसबी देण्यात या यात धान्याचें ठाणे मुह मद हािदयास, मुह मद सलाह याचे ठाणे (ठाण्याचे नाव लागत 
नाही), हातगडची ठाणेदारी मुह मद आिकल याजंकडे वरील मंडळींना मनसबी देण्यात या या. 
 

बादशहाने िवनंती मान्य केली. नजाबतखानाची आणखी एक िवनंती अशी की, आपला िदवाण 
बहादूरिंसग याला तीनश ेजात आिण प ास वार अशी मनसब िमळावी. बादशहाने आ ा केली की, दोनश े
जात व प ास वार अशी मनसब देण्यात यावी. 
 

रु तुमबेगखान हा खान नुसरतजंग (जु फीकारखान) याच्या फौजेत तोफखान्याचा अिधकारी 
होता. तो आप या जागेवर रुजू होण्यास उशीर लाव ूलागला. ते हा एक गुजर्बरदार्र (वतेर्धारी) मु ाम नेमून 
त्याला नुसरतजंगच्या फौजेत नेऊन पोहचवावे, अशी आ ा देण्यात आली. लुत्फु ाखान याची पदवी पुन्हा 
बदलून त्याला पुन्हा मुह मद लितफखान ही पदवी देण्यात आली. मुह मद अमीनखानाच्या फौजेत 
िस ीखान हा तैनात होता. त्याने िवनंती केली की, माझी आिर्थक ि थती चागंली नाही. िवनंती अशी की, 
जहािगरीच्या ऐवजी मला नगद पगार देण्यात यावा. त्याला आठश ेजात व िदडश े वार अशी मनसब होती. 
बादशहाने आ ा केली की, याला चारश ेजात पुरता पगार ावा. उरले या मनसबीची जहागीर चालू 
राहील. 
 

हैदर्ाबाद-कनार्टक सु यातील िहऱ्याच्या खाणीवर अलावदीर्बेग हा अमीन (अिधकारी) होता. तो 
मरण पावला. याच्या जागेवर मीर अ दुलगफार याची नेमणूक करण्यात आली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

सरकार (िज हा) दौलताबाद येथील पायबाकी (कोणालाही न िदले या सरकारी जिमनी) 
जिमनीचा अिधकारी जैनूलआिबिदन हा होता. त्याला बदलून त्याच्या जागी अमानीबेग याची नेमणूक 
करण्यात आली. मुह मद मुबारक हा रु तुमिदलखान (सुभे-हैदर्ाबाद) याजपाशी तैनात होता. त्याला 
हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले होते. त्याला शहाजादा बेदारबख्त याच्या फौजेत तैनात करण्यात आले. 
 

अकरा फे ुवारी १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. बख्शीरुहु ाखान आिण मतलबखान हे तरिबयतखानाचे मोच 
पहाण्यास गेले होते. त्यानंी हुजुरात परत याव,े अशी आ ा करण्यात आली. 
  



 
अनुकर्मिणका 
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बारा फे ुवारी १७०४ 

 
िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. काल रातर्ीचा एक हर आिण पाच घटका झा या असता 

बादशहानी बख्शीरुहु ाखान यासं हुजुरात बोलािवले आिण त्याच्याबरोबर एकातंात मोचार्तील 
पिरि थतीसंबंधी चौकशी केली. रुहु ाखानाने हटले, “आप या कृपेने मोच िक याच्या जवळ पोहोचले 
आहेत. तरिबयतखान वगैरे अिधकारी मोचार्त चागंलीच कामिगरी बजावत आहेत. लवकरच िक ा फ े 
होईल अशी त्यानंी अपेक्षा आहे. बादशहा हणाले, “इन्शा ा!” (परमे राची इच्छा) यानंतर त्यानंी 
रूहु ाखानाला िनरोप िदला. मुह मद अफझल हा पूवीर् आिदलाबाद (एदलाबाद, िज हा जळगाव) येथे 
फौजदार होता. त्याला शहाजादा बेदारबख्त याजंपाशी तैनात करण्यात आले होते. त्याने िवनंती िलहून 
पाठिवली की, आपली मुले मुह मद जाफर व मुह मद तकर्ी याचं्यावर कृपा हावी. त्यानंा मनसबी देण्यात 
आ या. 
 

सुलतानपूर मु हेरचा फौजदार ख्वाजा खुदायारखान याचा िवनंती अजर् बादशहाच्या नजरेखालून 
गेला. शहाजादा बेदारबख्त याने पतर् िलहून कळिवले की, आिदलाबाद (एदलाबाद) चा फौजदार 
अ दुलवहाबखान याने बडंखोराचें पािरपत्य करून बदंोब त चागंला राखला आहे त्याच्यावर कृपा हावी. 
बादशहाने त्याची मनसब वाढिवली. 
 

गजदर्गडचा िक ेदार आिण बहादूरिंसगचा मुलगा िवजयिंसग याने िवनंती िलहून पाठिवली की, 
बादशहा काफरावंर (मरा ावंर) मोहीम करीत आहोत. हुजुरात येऊन कामिगरी करुन दाखवावी अशी 
माझी इच्छा आहे. माझ्या जागेवर माझा पुतण्या िकरतिंसग याला नेमण्यात याव.े त्याची िवनंती मान्य 
करण्यात येऊन त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

तेरा फे ुवारी १७०४ 
 

बादशहानी आज न्यायकचेरी केली. कचेरीचे काम संप यानंतर त्यानंी बख्शीरुहु ाखान आिण 
हमीदु ीनखान यानंा बोलावनू त्याचं्याशी खलबते केली. होशगंाबाद (मध्य देश) चा फौजदार 
रणम तखान याचा अजर् बादशहाने नजरेखालून घातला. (रणम तखानाच्या नावाने औरंगाबादेस एक पुरा 
आहे, रणम तखान हा दाऊदखान प ीच्या भाऊबदंापैकी एक.) 
 

वऱ्हाड सु याचा िदवाण अबुल फजलखान यास वऱ्हाडकडे जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. 
िसकंदरजंग याला अ ीची िक ेदारी देण्यात आली. मरहूम कादरदादखान याचा मुलगा रहमतु ा याला 
मुतुर्जानगर (सुभे हैदर्ाबाद) चा िक ेदार हणून नेमण्यात आले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

साधोरा (पजंाब?) येथील कानूनगो (आप याकडील देशपाडें माणे) हा शखे सादु ा याचं्या 
मध्य थीने मुसलमान झाला. त्याचे नाव दीपचदं होते. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

वऱ्हाड सु याचा माजी िदवाण शखे िसराजुि न याला बऱ्हाणपूर सु याचा िदवाण हणून नेमण्यात 
आले. िमझार् अमीरबेग याला बऱ्हाणपूरचा सवानेह िनगार (वृ ातं िलहून पाठवणारा) हणून नेमण्यात 
आले. मेहंदीखान हा राजगडच्या िक यासमोरील ठाण्यावर होता. मतलबखानाच्या िशफारशीवरून 
त्याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. बादशहानी आ ा केली की, गुलशनाबाद (नािशक) चा ठाणेदार 
मातबरखान याने एक हजार पायदळ िशपायाची न याने भरती करावी आिण त्यानंा हुजुरात पाठवावे 
यासाठी हुजुरातून एक गुजर्बदार्र मातबरखानाकडे पाठिवण्यात यावा अशी आ ा झाली. या नवीन 
पथकाला पगार हणून सात हजार रुपये सुरतबदंरच्या खिजन्यातून ावते अशीही आ ा ाली. 
यासीमखान यासं बेदाबख्तच्या सैनात पोहचिवण्यासाठी चालला होता, त्याच्या बरोबर बेदार बख्तकडे 
आ ापतर् पाठिवण्यात याव ेअशी आ ा झाली. अ दुल कासीम हा घोडे घेऊन सुरत बदंरातून आला होता. 
तो येऊन बादशहाना भेटला. 
 

मुह मद गौस याला अवध ातंाच्या िजज्या वसुलीचा अमीन हणून नेमण्यात आले. 
 

चौदा फे ुवारी १७०४ 
 

काल हमीदो ीनखान बहादूर याने बादशहाना कळिवले की, तरिबयतखान हा मोच्यार्त उत्कृ  
कामिगरी बजािवत आहे, त्याच्यावर कृपा हावी. त्याला (तरिबयतखानाला) तीन हजार जात आिण 
सतराश े वार अशी मनसब होती. तीत पाचश ेजात व दोनश े वार अशी वाढ देण्यात आली. शखे नेमतु ा 
अरब हा यमन ातंातून (अरब थान) आला होता. त्याने काही फळे, काही सुगंधी दर् ये आिण एक मरणी 
बादशहाला िदली. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली आिण एक हजार रुपये बिक्षस हणून देण्यात 
आले. मुलतानचा सुभेदार शहाजादा मुइजुि न याने डािंळबाच्या दोन करं ा पाठिव या होत्या. त्यापैकी 
आजमशहा (औरंगजेबचा मुलगा) गुजरातचा सुभेदार याने एक करंडी ठेवनू घेतली होती. उरलेली एक 
करंडी बादशहानी पािहली. बादशहा खूष झाले. 
 

दुपारच्या नंतर बादशहानी रुहु ाखान आिण हमीदु ीनखान याना बोलावनू त्याचं्याशी खलबते 
केली. त्यानंतर हमीदु ीनखानाला राजगड िक यासमोरील मोच्यार्त पाठिवण्यात आले. मुह मद मेहदी 
हा मध्य आिशयातून आला होता. तो बादशहाला भेटला. त्याला मनसब आिण िखलातीची व े ही देण्यात 
आली. 
 

पंधरा फे ुवारी १७०४ 
 

सकाळी बादशहानंा पुढील माणे कळिवण्यात आले—“सुलतानपूर नंदूरबारचा देशमुख मुह मद 
मोमीन उफर्  शभंनूाथ हा बादशहाच्या छावणीत होता, तो वारला. त्याचे वारस हणतात “एका माणसाने 
त्याला िवष घालून मारले आहे.” बादशहानी पुढील माणे आ ा केली. मयताच्या (शभंनूाथ उफर्  मुह मद 
मोमीन) वारसानंा आिण ज्याच्यावर आरोप आहे त्याला धािर्मक न्याय कचेरीसमोर (शरा) उभे करण्यात 
याव.े हे काम बादशाही छावणीचा कोतवाल सरबराहखान याचकडे देण्यात आले. बहादूरगडचा िक ेदार 



 
अनुकर्मिणका 

नुरु ाखान याने पुढील माणे िलहून पाठिवले—“सुमेरगड (?) चा िक ेदार भपुतिंसग हा होता. 
िक यातील हशमाच्या (पायदळ िशबदंी) सैिनकानंी त्याला ठार मारले ती जागा (िक ेदाराची) 
माझ्याकडे देण्यात यावी. त्यावर मी माझ्यातफ नायब हणून स यद असदु ा याला ठेवीन. 
 

हैदर्ाबाद सु यातील मु तफानगर िक याचा िक ेदार याने बादशहाना पुढील माणे िलहून 
कळिवले (त्यातील काही मजकूर असा) येथील िशबदंी नेमा माणे तीनश ेसैिनकाचंी आहे, त्यापैंकी फक्त 
स ावीस हजार आहेत. वेळेवर पगार िमळत नस यामुळे ते सरकारी काम मन लावनू करीत नाहीत. मला 
आपली माणसे नेमून िक याचे रक्षण करावे लागत आहे. िनयमा माणे हैदर्ाबादच्या कारभाऱ्यानंी 
िक यात माणसे व गोलंदाज नेमावीत, अशी त्यानंा आ ा देण्यात यावी. बादशहाने आ ा केली की, 
यासंबधंी तोफखान्याचा अिधकारी मनसूरखान याला िलिहण्यात याव.े िक ेदाराची दुसरी िवनंती अशी 
की, िक यात धान्याचंा साठा अिजबात नाही. िक याचे दरवाजे व िंभती याची दुरु ती होणे आव यक 
आहे. बादशहाने आ ा केली की, खानसामान (पुरवठा खात्याचा अिधकारी) याला सागंण्यात यावे, 
िक ेदाराची ितसरी िवनंती अशी की, िक यात मुशरफ, तहिसलदार वगैरे जागा भरावयाच्या आहेत. 
नेमणूका करण्यात या या. िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

सोळा फे ुवारी १७०४ 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले–“बालीराम ऊफर्  शखे गुलाम मुह मद याची बायको 
बाळंत होऊन ितला जुळी मुले झाली आहेत. बादशहाने त्याला बोलािवले आिण िवचारले तुझ्या बायकोचे 
वय काय? त्याने सािंगतले—“ती वारली.” बादशहा हणाले, “परमे राने तुला दोन मुले िदली आहेत.” 
बादशहानी त्याचंी नावं े ठेिवली. एकाचे नाव इ मु ा आिण दुसऱ्याचे नावं मुह मद अमान. बादशहाने 
बालीराम उफर्  शखे गुलाम मुह मद याला िखलातीची व े देऊन त्याला आप या तळावर जाण्यास आ ा 
िदली. बेणीराय (धमर्राय?) उफर्  रामजी याच्या मनसबीत तरिबयतखानाच्या िशफारशीवरून वाढ करण्यात 
आली. 
 

दुगार्दास राठोड याला आणण्यासाठी एक गुजर्बदार्र अहदअलीबेग हा गेला होता. दुगार्दासच्या 
नावं ेएक आ ापतर् तयार करण्यात आले ते आ ापतर् अहदअलीबेग याचं्याकडे पोचवण्यात याव.े हणून 
एक गुजर्बदार्र िदलेरबेग याचं्याबरोबर ते आ ापतर् देण्यात आले. 
 

हमीदु ीन खान बहादूर हा राजगड िक यासमोरील मोच्यार्तून येऊन बादशहाना भेटला. 
बादशहानी िक यास असले या शतर्चू्या पिरि थतीब ल त्याला िवचारले. खानबहादूरने हटले, 
“िक यातील लोकाचें असे हणणे आहे की, आमच्या अपराधाची क्षमा करावी आिण आ हाला ाणाचे 
अभय ावे आिण आ हाला िक यातून जाऊ ाव.े” बादशहा हणाले, “त्यानंी तोरण्याचा िक ाही देऊन 
टाकावा नाहीतर सवार्ंना ठार करण्यात याव.े 
 

काल बादशहानी पुढील माणे आ ा केली—“सफर् राजखान याची मनसब काढून घेण्यात आली 
होती. त्याने शहाजादा कामबख्श याच्या सेवते हजर रहाव.े” त्या माणे तो शहाजा ाकडे गेला. 
 



 
अनुकर्मिणका 

हरकाऱ्याचं्या त डून पुढील बातमी कळली—शहाजादा बेदारबख्त हा बादशहाच्या आ े माणे ा 
मिहन्याच्या सहा तारखेस (१ फे ुवारी) आप या तळावरुन बाहेर पडला. आिण तो गिनमाचं्या 
(मरा ाच्या) पािरपत्यासाठी चालून जाणार आहे. 
 

बऱ्हाणपूर येथील हरकाऱ्याचं्या त डून पुढील हिककत कळली—“नेमाजी िंशदे वगैरे सरदार 
आपली सैन्ये घेऊन होशगंाबाद भागातून पसरले. उपदर्व माजवण्याचा त्याचा हेतू आहे. बऱ्हाणपूरातून 
नायब सुभेदार िमर अहमदखान हा बाहेर पडला आिण त्याचं्या पािरपत्यासाठी एक कोस पुढे चालून गेला. 
या सुमारास हणजे रमझान मिहन्याच्या २२ तारखेस (जानेवारीचा मध्ये) खान िफरोजजंग हा तेथे 
पोहोचला. त्याने िमर अहमदखानाला बऱ्हाणपूरच्या रक्षणासाठी ठेवले. त्याचा हेतू वतः नेमाजी िंशदेवर 
चालून जाण्याचा होता. परगणे खाडंवा येथील अिधकाऱ्याचें सहा य िमळवनू तो शतर्चू्या चार हजार 
सैन्याच्या पाठलागावर िनघाला. (तो हणजे गाजीउ ीन िफरोजजंग). 
 

सतरा फे ुवारी १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. रातर्ी बादशहाना पुढील हिककत कळली. राजगड िक यातील 
चोर (मराठे) हे िक ा बादशहाच्या हवाली करीत आहेत. त्याच्या दोन िवनंत्या आहेत. एक अशी की, 
तोफखान्याचा अिधकारी तरिबयतखान याने िक यावर तोफाचंा भिडमार करू नये. दुसरी िवनंती अशी 
की आ ही (मराठे) िक यातून बाहेर पडू त्यावळेी मुह मद अमीनखान बहादून याने आ हाला अडव ूनये. 
त्या माणे बादशहाने त्या दोघानंा आ ा केली. बादशहाची ही आ ा फ े दौलत कौल त्याचं्याकडे 
पोचिवली. 
 

रातर्ीच्या चार घटका रािह या असता यार अिलबेग याने बादशहाकडे एक लखोटा पाठिवला. तो 
हािफज बख्तावर महली याने बादशहासमोर ठेवला. लखो ात हटले होते. राजगड िक याचा 
हवालदार, हा जीवाच्या िभतीने पळून गेला. मोगलाचं्या मोचार्चा मुख, तरिबयतखान याने िक ा ता यात 
आणला. मोगलाचें अिधकारी िस ी बलालखान व शफाहखान वगैरे यानंी िक याच्या आत वशे केला. 
बक्षीरुहु ाखानाचे िनशाण िक यावर लागले. हे अिधकारी िक याचा बदंोब त आिण खबरदारी बाळगीत 
आहेत. ही बातमी वाचून बादशहा संतु  झाले. बादशहानी हरकाऱ्याला पाच होन बक्षीस हणून िदले. 
त्यानंी आ ा केली की, बख्शीरुहु ाखान आिण िमर मनसूरखान यानंी िक यात जाव.े नगारखान्याचा 
अिधकारी मुह मद अमीन यानंी पाच घटकापयत नगारे-नौबती वाजवा या. त्या माणे अंमल करण्यात 
आला. नगारे-नौबतीचा अिधकारी मुह मद अमीन याला िखलातीची व े देण्यात आली. नगारे 
वाजवणाऱ्यानंा आठ हजार दाम बक्षीस हणून देण्याची आ ा झाली. 
 

सकाळी बादशहानी हमीदु ीनखान बहादूर यासं पुढील माणे आ ा केली—“तोरणा 
िक यासमोर मोच कायम करावयाचे आहेत. तर तु ही मोजमापाच्या साख या (जरेब) बरोबर घेऊन 
तोरणाकडे जा. पुढील मंडळींनी येऊन बादशहाचे न तापूवर्क अिभनंदन केले. बादशहाजादा मुह मद 
कामबख्श (औरंगजेबाचा मुलगा), सुलतान मुहीउ ा, सुलतान िफरोचमंद (औरंगजेबचा नातू), 
अमीरुल्उमरा (मुख्य धान असदखान) 
 



 
अनुकर्मिणका 

मुतुर्जानगर (आंधर् देश) याचा माजी िक ेदार आिण इ माइलबेगचा मुलगा मुह मद इसहाक 
याला बादशहाच्या हुजुरात बोलावण्यात आले शखे िसराजुि न याला सुभे बऱ्हाणपूरचा िदवाण हणून 
नेमण्यात आले. 
 

यािसमखान याला शहाजादा बेदारबख्त याजंपाशी तैनात करण्यात आले होते. त्याने पुढील माणे 
अजर् िलहून पाठिवला मी बेदारबख्ताच्या सैन्यात रुजू होण्यासाठी जाईन. परंतु माझी एक अडचण आहे. 
माझी बायका-माणसे, आिण मरहूम फ ेजंगखान याचंी माणसे ही बारामतीच्या ठाण्यात रहातात. तेथील 
फौजदार सुलेमानखान याने ठाण्याला वढेा घातला आहे. तोही उपदर्व देण्यासाठी हणून कृपा करुन राव 
मानिंसग बहादूर याच्या नाव ेआ ा देण्यात आली की त्याने सुलेमानखानाला मना करावे. याबाबतीत 
बख्शीरुहु ाखान यानंी िलहाव ेअशी बादशहानी आ ा केली. 
 

अठरा फे ुवारी १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले होते. हरकाऱ्याच्या त डून खालील बातमी कळली. 
औरंगाबादचे सुभेदार शहाजादा मुह मद बेदारबख्त बहादूर (औरंगजेबाचा नातू) हे चोराचं्या (मरा ाचं्या) 
पािरपत्यासाठी बादशहाच्या आ े माणे गंगापूर व िमरजापूर या गावाच्या िदशनेे या मिहन्याच्या दहा 
तारखेस िनघाले. शहाजा ाने कामगारखान (औरंगजेबाचा मावसभाऊ. माजी मुख्य धान मुह मद जाफर 
याचा मुलगा) व इि तकारखान यासं आ ा केली की “तु ही माझ्याबरोबर गोदावरीपयत रहाव,े त्यानंतर 
मी तुमच्याबरोबर एक संरक्षक पथक देऊन तु हाला अहमदनगरपयत पोचिवण्याची यव था करीन.” पण 
आप याबरोबर पुरेसे सामानसुमान नाही, या सबबीवर ते दोघे शहाजादयाबरोबर गेले नाहीत. ते 
औरंगाबादेतच रािहले. 
 

काल रातर्ी बख्शीरुहु ाखान याने राजगड िक ा फ े झाला याचे िनदशर्क हणून सोन्याच्या 
िक या मरहुम अमीरखान याचा मुलगा इजदतखान याच्याबरोबर बादशहाकडे पाठिव या. त्या 
बादशहाच्या नजरेखालून गे या. इजदतखानाला िखलातीची व े देण्यात यावीत अशी आ ा देण्यात 
आली. बादशहाने आ ा केली की “हमीदु ीनखान बहा र व तरिबयतखान िमर आितष यानंी तोरणा 
िक याकडे जाव ेआिण िक यासमोरील जागा िनवडून तेथे मोच तयार करावे. 
 

एकोणीस फे ुवारी १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. तरिबयतखान याने पुढील माणे िलहून पाठिवले.––मुह मद 
ल करीची मुले आिण माझे भाचे मुह मद अ करी आिण मुह मद बाकर यानंी राजगडच्या वे ात उत्कृ  
कामिगरी बजावली आहे. त्याचं्यावर कृपा हावी. बादशहानंी त्यानंा मनसबी िद या. 
 

बादशहानी आ ा केली की “यापुढे िक े राजगड याचा उ ेख िक े निबशाहगड हणून करण्यात 
यावा.” 
 

बादशहानी आ ा केली की “िदवगंत हरकारा भा करराव याची कृ णा वगैरे मुले येऊन हजर 
होईपयत हरकाऱ्याचे काम क याण याने करावे. ( वारीतील हरकारा). 



 
अनुकर्मिणका 

 
फुलं ी (िज हा औरंगाबाद) च्या परगण्याची फौजदारी बाकरखान वगैरे जहािगरदाऱ्याचं्याकडे 

होती. ती त्याचं्याकडून काढून घेण्यात येऊन औरंगाबाद ते फदार्पूर या मागार्चा रक्षक िमर मनसूर याजंकडे 
देण्यात आले. 
 

राजदेरचा फौजदार अ दुल मजीद हा हुजूरात होता.त्याने पुढील माणे िवनंती केली. पिहली 
िवनंती अशी की “मी शतर्चू्या पािरपत्यासाठी िनयमापेक्षा जा त सैिनक बाळगून माझ्या देशाचा चागंला 
बदंोब त ठेवला आहे. मला काही सवलती िमळा यात.” बादशहाने त्याच्या मनसबीत वाढ केली. दुसरी 
िवनंती अशी की, “िक याचा िक ेदार रघुनाथिंसग हा यवि थत काम करीत नाही. त्याच्या जागी पुतण्या 
मुह मद मुजफर याची नेमणूक करण्यात यावी.” 
 

बादशहाना पुढील माणे िवनंती करण्यात आली.—“बादशहाने आ ा केली होती की दिक्षणेतील 
चोराचंी (मरा ाचंी) बडंाळी थाबेंपयत दिक्षणच्या सु यातील परगण्यातून िजज्या कर गोळा करणारे 
अमीन (अिधकारी) यानंी आपले काम बदं ठेवावे. त्या माणे करण्यात आले. ते आिण त्याचें कमर्चारी 
याचं्यासंबधंी काय आ ा. बादशहाने आ ा केली की, त्याचं्या मनसबी कमी करण्यात या या.” आ े माणे 
ज्याचं्या मनसबी कमी करण्यात आ या त्या अिधकाऱ्याचंी नाव ेअशी—(१) मुह मद नजीब—औरंगाबादचा 
अमीन (िजज्याचा अिधकारी), (२) लुत्फ अली–अमीन, (३) बऱ्हाणपूरचा िजज्याचा अमीन मह मद 
वारीस, (४) वऱ्हाडचा िजज्याचा अमीन शखे िसरा ुि न, (५) मुहमदाबाद बीदरचा अमीन–मुह मद सना, 
(६) हैदर्ाबादचा अमीन मुह मद आसीम. 
 

वीस फे ुवारी १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. तरिबयतखान, हमीदु ीनखान आिण मतलबखान 
करावल बेगी यानंी काल बादशहाकडे पतर् पाठिवले ते असे—“आप या आ े माणे आ ही तोरण्याच्या 
िक याकडे गेलो. िक यासमोरील मोच्यार्साठी आ ही जागा िनवड या. ‘बादशहाच्या 
िनवास थानासाठीही जागा पाहून आलो काय आ ा.” बादशहा हणाले, ‘आमचे आघाडीचे तंबू मंगळवारी 
रवाना करा.” 
 

एकवीस फे ुवारी १७०४ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. पुढील मंडळींनी येऊन राजगड िक ा िंजक याब ल 
बादशहाना नजरा अपर्ण के या—(१) हमीदु ीनखान बहा र, (२) तरिबयतखान, (३) मतलबखान, (४) 
शाकीरू ाखान, (५) मरहमतखान, (६) मेहदीखान, (७) मनसूरखानाचा मुलगा मुह मद मुज फर (८) 
िखदमतु ा (८) बदंुकधाऱ्याचंा अिधकारी बकंुैठच्या (?) (१०) खडकसेन हजारी (बदुंकचींचा), (११) 
अ दालखान. 
 

वरीलपैकी बऱ्याच जणानंा बिक्षसे देण्यात आली. सरफराजखान दखनी हा शहाजादा 
कामबख्शाच्या मदतीने बादशहानंा भेटला. त्याला मनसबीवरून काढण्यात आले होते. ती सहा हजारी 



 
अनुकर्मिणका 

मनसब पुन्हा बहाल करण्यात आली. तरिबयतखानाचा भाऊ कामयाबखान याची मनसब वाढवण्यात 
आली. 
 

शखे गुलाममुहंमद (मुसलमान झालेला बालीराम) याची बायको इ लामकंुवर ही आ े माणे 
बादशहाच्या हुजुरात आली. बादशहाने ितला बिक्षसे िदली. बादशहा ितला हणाले—“तू समोर का ं येत 
नाहीस” ती हणाली—“ज्या ज्या वळेी बेगम (िज तउ ीसा िंकवा उदेपुरी बेगम) हुजूरात असत त्यावळेी 
मी हुजूरात आले हाते” बादशहा हणाले “गुलाम मुहंमदच्या घरी दोन मुले जन्मली आहेत त्याचंा योग्य 
ितपाल कर आिण अंतःपुरात येणे जाणे ठेव. बेलदाराचंा अिधकारी आिण मरहूम सरबराहखान 

(संगतराश, टोन कटर) याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. काल रातर्ी बक्षीरुहु ाखान हा येवनू 
बादशहानंा भेटला; आिण नबीशाहगड (वाचन बेनीशाहगडही होऊ शकते) उफर्  राजगडच्या फ ेबाबत 
त्याने बादशहानंा प ास माहरा, एक खंजीर इत्यािद व तू अपर्ण के या. बादशहाने त्याला रत्नजिडत 
िशरपेच देऊन त्याला परत आप या डेऱ्याकडे जाण्यास िनरोप िदला. मानिंसग हा ठाणेदार हणून 
मािणकद ड येथे काम करीत हाता. याला राजगडचा िक ेदार हणून नेमण्यात आले. त्याला तीनश ेजात 
व चारश े वार अशी मनसब होती. तीत वाढ करण्यात आली. 
 

बावीस फे ुवारी १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. फरासखान्याचा मु फ (अिधकारी) याने आघाडीचे तंबू 
पाठिवण्याची तयारी केली. तंबू पुढच्या मजलेवर हणजे नौहर (?) या गावंाकडे पाठिवण्याची त्याने आ ा 
मािगतली. बादशहा हणाले “पेशखाना पाठवनू ा. पेशखान्याबरोबर मुहंमद अमीनखान बहादूर व 
नेकनामखान यानंी जाव”े 
 

तेवीस फे ुवारी १७०४ 
 

आज िदवसाचा एक हर अ  तीन घटका झा या असता, बादशहा तख्तेरखावंर बसून राजगडहून 
िनघाले आिण तोरण्याला वढेा घालण्यासाठी रवाना झाले. मजलेचे गाव नौहर येथे पोहोचले. ल करातील 
लोकाचं्या संरक्षणासाठी त्यानंी चदंावलचा अिधकारी तरिबयतखान (िपछाड़ी) याला मागे राहण्यास आ ा 
केली. बादशहाने पावणे दोन कोसाची मजल मारली आिण दुपारच्या वळेी ते मु ामावर पोहाचले. वाटेत 
पुढील मंडळींनी त्यानंा वगेवगे या व तू भेट हणून िद या.—(१) मतलबखान, (२) अमानु ाखान, (३) 
मरहूम मोअ मखाना ा मुलगा मुहंमद अकर्म, (४) मुहंमद अमीनखान बहादूर, (५) मीर रु तुम बहादूर, 
(६) कामयाबखान, (७) नजबकुली, (८) फ ेउ ा, (९) मीरखान. 
 

फरासखान्याचा अिधकारी मीर हादी याने सािंगतले की, मागच्या तळाहून तंबू आले आहेत. 
बादशहा हणाले—“ते तसेच राहू ा.” 
 

बादशहाने आ ा केली कीं,—“अमानु ाखान याने आपली पथके घेऊन तोरणा िक याच्या 
पायथ्याशी जाऊन तळ ावा.” शतर्लूा िक यातून बाहेर येऊ देऊ नये. 
 



 
अनुकर्मिणका 

मरहूम नाहरखान याचा नातू घोरीखान याला राव मानिंसगच्या ऐवजी मािणकद ड येथील 
ठाणेदारी देण्यात आली. त्याला मािणकद ड येथे पोहोचवनू राव मानिंसग याला हुजूरात आणाव े हणून 
एक गुजर्बदार्र नेमण्यात आली. 
 

चोवीस फे ुवारी १७०४ 
 

बादशहाने आज सकाळी आ ा केली की, हमीदो ीनखान बहादूर, रुहु ाखान, मतलबखान आिण 
मीर हादी यानी तोरणा िक याच्या पायथ्याशी जाऊन बादशहाच्या वा त याच्या आिण मोच्यार्च्या जागा 
िनि त करून यावे. आ े माणे ते लोक गेले, असे बादशहानंा कळिवण्यात आले. 
 

दोन माचर् १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले. आ े माणे मंसूरखान 
यान बेिनशहागड (राजगड) चा िक ा इजादीखान (इरादतखान असाव)े याच्या हवाली केला असून तो 
हुजूरात आला आहे. बादशहाच्या आ ेने तो रातर्ी येऊन त्यानंा भेटला. बादशहा त्याला हणाले “उ ा 
तु ही आप या ठाण्याकडे जा.” 
 

तीन माचर् १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 
काल रातर्ी बादशहाने रुहु ाखान, हमीदो ीनखान, तरिबयतखान आिण मतलबखान यानंा 

बोलावनू एकातंात त्याचं्याशी खलबते केली. तरिबयतखान याला एक घोडा, तीनश ेमोहरा, दोनहजार 
रुपये देण्यात आले. कालरातर्ी त्याला खचार्साठी हणून एक हजार रुपये देऊन बादशहाने त्याला िनरोप 
िदला. बादशहा तरिबयतखानाला हणाले “उ ा तु ही आिण हमीदो ीनखान यानंी जाऊन तोरणा 
िक यासमोर मोच बाधंण्याचे काम सुरू करा.” बादशहाने तरिबयतखानाकडे िखलातीची चार व े आिण 
दहा शाली देऊन त्याला हटले “या व तू तु हाला हवे असतील त्यानंा ा.” 
 

िस ी याकूतखान याने राजगड िक याच्या िवजयाब ल शभंर अ या आिण एक िवनंती अजर् 
पाठिवला होता. तो बादशहाच्या नजरेखालून गेला. यार अिलबेग याने पुढील माणे िवनंती केली “िस ी 
याकूतखान याचा द क मुलगा िस ीअंबर याच्या बरोबर एक हजार पायदळ आहे. त्याचे हणणे असे की, 
तोरणा िक याच्या पायथ्याची आप याला ठाणेदारी देण्यात यावी.” बादशहा हणाले “उ ा त्याला िदवाण 
(कचेरी) मध्ये घेऊन या. ठाणेदारी देण्यात येईल. मतलब खान याने तोरणा िक याच्या पिरसराचा नकाशा 
बादशहाना सादर केला. तो पाहून बादशहा हणाले.—“मेहदीखान व शमशीरबेग याचं्या ऐवजी त्याचं्या 
ठाण्यावर मन्सूरखान याचे ठाणे राहाव.े मेहदीखान व शमशीरबेग याचंी ठाणी िशविंसग व अमानु ाखान 
याचं्या ठाण्याच्या मध्ये राहतील. ही ठाणी शाहजादा कामबख्श याचं्या ठाण्याजवळ राहतील.” बादशहाने 
आ ा केली की, अमानु ाखान यास दोन हजार रुपये देण्यात याव.े 
 



 
अनुकर्मिणका 

इनायतउ ाखान (औरंगजेबाचा िव ासू कारभारी आिण लेखक. औरंगजेबाने सािंगतले या 
मजकूरावरून याने िलिहले या आिण बादशहाने मान्य केले या पतर्ाचंा संगर्ह अहकामे आलमािगरी, 
औरंगजेबाचे आदेश या नावाने िस  आहेत.) याने बादशहापाशी एक यादी देऊन िवनंती केली की, पुढील 
मंडळींना बादशाही छावणीत धान्याची रसद पाठिवण्यासाठी फमार्ने पाठिवण्यात यावी ∶– 

 
(१) िवजापूरचा सुभेदार–चीनकुलीजखान (भावी िनजामउ मु क), 
 
(२) िवजापूर–कनार्टकचा फौजदार दाऊद खान प ी, 
 
(३) कनार्टकचा िदवाण सादतउ ाखान, 
 
(४) गोळकंु ाचा अिधकारी–स यद मुझ फर खान. 

 
बादशहाने आ ा केली की, हैदर्ाबाद-कनार्टक व िवजापूर-कनार्टक येथून सतत रसद येत जावी. 

पावसा यातही रसद यावी. हे पाहण्यासाठी दोन गुजर्बदार्र नेमण्यात यावते. 
 

चार माचर् १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. बादशहाना कळिवण्यात आले की, बक्षीरुहु ाखान हा 
मोचार्चा मुख तरिबयतखान आिण हमीदो ीन खान याचं्याबरोबर गेला होता तो आला आहे. बादशहा 
हणाले “त्याला िव ातंीगृहात (आरामगाह) येऊ ा”. त्याने येऊन पुढील माणे कळिवले.—“मी रातर्ी 
मोचार्वर होतो. िक यासमोर मोच सुरू करण्यात आले आहेत. रातर्ी मोच दोन साख या पुढे सरकले 
आहेत”. बादशहाने रुहु ाखानाला अ राची एक कुपी बक्षीस िदली आिण त्याला आप या तंबकूडे परत 
जाण्यास िनरोप िदला. अमीरउल्उमरा (मुख्य धान असदखान) याच्याकडेही अ र पाठिवण्यात यावे 
अशी आ ा झाली. 
 

बादशहाने बेिनशाहगड (राजगड) चा िक ेदार इरादतखान याच्या नावे फमार्न पाठिवले. ते 
फमार्न मतलबखानाने पोहोचवावे हणून त्याच्याकडे देण्यात आले. इरादतखानाला पाठिवले या फमार्नात 
बादशहाने हटले होते की, “राजगडावर नेमला गेलेला िक ेदार मानिंसग, हा आ यावर तु ही िक ा 
त्याच्या हवाली करून-हुजुरात याव.े मानिंसगला िक याकडे पोहोचिवण्याची एक वगेळा गुजर्बदार्र 
नेमण्यात आला. 
 

िसरिंहदचा पीरजादा खाजा हािरस याचंी मुले मुहंमद अली व शखे अबदु सलाम यानंा िखलातीची 
व े देऊन िनरोप देण्यात आला. (िसरिंहदच्या स यद अहमद िसरिंहदी चे हे घराणे औरंगजेबाला 
गुरु थानी होते. औरंगजेबाच्या धािर्मक क रतेचे मूळ यातं आहे, असे समजले जाते.) 
 

तळकोकणचा पीरजादा स यद कुतुबउ ीन हा हेमराज व मातबरखानाचा वकील आिण 
भपूतरामचा मुलगा साहेबराम यानंा हुजूरात घेऊन आला. बादशहाने वतः कलमा पढून हेमराज आिण 
साहेबराम यानंा इ लामची िदक्षा िदली. हेमराज (वाचन िनबराज िंकवा नीराजही होऊ शकते) याचे नाव 



 
अनुकर्मिणका 

मुहंमद अकर्म असे ठेवण्यात आले. साहेब रामचे नाव मुहंमद अ लम ठेवण्यात आले. स यद कुतु्बउ ीनने 
िवनंती केली कीं, याचंी आई पण मुसलमान झाली आहे. ितचे नाव गुलाब ूआहे. ितचे मुसलमानी नाव 
ठेवण्यात यावे. बादशहाने ितचे नाव गुलाबबानू ठेिवले. 
 

पाच माचर् १७०४ 
 

िदवसाचा एक हर पाच घिटका झा या असता बादशहाने न्याय कचेरी केली. औरंगाबादेहून 
बादशहाच्या छावणीपयतच्या मागार्चा रक्षक (राहदार) मुगलखान हा येऊन बादशहानंा भेटला. बादशहाने 
आ ा केली की,––“तु ही बहादुरगडला जा आिण तेथील तळाचे रक्षण करा. तेथील िक ेदार सदरु ीन 
मुहंमदखान याने हुजूरात याव.े मुगलखान आिण त्याचा मुलगा यानंी बादशहाना नजरा िद या, त्या माणे 
खाजमकुलीखान आिण खुशालबेग यानंीही नजरा िद या. 
 

नरकवासी संभा (संभाजीराजे) याची मुलगी िहला बहादुरगडाहून आणण्यात आले होते. ितचे 
लग्न फकीर मुहंमद शाहूर याच्या बरोबर करण्याचे ठरले. फकीर मुहंमदला बादशहाने िखलातीची व े 
िदली. 
 

बादशहाने पुिढल माणे आ ा केली. बेळगाव उफर्  आजमनगरचा िक ेदार सैफखान याला 
बदलण्यात आले आहे. त्याला िलिहण्यात यावे कीं, नवीन िक ेदार मकसूदखान हा येथे आ यावर िक ा 
त्याच्या हवाली करावा आिण वतः िवजापूरचा नायब सुभेदार हणून िवजापूरला जाव.े 
 

जु लतुल्मु क अमीरउल्उमरा याचा नातू (शाइ ताखानाचा नातू) मुहंमदसालेह याचे लग्न 
मरहूम मरहमतखान याच्या मुलीशी ठरले. त्याला १ घोडा, (शभंर मोहरा िंकमतीचा) बक्षीस देऊन, त्याला 
औरंगाबादेस जाण्यास िनरोप देण्यात आला. त्याचा भाऊ मुहंमद कािजम याला िखलातीची व े देण्यात 
आली आिण त्यालाही आप या भावाबरोबर औरंगाबादेस पाठिवण्यात आले. 
 

हमीदो ीनखान बहादूर आिण मतलबखान हे तोरण्याच्या िक यासमोर ठाणी कायम करून 
बादशहाच्या हुजुरात आले. पाईन िवलायत (वाई ातं) चा ठाणेदार ख्वाजाखान याने िलहून पाठिवले 
कीं,—“या ातंात चोराचंी (मरा ाचंी) वदर्ळ फार आहे. कृपा करून माझ्या बरोबर चागंली पथके 
ावीत.” बादशहाने िवनंती मान्य केली. त्यानंी आ ा केली की, तुकर् ताजखान वगैरे पाचश े वार आिण राव 
जगतिंसग, सातहजारी यानंा या कामावर नेमण्यात याव.े बऱ्हाणपूरचा िपरजादा, स यद अहमद याचंी मुले 
स यद मुहंमद, मुहंमद मोहसीन वगैरना िखलातीची व े देण्यात आली. आ ा झाली कीं, िखलातीची व े 
व दीड हजार रुपये स यद अहमदच्या तंबवूर पाठवाव.े इनायत उ ाखान याचंी मुले, रुहु ा आिण 
अताउ ा यानंा आप या बापाबरोबर मुजऱ्यासाठी दरबारात येण्याची परवानगी देण्यात आली. 
 

सहा माचर् १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. िदवसाच्या शवेटी बादशहाने मोगलखान याला बोलावनू त्याला 
फळफळावळे बक्षीस हणून िदली आिण त्याला बहादुरगडकडे जाण्यास िनरोप िदला. गाजीउ ीन 
िफरोजजंग याच्या िशफारशीवरून त्याच्या सैन्यातील सर अंदाजखान, मीरकखान आिण खंजरखान यानंा 



 
अनुकर्मिणका 

बढत्या देण्यात आ या. पाइन िवलायतचा ठाणेदार ख्वाजाखान याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. 
सोमाजी अहीरराव (?) हा ख्वाजाखानाच्या फौजेत तैनात होता. त्याला तेथून काढून तोरणा 
िक याच्यासमोर असलेला ठाणेदार अमानु ाखान याजपाशी तैनात करण्यात आले. त्याला दीड हजार 
जात व सातश े वार अशी मनसब होती. मोधू ब ाळ (माधव ब ाळ?) हा गािजउ ीन िफरोजजंग हयाच्या 
फौजेत तनात होता. त्याला सहाश ेजात आिण चारश े वार अशी मनसब होती. त्याने िवनंती अजर् पाठिवला 
की, मी आता हातारा झालो आहे. मला िनवृ  करून माझ्या मुलानंा मनसबी ा या. िवनंती मान्य 
करण्यात आली आिण त्याची मुले रघुनाथजी यास पाचश ेजात, दोनश े वार व यंकोजी यास तीनश ेजात 
व शभंर वार अशी मनसब देण्यात आली. 
 

तोफखान्याचा अिधकारी तराबीयतखान याचा कारभारी रामजी यास िदयानतराय ही पदवी 
देण्यात आली होती; ती बदलून त्याची पदवी िदयानतराव अशी करण्यात आली. 
 

िहदायतउ ा जरीनरकम याने िवनंती अजर् केला की, “माझ्या घरी चोरी झाली आहे आिण दहा 
हजार रुपयाचंी मालम ा चोरीस गेली आहे.” बादशहाने आ ा केली की, छावणीचा कोतवाल 
सरर्बराहखान याने तपास काढून मालम ा हुडकून काढावी आिण िहदायतउ ाला परत करावी. 
 

तोरणा िक याच्या पायथ्याशी असलेला ठाणेदार मुहंमद अमीनखान बहादूर याने िवनंती केली 
की, “आ ा होत अस यास मी मुजऱ्यासाठी िदवाणात आिण संध्याकाळच्या नमाजासाठी मधूनमधून 
हुजुरात येत जाईन.” िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

सात माचर् १७०४ 
 

मुहरमखान याने िलहून पाठिवले की, हुजुरात असलेला खोजाअन्वर हा आजारी आहे. त्याला 
औरंगाबाद व बऱ्हाणपुरकडे जायला रजा देण्यात यावी. त्याची एक वषार्साठी रजा मान्य करण्यात आली. 
त्याला बऱ्हाणपूरला जाण्याची परवानगी देण्यात आली. फकीर मुहंमद शाईर (किव-शायर-यालाच 
संभाजी राजाचंी मुलगी देण्यात आली होती.) याचा भाऊ मुहंमद िस ीक याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, िस ी याकूतखान याने दोनश ेचौदा सैिनक हुजुरात पाठवावे. 
 

आठ माचर् १७०४ 
 

काल रातर्ी बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले––“तोरण्याच्या पायथ्याशी असलेला 
ठाणेदार अमानु ाखान याने िक याच्या तटाला दोर लावले आिण माव यानंा बरोबर घेऊन तो तटावर 
चढला. िक यातील (मराठे) चोर सावध झाले. बादशहाने आ ा केली की, उ ा सकाळी हमीदो ीनखान 
बहादूर आिण मुहंमद अमीनखान बहादूर यानंी अमानु ाखान याच्या मदतीस जाव.े” 
 

यार अलीबेग याने बादशहाना कळिवले ते असे.––काबलूचा सुभेदार शाहजादा मोअ म 
बहादुरशहा आिण का मीरचा सुबेदार इ ािहमखान यानंी डािंळब आिण नाशपाती याच्या करं ा हुजुरात 
पाठिव या होत्या. चोराचं्या (मरा ाचं्या) दंग्या–धो यामुळे या करं ा नमदच्या काठावर अडकून 



 
अनुकर्मिणका 

पड या होत्या. त्यापैकी तीनश ेपचंाव  डाकपतेर् (पूवीर् नळकां ात पतेर् घालून पाठवीत असत) आिण 
फळफळावळाच्या पचंाव  करं ा छावणीत आ या उरले या करं ा चोरानंी (मरा ानंी) लुट या. 
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नऊ माचर् १७०४ 

 
आज िदवाण बदं ठेवण्यात आले. सकाळी हरकाऱ्याचा दारोगा यारअलीबेग याने पुढील माणे 

िवनंती अजर् पाठवला. तोरणा िक यासमोरील मोचार्तील हेरानंी बातमी आणली आहे ती अशी. 
“िक यातील पायथ्याशी असलेला ठाणेदार अमानु ाखान याने रातर् संपण्यास चार घटका रािह या 
असता िक याच्या तटाला दोर लावले. त्याच्या हाताखालचे मावळे हे िक यावर चढले. ते बुरुजावर 
चढले. चोराचं्या (मरा ाचं्या) बरोबर चकमक झाली. बादशहाच्या भाग्याने चोरापैंकी (मरा ापैकी) 
काहीजण मारले गेले आिण दोन कैद झाले. या सुमारास हमीदो ीनखान बहादूर आिण मतलबखान यानंा 
बातमी लागली. ते अमानु ाखानाच्या मदतीला धावले आिण िक याच्या बुरुजावर ठाण माडूंन रािहले. 
चोराचंी (मरा ाचंी) चौकी तेथे होती. मराठे तेथून पळून िक याच्या आत गेले. अमानु ाखान, 
हमीदो ीनखान वगैरेनी ठरिवले आहे की रातर्ीच्या वळेी िक यावर ह ा करावा आिण शतर्ूंना ठार मारावे. 
 

हे ऐकून बादशहाना अितशय आनंद झाला. खान मुहंमद कौल याने वरील मजकुराचा लखोटा 
आणला होता. त्याला स वापाच होन बक्षीस देण्यात आले. बादशहा हणाले:—“िक ा हाती आ यावर 
अिधक बक्षीस देण्यात येईल”. हरकऱ्याला दोन होन बक्षीस देण्यात आले. बादशहा हणाले 
“बक्षीरुहु ाखान याने अमानु ाखाच्या पाशी असावे. तरबीयतखान वगैरेना आ ा करण्यात आली की, 
अमानु ाखान हा िक यावर ह ा करील त्यावळेी त्यानंीही मोचार्तून बाहेर पडून िक यावर ह ा 
चढवावा आिण चोरानंा (मरा ानंा) ठार मारावे. अमानु ाखानाच्या मोचार्त असले या दमद याला गोळे व 
इतर सामान पाठवावे. असे छावणीचा कोतवाल सरर्बराहखान याला बजावण्यात आले. 
 

मातबरखानाचा मृत्य ू
 

गुलशनाबाद (नािशक) येथील बात यावंरून कळले की, तेथील ठाणेदार मातबरखान हा वारला, 
त्याला अडीच हजार वार आिण अडीच हजार जात अशी मनसब होती. 
 

दहा माचर् १७०४ 
 

बादशहाने आज न्यायकचेरी केली. काल रातर्ीचे एक हर अ  तीन घिटका झा या असता 
हमीदो ीनखान बहादूर याने फ ेदौलत कौल याच्या बरोबर हुजुरात पतर् पाठवले. पतर्ात पुढील मजकूर 
होता. “तोरणा िक याचे चोर (मराठे) हणत आहेत की, िक ा बादशहाचा आहे आ हाला अपराधाची 
माफी िमळावी. िजवाचे अभय िमळाव.े आ ही िक ा सोडून जाऊ”. एक घटकेनंतर हरकाऱ्यानंी मोचार्चा 
मुख तरबीयतखान याचा पुढील िनरोप आणला.—“िक यातील चोर (मराठे) िजवाच्या भयाने 
िक यातून बाहेर पडून तरिबयतखानाला भेटले. बादशाही अिधकारी िक यात दाखल झाले. 



 
अनुकर्मिणका 

तरिबयतखानाचा झडा िक याच्या दरवाज्यावर लावण्यात आला. िक याच्या बदंोब ताची खबरदारी 
घेण्यात येत आहे. यावळेी तरिबयतखानापाशी सुमारे साडे तीनश,े स र चोर (मराठे) हे कैदी हणून आले 
आहेत. काय आ ा? 
 

बादशहाने आ ा केली की दीड तासपयत नौबती झडण्यात या या. तरिबयतखानाला आ ा 
करण्यात आली की, चोरानंा (मरा ानंा) सोडून ाव.े त्यानंा हव ेअसेल ितकडे जाऊ ाव.े तोरणा 
िक याचे नाव बदलून िम  ताहुल गैब असे ठेवण्यात आले. नगारखान्याचा दारोगा मुहंमद अमीन याला 
िखलातीची व े देण्यात आली. पुढील मंडळीनी येऊन िक ा फ े झा याब ल बादशहाला अिभवादन 
केले:– 

(१) बक्षी रुहु ाखान, (२) अमीरउलउमरा जु दतुलमु क (मुख्य धान), (३) 
हमीदो ीनखान बहादुर, (४) िसयादतखान, (५) मतलबखान, (६) तह वुरखान, (७) 
खानाजादखान वगैरे यानंी बादशहाला नजरा िद या. बादशहाने हटले—“चागंली कामिगरी 
करण्यात आली. सेवा रुजू झाली. मतलबखान, हमीदो ीनखान वगैरेना बक्षीसे देण्यात आली. 
कुणाला ह ी, कुणाला शीरपेच, तर कुणाला िखलातीची व े अशा व तू देण्यात आ या. 

 
झुि फकारखानाने राजगड फ े झा याब ल अिभनंदन पतर् आिण िनसार (ओवाळणी) च्या पाचश े

अ यार् पाठिवण्यात आ या होत्या त्या बादशहाच्या नजरेखालून गे या. काल अमानु ाखान याने दोन 
कैदी िजवतं आिण चार चोराचंी (मरा ाची) डोकी अब ूमुहंमद द तगीर याच्या बरोबर हुजुरात पाठवली. 
बादशहा हणाले—अमानु ाखानाची सेवा रुजू झाली. अबू मुहंमदला बक्षीस हणून चार अ या देण्यात 
आ या. अमानु ाखान हा चाकणचा ठाणेदार होता. तो आिण त्याचा भाऊ अताउ ा याचं्या मनसबी 
वाढिवण्यात आ या. बादशहाने िवचारले येथून चाकण िकती लाबं आहे. सतरा कोस लाबं अस याचे 
बादशहाना सागंण्यात आले. बादशहा हणाले “आ ही त्या देशात छावणी करू”. 
 

बादशहाने आ ा केली की, कामबख्शाचा मीर बक्षी, नु तखान याने कािफला अहमदनगर पयत 
नेऊन पोहोचवला. त्याने सािंगतले माझी आिण शाहजा ाचंी पथके तोरण्याहून आली नाहीत. ती आ यावर 
मी उ ा जाईन. बादशहाने मान्य केले. 
 

कोरखान्याचा दारोगा तहवुरखान याने िवनंती केली की, चाळीस ढाली न याने िवकत घेऊन 
मोचार्त पाठिवण्यात आ या होत्या. त्याची िंकमत िमळावी, बादशहाने आ ा केली की, खिजन्यातून िंकमत 
देण्यात यावी. ढाली परत मागवनू घेण्यात येऊन कोरखान्यात ठेवण्यात या या. 
 

[यापुढील न द दोन िदवसापूंवीर्ची आहे हणजे आठ माचर् १७०४ ची आहे.] 
 

काल रातर्ी बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले. हमीदोपीनखान बहादूर व मतलबखान हे 
अमानु ाखानाच्या ठाण्याकडे गेले आहेत. रातर्ीच्या वळेी त्यानंी तोरणा िक याच्या तटावर दोर टाकले 
होते. चोर (मराठे) सावध झाले. त्यानंी दोर कापले. यातं पाच-सहा माणसे ठार झाली. हे ऐक यावर 
बादशहानी, मुहंमद आिरफ कौल याच्याकडे अ ावन ढाली िद या आिण हटले, ढाली 
हमीदो ीनखानाकडे तू पोहोचवनू परत ये. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बागलाण्याचा वाकेनवीस मुहंमद हािशम याला सुरत बदंरचा वाकेनवीस हणून नेमण्यात आले 
होते. तो हुकूम र  करण्यात आला. 
 

फकीर मुह मद शायर (संभाजीराजाचं्या दासीची मुलगी िहचे औरंगजेबाने याच्याशी लग्न लावनू 
िदले होते.) याचा पुतण्या सदुर्ि न बेग याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. 
 

हैदर्ाबाद कनार्टक वरील हिककतीवरून कळले, ते असे, जगदेवच्या इलाख्यातील मुह मद 
मसउद वगैरे िक ेदार हे आप या िक यातून दारुगोळा बाहेर काढून पाळेगार आिण इतर याचं्याकडे 
िवकण्यासाठी पाठवतात. यासंबधंी मीरबख्शीचा नायब मतलबखान याने त्यानंा तािकदपतेर् पाठवावीत अशी 
आ ा करण्यात आली. 
 

अकरा माचर् १७०४ 
 

गोिंवद हरकारा याच्या त डून पुढील हिककत कळली. नेमा (नेमाजी िंशदे) वगैरे बडंखोरानंी 
मालोदा हे गाव लुटून उध्व त केले. त्यानंी िसर ज गावाला (माळ यात) वढेा घातला. उ दतु मु क खान 
िफरोजजंग हा सैन्य घेऊन तेथे पोहोचला. लढाई झाली बादशहाच्या कृपेने शतर्पैुकी अनेक लोकानंा 
नरकाला पाठिवण्यात आले. अनेकानंा जखमी करण्यात आले. घोडे, नगारे, झडे, उंट, ह ी हे शतंर्ूंचे 
आप या हाती पडले हे ह ी, घोडे वगैरे रु तुमखानाकडून शतर्नेू घेतले होते पु कळ गुरे-ढोरे सोडिवण्यात 
आली अशारीतीने आप याला मोठा जय िमळाला. शतर्ू परािजत झाला आिण बुदेंलखंडाच्या वाटेने गढ 
(गढ मंडला) कडे पळून गेला. खान िफरोजजंग हे शतर्लूा मार देत चालले आहेत. बादशहा हणाले, 
“िफरोजजंगाची सेवा मान्य झाली.” बातमीचे पतर् हमीदु ीनखान याचं्याकडे पाठिवण्यात आले. त्याने ते 
वाचून बख्शी रुहु ाखानाकडे पाठवाव ेअशी आ ा झाली. 
 

काल िदवस मावळता शहाजादा मुह मद कामबख्श हा आपली मुले सुलतान मुहीउ ा आिण 
सुलतान िफरोजमंद यानंा बरोबर घेऊन बादशहाकडे आला. तोरणा फ े झा याब ल त्याने बादशहाचे 
अिभनंदन केले आिण नजरा िद या. 
 

शमशीरबेग याचे लग्न नरकवासी रामा (राजाराम महाराज) याच्या मुलीशी ठरले होते. तो 
बादशहाकडे मुजरा करण्यासाठी आला. बादशहाने त्याला एक घोडा, िखलातीची व े आिण मंुडावळ 
(सेहरा) या व तू त्याला िद या आिण त्याला आप या तंबकूडे जाण्यासाठी िनरोप िदला. 
 

बारा माचर् १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. काल रातर्ी बादशहानी मुगलखान यासं बोलाव ू पाठिवले. 
बादशहाच्या आ े माणे त्याने बादशहाच्या वा त यासाठी कोरेगावं, चाकण, खेड आिण िशकरापूर या 
गावातील योग्य (तळासाठी) अशा जागाचें नकाश े तयार करून आणले होते. ते बादशहानी पािहले. 
बादशहा हणाले, “अमानु ाखान याने खान मुह मद करावल व प ास गुजर्बदार्र यानंा बरोबर घ्याव ेआिण 
आमच्या छावणीसाठी खेड, चाकण, आिण िशकरापूर येथे जागा पहा या. 
 



 
अनुकर्मिणका 

गुलशनाबाद (नािशक) चा ठाणेदार मातबरखान हा वारला होता. त्याच्या जागेवर माहुली 
(क याणजवळ) चा िक ेदार आिण फौजदार याची नेमणूक करण्यात आली. माहुलीचा िक ेदार आिण 
फौजदार मातबरखानाचा मुलगा अबु मुह मद खान याची नेमणूक करण्यात आली. दोघाचं्या ही मनसबी 
वाढिवण्यात आ या. गुजर्बदार्राच्या ारे त्याचं्याकडे िखलातीची व े व नेमणूकीची फमार्ने पाठिवण्यात 
आली. त्यानंा आपाप या कामाच्या जागेवर पोहचवनू याव ेअसे गुजर्बदारानंा बजावण्यात आले. 
 

िक ेप ा (िव ामगड) चा िक ेदार व फौजदार लोदीखान याला बेनीशाहगड (राजगड) चा 
िक ेदार व फौजदार हणून नेमण्यात आले. पट् ाच्या िक यावर मानिंसग याची नेमणूक करण्यात 
आली. तोरण्याच्या िक यावर लोदीखानाचा मुलगा अ दुला याची नेमणूक करण्यात आली. बादशहाने 
आ ा केली की, “आ ही तोरण्यावरून कूच करण्यापूवीर् अमीरुलउमरा यानंी पुढे जाऊन पुण्याच्या 
घाटाच्या पिलकडे ल करच्या सुरिक्षततेची यव था करावी” 
 

बादशहाने आ ा केली की, “तोरणा िक ा फ ेझा याब ल नगारच्यानंा पधंरा हजार दाम बक्षीस 
हणून देण्यात यावते. तोरणा िक याचे नाव बदलून िमफताहुलगैब असे ठेवण्यात आले होते ते आता 
बदलून फ ेहुलगैब ठेवावे अशी आ ा करण्यात आली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, अहिदयानचा तनबख्शी (तनखा वाटणारा बख्शी) बाकरखान याने 
कािफ याबरोबर अहमदनगरला जाव.े 
 

तेरा माचर् १७०४ 
 

बादशहाने आज न्यायकचेरी (अदालत) केली. फराजखान्याचा अिधकारी अ दुलहादी याला 
बादशहाने आ ा केली की, पेशखाना (आघाडीचे तंब)ू उ ा पुढे रवाना करा. 
 

बादशहाने मंदीखान (िमअदी खानही असू शकेल) यासं िखलातीची व े देऊन त्याला जाण्यासाठी 
िनरोप िदला. बादशहा त्याला हणाले.—“तोरण्याचा नवीन िक ेदार लोदीखानाचा मुलगा अदु ा हा 
तोरण्याला येऊन पोहचेपयत तु ही िक याब ल खबरदारी बाळगा. तो (अ दु ा) आ यावर िक ा 
त्याच्या हवाली करून तु ही हुजुरात या.” अ दु ाखानाच्या नाव ेनेमणुकीचे फमार्न काढण्यात आले. त्याचा 
मुलगा मुह मद हसन याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. तोरणा फ े झा यावर तोफखान्याचा 
अिधकारी (िमर आितष) तरिबयतखान हा िक ा दखनच्या तोफखान्याचा अिधकारी मन्सूरखान याच्याकडे 
देऊन हुजुरात आला होता. तो बादशहाना भेटला. 
 

शहाजादा बेदारबख्त याच्या फौजेत तैनात असलेला खानआलम याने बादशहाकडे िवनंती अजर् 
(अजर् दा त) पाठिवला होता, तो बादशहाच्या नजरेखालून गेला. 
 

अबदालखान, अ दुलअलीखान व वलीबेग यानंी तोरण्याच्या वे ात तोफखान्याच्या खात्यात 
चागंली कामिगरी केली होती. यानंा िखलातीची व े देण्यात आली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

लोमजी वगैरे पाच मावळे यानंी वे ात चागंली कामिगरी केली. यापैकी लोमजीला एक ह ी 
आिण अ दुलकरीम वगैरेना िखलातीची व े देण्यात आली. मुह मद शफी याने पण अमानु ाखानाबरोबर 
वढेयात कामिगरी केली. त्याला एक घोडा आिण िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

सलीमबेग रोजबहानी याला गुळक ाचा िक ेदार हणून नेमण्यात आले. खान-ए-आलमचा 
भाऊ अ दुल कादर (संभाजी राजाना धरणारा मुकरबखान याचा मुलगा) याला िखलातीची व े देण्यात 
आली. 
 

तोरणा िक ा फ े करण्यात अमानु ाखान हा झटला याब ल त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

सरबेग यसावल याने तोरण्याच्या वे ात कामिगरी बजावली होती. त्याच्या मनसबीत सवलती 
देण्यात आ या. जवािहर बाजारचा िशर तेदार राजाराम याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

मुगलखान हा बहादुरगडाकडे चालला होता. त्याने िवनंती अजर् पाठिवला की. “हुजुरात 
पाठिवण्यासाठी हणून मी बहादुरगड येथे खरबुजाचंी लागवड केली आहे. त्याचा साभंाळ करावा अशी 
आ ा बहादुरगडचा िक ेदार अ दुल गफुरखान याला देण्यात यावी. मी नवाब जीनतुि सा बेगम 
(औरंगजेबाची मुलगी यानंा मुजरा करण्यासाठी त्याचं्या देवडीवर जाईन त्यावळेी िक देाराच्या माणसाने 
मला मना करू नये. 
 

बादशहाने आ ा केली की, “बेगमसाहेब या गो ीची सूचना देतील.” 
 

कामगारखान (औरंगजेबाचा मावसभाऊ) हा औरंगाबादेत होता. तो हुजुरात येत होता. त्याची 
मनसब काढून देण्यात येऊन त्याला तीस हजार रुपयाचे वषार्सन नेमून देण्यात आले. 
 

चौदा माचर् १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. खान िफरोजजंग आिण मुह मद अमीनखान याचं्या 
मनसबी वाढिवण्यात आ या. िफरोजजंगाच्या सैन्यात असलेले हािमदखान (िफरोजजंगाचा भाऊ) वगैरनी 
नेमाजी िंश ाचं्या लढाईत कामिगरी केली होती. त्याचं्या हु ाब लची मािहती मागवावी अशी आ ा झाली. 
फराजखान्याचा अिधकारी अ दुल हादी याने पेशखाना पुढे पाठिवला असे कळले. काल बादशहानंी 
चाकणचा िक ेदार अमानु ाखान याला एक ह ी बिक्षस िदला आिण खेड व चाकण या िठकाणी 
बादशहाच्या छावणीसाठी जागा पहावी, अशी त्याला आ ा केली त्याच्या बरोबर खान मुह मद करावल 
याला देण्यात आले. अमानु ाखानाने एक मजलेपयत पेशखान्याच्या बरोबर जाव,े अशी आ ा करण्यात 
आली. बेनीशाहगड (राजगड) येथील रसदेचा अिधकारी मुह मद हािशम याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
बहादुरगडच्या तळाचा रक्षक िमझार् सदरुि न मुह मद खान याचा िवनंती अजर् बादशहाने नजरेखालून 
घातला. 
 

पंधरा माचर् १७०४ 
 



 
अनुकर्मिणका 

िदवसाचा एक हर झाला असता बादशहा हे तख्तेखा ं(वाहून नेणारे िंसहासनाचे वाहन) वर बसून 
िनघाले. तोरणा िक याजवळून िनघून ते एक कोस आिण दहा साख या (जरेब) वास करून िदवसाचा 
एक हर आिण चार घटका झा या असता ते घाटाच्या पायथ्याशी असले या आप या िनवास थानात 
दाखल झाले. 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. गाजीउि नखान बहादूर िफरोजजंग याने िसर ज (माळवा) ला वढेा 
घालणाऱ्या नेमाजी िंश ावर जय िमळवला होता. याब ल त्याला बादशहाने िसपाहसालार ही पदवी िदली. 
बादशहाने आ ा केली की, त्याला देण्यासाठी पुढील व तू वगे या काढन ठेवण्यात या यात.—(१) खास 
िखलातीची व े, (२) एक ह ी, (३) एक रत्नखिचत िशरपेच आिण एक कमरप ा. हािमदखानाच्या 
मनसबीत वाढ करण्यात आली. 
 

आिबदखान ऊफर्  शखे अहमद हा गुलशनाबाद (नािशक) येथे तैनात होता. त्याला जैनुि न 
अिलखान याच्या जागी माहुलीचा िक ेदार हणून नेमण्यात आले. 
 

िदना (दसा) वजंारी हा मरा ाच्या कैदेत होता. तेथून सुटून तो आला. तो बादशहाना वासात 
भेटला. त्याने सात आ याचंी नजर िदली. बादशहाने आ ा केली की, अमानु ाखान याजंकडे दहा घोडे 
देण्यात यावते. अमानु ाखानाच्या सहकाऱ्यापैंकी ज्यानंी तोरण्याच्या िवजयातं कामिगरी केली. त्यानंा 
अमानु ाने हे घोडे ावते अशी आ ा झाली. मेहदीखान याला निवन िक ेदार येईपयत तोरणा 
साभंाळण्याचे काम देण्यात आले होते. बादशहाने त्याला तीन हजार रुपये आिण दोन घोडे िदले. 
 

िसि याकूतखान (जंिजऱ्याचा िसि ) याने किंलगडाच्या चार आिण खरबुजाच्या दोन करं ा 
पाठिव या होत्या. त्या बादशहाच्या नजरेखालून गे या. 
 

काल गोिंवदराव हरकारा याच्या बात यावंरून खालील हिककत कळली.–“श वाल मिहन्याच्या 
पधंरा तारखेस (१० फे ुवारी १७०४) खान िफरोजजंग हा बडंखोर सतर्साल (छतर्साल) याचा मुलगा हरी 
याच्यावर चाल करून गेला. तो धामोनी (सागरजवळ) व चदेंरीच्या वाटेने गढ या थळाकडे गेला. 
(धामगढ असे थळाचे नाव िदले आहे.) बारा कोस कूच करून त्याने मु ाम केला. खान िफरोजजंगाचे 
आघाडीचे सरदार हे हणजे खंजरखान, खुशखबरखान, रिहमउि नखान, व म हारराव वगैरे होते. ते 
शतर्चू्या पाठीवर होते. धामोनीच्या जवळ नेमा (नेमाजी िंशदे) वगैरे शतर् ू हे गािफल होते. वरील मोगल 
सरदार त्याचं्यावर तुटून पडले. शतर्ूंपैकी अनेक जण ठार आिण अनेक जण जखमी झाले. ह ी, घोडे, 
श े, वगैरे िवजयी सैन्याच्या हाती पडले. शतर्चूा पराजय झाला. आप या (मोगल) सैन्यापैकी अनेक जण 
ठार व जखमी झाले. श वालच्या सोळा तारखेस (११ फे ुवारी १७०४) खंजरखान वगैरेनी लुटीचा माल 
खान िफरोजजंगकडे आणला. पूवीर् खान िफरोजजंगाच्या फौजेत धान्याचा भाव रुपयाला दीड शरे होता. 
तो आता वीस शरे झाला आहे. खान िफरोजजंग याने आप या खंजरखान वगैरे सरदारानंा सािंगतले, 
“तुमच्यापैकी त्येकावर कृपा हावी अशी मी बादशहानंा िवनंती करीन” बादशहा हणाले, “िफरोजजंगाची 
सेवा मान्य झाली”. 
 

सतरा माचर् १७०४ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. पेशखाना हा मागील मु ामावरून आला होता. तो पुढे 
पाठिवण्याची आ ा झाली. मन्सूरखान हा तोरण्याहून येऊन बादशहानंा भेटला. बादशहाच्या आ ेने त्याने 
तोरणा िक ा हा मेहदीखान याचंकडे िदला होता. मुह मद अमीनखान बहादूर याला घाटाच्या मागार्च्या 
रक्षणासाठी पुढे पाठिवण्यात आले. भपूतराम उफर्  मुह मदअलीखान याचंी मुले मुह मद आकरम व मुह मद 
आ लम यानंा मनसबी देण्यात आ या. (भपूतराम हा नािशक - क याणचा अिधकारी मातबरखान याचा 
वकील असून तो मुसलमान झाला झोता.) िदलेरखान हा खान िफरोजजंगाच्या सैन्यात तैनात होता. 
त्याला सात हजारी मनसब होती. मनसबीत वाढ करण्यात आली. 
 

रुहु ाखान याने िवनंतीअजर् पाठिवला की, “येथे सरकारी कामे तंुबली आहेत. कोणाचीही नेमणूक 
झा यास बरे!” बादशहाने आ ा केली की, “िवजापूर-कनार्टकचा फौजदार खुदाबन्दाखान याला िलहून 
िवचारावे. त्याला मान्य अस यास छावणीत त्याची नेमणूक करण्यात येईल. राव गोपाळिंसग याला मदत 
हणून दोन हजार रुपये देण्याची आ ा झाली. 

 
बादशहाने आ ा केली की, “खान िफरोजजंगकडे पाचश ेघोडे पाठिवण्यात यावते. नेमा (नेमाजी 

िंशदे) याचंबरोबरच्या लढाईत ज्यानंी चागंली कामिगरी केली त्यानंा हे घोडे देण्यात यावते. 
 

अठरा माचर् १७०४ 
 

आज बादशहा तोरण्याजवळच्या घाटाखालून िनघाले. ते तख्तेखावंर वार होते. स वादोन 
कोसाची मजल मारून दुपारच्या सुमारास ते बिंक्षदाबख्श (िंसहगड) िक याच्या पिलकडे आले. 
िक याचा (िंसहगड) िक ेदार देवीिंसग याने िक यावरील तोफानंा सरब ी िदली. अमीरुल्उमरा 
(मुख्य धान) वगैरे बादशहानंा वासात भेटले. मुह मद अमीनखान बहादूर हाही त्यानंा भेटला. बादशहाने 
फकीर मुह मद शायर खानी याला होनाची एक िपशवी बिक्षस िदली. 
 

एकोणवीस माचर् १७०४ 
 

सईदखान हा नुसरतजंग (जु फीकारखान) याच्या फौजेत तैनात होता.त्याची मनसब वाढिवण्यात 
आली. त्याची दोन मुले मह मद आसफ व मुह मद मसूद याचं्याही मनसबी वाढिवण्यात आ या. 
 

वीस माचर् १७०४ 
 

बादशहाने आ ा केली की पेशखान्याचे तंब ू मागच्या मजलेवरुन आले की, पुढे पाठिवण्यात 
यावते.बादशहाने आज बख्शीरुहु ाखान आिण मतलबखान यानंा बोलाव ू पाठिवले. बादशहानंा 
कळिवण्यात आले की, रुहु ाखान आजारी आहे. मुजऱ्यासाठी येऊ शकत नाही. 
 

ठाणेदार ख्वाजाखान (वाई ातंाचा) याने िवनंती अजर् पाठिवला की, “माझा मुलगा हुजुरात आहे 
त्याला माझ्यापाशी तैनात के यास योग्य होईल.” िवनंती मान्य करण्यात आली. काल रातर्ी बादशहानंी 
ख्वाजाखानाच्या मुलाला बोलाव ूपाठवनू त्याला एक ह ी आिण दोन हजार रुपये देऊन त्याला आप या 
बापाकडे पाठिवले. 



 
अनुकर्मिणका 

 
मातबरखान (क याण-िभवडंीचा िदवगंत फौजदार) याच्या बिहणीचा मुलगा सैफु ा याला 

बऱ्हाणपूरचा बख्शी व वाकेनवीन हणून नेमण्यात आले. 
 

इरादतखान हा नबीशाहगड (राजगड) चा िक ेदार होता. त्याला हुजूरात बोलावण्यात आले. 
त्याचा नायब हणून देवीिंसगकडे राजगड िक ा साभंाळण्याचे काम देण्यात आले. 
 

रसुलाबाद उफर्  िशवापूरचा ठाणेदार ह मतु ा हा होता. त्याला बिंक्षदाबख्श (िंसहगड) चा 
देवीिंसगचा नायब हणून नेमण्यात आले. बादशहानी फमार्न आिण िखलतीची व े ख्वाजा िम ार् गुजर्बदार्र 
याच्याकडे िदली. आिण त्याला आ ा केली की, “या व तू अहमदनगर येथे स यद जाफर िपरजादा 
याच्याकडे नेऊन ा.” बादशहानी िनरुबेग वगैरे दोन गुजर्बदार्र यानंा पुढील माणे आ ा केली.––
“बऱ्हाणपूर पिरसरात चोर (मराठे) पसरले आहेत. माळ याचा सुभेदार शािह ताखान (थोर या 
शािह ताखानाचा मुलगा) हा आहे. शतर्चू्या पािरपत्यासाठी तु ही जाऊन शािह ताखानाला माळ याहून 
बऱ्हाणपूराकडे पोहोचवा.” 
 

माडंवगडचा फौजदार नवािजशखान याला माडंवगडहून काढून शहाजादा बेदारबख्त याच्या 
फौजेत पोहोचवनू या. 
 

गुजरातचा सुभेदार शहाजादा आजम (औरंगजेबाचा मुलगा) हा होता. त्याच्यातफ त्याचा नायब 
हणून सरअंदाजखान हा अजमीर येथे काम करीत होता. ही नेमणूक बादशहाने केली आिण त्याची मनसब 
वाढिवली. 
 

गुलशनाबाद (नािशक) चा ठाणेदार जैनूल आिबिदनखान याने बादशहाकडे पुढील िवनंती अजर् 
पाठिवला. “अबू मुह मदखान याने आपण मरहू्म मातबरखान याचे पुतर् आहोत असे हुजुरात सागंून मनसब 
िमळिवली आहे. पण अबू मुह मदखान हा मातबरखानाचा द क मुलगा आहे”. बादशहाने आ ा केली की, 
“अबु मुह मदखान आिण मरहूम मातबरखान याचे कारभारी यानंा हुजुरात आणाव.े” “माहुलीचा िक ा 
आिबदखानाच्या हवाली करा.” असे फमार्न जैनुि न अिलखानाकडे पाठिवण्यात आले. बादशहाने तािकद 
केली की, गुजर्बरदारानंी आिबदखानाला गुलशनाबादेहून (नािशक) माहुलीकडे पोचवावे आिण जैनुि न 
अिलखानाला माहुलीहून गुलशनाबादच्या ठाणेदारीवर पोचवावे. 
 

खान िफरोजजंग याने नेमा (नेमाजी िंशदे) वर जय िमळिवला होता. त्याच्या पुढील सहकाऱ्यानंा 
बिक्षसे देण्यात आली ती अशी.—(१) राजा इंदर्िंसग, िखलातीची व े व एक ह ी, तीन हजारी मनसबीत 
वाढ, (२) फरजामखान, िखलातीची व े व घोडा, मनसबीत वाढ. 
 

खान िफरोजजंगच्या अिधकाऱ्यातं थकलेली पगारबाकी वाटण्यात यावी, अशी आ ा करण्यात 
आली. 
 

एकवीस माचर् १७०४ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज िदवाणचे काम बदं होते. सकाळी बादशहाना कळिवण्यात आले की, बख्शी रुहु ाखान हा 
आजारी आहे. बादशहाच्या आ ेने हमीदु ीन खान बहादूर आिण हकीम हाजकखान यानंी जाऊन 
बख्शीरुहु ाखान याला पाहून यावे. त्या माणे ते दोघे जाऊन आले. हमीदु ीनखानाने येऊन सािंगतले की, 
रुहु ाखानाचा आजार वाढला आहे. बादशहानंी आप या वा त याजवळ असले या पिवतर् अवशषेाचंा 
(आसार) साद (तबररुक) हािफजबख्तावर याचं्या ह ते पाठवनू त्याला आ ा केली की, “हा साद 
बख्शीरुहु ाखानाला खाऊ घाला. रुहु ाखानाला हणाव ेकी, आसारशरीफ (पिवतर् अवशषेगृह) च्या 
सेवकासंाठी दोन हजार रुपये पाठवनू ा.” (औरंगजेबाकडे कोणीतरी पैगंबराच्या काही व तू, अवशषे, 
आणून िद या होत्या. त्यानंा आसारशरीफ हणजे पिवतर् अवशषे असे हणत. औरंगजेब हा नेहमी त्या 
व तंुसाठी वगेवगेळे िनवास थान तयार करून छावणीत ठेवीत असे. तो त्या अवशषेाचें मो ा भक्तीभावाने 
दशर्न घेई. तेथे कुराण-पठण आिद कायर्कर्म चालत.) रुहु ाखान याने आ े माणे केले. यािशवाय त्याने 
(रुहु ाखानाने) आप यातफ एक ह ी आिण एक घोडा हे दान हणून िदले. दुपारच्या वळेी बादशहाना 
कळिवण्यात आले की, रुहु ाखानाचा आजार कमी झाला. (पोटशुळाची यथा असावी) पण अशक्तपणा 
आहे. उ ा येथेच मु ाम करावा अशी त्याची िवनंती आहे. बादशहाने मान्य केले. 
 

 बावीस माचर् १७०४ 
 

बादशहाने आज न्यायकचेरी केली. आज अमीरुल्उमरा (मुख्य धान) हे बादशहानंा भेटले. परत 
जाताना रुहु ाखानाची कृती पाहून जा असे बादशहाने त्यानंा सािंगतले. त्या माणे त्यानंी केले. 
रुहु ाखानाने अमीरु उमराच्या तंबूवर एक ह ी आिण चार घोडे पाठिवले. पण ते हणाले या व तू आ ही 
तु हाला माफ के या आहेत. 

 
बादशहाना कळिवण्यात आले की, मुह मद अमीनखान बहादूर याचा भाऊ नजीरखान हा वारला. 

 
तेवीस माचर् १७०४ 

 
आज िदवाणचे काम बदं होते. 

 
चोवीस माचर् १७०४ 

 
आज िदवसाचा एक हर आिण एक घटक झाली असता, बादशहा हे बिंक्षदाबख्श िक याच्या 

(िंसहगड) पायथ्याशी असले या आप या िनवास थानाहून तख्तेखावंर बसून िनघाले. पावणेदोन कोसाची 
मजल मारुन ते िक याच्या पलीकडे पोहोचले. पुढील मंडळी ही बादशहानंा त्याचं्या वासात भेटली.—
(१) कामयाबखान, (२) शखे अ दुल कादर, (३) िफदायीखानाचा मुलगा मुह मद सलाह, (४) 
िमरमेहमूद, (५) मुह मदवासे, (६) मुह मदमुराद, (७) खान मुह मद. 
 

तरिबयतखान हा िपछाडीला होता तो येऊन बादशहाना भेटला. खान िफरोजजंग आिण त्याचे 
सहकारी यानंा नेमा (नेमाजी िंशदे) वर िवजय िमळव याब ल पुढील माणे बिक्षसे पाठिवण्यात आली.—
(१) िफरोजजंग : घोडा, सोन्याच्या हाजासिहत, (२) हािमदखान (िफरोजजंगाचा भाऊ)—िखलतीची 
व े व ह ी, (३) वहीमुदहीनखान (भाऊ)—िखलतीची व े, ह ी व मनसबीत वाढ, (४) 



 
अनुकर्मिणका 

सरअंदाजखान—िखलतीची व े, ह ी व मनसबीत वाढ. पुढील मंडळीना मनसबीत वाढ देण्यात आली—
फरजामखान, खंजरखान, महामदखान, अ दुलनबीखान, िरयायतखान, खुशखबरखान, असमाजी (याला 
चार हजारी मनसब होती), अजुर्निंसग, िदलेरखान, जानोजी (पाच हजार जात व दोन हजार वार अशी 
मनसब होती), म हारराव याला पाच हजार जात व पाच हजार वार अशी मनसब होती), राजा इंदर्िंसग, 
ख्वाजा इि तमास. 
 

स वीस माचर् १७०४ 
 

हमीदु ीनखान याने बादशहाच्या पहाणीसाठी पाग्यातून घोडे आणले होते. बादशहाने त्यापैकी एक 
घोडा सहा हजार रुपयाचा, एक चार हजार रुपयाचा आिण एक तीन हजार रुपयाचा असे तीन घोडे 
शहजादा आजम (गुजरातचा सुभेदार) याच्यासाठी िनवडले. एक घोडा तीन हजार रुपये िंकमतीचा खान 
िफरोजजंग याच्यासाठी िनवडला. त्याचं्याकडे पाठिवण्यासाठी हे घोडे वगेळे काढून ठेवावते अशी 
बादशहाने आ ा केली. मुलतानचा सुभेदार शहाजादा मुईजोि न (औरंगजेबाचा नातू, मो ा मुलाचा 
मुलगा) याने डािंळबाच्या चार करं ा पाठिव या होत्या. त्या बादशहाच्या नजरेखालून गे या. 
 

बादशहाच्या छावणीसाठी योग्य जागा िनवडावी हणून खान मुह मदकरावल व बहरावर 
खूषमंिजल हे दोघे खेड (आता राजगुरुनगर, िज हा पुणे) येथे गेले होते, ते परत आले त्यानंी सािंगतले 
की, “खेड हे भीमेच्या काठी आहे. छावणीची जागा भीमेच्या पिलकडच्या काठावर आहे. खेड येथून 
साडेतेरा (१३½) कोसावर आहे आिण येथून खेडला पोहचण्यासाठी सात मजला असे मु ाम होतील. 
 

स ावीस माचर् १७०४ 
 

मागाहून आलेला पेशखाना पुढे पाठवावा अशी बादशहाने आ ा केली. 
 

शहाहुसेन दरवशे याला बादशहाने एक ह ी अडीच हजार रुपये िंकमतीचा बक्षीस हणून िदला. 
(दरवशे हणजे साधुपुरुष). 
 

बादशहाने आ ा केली की, हमीदुि नखान आिण खानाजादखान यानंी बख्शीरुहु ाखानाकडे 
जाऊन त्याच्या कृतीची चौकशी करावी. त्या माणे ते जाऊन चौकशी करून आले. ते हणाले, 
“रुहु ाखान हा फार आजारी आहे. तापामुळे त्याला फार अशक्तपणा आला आहे. बादशहाने आ ा केली 
की, “हकीम हाजकखान याने जाऊन रुहु ाखान याच्यावर औषोधोपचार करावते. 
 

अ ावीस माचर् १७०४ 
 

आज हकीम हाजकखानाने येऊन बादशहाना सािंगतले की, रूहु ाखानाच्या आजारात उतार 
होतो आहे. बादशहानी त्याला रूहु ाखानाकडे औषधोपचारासाठी पुन्हा पाठिवले. 
 

ितसरा बख्शी याचा नायब खानाजादखान याने हमीदुि नखानाबरोबर पाठिवण्यासाठी पाच हजार 
वाराचं्या सैन्याची यादी (योजना, तुमार) तयार केली होती. ती पाहून बादशहा हणाले “िमफताहगड 



 
अनुकर्मिणका 

वगैरे िक े घेण्याच्या वळेेस मरहूम बख्शी बहरामंदखान याच्याबरोबर िकती सैन्य देण्यात आले होते” 
खानाजादखानाने उ र िदले की, “सहा हजार वाराचें सैिनक” यावंर बादशहाने पुढील माणे आ ा 
केली, “राजमाचीगड (लोणाव याजवळ) चा िक ा िंजकून घेण्यासाठी हमीदु ीन खानापाशी सहा हजार 
चारश े वार अशी सैन्याची यादी (तुमार, म टर रोल) तयार करा. या सैन्यात तरिबयतखान िमर आितष, 
अमानु ाखान, अताउ ाखान आिण िशविंसग वगैरे मंडळी असतील”. त्या माणे अंमलबजावणी करण्यात 
आली. बादशहाने पुढील माणे आ ा केली., “गुलशनाबाद (नािशक) येथील ठाणेदार जैनुि न अिलखान 
आिण त्या ातंातील ठाणेदार व फौजदार यानंी आप याजवळ असले या पथकापैंकी िन मी पथके 
हमीदु ीनखानाच्या सैन्यात आणावीत. िस ी अंबर (िस ी याकूतखानाचा द क मुलगा) याने आपले सैन्य 
हमीदु ीनखानापाशी ाव आिण वतः हजुरात रहावे. बादशहाने आ ा केली की जा तीच्या तोफा पूनागड 
(पुरंदर) येथे पोहचवण्यात या या. तोफखाना मातर् बादशाही छावणीबरोबर राहील. 
 

िशवापूरचा ठाणेदार अज्मतु ा याला मनसब देण्यात आली. तरिबयतखानाच्या सैन्यातील 
िभकारीदास (गुरुदासाचा मुलगा) याला मनसब देण्यात आली. 
 

बारा एि ल १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. आघाडीचे तंबू पुढे पाठवण्यात यावते अशी आ ा झाली. बहरावर 
खूषमंिजल याने िवनंती केली की, आ े माणे मी नदीच्या (भीमा) काठावर बादशाही छावणी व बादशहाचें 
िनवास थान याचं्यासाठी खेड येथे जागा पाहून आलो आहे. कोणालातरी पाठवनू ती जागा पाहून येण्यास 
आ ा हावी. बादशहानी हमीदु ीनखान व मतलबखान यानंा आ ा केली की, “तु ही जाऊन जागा पाहा 
आिण छावणीची आखणी करून या.” मुह मद अमीनखान याने चार चोर (मराठे) कैद करून आणले होते. 
बादशहाच्या आ ेने खानाजादखान याने त्यानंा बादशाही छावणीचा कोतवाल सरबहराहखान याजंकडे 
पाठिवले. बादशहाची आ ा होती की, त्यापैंकी दोघानंा ठार मारण्यात यावे. 
 

मरहूम रुहु ाखान (बख्शी रुहू ाखान हा खेडकर बादशहाचा वास चालू असताना वाटेत मरण 
पावला.) त्याच्या जड-जवािहराचंा तपशील बादशहानी पािहला. रुह ाखानाचा कारभारी ख्वाजाइकबाल 
याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, खान सामान याचा कारभारी फैजु ा आिण िमझार् सदुर्ि न मुह मद 
खान यानंी बहादूरगडाहून हुजुरात याव.े आजमगड (पुरंदर) चा िक ेदार जानबादखान याने िवनंती अजर् 
पाठिवला की, “बादशहा माझ्या हाताखालील देशातून (पुणे िज ातून) वास करीत आहेत. हुजुरात 
येऊन िवनंती करण्याची मला परवानगी असावी.” बादशहाने आ ा केली की, “पुरंदर िक यावरील 
तोफखान्याचा अिधकारी (दारोगा) िमरमुह मद याला िक यावर आपली कामे साभंाळण्यास देऊन तु ही 
हुजुरात याव.े” बादशहानंा कळिवण्यात आले की, “मंगळवे ाचा अमीन फौजदार िंचतू िचमणा हा मरण 
पावला.” 
 

तेरा एि ल १७०४ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज बादशहा चाकणहून तख्तेरवावंर बसून िनघाले. (िंसहासन—वजा वाहून न्यावयाचे वाहन, 
रवा ं हणजे वाहते तख्तेरवा ं हणजे तख्तवाहन) दोन कोसाची मजल मारुन ते खेडला येऊन पोहोचले. 
काल हमीदु ीनखान आिण मतलबखान हे बादशहाच्या आ ेने छावणीसाठी आिण बादशहाच्या 
िनवास थानासाठी भीमेच्या पिलकडे जागा पाहून आले होते. त्यानंी येऊन अजर् केला की नदीच्या पलीकडे 
छावणीसाठी जागा चागंली आहे. बादशहाने आ ा केली की, “पेशखाना बरोबर रहावा.” काल बादशहानी 
सरफराजखान याला बोलाव ूपाठिवले, त्याला आ ा केली की, अहमदनगरला जा आिण तेथून कािफला 
घेऊन या.” बादशहा हणाले, “आ ही उ ा येथे मु ाम करू, पेशखाना तसाच राहू ा.” 
 

काल बादशहाना कळिवण्यात आले की, “चोराचंी माणसे (मराठे) यानंी चाकण येथे येऊन गुरेढोरे 
लुटून नेली. तेथील िक ेदार व फौजदार अमानु ाखान हा त्याचं्या पाटलागावर गेला आिण त्याने त्याचें 
पािरपत्य करून गुरेढोरे सोडिवली.” पुढील मंडळी बादशहाना वासात भेटली— (१) अजीजखान, (२) 
सरकारखान, (३) गोपाळराय चौधरी, (४) य ाताजखान वगैरे. 
 

बादशहाने आ ा केली की, लोदीखान येईपयत मुह मद कारुण याने शाहगड िक याब ल 
खबरदारी बाळगावी. 
 

बादशहाने आ ा केली की, कडूस (पुणे िज हा) चा ठाणेदार िनजामराव याने 
तरिबयतखानाबरोबर राहून काम करावे. कामीलबेग याला रतनगडचा िक ेदार हणून नेमण्यात आले. 
 

मुह मद अमीनखान बहादूर याने िवनंती केली की, “आ ा होत असेल तर नवाब जीनतुि सा.बेगम 
(औरंगजेबाची मुलगी) िहच्या देवडीवर मुजऱ्यासाठी जाईन.” िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

चौदा एि ल १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. काल हमीदुि नखान व मतलबखान हे छावणीसाठी जागा पाहून 
आले होते. त्यानंी येऊन सािंगतले की, िनवडलेली जागा चागंली आहे, पण बादशहाच्या 
िनवास थानापासून नदी (भीमा) ही एक कोसावर आहे. लोकानंा पाण्याचा तर्ास हाईल. भेलगावजवळ 
(बहलगाव) जागा आहे. तीही नदीपासून लाबंच आहे. बादशहा हणाले, “पुन्हा जा, चार/पाच कोसात 
जागा पाहून या, काल िदवस मावळता हमीदु ीनखान व मतलबखान जागा पाहून आले. ते जागेचा नकाशा 
करवनू घेऊन आले होते. त्यानंी सािंगतले की, जागा खडकाळ आहे. तेथून चाकण अधार्कोस राहील. 
जागा काही उंच सखल अशी आहे. हे ऐकून बादशहा नाराज झाले. ते हणाले, ‘भीमा जेथे वळण घेते तेथे 
जागा पाहून या.” 
 

फकीर मुहंमद शायर याच्या भाऊबदंानंा ख्वाजा अ दुल कादर याच्याकडे देण्यात आले. त्याला 
िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

पंधरा एि ल १७०४ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले होते. बादशहाच्या आ े माणे छावणीसाठी जागा पाहावी 
हणून हमीदो ीनखान व मतलबखान हे भीमा नदीकडे गेले होते. भीमेच्या पलीकडे स वाकोसावर त्यानंी 
छावणीसाठी जागा िनवडली. त्यानंी तो मजकूर बादशहाकडे िलहून पाठिवला. रातर्ी बादशहाने त्यानंा 
बोलािवले आिण त्यानंा हटले की, उ ा सकाळी पेशखाना पाठवा. तु ही त्याचं्याबरोबर जा. तेथे छावणी 
आिण चबुतरे (ओटे) याचंी उभारणी करवा. तु ही आप या बरोबर बेलदार आिण लाकूड तोडे याचंा 
अिधकारी, िफदाईअमान याचा मुलगा कादरअमान याला घेऊन जा. 
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सोळा एि ल १७०४ 

 
आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. दिक्षणच्या तोफखानाचा अिधकारी (दारोगा) मन्सूरखान 

याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. त्याला बेनी शाहगड (राजगड) व फुतुहु  गैब (तोरणा) या 
िक याच्या संरक्षणासाठी पाठिवले. बादशहा त्याला हणाले—“या िक यावर लोदीखान वगैरे िक ेदार 
नेमले आहेत, ते येऊन रुजू होईपयत िक याचा साभंाळ करावा आिण िक यातील मोडतोड झालेला 
भाग नीट करून आिण िक यात रसद आिण सरंजाम याचा साठा करून परत याव.े मन्सूरखानाचा मुलगा 
मुहंमद जफर याची मनसब वाढिवण्यात आली आिण त्याला बापाबरोबर पाठिवण्यात आले. 
 

खान िफरोजजंग याच्या फौजेचा िदवाण मुहंमद कािजम याची मनसब वाढिवण्यात आली 
बादशहाने अजीजाखानाची आठवण केली. मीर तुजक (िश ाचाराचा अिधकारी) तह बरूखान याने िवनंती 
केली कीं, अजीजखान हा हमीदो ीनखानाच्या बरोबर पुढील मजलेवर गेला आहे. बादशहा हणाले— 
“आघाडीच्या फौजेतील सैिनकानंा हमीदो ीनखानाकडे पाठवनू ा. आिण त्या पथकातील सैिनकाचं्या 
नावाची त (तूमार) बक्षीच्या कचेरीतून घ्या.” 
 

सतरा एि ल १७०४ 
 

आज बादशहा सकाळी आप या िनवास थानातून िनघाले. त्यावळेी सकाळचा एक हर झाला 
होता. ते तत्खतेखावंर वार झाले. स वा कोसाची मजल मारून ते एक हर पाच घिटका झा या असता 
माकरी (खे ाचे नाव कदािचत पागरी असावे) या गावाजवळील आप या िनवास थानात दाखल झाले. 
बादशहाच्या वासात (१) अमानु ाखान, (२) मरहूम अलावदीर्खान याचा नातू मुहंमद मीर, (३) 
शाहजादा कामबक्ष याचा कमर्चारी मुहंमद रहीम, (४) छावणीतील सावकार गोपाळिंसग यानंी बादशहानंा 
भेटून त्यानंी भेटीच्या व तू िद या. बादशहाने पुढील मंडळींना मनसबी िद या आिण काहीच्या 
वाढिव या.—भा करराव हरकारा याचं्या मुलाचंा नायब क याण, मरहूम रुहु ाखानाची माणसे मुहंमद 
बाकरबक्षी, कृपाराम वकील, माधोराम सोमात, जमीलबेग आिण खोजा याकूत. सामानगड (को हापूर 
िज हा) चा माजी िक ेदार नेमत आला अ दुल रहमानच्या ऐवजी रतनगडचा िक ेदार आिण फौजदार 
हणून नेमण्यात आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. गुलबग्यार्चा िक ेदार नूरु ीनखान हा होता. 
त्याला िवजापूरचा सुभेदार चीनकुलीजखान याचा नायब हणून सैफखान याच्या जागेवर नेमण्यात आले. 
सैफखानाला गुलबग्यार्चा फौजदार व िक ेदार हणून नेमण्यात आले. 
 

अठरा एि ल १७०४ 
 

बादशहा यानंी मीर बक्षीचा नायब मतलबखान याला हटले— “दु यमबक्षीचे काम बंद पडले आहे. 
त्या खात्याचे चे अजर् वगैरे ठेवावयाचे ते काम तु ही करा. यािशवाय अजून काही काम िनघा यास ते तु ही 



 
अनुकर्मिणका 

करावे. यावर मतलबखानाने बादशहाना न पणे मुजरे केले. दिक्षणच्या तोफखान्याचा दारोगा मन्सूरखान 
याचा नायब हणून त्याचा मुलगा मुहंमद जफर याची नेमणूक करण्यात आली.” 
 

िवजापूर, कनार्टकचा फौजदार खुदाबदंाखान याच्या नाव ेफमार्न पाठिवण्यात आले. त्या माणे 
िवजापूरच्या सुभेदाराच्या नाव ेफमार्न आिण दाऊदखानाच्या नाव ेआ ापतेर् (ह बुलहुकम) ही पाठिवण्यात 
आले. इनायतउ ाखान (बादशहाचा िचटणीस) याच्या िवनंतीवरून त्याच्या खात्यातील िहशबे तपासनीस 
(मु तोफी) िगिरधारीलाल याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

कायनातखान याने िवनंती केली की, दारुगोळा पुण्याकडे पाठिवण्यासाठी (ठाणे मुिहयाबाद हे 
पुण्याचे नाव) तयार करण्यात आला आहे. संरक्षक पथक देण्यात याव.े मतलबखानाने ती यव था करावी 
अशी आ ा करण्यात आली. 
 

गुजर्बदार्रानंी अबदुल अजीजखान जु रचा फौजदार व िक ेदार याचं्याकडून मावळे सैिनक 
आणले होते. त्यानंा (मावळे) अमानु ाखानाकडे पाठवाव ेअशी आ ा झाली. 
 

हैदर्ाबादच्या भोवतालच्या भागातून धान्याची रसद आणण्यासाठी हाजी जोराकासी याची नेमणूक 
झाली होती. ती र  करण्यात आली. 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले.—रुदर्पडंीतचा भाऊ आिण मंगळवे ाचा अमीन िंचतो 
िचमणा हा मरण पावला आहे. त्याचा भाऊ सुतकात बसला आहे. बादशहाने आ ा केली की, त्याला एक 
दुखव ाची शाल देण्यात यावी आिण बाब ू पिंडत याने त्याला सुतकातून उठवनू हुजुरात आणावे. 
त्या माणे करण्यात आले. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली.—एका गुजर्बदार्राने मुहंमद अमीनखान बहादूर याला 
बहादुरगडला पोहोचवावे आिण तेथून िमजार् सदरु ीन मुहंमदखान याला हुजुरात घेऊन यावे. 
 

बादशहाने हािफज सरकारखान याला आ ा केली की, “खेडपासून नऊ लाख उंबऱ्यापयत आठ 
ठाणी बसिवण्यात यावी.” 
 

“गुलबग्यार्चा नवीन िक ेदार व फौजदार याची मनसब वाढिवण्यात यावी.” 
 

बादशहाने आ ा केली कीं, “िशकारीसाठी राखून ठेवलेले जंगल (रमना िशकारगृह) याचे रक्षण 
करण्यात याव ेव त्यासाठी शभंर बदूंकची नेमण्यात याव.े 
 

बादशहानंा पुढील माणे कळिवण्यात आले.—“छावणीमधे अदालत (न्याय कचेरी) च्या समोर 
गंज व सराफा ही कायम करण्यात आली आहेत. पण ितथे पाण्याचे दुिर्भक्ष फार आहे. िवनंती अशी कीं, हे 
दोन्ही (गंज व सराफा) हे मौजे खेडच्या िदशनेे छावणीच्या मागे कायम करावे.” बादशहाने िवनंती मान्य 
केली. 
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बादशहाने आ ा केली कीं, छावणीत बेलदारानंी िविहरी खणा या. 
 

एकोणीस एि ल १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

वीस एि ल १७०४ 
 

बागलाणचा फौजदार आिण सुरतेचा कारभारी नजाबतखान याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

चाकणचा बक्षी व वाकेनवीस गुलाम मुइयो ीन याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

खान िफरोजजंग याच्या िवनंतीवरुन मोिहमेच्या खचार्पैकी हणून त्याला दहा हजार रुपये ाव,े 
अशी आ ा करण्यात आली. 
 

कडूस (पुणे िज हा) चा ठाणेदार िनजामराव याला अमानु ाखान याजबरोबर तैनात करण्यात 
आले. िनजामराव याला एक हजार जात व सहाश े वार अशी मनसब होती. 
 

प ा िक याचा माजी िक ेदार लोदीखान याने पुढील माणे िवनंती अजर् पाठिवला:— 
 

“माझी नेमणूक नबीशहागड (राजगड) चा िक ेदार हणून झाली आहे. माझ्या कुटंुबाच्या 
योगके्षमासाठी केनवल (?) चा परगणा माझ्याकडे लावनू देण्यात आला होता, पण अलीकडे तो 
परगणा िकशगिंसग या माजी जहागीरदाराला देण्यात आला आहे. तो पूवीर् माणे मला तनखा 
जागीर हणून देण्यात यावा. मी माझ्या कुटंुिबयानंा तेथे ठेवनू हुजूरात येईन आिण िनरोप घेऊन 
आप या कामावर (राजगडाच्या िक ेदारीवर) जाईन. माझी दुसरी िवनंती अशी आहे.—मातबर 
खान (क याण, िंभवडंी आिण नािशकचा फौजदार) याच्याकडे िस र (नािशक िज हा) चा 
परगणा होता. मातबरखान मरण पावला आहे. त्यामुळे िस रचा परगणा आता सरकारात 
पायबाकी (इतरानंा देण्यासाठी मोकळा) हणून आला आहे. तो मला देण्यात यावा.” बादशहाने 
आ ा केली की, केनवलचा परगणा लोदीखानाला देण्यात यावा पण िस रचा परगणा पायबाकीच 
रहावा. पण त्याबरोबरच लोदीखानाला तो यव थेसाठी देण्यात यावा. 
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बादशहाना कळिवण्यात आले की, झुि फकारखानाचा मुलगा हयातउ ा हा दोन मिहन्याचंा होता. 

तो वारला. 
 

बावीस एि ल १७०४ 
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बाबू पडंीत रुदर्ा हा िबजापूर सु याचा कानूनगो होता. त्याचा भाऊ िंचतो िचमणा हा वारला. त्याच्या 
सुतकातून त्याला बाहेर काढून बादशहाने त्याला हुजुरात बोलावनू त्याला दुखव ाची शाल िदली. 
 

शखे गुलाम मुहंमद याने िशवद  याला हुजुरात आणले—तो मुसलमान झाला. त्याचे नाव अ दु ा 
ठेवण्यात आले. त्याला मनसब देण्यात येऊन िखलातीची व े देण्यात आली. मरहूम कहु ाखान याचंी 
मुले खलीलउ ाखान व ऐितकातखान यानंा बादशहा हणाले “तु ही दुपारच्या नमाजासाठी माझ्या 
हुजुरात येत चला. िसयातदखान (हा पुढे अहमदनगरचा िक ेदार झाला) याला न्यायखात्याचा मुख 
(सदर) मुहंमद अमीन खानबहादुर याचा नायब हणून नेमण्यात आले. सहु ाखानाच्या मृत्यबू ल त्याचा 
भाऊ नेमतउ ाखान (बगंालमध्ये अिधकारी) याच्याकडे दुखव ाची व े पाठिवण्यात आली. 
 

मुहमद मुरादखान (इितहासकार खाफीखान याचा िमतर्) याचा भाचा सु तान हसन याला 
बादशाही छावणी (खेड जवळील) आिण राजमाचीचा िक ा या मधील देशाची ठाणेदारी देण्यात आली. 
त्याला िनरोप देताना बादशहान आ ा केली की, शाहजादा कामबक्षाच्या सैिनकापैकी दीडश े वार व प ास 
पायदळ सैिनक हे सुलतान हसन याजबरोबर देण्यात याव ेयािशवाय वीस मनसबदारही त्याच्याबरोबर 
देण्यात याव.े 
 

मुहंमद रशीद हा नुकताच िवलायतेहून (मध्य आिशया) हुजुरात आला होता. त्याला न याने 
मनसब देण्यात आली. 
 

गोपाळिंसग याला कौलास (आन्धर् देश) ची िक ेदारी देण्यात आली. ती शाहजादा कामबख्श 
याच्या िवनंती वरून, त्याला िखलातीची व े ावी अशी आ ा करण्यात आली. गोपाळिंसग याला दोन 
हजार जात आिण आठश े वार अशी मनसब होती. 
 

मरहूम सहु ाखान याचा मालम ेपैकी सहा घोडे बादशहाच्या पाहणीसाठी आणण्यात आले. याची 
योग्य िनगा राखावी अशी बादशहाने आ ा केली. 
 

िवजापूरचा सुबेदार चीनकुलीजखान याने पुढील माणे िलहून पाठिवले––“मुहंमद सलीम हा 
जरातीखान (िक याचे नाव लागत नाही) िक याचा िक ेदार व फौजदार आहे.” 
 

अलीकुली हा नाथली (िक याचे नाव लागत नाही) िक याचा िक ेदार आहे. या दोघाचें 
चोराशंी (मरा ाशंी) अंत थ संबधं आहेत. या िशवाय याचं्यापाशी पथके सु ा िनयमा माणे बाळगलेली 
नाहीत. जरातखानचा पूवीर्चा िक ेदार जािबताखान हा चागंला बंदोब त राखीत होता. िवनंती अशी की, 
त्या दोघानंा काढून टाकण्यात येऊन जािबताखानाची पुन्हा नेमणूक करण्यात यावी. पतर्ा माणे 
अमलबजावणीचे कागदपतर् तयार करून आप या समोर आणावते अशी इनायत उ उ ाखान याला आ ा 
करण्यात आली. 
 

दौलताबादेच्या तोफखान्याचा अिधकारी अहंमदबेग हा होता. त्याच्याऐवजी मुहंमद सािदकचा 
मुलगा मुहंमदअली याची नेमणूक करण्यात आली आिण अहंमदबेग याला हुजूरात बोलावनू घेण्यात आले. 
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तेवीस एि ल १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. काल बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले:— 
 

“इ लामाबाद उफर्  चाकणचा िक ेदार आिण फौजदार, अमानु ाखान हा राजमाचीचा 
िक ा घेण्यासाठी गेला होता. वाटेत चोराचंा (मरा ाचंा) सुळसुळाट होता. अमानु ाखानाने 
त्याचं्या पैकी सात मुख माणसाचें गळे कापून हुजुरात पाठिवले आहेत” 

 
बादशहा हणाले—सेवचेा मुजरा झाला. (सेवा मान्य झाली). 

 
हरकाऱ्याचं्या त डून पुढील माणे कळले.—“चोर (मराठे) हे अहमदनगरकडे पसरले होते त्याचं्या 

पािरपत्यासाठी कामगारखान व शफतीकारखान गेले आहेत, ते अ ाप परत आले नाहीत.” 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली:— 
 

“हािफज सरकारखान करावल याने छावणीच्या पिरसराचा नकाशा नीट काढून 
हमीदो ीन खानाकडे न्यावा. हमीदो ीन खानाने नकाशा पाहून बादशाही छावणीच्या भोवती 
काटेरी कंुपणे घालावीत”. 

 
नजफकुली, मुहंमद व द मजक, रूहु ाखानाच्या खोजा तरिबयत वगैरेच्या मगसबी वाढिवण्यात 

आ या. अबदु ा िवजापुरी त्याचा मुलगा शखे अहमद ाला न याने मनसब देण्यात आली. ५६२ 
खानिफरोज जंगाच्या सैन्यातील ५६३ पुढील मंडळीच्या मनसबी वाढिवण्यात आ या:— 
 

(१) िदलेरखानाचा मुलगा अबदुलफताह याला मनसब वाढीबरोबर खान ही पदवी देण्यात आली, 
(२) ऐवजखान, (३) मरहूम वजीरखानाचा मुलगा मुहंमद अली, (४) मु ताफाकुली बेग, (५) फकीर 
मुहंमद, (६) मरहूम पुरिदलखानाचा मुलगा मुहंमदमीर, (७) मरहूम कादरदादखान याचा मुलगा नुरु ा, 
(८) खंजरखानाचा मुलगा ख्वाजाजािहद वगैरे. 
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आज िदवाण बदं ठेवण्यात आले. 
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बागलाणचा फौजदार व सुरतेचा मुतस ी (कारभारी) याने पुढील माणे िलहून पाठिवले:— 
 

“मिलक मोईजो ीन याचा जावंई मुहंमद सलाह मनसब देऊन माझ्यातफ सा हेरच्या (?) 
िक यावर नायब हणून नेमण्यात याव.े” िवनंती मान्य करण्यात आली. 
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हरकाऱ्याचं्या त डून पुढील हकीकत कळली. नरकवासी रामा (राजाराम महाराज) याचा मुलगा 
आिण त्या मुलाची आई व इतर पाचजण यानंा एका सेवकाने िवष िदले. त्यामध्ये ती माणसे मेली. मुलगा व 
आई अितशय आजारी पडले. (ही अफवा असावी.) 
 

बादशहानंा कळिवण्यात आले की,—“नेमाजी िंशदे वगैरे शतर्ू हे माडंवगडकडे पसरले आहेत त्या 
भागात छावणी करावी असा त्याचंा बेत आहे.” 
 

हरकाऱ्याचं्या त डून पुढील हकीकत कळली:— 
 

“खान िफरोजजंग याची आई वारली. (िहची कबर सोलापूरच्या दिक्षणेस भीमेच्या 
काठावर असून तेथे वसलेले गाव हणजे बेगमपुरी होय, बेगमपुरी हे सोलापूरपासून अ ावीस 
मलैावर आहे. तेथील कबर ही औरंगजेबाच्या मुलीची नसून, िफरोजजंगाच्या आईची आहे.) 
दुखवटा यक्त करण्यासाठी शाहजादा बेदारबख्त हा बऱ्हाणपूरला गेला आिण िफरोज जंगाच्या 
तंबवूर जाऊन तो िफरोजजंगला भेटला.” 

 
ीरंगप ण 

 
मीर बक्षीचा नायब मतलबखान याने पुढील माणे अजर् केला,—“ ीरंगप णचा हरकारा व 

समानेनवीस (वृ ातं लेखक) अबदुल्रहमान याने मला िलिहले आहे की,—“मला अपराध नसताना 
बदलण्यात आले आहे.” 
 

अबदुल्रहमान हा सध्या बहादुरगड येथे पोहोचला आहे. तो हणतो की, आप याला पूवीर्च्या 
जागेवर बहाल करण्यात याव.े ( ीरंगप णच्या राजाकडून) मी खंडणी दाखल एक ह ी आणला आहे. 
त्याब ल आ ा हावी. बादशहाने आ ा केली की, “अबदुल्रहमान याला बहाल करण्यात येते. त्याला 
दोनश े जात अशी मनसब देण्यात येते. खंडणीचा ह ी सरकारात घ्यावा. अबदुल्रहमानच्या जागी 
ीरंगप ण येथे नेमलेला हरकारा मुहंमद बाकर याला हुजूरातं बोलावनू घ्याव.े” 

 
हतगड (तालुके बागलाण—िज हा नािशक) चा िक ेदार आिण नूरअलीचा मुलगा मीर मुहंमद 

आिकल याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

औरंगाबादची बातमी 
 

औरंगाबाद येथे असले या हरकाऱ्याच्या िलिहण्यावरून पुढील माणे कळले. झुि फकारखान याने 
गिनमाचं्या (मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी पुढील सरदार पाठिवले:— 

 
(१) रामिंसग (हाडा) 
 
(२) रावदलपत बुदेंला. (इितहासकार भीमसेन—सक्सेनाचा िमतर्.) 
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(३) राव—कान्हो. (कान्होजी जेधे) 
 
(४) नवरोज बेगखान 
 
(५) रु तुम बेगखान 

 
हे लोक सुभे खानदेशाच्या परगणे दहेजगाव (धरणगाव) येथे शतर्चूा सरदार खंडो (खंडोजी 

दाभाडे) व इतर सरदार तीन हजार वारासिहत होते. तेथे उभयपक्षाचंी लढाई झाली. शतर्ूंपैकी अनेकजण 
जखमी व अनेक जण ठार झाले. शतर्चूी घोडी, श े वगैरे बरीच लूट आप या हाती लागली बादशहा 
हणाले.—“सेवा मान्य झाली.” 

 
(आध या िदवशीची न द येथे आली आहे.) 
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आजमगड उफर्  पुरंदर येथील िक ेदार जानबाजखान हा आ े माणे येऊन बादशहास भेटला. 

मीर आितश तरािबयत खान हा आजारी होता, तो बरा झा यावर येऊन बादशहानंा भेटला. 
 
पुढील मंडळीकडे छावणीच्या चौक्याचंी यव था पुढील माणे देण्यात आली. पिहली चौकी 

अमीरउल्उमरा, (मुख्य धान), दुसरी चौकी मरहूम रुहु ाखानाच्या ऐवजी तरिबयतखान ितसरी चौकी, 
तरिबयतखानाच्या ऐवजी िमजार् स रु ीन मुहंमदखान, चौथी चौकी मुहंमद अमीनखानाच्या ऐवजी–
मतलबखान, पाचवी चौकी मतलबखानाच्या ऐवजी िसयादतखान. 
 

संभाजी राजांची मुलगी 
 

नरकवासी संभा (संभाजी राजे) याचं्या मुलीचे लग्न फकीर मुहंमद शाईर याचबरोबर ठरिवण्यात 
आले होते. ते बदलण्यात आले. आता ितचे लग्न िसकंदरखान मरहूम (िवजापूरचा शवेटचा बादशहा 
िसकंदर आिदलशहा) याचा मुलगा गुलाम मोईयोि न याजबरोबर ठरिवण्यात आले.त्याला िखलातीची 
व े देण्यात आली. 
 

मोलीगड (?) चा देशमुख सामाजंी हा आप या सहकाऱ्यानंा सोडून कायनातखान याच्या 
मध्य थीने हुजूरात आला होता. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. मुहंमद फारूखखान जहानी याला 
शाह ड गर (अधोनी, तालुका करनूल, िज हा आंधर् देश) येथे िक ेदार हणून नेमण्यात आले होते. 
त्याला िनरोप देण्यात आला. 
 

बऱ्हाणपूर येथे असले या हरकाऱ्याच्या िलिहण्यावरून पुढील माणे कळले.—खान िफरोज जंग 
हा श वाल मिहन्याच्या चौदा तारखेस (नऊ फे ुवारी १७०४) बऱ्हाणपुरास आला. 
 



 
अनुकर्मिणका 

दंडराजपुरीचा िक ेदार व फौजदार िस ी याकूत (याकूत) खान याच्या िवनंतीवरून शखे याकब 
याला मनसब देण्यात आली. 
 

बादशहानंा कळिवण्यात आले ते असे.—हािफज सरकारखान करावल याने आ े माणे 
छावणीच्या मागे रमण्यासाठी (कुरण) मौजे अनाळा (?) येथे जागा नेमली होती. माणसे गवत आणावयास 
गेली होती पण रमण्याच्या अिधकाऱ्याने त्यानंा परतवनू लावले. बादशहा हणाले मतलबखान करावल बेगी 
याने हबीबउ ा रमणादार याला ताकीद करावी की, गवत कापण्यास मना करू नये पण िशकार करू देऊ 
नये. 
 

एक मे १७०४ 
 

बादशहाच्या आ ेने बाकरखान याला त्याचा भाऊ मरहूम सहु ाखान याच्या सुतकातून काढून 
हजूरात आणण्यात आले. त्याला शोकव े देण्यात आली. त्यानंतर बाकरखान याला अहमदनगरला 
जाऊन िमजार् सदरु ीन मुहंमदखान याला घेऊन येण्यासाठी पाठिवण्यात आले. हमीदो ीनखान आजारी 
होता, तो बरा होऊन हुजूरात आला आिण बादशहाला भेटला. शाहजादा मुअ म याचा िदवाण मुनीमखान 
याला काबुल सु याचा िदवाण हणून नेमण्यात आले (हाच पुढे मोअ म–; बहादुरशहा याचा मुख्य धान 
झाला.) 
 

सलीम बेग याला गुरमकंुडा येथे िक ेदार हणून नेमण्यात आले होते. तो हुकूम र  करण्यात 
येऊन त्याला कामबक्षच्या सैन्याच्या तोफखान्याचा मुख हणून नेमण्यात आले. रावमानिंसग याला 
मािणक द ड येथे ठाणेदार हणून नेमण्यात आले. 
 

इराणच्या बादशहाचा भाचा अलीतकी हा िंहदु थानात आला होता. तो हुजुरात येत होता. 
त्याच्यासाठी राहण्याचे िठकाण आिण इतर भेटी िनवडून ठेवा या अशी आ ा करण्यात आली. 
 

दुगार्दास राठोडचा भाऊ खेमकरण हा शहाजादा आजमपाशी तैनात होता. त्याला मनसबीवरून 
बडतफर्  करण्यात आले. 
 

दोन मे १७०४ 
 

तोरणा िक ा िंजकून घेत याब ल दण्डराजपुरीचा फौजदार िस ी याकूतखान याने ओवाळणी 
हणून प ास अ या पाठिव या होत्या. त्या यारअली बेग याच्या माफर् तीने बादशहासमोर ठेवण्यात 
आ या. 
 

तीन मे १७०४ 
 

ओरीसाचा माजी सुभेदार कामगारखान (औरंगजेबाचा मावसभाऊ, माजी मुख्य धान मुहंमद 
जाफर याचा मुलगा आिण बागलाणचा माजी फौजदार नामदारखान याचा सख्खा भाऊ) हा आपली मुले 
घेऊन हुजूरात येऊन बादशहानंा भेटला. 



 
अनुकर्मिणका 

 
सफर् राजखान हा कािफला घेऊन येण्यासाठी गेला होता. तो परत येऊन बादशहानंा भेटला. 

 
अकलूज उफर्  असदनगरचा िक ेदार व फौजदार हणून ईहिसशामखान याचा नातू आिण शखे 

हािमद याचा मुलगा अ दुल वहाब याला नेमण्यात आले होते. त्याला अकलूजकडे जाण्यासाठी िनरोप 
देण्यात आला. 
 

भा करराव हरकारा याची िकशनराव वगैरे मुले औरंगाबादेहून कािफ याबरोबर आली होती. ती 
विडलाचं्या सुतकात बसली होती. त्यानंा सुतकातून उठिवण्यासाठी आिण हुजूरात घेऊन येण्यासाठी 
बाबपूिंडत यास पाठिवण्यात आले. पुढील मंडळींकडे बादशहाची फमार्न पाठिवण्यात आली.—(१) 
गुजराथचा सुभेदार आ म, (२) मु तान व ठ ा येथील सुभेदार शाहजादा मोईजोि न, (३) अलाहाबादचा 
सुभेदार िसपहदारखान. 
 

नायब बक्षी मतलबखान याचा मुलगा मीर अस उ ा हा आपला भाऊ मुहंमद हसन याच्या 
लग्नासाठी औरंगाबादेस गेला होता. तो परत येऊन बादशहाला भेटला. 
 

चार मे १७०४ 
 

आज मोहरमचा दहावा िदवस. बादशहाने सात अनाथ मुलानंा आप या हुजूरात बोलिवले, त्याचं्या 
म तकावर हात ठेवला आिण त्यानंा सोने-नाणे देऊन परत पाठिवले. बादशहाने पुढील माणे आ ा 
केली—िमजार् बेग गुजर्बदार्र हा िमजार् सदरु ीन मुहंमदखान यासं आणण्यासाठी अहमदनगरला गेला आहे. 
त्याने (गुजर्बदार्र) तेथून पुढे जाव ेआिण खान िफरोजजंग िसपहसालार याला घेऊन बेदार बख्शापाशी 
पोहोचाव.े 
 

मादूंनगड (माडंवगड) येथे चोरानंी (मरा ानंी) छावणी घातली आहे. बेदारबख्त आिण खान 
िफरोजजंग यानंी एक होऊन त्याचें पािरपत्य करावे. गुजर्बदार्रला एक घोडा बक्षीस देण्यात यावा. चोर 
(मराठे हे िंनबगावच्या िदशनेे बादशाही छावणीच्या देशात) पसरले होते. त्याचें पािरपत्य करावे हणून 
सफर् राजखान यासं बरोबर पथके देऊन पाठिवण्यात आले. त्याच्याबरोबर रायभानला पाठिवण्यात आले. 
रायभानच्या संरक्षणासाठी दोन बदूंकची आिण ज ूखास (बादशाहाच्या खाशाचें) माणसे देण्यात आली. 
त्यानंा िनरोप देण्यात आला. 
 

पाच मे १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

सहा मे १७०४ 
 



 
अनुकर्मिणका 

इरादतखान मीरतुजक हा बेिनशाहगड (राजगड) च्या संरक्षणासाठी मागे रािहला होता. 
मन्सूरखान हा तेथे जाऊन पोहोच यावर इरादतखानाने मन्सूरखानाकडे िक ा सोपिवला आिण तो 
आप या मुलासिहत बादशहाच्या हुजूरात येऊन त्यानंा भेटला. 
 

इराणच्या बादशहाचा भाचा अलीतकी याला गुजर्बदार्र सुरतेच्या बदंरावरून हुजूरात घेऊन आले. 
 

भा करराव हरकारा याची मुले कन्हैयाजी व अ करन यानंा शोकव े देण्यात आली. 
 

मरहूम अशर्दखान (माजी महसूल मंतर्ी) याचा मुलगा मुहंमद अली याची मनसब वाढिवण्यात 
आली. 
 

मरहूम शरीफखान याचा मुलगा स यद अ दुल रहीम याला वऱ्हाड सु याच्या िजिजयाकर गोळा 
करण्याचा अमीन (अिधकारी) हणून नेमण्यात आले. इराणच्या बादशहाचा नातू (मुलीचा मुलगा) अली 
तकी याचे वागत नु तखान मीर तुजक याने िदवाणेखास पासून रेहकलाबार (श े ठेवण्याची जागा) 
पयत करावे अशी आ ा झाली. अली तकीला देण्यासाठी एक ह ीण काढून ठेवण्यात आली होती, ती 
बादशहाने नजरेखालून घातली. 
 

रायरी (रायगड) चा िक ेदार व पुण्याचा ठाणेदार िशविंसग हा हुजूरात होता. िमजार् सदरु ीन 
मुहमदखान याला घेऊन येण्यासाठी, त्याला बाकरखान याजंबरोबर पाठवावे अशी आ ा झाली. ख्वाजा 
िमरकचा मुलगा मुहंमदरजी याला मुहंमदरजाच्या ऐवजी हलकी (हलसंगी?) चा फौजदार हणून 
नेमण्यात आले. मरहूम अमानत खान याचा मुलगा मुहंमद तकी (मािसरउल्उमराचा कतार् शहानबाजखान 
याचे घराणे) याला पूवीर् माणे बऱ्हाणपुरच्या वाकेनवीसीच्या जागेवर बहाल ठेवण्यात आले. 
 

मुहंमद फारुकखान जहानी हा शहादुगर्चा िक ेदार होता. त्याने काही िवनंत्या के या होत्या त्या 
मान्य करण्यात आ या. 
 

आजमगड उफर्  पुरंदरचा िक ेदार जानबाजखान याने पुढील माणे िवनंती केली:— 
 

(१) िक यात तैनात असलेले बदूंकची पगार न िद यामुळे आिण धान्याच्या महागाईमुळे 
किठण पिरि थतीत आहेत. त्याचंा पगार िमळावा. बादशहाने आ ा केली की, दिक्षणच्या 
तोफखान्याचा अिधकारी मन्सूरखान याचा नायब मुहंमद जफर याच्याबरोबर पगार बाकीची र म 
पाठिवण्यात यावी, हणजे जागेवर जाऊन पगार वाटून देता येईल. 

 
(२) िक ेदाराची दुसरी िवनंती अशी की, “माझे कुटंुबीय आिण माझी सरंजाम सामुगर्ी ही 

ठेवण्यास सोईचे जाव े हणून मुिहआबाद उफर्  पुणे हे ठाणे माझ्याकडे देण्यात आले होते. पण 
अलीकडे त्या मागार्च्या रक्षक हणून (राहदार) िशविंसग याची नेमणूक झाली आहे. मी आ ा 
करतो की, मौजे िंचचवड वगैरे ही काही अटीवर मला तनखा जहागीर हणून देण्यात यावी. 
िवनंती मान्य झाली नाही. 

 



 
अनुकर्मिणका 

सात मे १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

मरहूम कदीमकुलीखान याचा मुलगा जाफर बेग याची मनसब वाढिवण्यात आली. तरिबयतखान 
मीर आितश हा आजारी आहे असे कळले. हकीम हाजतखान याने त्याच्यावर उपचार कराव ेअशी आ ा 
झाली. 
 

आठ मे १७०४ 
 

गुलबगार्चा पीरजादा स यद हसन शहीद याचा भाऊ स यद मंझली याने पेशकश आिण अजर्दा त 
पाठिवली होती. ती यार अलीबेगच्या माफर् तीने बादशहाच्या समोर ठेवण्यात आली. पेशकशीत कुराणाची 
त, धनु यबाण इत्यािद व तू होत्या. (इथे स यद हसनचा उ ेख शहीद असा केला आहे. त्याअथीर् तो 
कोणत्या तरी करणात मारला गेला असावा.) 
 

बादशहानंा कळिवण्यात आले की, सदरु ीन मुहंमदखान हा बादशाही छावणीपासून सहा कोसावर 
आलेला आहे. त्याला आणण्यासाठी बाकरखान गेला होता. तो त्याच्याबरोबर आहे कािफ याला बारनेर 
(?) येथे ठेऊन तो सदरु ीनच्या बरोबर आला आहे. 
 

अ रे बनिवणाऱ्या मुहंमद अमीनला (खुशबसूाज) एक ह ी ावा अशी आ ा झाली. 
 

नऊ मे १७०४ 
 

सदरु ीन मुहंमदखान याच्यातफ िवनंती करण्यात आली की, आपण छावणीजवळ आलो आहोत. 
छावणीत येण्यासाठी आप याला द तक ( वशेपतर्) देण्यात याव.े िवनंती मान्य करण्यात आली. मरहूम 
रूहु ाखानाच्या तळावर त्याने उतरावे अशी आ ा झाली. 
 

इराणच्या बादशहाचा नातू (मुलीचा मुलगा) अली तकी आजारी अस याचे कळले. हकीम 
हाजकखान याने त्याच्यावर उपचार करावे अशी आ ा झाली. 
 

बसवा प णचा फौजदार 
 

रु तुमबेग हा कनार्टकचा िदवाण आिण बसवा प णचा (दिक्षण कनार्टक-िशमोग्या जवळ) 
फौजदार होता. त्याला िकफायतखान ही पदवी देण्यात आली. आिण त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

शखे गुलाम मुहंमद उफर्  बाकीराम याची बायको इ लामकंुवर िहचे नाव बादशहाने रिहमउि सा 
आिण मुलीचे नाव उमतुि सा असे ठेवले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

खंडोजीचा मुलगा महादाजी हा शतर्लूा (मरा ानंा) सोडून हुजूरात आला होता. जिजयाचा 
अमीन मुहंमद गौस याच्या मध्य थीने तो मुसलमान झाला. त्याचे नावं गािलब इ लाम असे बादशहाने 
ठेवले. त्याला दोनश ेजात व वीस वार अशी मनसब देण्यात आली. त्याला िखलातीची व े ावीत अशी 
आ ा झाली. 
 

दहा मे १७०४ 
 

चोराचें (मरा ाचें) पािरपत्य करण्यासाठी सफर् राजखान हा मंचर या खे ाकडे गेला होता. 
त्याने पुढील माणे िलहून पाठिवले—“माझी आिर्थक पिरि थती चागंली नाही. कृपा हावी.” त्याला दहा 
हजार रुपये ावते अशी आ ा झाली. क याण आिण नािशकचा अिधकारी मातबरखान हा वारला होता. 
त्याचा मुलगा अबमुूहंमदखान हा विडलाचंी मालम ा घेऊन गुलशनाबाद (नािशक) हून िनघाला. तो जु र 
पयत पोहोचला. चोरानंी (मरा ानंी) जु र जवळ त्याची वाट अडिवली आहे. सफर् राजखानाने जाऊन 
अबू मुहंमदखानाला हुजूरातं घेऊन याव ेअशी आ ा झाली. 
 

मुगलखान हा बहादुरगडहून सदरु ीन मुहंमदखानाच्या बरोबर आला होता. तो बादशहाना 
भेटला. बादशहानंी त्याला फळफळावळे िदली. त्याच्या िवजयाब ल ाथर्ना केली आिण त्याला 
सफर् राजखानाकडे पाठिवले. 
 

चोराशंी (मरा ाशंी) झाले या यु ातं मरहूम फकीर मुहंमदच्या भाऊबदंानंी कामिगरी केली 
होती. त्यानंा मदत हणून त्याचं्यामध्ये तीस घोडे वाटून देण्यात यावते अशी आ ा झाली. 
 

अकरा मे १७०४ 
 

िमजार् सदरु ीन मुहंमदखान याला मरहूम रुहु ाखान याच्या जागी बक्षी हणून (दुसऱ्या 
कर्माकंाचा) नेमण्यात आले. तो येऊन बादशहानंा भेटला. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. त्याला 
अडीच हजार जात व एक हजार वार अशी मनसब होती. मरहून अरबखानाचा मुलगा हशमतउ ा हा 
रसूलाबादचा ठाणेदार होता. त्याला िशविंसगाच्या ऐवजी पुण्याचा फौजदार हणून नेमण्यात आले. 
 

मन्सूरखानाचा मुलगा मुहंमद गजनफर याला औरंगाबादचा अिधकारी हणून नेमण्यात आले. 
 

मरहूम कादरदादखान याचा मुलगा फ ेउ ा याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

बागलाण्यातील जोलहर िक याचा िक देार मुहंमद गजनफर याची मन्सब बागलाण्याचा 
फौजदार नजाबतखान याच्या िशफारशी वरून वाढिवण्यात आली. 
 

नईमबेग व कादबेग हे िजजी व हैदर्ाबाद कनार्टकचा फौजदार (नायब) दाऊदखान प ी याचकडे 
फमार्न घेऊन गेले होते. ते तेथून दाऊदखानाचे िवनंतीपतर् घेऊन आले. दाऊदखानाने त्याचं्याबरोबर पधंरा 
हजार रुपये, तंजावरचे जिमनदार व इतर पाळेगार याचं्याकडून वसूल केलेले आिण जडजवािहऱ्यानंी 
भरले या दोन पे ा पाठिव या होत्या. मतलबखानाने बादशहाच्या समोर ठेव या. 



 
अनुकर्मिणका 

 
म हाररावाचा मुलगा शकंराजी (शकंराजी म हार) हा मरा ाचं्या गोटातंील होता. त्याला 

आप याकडे वळवनू घेऊन दाऊदखानाने बादशहाच्या हुजूरात पाठिवला होता. त्याला देण्यासाठी 
िखलातीची व े, एक ह ी आिण पाचं हजार रुपये वगेळे काढून ठेवण्यात याव ेअशी आ ा झाली. 
 

गजपत कंबू उफर्  अ दुल माबदू याची मुले शतर्चू्या (मरा ाचं्या) कैदेतून सुटून वाई ातंात आली 
आहेत. असे बादशहानंा कळिवण्यात आले. बादशहाने आ ा केली की, गुजर्बदार्रानंी पाईने िवलायत (वाई 
ातं) चा ठाणदार खाजाखान याच्याकडे आ ापतर् घेऊन जाव ेआिण अ दुलमाबदूची मुले आिण शाईरखान 
मरहूम याचा नातू शमशीर बेग यानंा आप याबरोबर आणाव.े 
 

बारा मे १७०४ 
 

बादशहाने आ ा केली की, ख्वाजा मसबूद महली याने खेड येथे आप या देखरेखीखाली एक बाग 
तयार करावी. 
 

तेरा मे १७०४ 
 

सफर् राजखान व मुगलखान हे मरहूम मातबरखान याचा मुलगा अब ू मुहंमदखान याला मातबर 
खानाच्या मालम ेबरोबर हुजूरातं घेऊन आले. मालम ेत दोन लक्ष चार हजार रुपये, बारा घोडे, दोन 
ह ी, आठ उंट आिण इतर सरंजाम होता. बादशहाने आ ा केली की, सगळी मालम ा कारखान्यातं 
(संबधंीखात्यातं) जमा करण्यात यावी. मरहूम मातबरखानाच्या कारभाऱ्यानंी िदवाणाचं्यापाशी रुजू हाव.े 
 

यारअलीबेग याने पुढील मजकूराचे पतर् पाठिवले:— 
 

चाकणचा िक ेदार व फौजदार अमानु ाखान आिण इतर मुगल पथके यानंी तंुगच्या िक याला 
वढेा घातला होता. बादशहाच्या कृपेने िक ा ता यात आला आहे. पतर् आणून देणाऱ्याला (खान मुहंमद) 
याला चार होन आिण हेरानंा होन देण्यात आले. 
  



 
अनुकर्मिणका 

 
 
 
 

मोगल दरबारची बातमीपतेर् 
 
 

१३ मे इ. स. १७०४ ते ५ जून १७०४ 
 
 
 
 
  



 
अनुकर्मिणका 

 
मोगल दरबारची बातमीपतेर् 

 
१३ मे इ. स. १७०४ ते ५ जून १७०४ 

 
तेरा मे १७०४ 

 
अहमदनगरच्या र त्याचा मागर्रक्षक (राहदार) मुगलखान याचा नायब आिण मरहूम करमु ाखान 

याचा मुलगा रहमतउ ा याची मनसब वाढिवण्यात आली. रािहरी (रायगड) चा िक ेदार व फौजदार 
िशविंसग हा पुण्याचाही ठाणेदार होता. पुण्याहून त्याला बदल यामुळे िततक्यापुरती त्याची मनसब कमी 
करण्यात आली. 
 

चौदा मे १७०४ 
 

बादशहाचा नातू सु तान बुलंद अख्तर (बडंखोर शाहजादा मुहंमद अकबर याचा मुलगा) याचा तंबू 
गुलालबारच्या बाहेर होता. तेथून काढून तो रेहकलाबारमध्ये लावावा अशी आ ा झाली. त्या माणे 
करण्यात आले. अमानु ाखान याने तंुगचा िक ा िंजकून घेतला होता. त्याच्या िक या अमानु ाखानाचा 
बक्षी सैफु ाखान आिण मुहंमद शफी हे घेऊन आले होते. ते बादशहाला भेटले. त्यानंी बादशहाला 
पुढील माणे सािंगतले.—“अमानु ाखानाने बादशहाच्या कृपेने तंुगचा िक ा िंजकून घेतला आहे. आता 
राजमाचीच्या िक याला वेढा घालावा अशी त्याची इच्छा आहे.” यावर बादशहाने आ ा केली कीं, 
राजमाचीचा िक ा तडजोडीने हाती येण्याची बोलणी चालू आहेत, तूतर् वे ाचे राहू ा. 
 

पंधरा मे १७०४ 
 

काबुलच्या सु याची डाक असलेली तीनश ेचार नळकाडंी, का मीरचा सुभेदार इ ािहमखान याने 
पाठिवलेली फळफळावळाची करंडी ही चोराचं्या (मरा ाचं्या) उपदर्वामुळे अडकून पडली होती, ती 
छावणीत आली आिण यार अलीबेग याने ती बादशहाच्या समोर ठेवली. िस ी याकूतखान याने आं याच्या 
चाळीस करं ा पाठिव या होत्या. त्या यारअली बेगच्या माफर् तीने बादशहाच्या नजरेखाली घालण्यात 
आ या. 
 

सोळा मे १७०४ 
 

कालतंुग िक याच्या फ ेबाबतच्या िक या बादशहासमोर ठेवण्यात आ या. त्याबाबत मुहंमद 
शफी याच्याकडे िखलातीची व े देण्यात आली. बादशहाने आ ा केली की, ही व े अमानु ाखानाकडे 
देण्यात यावी. 
 

बादशहानंा पुढील माणे कळिवण्यात आले—“छावणीतील माणसे गवत वगैरे आणण्यासाठी बाहेर 
जातात. चोर (मराठे) त्याचं्यावर आकर्मणे करतात.” बादशहाने आ ा केली की, पाळीपाळीने एक िदवस 



 
अनुकर्मिणका 

तरिबयतखान आिण एक िदवस मतलबखान यानंी टेहळणीसाठी जात असावे. त्याचं्यापैकी त्येकाबरोबर 
दोन दोन हजार वार देण्यात यावते. त्याचंी यादी (तूमार) तयार करून आप याला दाखिवण्यात यावी. 
त्या माणे करण्यात आले. 
 

एितबारखान उफर्  मुहंमद ऐवज हा सुरतेचा कारभारी होता. तो हुजुरात आला आहे. त्याची पदवी 
काढून घेण्यात आली. 
 

सतरा मे १७०४ 
 

पुढील मंडळी बादशहानंा भेटली:— 
 

(१) अहमदनगरचा र त्याचा मागर्दशर्क—मुगलखान. 
 
(२) त्याच्याबरोबर आलेला ख्वाजा कुलीखान. 

 
बादशहाने आ ा केली की, बेिनशाहगड (राजगड) चा िक ेदार लोदीखान याच्यासाठी 

िखलातीची व े वगेळी काढून ठेवण्यात यावीत. 
 

बादशहाने आ ा केली की, इराणच्या बादशहाचा नातू (मुलीचा मुलगा) हा भेटीच्यावळेी जे हा 
गुलालबारमध्ये येईल ते हा त्याने पालखीतून याव.े 
 

अठरा मे १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. काल मतलबखानाने बादशहाना िवनती केली की, 
कामगारखान (औरंगजेबाचा मावसभाऊ) याचे नाव चौकीवरील अिधकारी हणून िलिहण्यासंबधंी काय 
आ ा? बादशहा हणाले.—त्याची मनसब काढून घेऊन त्याला वषार्सन देण्यात आले आहे. ते िकती आहे 
ते चौकशी करून कळवा. 
 

एकोणवीस मे १७०४ 
 

काल रातर्ी हेराने बातमी आणली ती अशी.—पधंरा हजार चोर (मराठे वार) बादशहा 
छावणीपासून एकोणीस कोसावंर घोड नदीच्या भागात गोळा झाले आहेत. त्याचंा हेतु कुिटल िदसतो. 
(धामधूमचा). 
 

रातर्ीच्या चार घटका गे यानंतर बादशहाने आ ा केली की, हमीदो ीन खान, तरिबयतखान, 
अजीजखा वगैरेच्या बरोबर बडंखोराचें पािरपत्य करण्यासाठी आठ हजार तीनश ेवीस वार याचें तूमार 
(यादी, तपशील) तयार करण्यात यावी. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहानंा पुढील माणे कळिवण्यात आले. बादशाही छावणीत महागाई फार वाढली आहे. गहू 
वगैरे धान्याचा भाव रुपयाला अडीच शरे झाला आहे. छावणीतील माणसे अितशय हैराण झाली आहेत. 
रातर्ी चार घिटका गे या असता बादशहाने गंज (बादशाही बाजार) चा करोडा (अिधकारी) शखे सादु ा 
याला बोलावनू या बाबतीत खूप ताकीद केली. 
 

बादशहाने हमीदो ीनखान यानंा बक्षीसे देऊन, शतर्ूंच्या (मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी रवाना केले. 
ही मंडळी अशी:— 

 
(१) हमीदो ीनखा, याला शाह अ दुल लतीफ (साधू) दरवशे याचे व े (पागोटे). 
 
(२) तरिबयतखान याला १५० रु. चा खंजीर. 
 
(३) इरादतखान याला २०० रु. चा खंजीर. 
 
(४) इरादतखानाचा मुलगा िहदायतउ ा याला ५० रुपयाचंा खंजीर. 

 
अहिदयान (िशलेदार) चे बक्षी अजीजखान व बाकरखान आिण कामबक्ष याचा बक्षी मीर महंमद 

यानंीही हमीदो ीनखानाबरोबर जाव ेअशी आ ा झाली. 
 

िदवसाच्या शवेटी बादशहाने कौलखान वगैरना हमीदो ीन खानाबरोबर जाण्यास िनरोप िदला. 
कौलखान आिण ख्वाजमकुलीखान यानंा शभंर शभंर रुपयाचें खंजीर बक्षीस हणून देण्यात आले. 
िदवसाच्या शवेटी यार अलीबेग याने हेरानंी आणलेली पुढील बातमी बादशहाच्याकडे िलहून पाठिवली.—
“चोराचें (मरा ाचें) सैन्य पचंवीस (सुमारे) हजाराचें होते. त्यानंी जुन्या बादशाही मुलखातून चौथाई 
वसूल केली आिण इतर लूट िमळिवली. हे सैन्य आता छावणी घालण्यासाठी पुण्याच्या वाटेने जात आहे.” 
बादशहाने आ ा केली की, हेरानंा हमीदो ीन खान याजकडे पाठिवण्यात याव.े 

 
वीस मे १७०४ 

 
पुढील मंडळींच्याकडे फमार्ने व आ ा पतेर् पाठिवण्यात आली. बेदारबख्ताच्या नाव ेफमार्न खान 

िफरोज जंग याने बेदारबख्ताला जाऊन िमळावे अशी शतर्ूचे पािरपत्य करावे अशा अथार्चे आ ापतर्. 
 

माळ याचा सुभेदार शाइ ताखान, माडंवगडचा िक ेदार व फौजदार नवािजशखान, नरवरचा 
फौजदार शरे अफगनखान, ग्वालेरचा फौजदार जानिनसारखान याचं्या नावे आ ापतेर् रवाना झाली. 
 

अमानु ाखान याने तंुगीचा िक ा िंजकून घेतला होता. त्याला अलावदीर्खान ही पदवी देण्यात 
आली. बादशहाने हणाले—तंुगीगड िक याचे नाव, बगंीगड ठेवाव.े अमानु ाखान हा येऊन बादशहाना 
भेटला. बीरशहागड (राजगड) चा िक ेदार लोदीखान हा बादशहानंा भेटला. त्याला िखलातीची व े 
देण्यात येऊन िनरोप देण्यात आला. खान िफरोजजंग याचा बक्षी आिण वाकेनवीस जैनुला ीन याला िनरोप 
देण्यात आला. 



 
अनुकर्मिणका 

 
दाऊदखान प ी याने पाठिवलेला शकंराजी (शकंराजी म हार) हा येऊन बादशहानंा भेटला त्याने 

पेशकर हणून पाच हजार रुपये िंकमतीचा एक ह ी नजर केला. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
महदाजी हा मुसलमान झाला. त्याला इ लाम गािलब हे नावं देण्यात आले. त्याला िखलातीची व े 
देण्यात आली. दालचदंाचा मुलगा खुशालचदं हा मुसलमान झाला. त्याचे नाव अ दुल हादी ठेवण्यात 
आले. मुख्तखरखान मरहूम याचा मुलगा जैनुलाि न यासं स यद अलीखानाच्या जागी खान िफरोजजंग 
याचा बक्षी व वाकेनवीस हणून नेमण्यात आले. 
 

अमानगडचा िक ेदार आिण करतालदासचा मुलगा कंुवरमल यास तंुगी उफर्  बकंीगडचा िक ेदार 
हणून नेमण्यात आले. 

 
दुगार्दास राठोड याचे पुतणे देवकरण व दोलकरण यानंा मनसिबवरून बडतफर्  करण्यात आले. 
 
बादशहानंा कळिवण्यात आले की, बादशहाच्या िनकटच्या नोकरापैंकी हैदरचा मुलगा ल कर 

आिण इ ािहमचा मुलगा अफझल हे दोघे छावणी सोडून फरारी झाले आहेत.बादशहानंा काल कळिवण्यात 
आले ते असे.—खान जमान फ ेजंग मरहूम (संभाजी राजानंा धरणारा मुकरर्बखान) याचा मुलगा अ दुल 
कादर हा नरकवासी संभा (संभाजी महाराज) याचं्या मुलीशी लग्न करीत आहे. नौबती झडिवण्याची 
त्याला परवानगी देण्यासंबधंी काय आ ा? बादशहा हणाले “तीन िदवस” नौबती वाजिव या जा या अशी 
आ ा देण्यात आली. 
 

पंचवीस मे १७०४ 
 

सकाळी यार अलीबेग याने हेराचं्या त डून आलेला िनरोप िलहून बादशहाकडे पाठिवला. त्यात 
पुढील माणे हटले होते—“हमीदो ीन खान बहादूर व तरिबयतखान मीर आितश हे अ ावीस मोहरम 
(बावीस मे १७०४) रोजी (?) च्या घाटाजवळ पोहोचले. अजीजखान व कामयाबखान यानंा बाकरखान व 
मुहंमद मीर बक्षी (कामबक्षाचा) पाशी जु र जवळ सोडून पुढे चालून गेले. चोरापैंकी (मराठे) अनेक जण 
जखमी व अनेक जण ठार झाले. चोर (मराठे) पराजय पाऊन पळून गेले. घोडे, श े वगैरे लूट आप या 
हाती लागली.” पतर् वाचून बादशहाने हरकाऱ्याला चार होन बक्षीस िदले आिण हमीदो ीनखान याला 
देण्यासाठी पाचहजार रुपये िंकमतीचा अलंकार काढून ठेवण्याची आ ा केली. नेमाजी िंश ाचा पराजय 
के याब ल खान िफरोजजंग याला देण्यासाठी त्याच्या वकीलाकडे असाच अलंकार देण्यात आला. 
 

िवजापूरचा सुभेदार चीनकुलीजखान, सूरतचा कारभारी नजाबतखान, जु रचा िक ेदार अ दुल 
अजीजखान, दौलताबादेचा िक ेदार स यद (मुबारक) इत्यािदची राजगडच्या फ ेबाबत अिभनंदनाची 
पतेर् आिण भेटी आ या. 
 

शमशीबेग हा बादशहाच्या आ ेने पाईने िवलायत (वाई) हून येऊन बादशहानंा भेटला. 
दाऊदखानाने पाठिवले या शकंराजी (शकंराजी म हार) चा मुलगा िकसनराव यासं िखलातीची व े 
देण्यात आली. कडूस (पुणे िज हा) च्या दोन इसमानंा शाली देण्यात आ या. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहानंा पुढील माणे कळिवण्यात आले—कंुजवनचा काका आिण वऱ्हाड व खानदेशचा िहशबे 
अिधकारी (मु तोफी) हरराय हा वारला त्याच्या जागी कंुजवनचा मुलगा साहेबराम याची नेमणूक करण्यात 
आली. त्याला शाल बक्षीस हणून देण्यात आली. 
 

रु तुमखान िवजापूरी याचा मुलगा इिलयासखान याने िवनंती केली की, आप याला काही मदत 
िमळावी हणजे मी माझ्या विडलाचं्याकडे जाईन. रु तुमखान हा खान िफरोजजंग पाशी तैनात होता. 
बादशहाने आ ा केली की, त्याचा मुलगा इिलयास खान याने बादशाही छावणीत राहाव.े 
 

कऱ्हाडाबाद (कऱ्हाड) चा ठाणेदार सुलेमानखान याला शाहगड हे गावं इनाम हणून देण्यात 
आले होते. तेथील फौजदारी आप याला िमळावी हणून त्याने िवनंती केली. िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली. रायरी (रायगड) चा िक ेदार िशविंसग, रसूलाबाद 
(िशवापूर) व पुणे येथील ठाणेदार ह मतउ ा पाईने िवलायतचा ठाणेदार ख्वाजाखान यानंी बेिनशाहगड 
(राजगड) चा िक ेदार लोदीखान याच्याकडे धान्याची रसद पाठवीत जावी. बादशहाने आ ा केली की, 
मतलबखान याने बादशाही छावणीतील ठाण्यातून ग त आिण टेहाळणी करीत जावी. तंुगीगडच्या 
िक यावर कंुवरमल ची नेमणूक झाली होती. ती र  करण्यात येऊन त्याच्या जागी अभयराम याची 
नेमणूक करण्यात आली. 
 

स वीस मे १७०४ 
 

बादशाही छावणीत शाहजादा मुहंमद कामबख्श याला त्याची बायको मनोहर पुरी िहच्याकडून एक 
मुलगी झाली. (खेड मु ामी) कामबख्शाने, त्या ीत्यथर् बादशहानंा पाचश ेअश यार् नजर के या. बादशहाने 
त्यापैकी शभंर अश यार् ठेऊन घेत या व बाकीच्या परत के या. 
 

चोराशंी (मरा ाशंी) झाले या यु ातं मरा ाचंा अिधकारी नागो थोरात हा मारला गेला होता. 
त्याचे डोके कापून हमीदो ीन खान आिण तरिबयतखान यानंी ते बादशहाकडे पाठिवले. बादशहाने डोके 
आणणाऱ्यानंा (बशीरबेग व मुहंमद अमीन बेग मनसबदार) बिक्षसे िदली. डोके छावणीच्या कोतवालाच्या 
हवाली करण्याची आ ा झाली. िदवसाच्या शवेटी हमीदो ीनखान आिण तरिबयतखान यानंी चोरावरील 
यु ातं िवजय िमळा याब ल वृ ातं आिण नजरा पाठिव या होत्या त्या बादशहाच्या नजरेखालून गे या. ते 
पाहून बादशहा हणाले धन्य आहे त्याचंी. त्यानी िमजार् मुहंमद याला िखलातीची व े िदली. बादशहाने 
आ ा केली की, हमीदो ीन आिण तरिबयतखान ाचं्यासाठी िखलातीची व े काढून ठेवावी अशी आ ा 
झाली. त्या दोघानंी हुजूरात याव ेअशी आ ापतेर् त्याचं्याकडे रवाना झाली. 
 

स ावीस मे १७०४ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. कामगारखान यास एक खंजीर, तीनश ेरुपये िंकमतीच बक्षीस 
हणून देण्यात आला. 

 



 
अनुकर्मिणका 

िस ी याकूतखान (जंजीरा) याचा द क मुलगा िस ी अंबर याने छावणीत धान्याची रसद आणली 
होती. तो येऊन बादशहाला भेटला. हकीम हाजकखान याचा गुरु अबुल हसन हा तळावरुन (पेडगावं) 
आला होता, तो बादशहाना भेटला. 
 

अईजखानाचा नातू शमशीरबेग (याला राजारामाची मुलगी देण्यात आली होती) याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. 
 

अबदुरर्हीम हा वऱ्हाड सु याच्या जिजयाच्या वसूलीचा अमीन (अिधकारी) होता. त्याच्या 
िवनंती माणे त्याचा भाऊ अ दुल हकीम याला त्याजपाशी तैनात करण्यात आले. 
 

असद्नगर (अकलूज) चा फौजदार व िक ेदार हणून बलीबेगचा मुलगा अ दुलवहाब हा काम 
करीत होता. त्याच्या िवनंती माणे मुहंमद नजीब, नायब िक ेदार मलंगूर याची मनसब वाढिवण्यात आली 
आिण त्याला हुजूरातं बोलावण्यात आले. 
 

मुहंमद मोहसीन हा िव ामगडचा िक ेदार होता. त्याने िवनंतीकरून मनसबीत सवलती 
मािगत या आिण िक यावर हशम िशबदंी हणून प ास सैिनक मािगतले. िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

अ ावीस मे १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. हमीदखान उफर्  मुहंमद इ ािहम िवजापूरी हा बेळगावंचा 
माजी फौजदार, सैफखान याजपाशी तैनात होता. त्याने िलहून पाठिवले की, “सैफखान याची नेमणूक 
गुलबगार् उफर्  अहसनाबाद येथे िक ेदार व फौजदार हणून झाली आहे आिण मी तर त्याच्या तैनातीत 
आहे. तर मी आता काय करावे.” बादशहाने आ ा केली की,—“तु ही बेळगावंचा फौजदार िकलीचखान 
याजपाशी तैनात हाव ेआिण त्याच्या तफ बेळगावंमध्ये काम करावे.” हमीदखान उफर्  मुहंमद इ ािहम याला 
तीन हजार जात व दोन हजार वार अशी मनसब होती. 
 

एकोणतीस मे १७०४ 
 

मरहूम अमीरखान (रुहु ाखानाचा भाऊ आिण काबुलचा सुभेदार) याची बायको आिण मीर खान 
व मुहंमद हादी याचंी आई ही शाहजानाबाद िद ी येथे वारली असे कळले दोन्ही मुले बादशाही छावणीत 
होती. बादशहाच्या आ ेने तहबुरखान मीर तुजक (िश ाचाराचा अिधकारी) दोघा भावानंा घेऊन आला. 
बादशहाने त्याचें सान्त्वन केले आिण त्यानंा बालाबद व शाली शोकव े हणून ावी हणून आ ा केली. 
 

बादशहानंा पुढील माणे कळिवण्यात आले:— 
 

“हमीदो ीनखान बहादुर, तरिबयतखान, मीरआितश, आिण मुगलखान हे चाराचें 
(मरा ाचें) पािरपत्य करण्यासाठीं गेले होते. ते आज छावणीच्या चौकीवर येतील.” 

 



 
अनुकर्मिणका 

मतलबखान याने पतर् पाठवनू पुढील माणे कळिवले—“येथे भीमेचा पूर कमी आहे. कडूसचे ठाणे 
नदीच्या पलीकडे आहे. शमशीरबेग याची नेमणूक उज या फळीच्या आघाडीवर करण्यात आली तर बरे 
होईल.” िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

शाहजादा मुहंमद मुइझु ीन हा मु तान येथे सुभेदार होता. (औरंगजेबचा नातू आिण मुअ म 
बहादुरशहा याचा मुलगा हा पुढे जहादंारशहा या नावाने बादशहा झाला.) त्याचा दूध भाऊ अिलमदार्नखान 
(हा पुढे जहादंारशहाचा मुख्य धान झाला.) याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

मीर सईदो ीन याचा मुलगा मीर कवामो ीन हा बऱ्हाणपूर सु यात खिजन्याचा अिधकारी होता. 
त्याची मन्सब वाढिवण्यात आली. 
 

तीस मे १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. ऐवजखानाचा मुलगा आिण बसवाप णचा फौजदार 
मुहंमद शफी याचे पतर् बादशहाकडे आले. 
 

हमीदो ीनखान, तरिबयतखान इत्यािद मंडळी चोराच्या (मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी गेली होती. 
ती येऊन बादशहानंा भेटली. त्यानंी बादशहानंा नजरा िद या आिण बादशहाने त्यानंा िखलातीची व े 
बक्षीसे आिण पद या िद या. त्या मंडळींची नाव े पुढील माणे आहेत. इ. सन १७०४ मध्ये औरंगजेबाच्या 
शवेटच्या काळात बादशाही छावणीत त्याच्याजवळ कोणत्या दजार्चे कोण अिधकारी होते याची क पना 
येईल:— 

 
(१) हमीदो ीनखान—िखलातीची व े 
 
(२) तरिबयतखान—िखलातीची व े व बहादुर ही पदवी 
 
(३) अहमदनगरचा मागर्रक्षक, मुगलखान—मगसबीत वाढ 
 
(४) अजीजखान—िखलातीची व े 
 
(५) ख्वाजम कुलीखान—मनसबीत वाढ 
 
(६) इरादत खान-मीर तु क—(िश ाचाराचा अिधकारी आिण सु िस  

आत्मचिरतर्कार) 
 
(७) इरादत खानाचा मुलगा, िहदायतउ ा 
 
(८) िस ीबलालखान, 
 



 
अनुकर्मिणका 

(९) स यदखान. 
 
(१०) कािमयाब खान. (तरिगयत खानाचा भाऊ.) 
 
(११) िशलेदाराचंा पगार अिधकारी, बाकरखान. 
 
(१२) वरील मोिहमेवर गेले या मोगल फौजेचा बक्षी व वाक्नीस मुहंमद मझहर. 

 
म े च्या शरीफ (अिधपती) चा राजदूत स यद अबदु ा हा येऊन बादशहानंा भेटला. त्याने म े हून 

अनेक भेटी आण या. का याच्या मंिदरातील लाल कापड, मंिदराबाहेिरल काळे कापड, झ झ च्या 
िविहरीचे पिवतर् पाणी, इराकी घोडा, अरबी घोडा इत्यािद भेटी त्याने आण या. बादशहाने त्याला 
िखलातीची व े आिण बक्षीस हणून एक हजार रुपये िदले. 
 

गुलशनाबाद (नािशक) येथील पीरजादा स यद कुतुबोि न याच्या िवनंतीवरून बादशहाने 
माहुलीच्या िक याचे नाव अहसन हसीन असे ठेवले. 
 

औरंगाबाद व बऱ्हाणपूर येथील फौजदार रफीखान आिण त्याचा भाऊ याचंी मनसब वाढिवण्यात 
आली. 
 

नूरुदीन हुसेन जाफरखानी याची मुले सु तान हुसेन, मुबारक हुसेन, बुऱ्हाणउ ीन हुसेन आिण 
बहाबु ीन हुसेन यानंा मनसबी देण्यात येऊन त्यानंा माळवा सु यात तैनात करण्यात आले. 
 

ख्वाजा खानाचा भाऊ तुकर् ताजखान हा हुजूरात येऊन बादशहानंा भेटला. त्याने िनसार 
(ओवाळणी) हणून पाचं मोहरा बादशहा पुढे ठेव या. बादशहानंा कळिवण्यात आले की, बक्षी उ मु क 
िमजार् सदरु ीन मुहंमदखान हा आजारी अस यामुळे मुजऱ्यासाठी दरबारात येऊ शकला नाही. 
 

बादशहाच्या आ ेने काल इराणच्या बादशहाचा भाचा सफवीखान उफर्  अली नकी याला काम 
बक्षाचा बक्षी नु तखान याने अमीरउल्उमरा (मुख्य धान अस खान) याजकडे नेले. त्याने त्याचा 
आदरसत्कार केला आिण दोन घोडे, व े व फळफळावळे देऊन अली नकीला आप या तंबकूडे पाठिवले. 
 

एकतीस मे १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. बादशहानंा कळिवण्यात आले की, तूराण (मध्य 
आिशयातील तुकर् थान) चा राजदूत आला आहे. त्याला य ाताजखान याच्या तंबजूवळ उतरवावे अशी 
आ ा झाली. 
 

तरिबयतखानचा भाऊ कािमयाबखान आजमगड (पुरंदर) चा िक ेदार जानबाजखान, 
मेहदीखानाचा मुलगा आिण क याणीचा फौजदार व िक ेदार िमजार् मुहंमद याचं्या मनसबी वाढिवण्यात 
आ या. 



 
अनुकर्मिणका 

 
मरहूम िस ीमसूदखान (िवजापूरचा माजी मुख्य धान) याचंी मुले, ही खान िफरोज जंगापाशी 

तैनात होती. ठरलेली पथके न बाळगण्याब ल त्याचं्या मनसबी कमी करण्यात आ या. 
 

गढनमून्याचा (कड िनमोणे) माजी ठाणेदार अबदुल् रसूलखान याला हुजूरात बोलावण्यात आले. 
त्याचंी मनसब कमी करण्यात आली आिण त्याची खान ही पदवी काढून घेण्यात आली. 
 

क याणीचा फौजदार व िक ेदार िमजार् मुहंमद याला खान ही पदवी देण्यात आली. 
 

एक जून १७०४ 
 

काल बादशहानंा पुढील माणे कळिवण्यात आले. धान्याच्या रसदेच्या गोण्या लादलेले वीस हजार 
बलै हे बागलाण आिण सुरतेहून बादशाही छावणीत येत आहेत. ते गोदावरीच्या दिक्षणेस पोहोचले आहेत. 
बादशहाने पुढील माणे आ ा केली. सफर् राजखान याने जाऊन वझंाऱ्याना हुजूरात आणावे. त्याच्याबरोबर 
तीन हजार पाचश वाराचंी तुकडी देण्यात यावी. सुरतेचा कारभारी व बागंलाण्याचा फौजदार नजाबतखान 
याच्याकडे आ ापतेर् रवाना झाली. 
 

चार जून १७०४ 
 

मुगलखान (अहमदनगरच्या मागार्चा रक्षक) याच्या फौजेचा बक्षी आिण वाकनेवीस बहाबु ीन याची 
मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

सफर् राजखान आिण कािमयाबखान याचं्याबरोबर देण्यात येणारी फौज तयार ठेवण्यात यावी अशी 
आ ा झाली. 
 

पाच जून १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. बादशहाने आ ा केली की, चौथ्या कामगारखान याने 
मतलबखान याच्या जागी काम पहावे. आिण मतलबखानाने िसयादतखानाच्या जागी पाच या चौकीवर 
काम पहाव.े 
 

इराणच्या बादशहाचा भाचा सफवीखान उफर्  अली नकी याला पालखीतून रेहकलाबार मधे येणे-
जाणे करण्यास परवानगी देण्यात आली. 
 

शाहूचे लग्न 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली — “नरकवासी संभा (संभाजी महाराज) याचंा मुलगा राजा 
शाहू याचे लग्न बहादुरजी (जाधव) ची मुलगी िहच्याशी करण्याचे ठरले आहे. त्यासाठी मदत हणून राजा 
शाहुला िववाहाचा खचर् हणून पाच हजार रुपये अंतःपुरातील खिजन्यातून देण्यात याव.े” 



 
अनुकर्मिणका 

  



 
अनुकर्मिणका 

 
 
 
 

मोगल दरबारची बातमीपतेर् 
 

५ जून इ. स. १७०४ ते ३१ जुलै १७०४ 
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मोगल दरबारची बातमीपतेर् 

 
५ जून इ. स. १७०४ ते ३१ जुलै १७०४ 

 
पाच जून १७०४ 

 
कौलासचा माजी िक ेदार मीररुहु ा याला त्याच जागेवर पूवर्वत बहाल करण्यात आले. अ ीचा 

िक ेदार िसकंदरजंग आिण कोरंगचा िक ेदार िकशनिंसग हे हुजुरात होते. त्यानंा माणसे बरोबर देऊन 
त्याचं्या नोकरीच्या जागेवर पोहोचवाव ेअशी आ ा झाली. 

 
बादशहानंा कळिवण्यात आले कीं, तळावरचा (पेडगाव अगर हपुरी) बाजाराचा अिधकारी 

बाजीद हा मरण पावला. 
 

सहा जून १७०४ 
 

ब ख (मध्य आिशया) चा राजदूत ख्वाजाजािहद याला य ाताजखानाने आ े माणे हुजुरात 
आणले. त्याने ब खच्या अिधपतीकडून आणलेले पतर् बादशहाकडे िदले. त्यानंतर राजदूताने आणले या 
भेटी बादशहाने पािह या. बादशहाने राजदुताला िखलातीची व े आिण पाच हजार रुपये िदले. ब खुहून 
आले या भेटीत घोडे, ऊंट इत्यादी व तंूचा समावशे होता. बादशहाने सफर् राजखान याला सातहजार रुपये 
िंकमतीचा एक ह ी बक्षीस िदला. सुभे औरंगबादच्या कामावर त्याची नेमणूक करण्यात आली. बादशहाने 
सािंगतले कीं, पाचहजार पाचश ेन वद वार आिण पायदळ इतके सैन्य सुभे औरंगाबादेत तैनात करण्यात 
आले आहे. यात ितकडील फौजदाराचंाही समावशे आहे.तसदीक बेग व मुहंमदअलीबेग गुजर्बदार्र हे 
सफर् राजखानाबरोबर जातील. सैन्य आिण सु यातील फौजदारानंा ते सफर् राजखानाकडे घेऊन येतील. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली —“दाऊदखान प ी याने पाठिवलेला शकंराजी (शकंराजी 
म हार) याचा मुलगा यंकटराव हा होता. शकंराजी आिण यंकटराव याचंी तैनाती खान नु तजंग 
(झुि फकार खान) याच्या सैन्यात होती. त्या दोघानंी आप या तैनातीच्या जागेवर जाव े हणून िखलातीची 
व े देऊन त्यानंा िनरोप देण्यात आला. 
 

इराणच्या बादशहाच्या भाच्याचा मुलगा सफवीखान याला एक तलवार बक्षीस देण्यात आली. 
याला सातहजार जात आिण एकहजार वार अशी मनसब होती. 
 

बादशहानंा कळिवण्यात आले ते असे.–– अटलिंसग हा गुलशनाबाद (नािशक) येथे तैनात होता. 
त्याने जबरद तीने काही मुसलमानाचंा माल बळकिवला आहे. अमानु ा गुजर्बदार्र याने तेथे जाऊन 
मुसलमानानंा त्याचंा माल परत देववावा आिण अटलिंसगला हुजुरातं आणावे. 
 

बादशहाने आ ा केली कीं, “अहमदाबादेहून खिजना येत आहे तो तेथून आणण्यासाठी जुि फकार 
बेग इत्यादी पाच गुजर्बदार्रानंी अहमदाबादेस जाव ेआिण खिजना घेऊन यावा.” 



 
अनुकर्मिणका 

 
िमजार् सफवीखान याने िवनंती केली कीं, िफरंग्यानंी जहाजावर आपला माल लुटला. बादशहाने 

दोन गुजर्बदार्र नेमले आिण त्यानंा आ ा केली की, त्यानंी सुरतेला जाऊन या करणाची चौकशी करुन 
िफरंग्याचं्याकडून माल परत िमळवनू ावा. 
 

बादशहानंा कळिवण्यात आले कीं, गंजअली बेगचा मुलगा आिण माहुलीचा िक ेदार अबदुल 
बाकी याला पाचश ेजात व दोनश े वार अशी मनसब होती. तो मरण पावला. 
 

सफर् राजखान याला औरंगाबादेच्या बदंोब तासाठी जाण्यास िनरोप देण्यात आला. त्याला सहा 
हजारी मनसब होती. शकंराजी म हारचा मुलगा यंकटराव याची मनसब वाढिवण्यात आली. (तीन हजार 
जात व एक हजार वार) अ फो ीन याला नळदुगर्चा सवाने िनगार हणून नेमण्यात आले. 
 

सात जून १७०४ 
 

गोपाळिंसग चदंर्ावत याला पधंराश ेजात, पाचश े वार अशी मनसब होती. बादशाही जनावराचं्या 
िनगाबाबतचे सरकारातील देणे (खुराक व दुआब) हे त्याला एक वषार्साठी माफ करण्यात आले. 
 

बादशाहाजादा कामबक्ष हा हुजुरात आला. बादशहाने आप या िव ामगर्हाचा (आरामगाह) पडदा 
सरकिवला. त्यानंी हमीदो ीनखान व हािफज अंबर महली याचंी आठवण केली. ते आ यावर बादशहा 
हणाले —“बादशहा जा ासाठी खास वारीचे घोडे ठेवले आहेत ते पाहण्यासाठी घेऊन या. त्या माणे 
हमीदो ीनखान आिण तबे याचा अिधकारी अबदुल हादी हे दहा घोडे घेऊन आले. बादशाहाने हािफज 
अंबर महलीला एक हजार रूपये िदले. 
 

आठ जून १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. काल िदवस मावळता िसकंदरखान िवजापूरी याचा 
(िवजापूरचा शवेटचा बादशहा िसकंदरआिदलशहा) मुलगा मुहंमद मुिहयु ीन हा बादशहाच्या हुजुरात 
आला. नरकवासी संभा (संभाजी महाराज) याचं्या मुलीचे लग्न फकीर मुहंमद अईज मरहुम (िदवगंत) 
याच्याशी ठरले होते. ितच्याशी मुहंमद मुिहयु ीनचे लग्न ठरले. मुहंमद मुिहयु ीनने हुजुरात येऊन 
बादशहानंा एक अलंकार (पदक) भेट हणून नजर केला. बादशहाने त्याला िखलातीची व े, तीन 
रत्नखचीत अंगठया, एक मोत्याची माळ, सोनेरी साज असलेला घोडा (२०० दोनश ेमोहराचं्या िंकमतीचा) 
व मोत्याचंा तुरा या व तू िद या. बादशहा हणाले—गुलालबारच्या आिण दौलतखानच्या दरवाजावर 
नौबती झडू ा. हमीदो ीन खान बहादूर याचंा झडा बरोबर राहु ा. िमरवणूक देवडीपयत येऊ ा. काजी 
अकर्मखान, (बादशाही छावणीतील मुख्य काजी) मुहंमद गौस, मुहंमद आिकल यानंी िनका पढवावा आिण 
साक्षीदार हणून काम पहाव.े बादशहाच्या आ े माणे अंमलबजावणी करण्यात आली. बादशहाने काजी 
अकर्मला शभंर अ या आिण एक माळ बक्षीस हणून िद या. 
 

बादशहाने शाहजादा मुहंमद कामबक्ष याला पधंरा घोडे बक्षीस हणून िदले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

चाकणचा िक ेदार व फौजदार अमानु ा खान याला तंुगच्या िक याच्या फ ेनंतर अ ावदीर्खान 
ही पदवी देण्यात आली होती. ती पदवी आता काढून घेण्यात आली. 
 

औरंगाबादच्या रक्षणासाठी सफर् राजखान याला पाठिवण्यात आले. िनरोपाच्या वळेी त्याला मदत 
हणून पाच हजार रुपये देण्यात आले. 

 
नऊ जून १७०४ 

 
िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 

 
दहा जून १७०४ 

 
शकंराजीचा (शकंरजी म हार) मुलगा यंकटराव हा आप या बापाबरोबर आप या तैनातीच्या 

जागी हणजे खान नु तजंग (झुि फकार खान) याच्या छावणीकडे रवाना झाला. त्याला िखलातीची व े 
देण्यात आली. बादशहानंा पुढील माणे कळिवण्यात आले: रसुलाबाद (िशवापूर) च्या ठाण्यावर चोराचं्या 
(मराठयाचं्या) सैन्याने ह ा केला असून तेथील ठाणेदार ह मतउ ा याच्याबरोबर त्याचें यु  चालू आहे. 
बादशहानंी हशम उ ाच्या मदतीसाठी कािमयाबखानाला रवाना केले. कािमयाबखानाच्या बरोबर 
असले या सैिनकानंा पगार बाकी हणून पाचश ेअ या ा या हणून आ ा झाली. 
 

अकरा जून १७०४ 
 

काबुलचा सुभेदार शाहजादा मोअ म बहादुरशहा याला बादशहाने दोन हजार िंकमतीचे ह ीचे 
िप ू िदले. ते काबुलकडे पाठवाव े हणून मोअ मचा वकील मुहंमद इखलास याला सागंण्यात आले. 
 

काल सफर् राजखानाचा भाऊ मखसूसखान आिण पुतण्या मुहमंद आिरफ हे दोघे आप या भावाकडे  
(औरंगाबादेस) रवाना झाले. मखसूसखानाला अडीच हजार जात आिण दोनहजार वार अशी मनसब 
होती. सफर् राजखानाची मुले, अ दुल कादर, असदउ ा आिण कािसम यानंा त्याचं्या बापापाशी तैनात 
करण्यात आले. 
 

झुि फकारखानाकडे भेट हणून पाठिवण्यासाठी सुरमा आिण सुरमादाणी ही यार अलीबेग 
याजंकडे देण्यात आली. 
 

बारा जून १७०४ 
 
आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 

 
बाधूचा मुलगा अली (धमार्ंतिरत) हा तळकोकणचा चौधरी होता. त्याची मनसब वाढिवण्यात 

आली. त्याचा मुलगा अबईरर्हमान याला न याने शभंरची मनसब देण्यात आली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

करडे िनमोणे येथील माजी ठाणेदार अबदुरर्सूल याला हुजूरात बोलावण्यात आले होते. त्याला 
मुहंमद अमीनखान बहादुर याच्या फौजेत तैनात करण्यात आले. 
 

तेरा जून १७०४ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. िमजार् सफवीखान याला मतलबखानाच्या ऐवजी पाच या 
चौकीचा अिधकारी हणून नेमण्यात आले. मतलबखान हा पिहला चौकीचा अिधकारी झाला. 
 

पातो ाचा जिमनदार आिण िकरपाजीचा मुलगा शकंरजी हा सदरुसुदूरचा (मुख्य न्यायाधीश) 
कारभारी ख्वाजा मुसा याच्या मध्यि थने मुसलमान झाला. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. त्याचे 
नावं अ ुल करीम ठेवण्यात आले. 
 

इनायतउ ाखान (औरंगजेबाचा िचटिणस आिण पतर्लेखक) याचा कारभारी केशवदास याची 
मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

रायरी (रायगड) चा िक ेदार व फौजदार िशविंसग याला कािमयाबखानाच्या फौजेत तैनात 
करण्यात आले. 
 

चौदा जून १७०४ 
 
बादशहाने पुढील माणे आ ा केली:— 

 
“यासीनखान याच्या जहािंगरी खानदेश सु यात आहेत. पाईने िवलायत (वाई ातं) 

येथील महसूलाबाबत यासीनखानाकडे तीस हजार रुपये देणे आहे. मुहंमद अमीन गुजबदार्र याने 
खानदेशात जाऊन यासीनखानाच्या ता यात असले या जहागीरीतून तीस हजार रुपये वसूल 
करावे आिण बऱ्हाणपुरच्या खिजन्यात त्याचा भरणा करावा. 

 
राजे शाहू यांचे लग्न 

 
राजा शाहू याचें लग्न बहादुरजी (जाधव) याच्या मुलीशी ठरले. त्यािनिम  राजे शाहू यास मदत 

हणून तेरा हजार रुपयाचे अलंकार देण्यात आले. आप या मुलीच्या अंगावर घालण्यासाठी हणून बहा 
रजी याला तेराश ेरुपयाचें अलंकार देण्यात आले. 
 

पंधरा जून १७०४ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. काल (चौदा जून) िदवस मावळता नरकवासी संभा (संभाजी 
महाराज) याचा मुलगा राजा शाहू हा वतःचे लग्न ठरिव यामुळे बादशहाच्या हुजूरात आला. त्याने 
बादशहाला मुजरा केला. बादशहाने त्याला मंुडावळीसाठी हणून माणकाचा िशरपेच (हजार रुपये 
िंकमतीचा) रत्नजिडत कमरप ा (तेराश ेरुपये िंकमतीचा) व िखलातीची व े िदली. बादशहा हणाले 



 
अनुकर्मिणका 

दौलत खान्यापासून बहादुरजीच्या तंबपूयत नौबती वाजिवण्यात या यात. राजा शाहूच्या वारीसाठी 
सरकारातील लाल अंबारीचा छतर् असलेला ह ी देण्यात यावा. वरातीमध्ये पुढील मंडळींनी राजा शाहूच्या 
बरोबर राहाव.े छावणीचा कोतवाल सरबराह खान, नगारखान्याचा दारोगा (अिधकारी) मुहंमद अमीन, 
फ े दौलतकौल, हमीदो ीन खानाची फौज, फरासखान्याचा मु फ (अिधकारी) मुहंमद हादी, नािजर 
(सुपिरन्टेन्डेन्ट) (िंकवा िनिरक्षक), िखदमतगार खान याचा नायब हाजी सुहेल. 
 

बादशहाच्या आ े माणे अंमलबजावणी करण्यात आली. 
 

बादशहाने हमीदो ीनखान यानंा पुढील माणे आ ा केली.—“मला सुभे माळवा, अलाहबाद, 
अकबराबाद (आगर्ा) व अजमेर याचें नकाश ेकाढून पािहजेत. या सु यात शतर्ूंनी (मराठे, रजपूत, बुदेंले, 
अफगाण इ.) कुठे कुठे छावण्या घात या आहेत आिण त्याचें तळ कोणत्या फौजदारीत (िज ात) व 
जािमनदारीत कुठे कुठे आहेत हे नकाशात दाखिवण्यात याव.े असे नकाश ेतयार करुन माझ्यासमोर ठेवा. 
 

रहीमबेगचा मुलगा रु तुमबेग हा नुकताच मध्य आिशयातून आला होता. त्याला दोनश ेप ासची 
मनसब देण्यात आली. 
 

आिदलाबाद (भसुावळ जवळील एदलाबाद) येथील फौजदार अ दुल वहाबखान याची मनसब 
कमी करण्यात आली. बादशहानंा कळिवण्यात आले की, माहुरचा िक ेदार आिण मरहूम कादर दादखान 
याचा मुलगा हा मरण पावला. बादशहाने आ ा केली की, इनायतउ ाखान याने त्या जागेवर 
सजावारखान याचा मुलगा मुबारकरू याची नेमणूक करावी. त्या िक याबाबत प ास हजाराची पेशकश 
घ्यावी. त्याने कबलू के यास बरे, नाहीतर उदाजीराम याची िक ेदार हणून नेमणूक करावी आिण 
त्याचं्यावर ती पेशकश घालावी. अशा कारचे नेमणुकीचे कागद तयार करुन माझ्यासमोर आणावे. 
 

मुबारकरु यासं चारश ेजात आिण शभंर वार अशी मनसब होती. तर उदाजीराम यासं तीनश ेजात 
व शभंर वार अशी मनसब होती. 
 

मुहंमदाबाद (बहुधा बीदर) चा िक ेदार जलालउ ीनखान याजपाशी त्याचा पुतण्या अमानतु ा 
याला तैनात करण्यात आले. 
 

सोळा जून १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. बादशहानंा पुढील माणे कळिवण्यात आले.— िदयानतरावाचा 
भाऊ रामिंसग उफर्  रामजी, हमीदो ीखानाचा नोकर अबदु सलाम आिण राजा शाहुचा नोकर सटवा 
(सटवाजी) हे राजमाचीच्या िक यातील माणसाबरोबर िक यात गेले होते. त्या ितघाचं्या बरोबर मुगल 
छावणीतील वीस सैिनक होते. त्याचं्याबरोबर हमीदो ीनखान, तरिबयतखान आिण राजा शाहू याचे झडे 
होते. हे सवर् घेऊन ते िक यात गेले. 
 

सतरा जून १७०४ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज िदवाणचे काम बदं होते. नकदअलीबेग गुजर्बदार्र याला दुगार्दास राठोड यासं घेऊन 
येण्यासाठी अहमदाबादेस पाठिवण्यात आले होते. पण आता दुगार्दासला बोलावण्याची जरूर नाही. 
गुजर्बदार्राने परत याव ेअशी आ ा करण्यात आली. 
 

अबदुलगनी याला पाईने िवलायतचा बक्षी व वाकेनवीस हणून नेमण्यात आले. 
 

रायभान (रायभान भोसले तंजावरकर नाही) याच्या भाऊबधंापैंकी मुहंमद आजमचा मुलगा 
िदलावर याला एक हजार जात व दोनश ेमनसब होती. त्याला सफर् राजखानाच्या फौजेत तैनात करण्यात 
आले. 
 

क याणीचा माजी फौजेदार अहसनखान याला फुलं ी (औरंगाबाद िज हा) चा फौजेदार आिण 
औरंगाबाद ते फदार्पूर या मागार्चा रक्षक हणून नेमण्यात आले. त्या जागेवर या पूवीर् मरहूम मामूरखान 
याचा जावई स यद मन्सूर हा काम करीत होता. त्याला औरंगाबादेत तैनात करण्यात आले. 
 

नजमु ीन हा औरंगाबाद सु याचा जिजया वसुलीचा अमीन (अिधकारी) होता. त्याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. 
 

मुहंमद मुरादखानाचा (इितहासकार खािफखान याचा िमतर्) भाचा मुहमंद खलील हा बऱ्हाणपूर 
येथे पेठेवर अिधकारी (अिमन) होता. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

अठरा जून १७०४ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. िमझार् सफवीखान उफर्  अली नकी याला तीनश े रुपये 
िंकमतीचा मीनाकाराचा खंजीर आिण ब खचा राजदूत याला दोनश ेअ फीच्या वजनाची एकच अ फी 
बक्षीस हणून देण्यात आली. 
 

सजावार खानाचा मुलगा मुबारकरू याला माहुरची िक ेदारी व फौजेदारी देण्यात आली. 
पेशकषीचे प ास हजार रुपये माफ करण्यात आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. त्याला िखलातीची 
व े देण्यात आली. 
 

ख्वाजा मुसा याच्या मध्य थतीने जोधराज हा मुसलमान झाला. त्याला िखलातीची व े देण्यात 
आली. बादशहाने त्याचे नाव अ दुल मोमीन असे ठेवले. 
 

अमानतखान हा संगमनेर व गंगापूर येथे अमीन व फौजदार होता. [हाच पुढे मुबािरजखान या 
नावाने हैदर्ाबादचा सुभेदार झाला, व िनजामउ मु काबरोबरच्या लढाईत मारला गेला. (इ.स.१७२४)].–
याच्या मनसबीत सवलती देण्यात आ या. 
 

मरहूम खानजमान फ ेजंग (संभाजी महाराजानंा पकडणारा) याचा मुलगा अ दुलकादर याची 
मनसब वाढिवण्यात आली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
एकोणवीस जून १७०४ 

 
आज िदवाणचे काम बदं होते. 

 
िसयालकोट (पजंाब) येथे शहाजादा मोअ म बहादुरशहा याचं्या अिधकाऱ्यानंी मौलवी अबदु ा 

याचंी अबदुल हफीज वगैरे मुले यानंा कैद करून ठेवले होते. बादशहाने यानंा सोडवण्यासाठी मुहंमदअ फ 
गुजबदार्र याला पाठिवले. आ े माणे त्याने िसयालकोटला जाऊन त्याचंी सुटका करिवली. त्यानंतर तो 
परत आला. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

वीस जून १७०४ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. 
 

कंधार (िज हा नांदेड) 
 

स यद हुसेन हा कंधारचा िक ेदार व फौजदार होता. त्याला तेथून बदलण्यात आले. त्याच्या 
जागेवर हुजराखान मरहूम याचा मुलगा असदउ–ला याची नेमणूक करण्यात आली. त्याला चारश ेजात व 
शभंर वार अशी मनसब होती. तीत शभंर जात व दीडश े वार अशी भर घालण्यात आली. 
 

सुरत बदंरातील जहाजाचा (जहाजाचे नाव लागत नाही.) नाखुदा (क तान, अिधकारी) हा येऊन 
बादशहाना भेटला. त्याने घोडा, तलवार, नमाजाची सतरंजी, कलमदान, पानदान, दालिचनी व लवंग 
याचे अकर्  इत्यादी व तू भेट हणून िद या. त्यापैकी लवगं, दालिचनीचे तेल घेऊन बाकीच्या व तू 
बादशहाने परत के या. 
 

अमाबु ाखान हा राजमाचीचा िक ा िंजकून घेण्यासाठी गेला होता. त्याच्या नाव ेआ ापतर् रवाना 
झाले. 
 

पाईन िवलायत (वाई ातं) चा ठाणेदार ख्वाजाखान याला सरकारी देण्यातून काही सवलती 
देण्यात आ या. ख्वाजाखानाकडे िशरोळचेही ठाणे होते. आग्र्याचा बाकीखान याने पुढील माणे िलहून 
पाठिवले.—आग्र्याची हवा मला मानवत नाही. आ ा अस यास माझा मुलगा िंहदायतउ ा याला मी येथे 
आपला नायब हणून ठेवीन व आप या हुजुरात येईन. ते शक्य नस यास, मला िद ी येथे कोणत्यातरी 
जागेवर नेमण्यात याव.े बादशहाने वतःच्या सहीने पतर् पाठवनू कळिवले की, मी िक ेदार पाठवीत 
(दुसरा कुणीतरी) बादशहाने काही नाव ेबक्षी िमजार् सदरु ीन मुहंमदखान याजकडे पाठवनू त्याचंा दजार् 
काय आहे याचा वृ ातं मािगतला ती नाव ेअशी .— (१) मीर तुजक (िश ाचाराचा अिधकारी), इरादत 
खान, (२) मुरीदखान, (३) बीदरचा िक ेदार व फौजदार जलालउ ीनखान, (४) काबुलहून 
बोलावण्यात आलेला सफीखान आिण (५) वजीहु ीनखान वगरे. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाने आ ा केली की, पोलादबेग गुजर्बदार्र याने सजावारखानाचा मुलगा मुबारकरू याला, 
त्याच्या नेमणुकीच्या जागेवर माहूरला घेऊन जाव,े आिण माजी िक ेदाराची बायकामुले यानंा हुजुरात 
आणावे. 
 

दुजर्निंसग हा खान िफरोज जंगाच्या फौजेत तैनात होता. तो वदेशी गेला होता. शाहजादा 
बेदारबख्त याने बडंखोराच्या पािरपत्यासाठी नमर्दा ओलाडंली की, गुजर्बदार्राने दुजर्निंसगाकडे जाऊन 
त्याला रजेवरून परत आणून बेदारबख्ताकडे पोहोचवाव ेआिण अशी आ ा झाली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, अजर्मप ीचा माजी िक ेदार आिण अजुर्नगौडचा मुलगा याला 
हुजुरात बोलावण्यात आले होते. तो अ ाप आला नाही. त्याची मनसब (जहागीर) काढून घेण्यात यावी 
अशी आ ा झाली. त्याला चारश ेजात आिण प ास वार अशी मनसब होती. त्याचा मुलगा हैबतराव याला 
दीडश ेजात व वीस (२०) वार अशी मनसब होती. 
 

एकवीस जून १७०४ 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, अमानु ाखान याने राजमाचीचा िक ा ता यात आणला आहे. 
बादशहाने िक याचे नावं मफतूहुल हसन असे ठेवले आिण आ ा केली की, “मन्सूरखानाचा मुलगा 
मुहंमद जफर व मीर आितश तरिबयतखान याचा कारभारी (पेशद त) िदयानतराव यानंी जाऊन िक यात  
(राजमाची) खबरदारी बाळगावी.” 
 

मीर खानाजादखान याने बादशहानंा पुढील माणे कळवले.—“मीर तुजक इरादतखान हा 
आिर्थक अडचणीमुळे तर् त आहे. तो कजर्बाजारी झाला आहे. तो ओटग तीत िदवस काढीत आहे. 
आप यावर कृपा होईल अशी आशा बाळगून आहे.” बादशहाने पुढील माणे आ ा केली:—“इरादतखान 
याला त्याच्या जहागीरीचे उत्प  येऊ लागेपयत मिहन्याला एक हजार रुपये सरकारातून देण्यात याव.े” 
 

सफवीखान याचा पगार राजपूर, िशराढोण आिण परळी या खालसा महालातून देण्यात यावा, 
अशी आ ा करण्यात आली. 
 

औरंगाबादचा माजी बक्षी व वाकेनवीस अ दुलहसन याला शाहजादाबेदारबख्त याजकडे तैनात 
करण्यात आले. 
 

स ावीस जून १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

अ ावीस जून १७०४ 
 

बादशहाने हमीदो ीन यास बोलावनू त्याला िखलातीची व े िदली. बादशहा त्याला हणाले.––
“तु ही बगंालचा सुभेदार मुहंमद अजीम (अजीमु शान) याला पुढील माणे पतर् िलहा.—अरसलान 



 
अनुकर्मिणका 

खानाचा मुलगा आिण मरहूम अलावदीर्खानाचा नातू मुहंमद तकी हा जर गुणी असेल तर त्याला हुजूरात 
पाठवावे. त्याची आिर्थक ि थती चागंली नस यास त्याला एक हजार रुपये मदती दाखल ावे. 
 

पेमगडचा िक ेदार आिण शखेज महमूदचा मुलगा शखे मुहंमद याला िक ेदारीच्या जागेवर 
पूवीर् माणे बहाल ठेवण्यात आले. त्याला अडीचश ेजात व दीडश े वार अशी मनसब होती. 
 

फुतूहुल हसन (राजमाची) च्या िक ेदारीसाठी मुहंमद तकी याचे नाव लक्षात ठेऊन बादशाहीने 
याच्या मनसबीची चौकशी केली. 
 

को हापूरचा ठाणेदार 
 

को हापूरचा ठाणेदार नाहरखान हा आपला मुलगा मुहंमद बहादुर याला ठाण्यावर आपला नायब 
हणून ठेऊन वतः बादशाही छावणीत आला. त्याला भेटीची परवानगी देण्यात आली. 

 
मुहंमद मुराद ईरजी याला नलगुं ाचा (आंधर् देश) िक ेदार व फौजदार हणून नेमण्यात आले. 

 
कामगारखान याची मुले मुहंमद कािजम, मुहंमद आिसम, मुहंमद हैदर व इ लाममु ा याचं्या 

मनसबी वाढिवण्यात आ या. 
 

इ लामगडच्या िक ेदारीवर मुहंमद फािजल याची त्याच्या िदवगंत बापाच्या जागी नेमणूक 
करण्यात आली. 
 

लालजी हेर, याच्याकडून कळले की, अईजखानाच्या मुलीचा मुलगा आिण आशुरखानाचा मुलगा 
अ दु ा बेग हा परवानगीिशवाय औरंगाबादेस गेला आहे. त्याची जहागीर काढून घ्यावी अशी आ ा झाली. 
 

एकोणतीस जून १७०४ 
 

शकंराजी वगैरे मंडळींना खान नु तजंगच्या फौजेत तैनात करण्यात आले होते. त्यानंी (शकंराजी 
म हार) हुजुरात राहावे अशी आता आ ा झाली. सईदखान हा खान नु तजंग याच्या फौजेत तैनात होता. 
त्याला दोन हजार जात व आठश े वार अशी मनसब होती. तो मरण पावला. त्याची सादतखान आिद मुले 
याचें हु े कळिवण्यात यावे, अशी आ ा झाली. 
 

तीस जून १७०४ 
 

मरहूम सईदखान याचं्या मुलानंा मनसबी देण्यात आ या. मोठा मुलगा मुहंमद अशर्द याला खान 
ही पदवी देण्यात आली. 
 

बादशाही छावणीचा मुख काजी काजीउल्कजात अकर्मखान याला चार हजार रुपये िंकमतीचा 
ह ी बक्षीस देण्यात आला. तोफखानाचा अिधकारी अ दुल अलीखान याला चाळीस मोहरा देण्यात आ या. 



 
अनुकर्मिणका 

 
लाल डगलेवा याचा (सुखर्पोषा ) अिधकारी अ दुल हादी याला िवजापूर सु याच्या तोफखान्याचा 

दारोगा व कोतवाल हणून नेमण्यात आले. 
 

कामगारखान याला बगंाल सु यात तैनात करण्यात आले. 
 

िवजापूर –कनार्टक 
 

खान नु तजंग (झुि फकारखान) याच्या तफ दाऊदखान (प ी) हा हैदर्ाबाद-कनार्टकचा 
फौजदार हणून काम पाहात होता. िवजापूर-कनार्टकावर खुदाबंदाखान (शाई ताखानाचा मुलगा आिण 
औरंगजेबाचा मामेभाऊ) हा फौजदार हणून काम करीत होता. त्याच्या जागेवर िवजापूर-कनार्टकच्या 
फौजदारीवर दाऊदखानाला हैदर्ाबाद-कनार्टकच्या जोडीने फौजदार हणून नेमण्यात आले. 
खुदावदंाखानाला बादशहाने हुजुरात बोलािवले. 
 

माडंवगडचा (माळवा) िक ेदार व फौजदार नवािजसखान याची तैनाती बगंाल सु यात करण्यात 
आली. 
 

रु तुमराव (जाधव) हा रोषनगाव (औरंगाबाद िज हा) चा ठाणेदार आिण औरंगाबाद ते जालना 
या दर यानचा राहदार (मागर् रक्षक) होता. त्याला सातश ेजात आिण सहाश े वार अशी मनसब होती. 
बादशहानी दोनश ेजात व पाचंश े वार अशी त्याची मनसब कमी करून त्याला (रु तुमरावाला) तेथून 
बदलावे अशी आ ा केली. 
 

माहुलीचा िक ेदार आिददखान याच्या मुलानंा मनसबी देण्यात आ या. मुलगा मुहंमद हुसेन, 
पुतण्या मुहंमद अली, सदरु ीन, बदरु ीन अशी आिददखानाच्या आ ताचंी नावे आहेत. 
 

१ जुलै १७०४ 
 

काल बादशहाने नवाब िझ तुि सा बेगम िहच्यासाठी आं याच्या चार करं ा काढून ठेव या–
यारअली बेगला आ ा करण्यात आली की, जासूदाचं्याबरोबर करं ा िझ तुि सा बेगम (औरंगजेबाची 
मुलगी) कडे पाठिवण्यात या या. 
 

दाऊदखानाने पाठिवलेला शकंराजी (शकंराजी म हार) याला बादशहाने सहा य हणून पाच 
हजार रुपये िदले. 
 

कऱ्हाडाबाद (कऱ्हाड) व बारामती येथील ठाणेदार सुलेमानखान याने पतर् िलहून िवनंती केली 
की, “दारुगो यासाठी मी िवनंती केली होती ती मान्य झाली नाही. या िठकाणी शतर्शूी (मरा ाशंी) नेहमी 
यु  संग येतो. तोफाचंा सरंजाम आव यक आहे. आसपासचे ठाणेदार यु ाच्या संगी माझी मदत करत 
नाहीत, तर दारूगोळा पुरिवण्यात यावा आिण आसपासच्या ठाणेदारानंा हुजुरातूंन माणसे पाठवनू ताकीदी 
देण्यात या यात, हणजे चोराचें (मरा ाचें) खरेखुरे पािरपत्य होईल”. बादशहाने आ ा केली की, 
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दिक्षणेच्या तोफखान्याचा दारोगा मन्सूरखान व मीर आितश ानंी दारूगोळा पाठिवण्याची यव था करावी; 
आिण ठाणेदारानंा ताकीदी देण्यासाठी हुजुरातूंन माणसे पाठिवण्यात यावीत. 
 

बादशाही छावणीचा कोतवाल सरर्बराहखान याने िवनंती केली की, सैन्यातील सैिनक यानंा घेऊन 
मी बदंोब तासाठी कोरेगावाला गेलो होतो. तेथील ठाणेदार अ दुल गफार याने माझ्या सोबतीस असले या 
माणसावर ह ा केला आिण त्यानंा जखमी केले. बादशहाने आ ा केली की, ठाणेदार बदलावा व त्याचा 
हु ा कळवावा. 
 

दोन जुलै १७०४ 
 

यार अलीखान याने कळिवले की, अमानु ाखान याने िक े मरकगड (मागगड) हे थळ 
शतर्कूडून (मरा ाकंडून) िंजकून घेतले आहे. 
 

िवजापूर-कनार्टकच्या फौजदारीवर दाऊदखानाची नेमणूक झाली. त्याला खास िखलातीची व े 
देण्यासाठी हणून वगेळी काढून ठेवण्यात यावी अशी आ ा झाली. 
 

तीन जुलै १७०४ 
 

पावसामुळे आज िदवाणचे काम बदं होते. बादशहाने आ ा केली की, आज आ ही पिवतर् अवशषेाचें 
(आसार शरीफ) दशर्न व दिक्षणा करणार आहोत. आमच्या दौलतखान्यापासून (बादशहाचे 
वा त य थान) त्या थळापयत कनातीचे पडदे उभे करा. 
 

जैनुल आिबदीन ाला खान ही पदवी होती. त्याला एक हजार जात व पाचश े वार अशी मनसब 
होती. त्याला दाऊदखानाच्या फौजेत तैन्यात करण्यात आले. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, दुगार्दासाचे पुतण्यानंा बडतफर्  करण्यात आले होते. ती मुले 
दुगार्दासाची आहेत असे समजून; पण चूक कळ यावर खेमकरण याची मनसब आिण दलकरण याची 
मनसब बहाल ठेवण्यात आली. खेमकरण हा जसकरणाचा मुलगा होय. असे सागंण्यात आले. 
 

चार जुलै १७०४ 
 

आज बादशहा पिवतर् अवशषेाचं्या दशर्नासाठी आिण दिक्षणेसाठी गेले. बादशहा तेथे दोन 
घिटकापंयत होते. त्या िठकाणी ते फातेहा ( ाथर्ना) पढले. अवशषेासंमोर एक हजार रुपये आिण 
एकशपे ास अ या ठेव या. त्यानंतर ते आप या वा त य थानाकडे परत आले. 
 

िदयानतखान याचा मुलगा अली नकी (मािसरउल् उमराचा कतार् शहानवाजखान याचे घराणे) हा 
मुहंमदाबाद उफर्  िबदर या सु याचा िदवाण होता. त्याला तेथून बदलण्यात आले आिण त्याची नेमणूक 
िसराजउ ीनच्या जागी सुभे बुऱ्हाणपूरचा िदवाण हणून करण्यात आली. 
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पाच जुलै १७०४ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. अमानु ाखान याला हुजुरात येण्यािवषयी आ ा पतेर् रवाना 
झाली. 
 

गजपत उफर्  अबदुल माबदू याची मुले मुसलमान झाली. त्यापैकी जगपत याला अबदुल मोजद हे 
नाव देण्यात आले आिण रघुपत याला अबदुल वदूद हे नाव देण्यात आले. बादशहाने त्यानंा मनसबी आिण 
िखलातीची व े िदली. 
 

िमजार् सफवीखान याला पाचू आिण मािणक याच्या अंग ा देण्यात आ या. अजर् समोर ठेवण्याच्या 
खात्याचा अिधकारी हािफज अंबर याला चार हजार रुपये िंकमतीचा ह ी देण्यात आला. 
 

मुहंमदअली बेग याला िखलातीची व े देऊन नु तजंग (झुि फकारखान) याच्या फौजेत तैनात 
करण्यात आले. 
 

मरहूम रुहु ाखान याचा खलीलउ ाखान, हा शागीदर् पेशाचा अिधकारी होता. तो आजारातून बरा 
होऊन बादशहानंा भेटला. 
 

बादशहाने िहदायत केश वाकेिनगार याला पुढील माणे आ ा केली.—“हजरत आला 
(शहाजहान) च्या कारकीदीर्पासून आजपयत दिक्षणचे सुबेदार कोणकोण होऊन गेले ाचंी नाव े िलहून 
माझ्यासमोर ठेवा.” 
 

मुहंमद तकी याला राजमाचीची िक ेदारी व नवलाख उमऱ्याची ठाणेदारी देण्यात आली. त्या 
ठाणेदारीवर पूवीर् िनजामराव हा काम करीत होता. िनजामराव हा आता कडूसच्या ठाणेदारीवर काम करू 
लागला. 
 

बादशहाने आ ा केली की, िवजापूर-कनार्टकाच्या फौजदारीच्या नेमणुकीचे फमार्न दाऊदखान 
याच्या नाव ेपाठिवण्यात याव.े 
 

सहा जुलै १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. तरिबयतखान याजबरोबर देण्यासाठी सैन्य आिण अिधकारी याचंी 
यादी तयार करण्यासाठी मतलबखान यास सागंण्यात आले होते. त्या माणे मतलबखानाने यादी (तूमार) 
तयार केली. एकंदर सैन्य चार हजार एकोणस र वार असे भरले. या सैन्यात अिधकारी पुढील माणे:– 

 
(१) अजीजखान–अडीच हजार जात व एक हजार वार. 
 
(२) िशविंसग—दीड हजार जात व एक हजार वार, 
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(३) रायभान–(तंजावरकर भोसले) सहा हजार जात व दोन हजार वार. 
 
(४) स यदखान–एक हजार जात व दोनश ेप ास वार. 
 
(५) िनजामराव–एक हजार जात व आठश े वार. 
 
(६) शािकरउ ा–सातश ेजात व दोनश े वार. 
 
(७) शाहजादा कामबक्षाच्या सैन्यातील वार, संख्या ३०० (तीनश)े. 

 
वरील सैन्याचा बक्षी आिण वाकेनवीस हणून (ख्वाजा) मूहंमद अफजल याची नेमणक करण्यात 

आली. 
 

रातर्ीच्या चार घटका झा या असता बादशहाने तरिबयतखानाला बोलाव ूपाठिवले. तो आ यावर 
बादशहाने त्याच्या योगके्षमाची ाथर्ना केली. त्याच्याकडे दोन कामे देण्यात आली होती. एक, शतर्ूंचे 
(मरा ाचें) पािरपत्य, दुसरे, मनचर (पुणे िज हा) येथे गढी बाधूंन ठाणे बसिवणे. 
 

वरील कामासाठी तरिबयतखानाला िनरोप देण्यात आला. 
 

सात जुलै १७०४ 
 

आज िदवाणाचे काम बदं ठेवण्यात आले. िक े सखरलना उफर्  खेळणा (िवशाळगड) येथील 
बात यावरून पुढील माणे कळले:— 
 

“येथे िक याच्या बदंोब तासाठी नेमण्यात आले या सैिनकापैंकी पाचश े इसम नोकरी 
सोडून िनघून गेले आहेत. िक यात िशबदंी सरंजामाची आव यकता आहे.” 

 
बादशहाने आ ा केली की, तोफखान्याचा अिधकारी मन्सूरखान याने सातश ेपायदळ िशपाई भरती 

करून िवशाळगडाकडे पाठिवण्याची यव था करावी. 
 

बादशहाने आ ा केली की, सुलेमानबेग गुजर्बदार्र याने धान्याची रसद वगैरे सरंजाम बादशाही 
छावणीतून नेऊन िक े आजमगड (पुरंदर) येथे पोहचवनू याव.े 
 

बगंालचा खिजना आणण्यासाठी मुहंमद आिरफ वगैरे दोन गुजर्बदार्र यानंा नेमण्यात आले. 
छावणीतील चौक्यावंर पुढील मंडळींच्या नेमणुका करण्यात आ या.— (१) नेकनामखान, (२) 
तह वरूखान, (३) मन्सूरखान, (४) रहमतउ ाखान, (५) मुहंमदबेगखान मरहूम याचा मुलगा 
फजललु सा हा बगनप ीचा (?) फौजदार होता. त्याच्या हु ाला जोडूनच जलहलमला (?) ची 
िक ेदारी पण देण्यात आली. तेथील िक ेदार हा मरण पावला होता. 
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आठ जुलै १७०४ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. बादशहाने हमीदो ीनखान ास आ ा केली की, “आठ 
हजार रुपये िंकमतीचा एक ह ी िवजापूर-कनार्टकचा फौजदार दाऊदखान याजंकडे पाठिवण्यात यावा,” 
तरिबयतखानाचा भाऊ कािमयाबखान याला त्याच्या भावाचा नायब हणून नेमण्यात आले. 
 

तरिबयतखानाच्या सैिनकानंा पगारबाकी पैकी एक हजार अ फी व दहा हजार रुपये देण्यात यावे 
अशी आ ा करण्यात आली. मागर्गडिक ा घेत याब ल सोन्याच्या िक या व िवनंतीपतर् अमानु ाखान 
याने पाठिवले होते. ते बादशहाच्या नजरेखालून गेले. या व तू मुहंमद शफी याने आण या होत्या. 
 

सुरत बदंरच्या टंकसाळीवर िमझार्खान मरहूम याचा मुलगा मुहंमद नजीम हा होता. हा अिधकारी 
होता. त्याला तेथून बदलण्यात आले. त्याच्या जागेवर हाजी अन्वरचा मुलगा जानजहान याची नेमणूक 
करण्यात आली. त्याच्याकडे जिजया वसुलीचा अिधकार (अमीन) पण देण्यात आला. हे सगळे सुरत 
बदंरचा कारभारी नजाबतखान याच्या िवनंतीवरुन झाले. जानजहानची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

ीरंगप ण 
 

ीरंगप ण येथील हरकारा अबदुरर्हमान ाला सुभे माळवा येथील हरकारा हणून नेमण्यात 
आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. ीरंगप णच्या हरकारेिगरीवर यंकटराव याची नेमणूक 
करण्यात आली. 
 

को हापूर 
 

को हापूरचा ठाणेदार नाहरखान याने कळिवले ते असे.—“येथील सवानेह िनगार (बात या 
िलहून पाठिवणारा) याचे माझ्याशी िवतु  आहे. तो माझ्यािवरु  गाऱ्हाणी िलहून हुजुरात पाठिवत असतो. 
तो माझ्याकडून एक हजार तीनश ेरुपयाची लाच मागत आहे. ते मला देणे शक्य होत नाही. त्याच्या जागी 
इतर कुणाची तरी नेमणूक हावी. माझ्या काही िवनंत्या आहेत. परवानगी अस यास मी येथे आपला नायब 
ठेऊन हुजुरात येईन”. िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

हैदर्ाबाद-कनार्टकच्या बात यावरून कळले ते असे.—“शतर्ूंनी तुमलान (िक याचे नाव लागत 
नाही) चा िक ेदार पकडला असून िक ा ता यात घेतला आहे.” बादशहाने आ ा केली की िक ा परत 
सोडवनू घेण्यासाठी दाऊदखानाला िलिहण्यात याव.े 
 

बादशहाने आ ा केली की, राजमाचीच्या िक याच्या बदंोब तासाठी िक यात तीनश ेसैिनकाचंी 
िशबदंी ठेवण्यात यावी. 
 

कंधार (िज हा नांदेड) 
 

कंधारचा माजी िक ेदार व फौजेदार स यद हुसेन याला हुजुरात बोलावण्यात आले. 



 
अनुकर्मिणका 

 
कोरेगाव 

 
कोरेगावंचा ठाणेदार अ दुल गफार हा होता. त्याला तेथून बदलण्यात आले. त्याच्या जागेवर 

तुकर् ताजखान याची नेमणूक करण्यात आली. बादशहाने आ ा केली की, तुकर् ताजखानापाशी फकीर, 
मुहंमद अईज मरहूम याच्या पथकातील याशंी (८२) सैिनक तैनात करण्यात याव.े तोफखान्याचा सरंजाम 
पण तुकर् ताजखानाला देण्यात यावा. 
 

वऱ्हाड 
 

सुभे वऱ्हाडचा सवानेिनगार अ दुलअजीज याने पुढील माणे िलहून कळिवले.—“वऱ्हाडचे नायब 
सुभेदार हे शतर्चू्या (मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी जातात. त्यावळेी सु याच्या िठकाणी कुणालातरी 
आप यातफ ठेऊन आपण नायब सुभेदादाबरोबर जाव े हटले तर माझे आ तापैंकी येथे कोणी नाही. माझा 
भाऊ अ दुल गफार हा हुजुरातं आहे. त्याला माझ्यापाशी तैनात करण्यात याव.े त्याची िवनंती मान्य 
करण्यात आली. 
 

नऊ जुलै १७०४ 
 

आज िदवाणाचे काम बदं होते. शाहजादा कामबक्ष हा आजारी होता. तो बरा होऊन बादशहानंा 
भेटला. ख्वाजा इशरत महली याने बादशहाना रातराणीची फुले नजर केली. ती बादशहाने कामबक्षाला 
िदली. 
 

बादशहाला कळिवण्यात आले ते असे.— पाईन िवलायत (वाई ातं) ातंात, (वाई पासून) 
अडीच कोसावंर (िवराटगड) िक ा आहे. चोराचं्या (मरा ाचं्या) सैन्याने येऊन िक याला वढेा घातला. 
तेथील िक ेदाराला कैद केले आिण िक ा ता यात घेतला. (शतर्नूी) हणजेच मरा ानंी. 
 

बादशहानंी मीर जाफरचा मुलगा, खुदानजर गुजर्बदार्र याला नेमून ितकडे पाठिवले. बादशहानी 
आ ा केली की, कऱ्हाडाबाद (कऱ्हाड) चा ठाणेदार सुलेमान आिण पाईने िवलायत (वाई ातं) चा 
ठाणेदार ख्वाजाखान यानंा त्या िक याकडे न्याव.े त्यानंी शतर्चेू (मरा ाचें) पािरपत्य करून िक ा परत 
िंजकून घ्यावा. 
 

तरिबयतखानाच्या फौजेत अजीजखान हा तैनात होता. तो आजारी पडला. बादशहाने आ ा केली 
की, तैनाती र  पण त्याची पथके तरिबयतखाना बरोबर राहतील. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, बालमक डा (पालमक डा) चा िक ेदार स यद मुहंमद 
(स यद आिरफचा मुलगा) मरण पावला. 
 

दहा जुलै १७०४ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज िदवाणचे काम बदं होते. काबुलचा सुभेदार माअ म याने बेिनशाहगड (राजगड) फ े 
झा याब ल िनसार (ओवाळणी) हणून एक हजार अ या पाठिव या होत्या. त्या बादशहाच्या 
नजरेखालून गे या. बादशहाने आ ा केली की, शहाजादा बेदारबख्त आिण अमीर उल् उमर (मुख्य 
धान) यानंा देण्यासाठी, पावसा याचे अंगरखे काढून ठेवण्यात यावे. 

 
अकरा जुलै १७०४ 

 
मेहदीखानाचा मुलगा िमजार् मुहंमदखान हा क याणीचा िक ेदार होता. त्याची मनसब कमी 

करण्यात आली. 
 

बादशहानंा कळिवण्यात आले की, िकलीदेफतः (वसंतगड) चा िक ेदार तुळशीराम हा असून 
िनयमा माणे त्याने िजतके पथक बाळगावयास पािहजे िततके त्याच्याजवळ नाही. बादशहाने आ ा केली 
की, मुहंमद शफी गुजर्बदार्र याने जाव े आिण तुळशीरामाला िनयमा माणे पथके ठेवण्यास लावावे, 
यािशवाय, िक याची डागडुजी करवनू परत याव.े 
 

सातारा ातांतील ठाणेदार 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली.—(१) हसवडचा ठाणेदार नागोजी माने, (२) बुधपाचगावचा 
ठाणेदार पदाजी (घाटगे) आिण (३) खटावचा ठाणेदार िकशनराव यानंी िवराटगड िंजकून घेण्यासाठी 
कऱ्हाडाबादचा ठाणेदार सुलेमानखान याजपाशी जाव.े या कामासाठी मीर अहमद गुजबर्दार याला पाठवनू 
आ ा करण्यात आली की, त्याने सदर ठाणेदारानंा सुलेमानखानापाशी पोहोचवनू परत याव.े 
 

दाऊदखानाच्या िशफारशीवरून पुढील मंडळींच्या मनसबी वाढिवण्यात आ या. दाऊदखानाचा 
मेहुणा (यजना) आिण सजावलाचा मुलगा बहादूर, त्याचा भाऊ खुदािदल आिण पीर अंदाजचा मुलगा 
बरकंदाज. 
 

सदरु ीन मुहमदखान याने पुढील माणे िवनंती केली.—अ ीचा ठाणेदार संगर्ामखान आिण 
जालनापूरचा ठाणेदार जंगजुईखान हे आप या ठाण्यात आप यातफ नायब ठेऊन काही िवनंती 
करण्यासाठी छावणीत आले आहेत. त्यानंा रेहकलाबारमध्ये येण्याची परवानगी आिण हुजुरात येण्याची 
आ ा हावी. अशी आ ा देण्यात आली. 
 

बारा जुलै १७०४ 
 

शाहजादा बेदारबख्त याच्या नाव ेफमार्न पाठिवण्यात आले होते. त्याच्या उ रात त्याची अजर् 
दा ताई खान िफरोजजंग याच्या नाव ेफमार्न पाठिवण्यात यावे. 
 

िंहदायतु ाखान आजारी होता तो बरा होऊन बादशहानंा भेटला. 
 

मतूर्जाबाद (िमरज) चा िक ेदार मुहमद मोसीन याची मनसब वाढिवण्यात आली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
मातबरखानाचा चुलत भाऊ (अ मू जादा) आिण अबदु ाचा मुलगा, मुहंमद हुसेन याला 

जैनुलाआिबदीन अलीखान याच्या िवनंतीवरून फुतूहुलहसन (राजमाची) चा िक ेदार हणून नेमण्यात 
आले. त्याची मनसब वािढवण्यात आली. 
 

राहेरी (रायगड) (उफर्  इ लामगड) च्या ठाण्यावर, मुहंमद मुकीम हा तोफखानाचा दारोगा होता. 
त्याच्या जागेवर सु तान बेगचा मुलगा अबदु ाबेग लारी आिण (१) माहुरच्या ठाण्यावरील तोफखानाच्या 
अिधकारी याची नेमणूक करण्यात आली. हा बदल िशविंसगाच्या िवनंतीवरुन करण्यात आला. 
िमफताहाखान कोलार हैदर्ाबादी याला प ास कौलारा सिहत (सैिनक) मुगलखानाच्या फौजेत तैनात 
करण्यात आले. 
 

गजपत कंबू उफर्  अबदुल माबदू आिण त्याची मुले यानंा लाहोर सु यात तैनात करण्यात आले. 
 

कडूसचा ठाणेदार िनजामराव याला नवलाखउमऱ्याच्या ठाणेदारीवर पूवीर् माणे बहाल ठेवण्यात 
आले. त्याला एक हजार जात आिण आठश ेमनसब होती. 
 

शाहबाज प ी हा खानिफरोज जंगाच्या फौजेत तैनात होता. त्याला बडतफ करण्यात आले. 
िफरोजजंगाच्या सागंण्यावरुन त्याला पूवर्वत बहाल करण्यात आले. 
 

तेरा जुलै १७०४ 
 

शाहजादा कामबक्ष आिण (त्याचा मुलगा) सु तान-मुिहउ ा यानंा पावसा यासाठी हणून अंगरखे 
देण्यात आले. 
 

चौदा जुलै १७०४ 
 

ब खचा राजदूत ख्वाजाजािहद याचे सहकारी मुहमद शरीफ, गाजीबेग आिण तदबीरबेग यानंा 
बक्षीसे देण्यात आली. 
 

अबदुरर्हीमबेग याला कोरेगावच्या ठाणेदारीवर नेमण्यात आले. 
 

बादशहाने आ ा केली की, मरहूम फकीर मुहंमद अईज याच्या पथकातील याशंी (८२) 
मुगलसिनक अबदुरर्हीम बेगपाशी तैनात करण्यात याव.े कोरेगावच्या ठाणेदारीवर तुकर् ताजखानाची 
नेमणूक करण्यात आली होती, ती र  करण्यात आली. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली —मुिहयाबाद (पुणे) च्या ठाण्यातून चाळीस मन दारुगोळा 
काढण्यात यावा. ठाणेदार ह मतउ ा याने तो दारुगोळा िशरोळ (िशखळ) ला पोहचवावा तेथून पाईने 
िवलायत (वाई ातं) चा ठाणेदार ख्वाजाखान याचा नायब याने तो दारुगोळा कऱ्हाडाबादचा ठाणेदार 
सुलेमानखान याजंकडे पोहोचवावा. हुजुरातून शभंर बाण हे सुलेमान खानाकडे पाठिवण्यात याव.े 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशहाच्या िनकटच्या शागीदर् पेशाच्या खात्याचा (ज ूखान) अिधकारी (दारोगा) 

खलीलउ ाखान याने िवनंती केली की, शागीदार्च्या पगाराचे फार देणे रािहले आहे. काय आ ा? 
 

बादशहा हणाले —खिजना येण्याची वाट पहा. िहदायतउ ा याने युरोिपयन प तीचे िशकार 
पकडण्याचे मोठे जाळे बादशहाच्या समोर ठेवले. हे जाळे चौपन हात लाबं-रंुद होते. बादशहाने ते पाहून 
त्याची िंकमत एक हजार दहा रुपये अशी ठरवली. 
 

छतर्मल हा खानसामाचंा कारभारी होता. त्याला शहाजहानाबाद (िद ी) येथे तैनात करण्यात 
आले. 
 

सफर् राजखान याला औरंगाबादच्या रक्षणासाठी (देखरेख) पाठिवण्यात आले होते. आता 
बादशहाने आ ा केली की, सफर् राजखान याने तूतर् अहमदनगर येथे राहाव.े 
 

पुढील लोकाचंी पतेर् बादशहाच्या हुजुरात आली.—(१) माळ याचा सुभेदार शाई ताखान, (२) 
औरंगाबाद आिण बऱ्हाणपूरचा फौजदार व कोतवाल रफीखान, (३) िशकाकोळ (आंधर्- ीकाकुलम) चा 
फौजदार स तुम िदल्खान. 
 

माहुरचा फौजदार मुबारकरू याच्याबरोबर नजर मुहंमद वगैरना तैनात करण्यात आले. नजर 
मुहंमद आिण सफुर् ि न. 
 

पंधरा जुलै १७०४ 
 

को हापूरचा ठाणेदार नाहरखान हा हुजुरात आला. तो आिण त्याचा मुलगा गुलाम मुिहयोि न हे 
दोघे बादशहाना भेटले. 
 

मुईनोि न सादु ाखानी याला मागर्गडचा िक ेदार हणून नेमण्यात आले. िमरमुहंमद रजा हा 
गुलशनाबाद (नािशक) येथे बक्षी व वाकेनवीस होता. त्याला हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. त्याच्या 
जागेवर इ ािहमबेग याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

मरहूम श शु ीन मुहंमदखान (कंधारचा िक ेदार इ.स.१७०१ मध्ये िमरजेच्या लढाईत मारला 
गेला) याचा मुलगा मीर अहमद आिण मीर अहमदची मुले िमजार् मुहंमद आिण मुहंमद कािमयाब यानंा 
िवजापूर सु यात तैनात करण्यात आले. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, मुबारकरू, सोहबत यसावल व शािकरउ ाखान याच्यात 
आपसात िशवीगाळ झाली. बादशहाने मनसब कमी केली. 
 

अमीरखान मरहूमचा मुलगा मरहमतखान हा दुपारच्या नमाजाच्या वळेी हुजुरात आला होता. 
बादशहाने त्याला मना करुन न्याय कचेरीत येणे जाणे ठेवाव ेअसे सािंगतले. 



 
अनुकर्मिणका 

 
सोळा जुलै १७०४ 

 
विर  अिधकाऱ्यानंा पावसाळी कपडे देण्यात आले. त्यात शाहजादा बेदारबख्त, िवजापूरचा 

सुभेदार चीनकुलीजखान (भावी िनजामउ मु क) समावशे होता. 
 

मागर्गड िक याचे नाव मदर्गड ठेवावे अशी आ ा झाली. 
 

सतरा जुलै १७०४ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. मन्चर (पुणे िज हा) येथे गढी बाधंण्यासाठी तरिबयतखान 
गेला होता. तो येऊन बादशहाला भेटला. 
 

खाजाबाबा ाला हैदर्ाबादचा काजी हणून नेमण्यात आले. 
 

माळ याचा सुभेदार शाइ ताखान याने रािजनामा िदला. बादशहाने त्या जागेवर नेमणूक 
करण्यासाठी हणून कामगारखान (औरंगजेबचा मावसभाऊ) व माडंवगडचा माजी िक ेदार 
नवािजसखान याचं्या हु ाची चौकशी केली. 
 

तोफखान्याचा मुख तरिबयतखान बहादूर याने पुढील माणे िवनंती केली.—“माझ्यातफ, माझा 
मुलगा मुहंमद इसहाक हा अहमदनगर येथे िक देार व फौजदार आहे. त्याचे लग्न ठरले आहे. त्याला 
हुजुरात यावयाचे आहे. त्या िठकाणी नायब हणून मीर ल करीचा मुलगा मीर अ करी याची नेमणूक 
करण्यात यावी. बादशहाने िवनंती मान्य केली आिण आ ा केली की, िखलातीची व े देण्यात यावी. 
 

िवजापूर–कनार्टक 
 

िशकाकोळ ( ीकाकुलम) चा फौजदार रू तुम िदल्खान हा होता. िवजापूर–कनार्टकचा 
फौजदार खुदाबदंाखान हा होता. बादशहाने खुदाबदंाखानाच्या जागेवर िवजापूर-कनार्टकचा फौजदार 
हणून रू तुम िदल्खान याची नेमणूक केली. 

 
ीकाकुलमचा कारभार कामबक्षाच्या अिधकाऱ्याकडे देण्यात आला. रू तुमिदल खानाची मुले 

िदलेर िदल् व हरीर िदल् याचं्या मनसबी वाढिवण्यात आ या. 
 

मरहूम हैदरखान याचा मुलगा मुहंमद मोहिसन हा िव ामगडचा िक ेदार होता. त्याने िवनंती पतर् 
िलहून पाठिवले की “माझी आिर्थक पिरि थती चागंली नाही, काही मदत देण्यात यावी.” बादशहाने आ ा 
केली की, “िक ा िस ी याकूतखान याजकडे देण्यात यावा.” 
 

बीदरच्या सु याच्या िदवाणीबाबत खालील अिधकाऱ्याचं्या हु ाबाबत बादशहाने चौकशी केली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

मरहूम अमानतखानाचा नातू स यद अहमद, िकफायतखानाचा नातू मुहंमदसर (मीर), लाहोरचा 
माजी कोतवाल हसनरजा. 
 

अठरा जुलै १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. काल बादशहाने जलालउ ीनचा भाऊ शखे सािबर शखे 
अजमतउ ा, शखे अहमद आिण शखे हबीब यानंा मनसबी िद या. 
 

एकोणवीस जुलै १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. बक्षी िमजार् सदरु ीनखान याने िवनंती केली की, बक्षीच्यापाशी 
िरसा याला जोडून तीस-चाळीस मनसबदार तैनात असतात. त्यापैकी काही जण तरी माझ्याकडे तैनात 
करण्यात याव.े 
 

बादशहा हणाले—“वीस मनसबदार तुमच्याकडे तैनात करून घ्या.” 
 

मीर ल करीचा मुलगा मीर अ करी याला तरिबयत खानातफ अहमदनगरचा नायब िक ेदार 
आिण फौजदार हणून नेमण्यात आले. 
 

वीस जुलै १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

एकवीस जुलै १७०४ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. अ ीचा ठाणेदार संगर्ामखान ाचा भाऊ जंगजुईखान आिण 
धाकटा भाऊ घोरीखान हे येऊन बादशहाला भेटले. 
 

मुहंमद अ करीला िखलातीची व े देण्यात येऊन अहमदनगरकडे जाण्यास िनरोप देण्यात आला. 
 

हाजी िहदायतु ाचा मुलगा लुत्फु ा याला मावळे सैिनकाचंा मु फ (िहशबे अिधकारी) हणून 
नेमण्यात आले. 
 

िस ी अंबर हा धान्याची रसद घेऊन येण्यासाठी दंडराजपुरीकडे रवाना झाला. त्याला प ास 
मोहरा िंकमतीचा घोडा देण्यात आला. अमानु ाखानाचा भाऊ अताउ ाखान याला तीन हजार रुपये 
िंकमतीचा ह ी देण्यात आला. 
 

मरहूम अमानतखानाचा मुलगा मीर अहमद हा िवजापूर येथे तैनात होता. त्याला सुभे मुहंमदाबाद 
बीदरचा िदवाण हणून नेमण्यात आले. 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशाही छावणीपासून अहमदनगरच्या र त्याचा रक्षक मुगलखान याला बहादुरगडाच्या 

संरक्षणासाठी, बहादुरगडात (पेडगाव) तळ देऊन राहण्याची आ ा करण्यात आली. 
 

मीर म करीचा भाऊ मुहंमद बाकर याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

शाइ ताखानाच्या जागेवर माडंवगडचा िक ेदार व फौजदार नकािजसखान याची माळ याचा 
सुभेदार हणून नेमणूक करण्यात आली. 
 

इरादतखान 
 

माडंवगडच्या िक ेदारी व फौजदारीवर िश ाचाराचा अिधकारी इरादतखान याची नेमणूक 
करण्यात आली. त्याच्या जागेवर मुखतारखानाचा मुलगा इि तकारखान याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

तेवीस जुलै १७०४ 
 

बगंालचा सुभेदार शाहजादा अिजम (अिजमु तान) याचा मुलगा सु तान फरुखिसयार याला 
मुलगी झाली. (फरुखिसअर हा पुढे इ.स. १७१३ मध्ये मुगल स ाट झाला.) त्याब ल अिजमु यानने 
ओवाळणीच्या अठरा मोहरा पाठिव या. 
 

काल रातर्ीचा एक हर झाला असता बादशहानी बक्षी सदरु ीन मुहंमदखान यास बोलावनू 
त्याच्याबरोबर खलबते केली. 
 

मरहूम मुखिलसखान याचा मुलगा मुहंमद हसन हा औरंगाबादेत होता. त्याला हुजुरात 
बोलावण्यात आले. 
 

मागर्गड उफर्  मदर्गड याचा िक ेदार मुईनोि न याला आप या िक याकडे जाण्यासाठी िनरोप 
देण्यात आला. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

कामगारखान याला बाकीखानाच्या जागी अकबराबाद (आगर्ा) ची िक ेदारी देण्यात आली. 
 

भानगडचा जिमनदार कामगार याला बरखुदार्रखान अशी पदवी होती. त्याला आता िक ेदारखान 
अशी पदवी देण्यात आली. 
 

खैराबादचा फौजदार स यदखान उफर्  फरुखफाल याच्या पतर्ावरून पुढील माणे कळले.—
येथील माजी फौजदार खुशहाल याला हुजूरात बोलावण्यात आले आहे. त्याला तशी ताकीद देण्यात आली 
आहे. पण ितकडे तो लक्ष देत नाही. येथे एक बडंखोर अफगान संजर याला मी त्याच्या िक े हैदरपूर मधून 
हाकलून लावले. तो बडंखोर आता मनसबदाराच्या जहािगरीत जाऊन बसला असून खुशहालचे त्याचे 



 
अनुकर्मिणका 

अंतः थ सूतर् आहे. हुजुरातून गुजर्बदार्र नेमण्यात याव.े त्यानंी आसपासच्या फौजदारानंा पथकासिहत 
माझ्याकडे आणाव े हणजे बंडखोराचे पािरपत्य होऊ शकेल. 
 

बादशहानी गुजर्बदार्र नेमले. त्यानंी खुशहालला हुजूरात आणावे आिण बडंखोराचे बडं 
मोडण्यासाठी फौजदारानंा सईदखानाकडे पाठवाव ेअशी ताकीद देण्यात आली. 
 

चोवीस जुलै १७०४ 
 

िदवसाचा एक हर अ  चार घिटका झा या असता, बादशहाना हरकाऱ्याचं्या त डून पुढील माणे 
कळले.—नूरगावं आिण मन्चर या भागात चोराचें (मरा ाचें) चार हजार वाराचें सैन्य जमा झाले आहे. 
ह ींना चारा आणण्यासाठी बादशाही छावणीजवळ माणसे गेली होती. त्याचं्यावर छावणीपासून दीड कोस 
अंतरावर चोराचं्या (मरा ाचं्या) वारानंी ह ा केला. उभय पक्षाची माणसे जखमी झाली. 
 

खुसरौखान करावल हा आप या भाऊबधंासिहत तेथे पोहोचला. चारपाच माणसे जखमी झाली. 
खुसरौखानाच्या फौजेचा बक्षी स यद असदउ ा याचा घोडा ठार झाला. बादशहानी हमीदो ीनखान व 
तरिबयतखान याचंी आठवण केली. आ े माणे ते दोघे आले. बादशहाने िव ामगृहाचा पडदा सरकिवला. 
त्यानंी तरिबयतखानाब ल यशाची ाथर्ना केली. (फातेहा) आिण चोराचें (मरा ाचें) पािरपत्य 
करण्यासाठी त्याला मौजे नूरगावकडे जाण्यासाठी िनरोप िदला. 
 

आग् ाचा माजी िक ेदार बाकीखान याला हुजुरात बोलावण्यात आले. 
 

खैराबादचा फौजदार फरुखफाल उफर्  सईदखान याला सादत ही पदवी देण्यात आली. 
 

अरकॉटच्या नबाबाचे पूवर्ज 
 

हैदर्ाबाद-कनार्टकचा िदवाण सादतउ ाखान याची खान ही पदवी काढून घेण्यात आली. त्याला 
पाचश ेजात व दोनश े वार अशी पदवी होती. 
 

पंचवीस जुलै १७०४ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. 
 

मिहपतगड 
 

िक े मिहपतगड हा तापगडापासून सात कोसावर आहे. तो िक ा िस ी याकतखान ाने 
िंजकून घेतला. काल रातर्ी त्याने िवनंतीपतर् आिण सोन्याच्या िक या पाठिव या होत्या. त्या बादशहाच्या 
नजरेखालून गे या. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहानंा कळिवण्यात आले की, हमीदो ीनखान बहादूर व मतलबखान हे आ े माणे सकाळी 
बादशाही छावणी भोवती टेहाळणी करण्यासाठी गेले आहेत. 
 

बादशहाने आ ा केली की, बक्षी सदरु ीन याने आपली मोहोर (िश ा) ख्वाजा अंबरच्या हातून 
काढून घ्यावी आिण आपला कारकून मीर आिबद याच्या हाती ावी. ख्वाजा अंबरला बडतफर्  करण्यात 
आले. 
 

काल बादशहानंा कळिवण्यात आले ते असे —“कोरेगावचा ठाणेदार अबदुरर्हीम बेग याच्यावर 
चोरानंी (मरा ानंी) ह ा केला. या चकमकीत शतर्ूंची तीन माणसे मारली गेली. त्याचंी डोकी कापून 
हुजूरात आणण्यात आली. याजबरोबर तीन घोडे पकडण्यात आले. बादशहानंी लुटीचा माल आणणाऱ्यानंा 
बिक्षसे िदली. या नंतर हरकऱ्याचं्या त डून कळले की, अ दुलरहीम याने गिरबाचंी डोकी कापली आहेत 
यावंर बादशहाने आ ा केली की, यार अलीबेग याने चौकशी करून वृ ातं सादर करावा. 
 

िंहदायतकेश वाकेनवीस याचा कारकून घाशीराम याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

सुरतबदंरचा कारभारी नजाबतखान याने वझंाऱ्यानंा कैद केले होते, त्याची मन्सब पाचशनेी कमी 
करण्यात आली. 
 

अ दुल नबीखान यानंा (पठाण) हा दाऊदखानापाशी तैनात होता. त्याची मनसब कमी करण्यात 
आली. 
 

सुबे हैदर्ाबादेतील सरकारी मालम ेचा (बयतूात) अिधकारी आिण हाजी शफीखान याचा जावई 
मीर काशीम याने पुढील माणे िलहून कळिवले:— 
 

“येथील नायब सुबेदार हा चोराचं्या (मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी बाहेर गेला होता. 
बडंखोरानंा ही संधी सापडली. चार हजार वार आिण पायदळ असे शतर्ूंचे सैन्य आले. त्यानंी 
शहराला वढेा घातला. येथे तैनात असलेले कारभारी आिण मुत्सदी हे चहूकडे पसरून चोराशंी 
(मरा ाशंी) यु  करु लागले. मीही शहराच्या एका भागातं (नाव लागत नाही) ितकार केला. 
शतर्ूंपैकी काहींना ठार मारले. काही पायदळ िशपायानंा पकडले. त्याचं्याकडून नगद आिण िज स 
असे पाच हजार रुपये काढून घेण्यात आले. काय आ ा?” बादशहाने वतःच्या सहीने हुकूम 
िलहून पाठिवला की, “गिनमाचंी लूट वाटून घ्यावी. सैिनक मारण्यात यावते आिण धान्य गोळा 
करण्यात याव.े ज्याने हा वृ ातं पाठिवला त्याची मनसब वाढिवण्यात यावी.” 

 
बादशहानंा कळिवण्यात आले, ते असे— कुतूहुल हसन उफर्  राजमाची येथील िक यात असलेला 

माल पुढील माणे ज त करण्यात आला आहे—एक लोखंडी तोफ, चार रेहकले (लहान तोफा), 
दारुगोळा, तोफाचें गोळा दहा, लोखंडी गोळे एकश ेबारा, तादूंळ एकश ेबारा मण (?) साळी दहा मण 
पचंवीस शरे (?) पुढचे दोन श द लागत नाहीत. 
 



 
अनुकर्मिणका 

दिक्षणच्या तोफखान्याचा दारोगा (अिधकारी) मन्सूरखान याला त्याच्या हु ाला जोडून 
तरिबयतखानाच्या खात्यावर नायब हणून नेमण्यात आले. 
 

बादशहाने आ ा केली की, मन्सूरखानाचा मुलगा मुहंमद जफर याने चारश े वार व पायदळ 
बरोबर घेऊन आजमगड (िक े पुरंदर) ला जाव ेआिण िक याच्या िशबदंीला पगार वाटप करुन परत 
याव.े 
 

स वीस जुलै १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. अबदुरर्हीम हा कोरेगावला ठाणेदार होता. त्याने गरीब 
आिण िनद ष लोकाचें गळे कापून, घोडे लूट हणून आणले होते, याची चौकशी हरकाऱ्यानंी आ े माणे 
केली. आरोप खरा ठरला. (गिरबाचे गळे कापले गेले) बादशहाने बक्षीस हणून पाच अ या व आठ होन 
वगैरे अबदुरर्हीमला िदले होते ते त्याच्या कडून परत काढून घ्याव,े अशी आ ा झाली. अबदुरर्हीमला 
कोरेगावच्या ठाण्यावरून बदलण्यात येऊन, त्याच्या जागेवर तुकर् ताजखान याची नेमणूक करण्यात आली. 
तुकर् ताजखान याला एक हजार जात व चारश े वार अशी मनसब आहे. 
 

खान िफरोजजंगाच्या नाव ेफमार्न पाठिवण्यात आले. 
 

स ावीस जुलै १७०४ 
 

आज बादशहानंी िदवसाचा एक हर अ  पाच घिटका झा या असता आप या िव ामगृहाचा 
पडदा बाजूला सारला. िसयादतखान याने त्याचं्या समोर कागदपतर् ठेिवले. बादशहाना कळिवण्यात आले 
की, चाकणचा िक ेदार व फौजदार अमानु ाखान हा भेटण्यास आला असून हमीदो ीनखानाच्या तंबतू 
बसला आहे. त्याने फुतूहलहसन (राजमाची) चा िक ा िंजकून घेतला होता. आ े माणे तो येऊन 
बादशहाना भेटला. त्याने ओवाळणी (िनसार) हणून पाच अ या ठेव या. बादशहाने त्याची तारीफ केली 
आिण त्याला िनरोप िदला. यानंतर िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

चोराचें (मरा ाचें) पािरपत्य करण्यासाठी तरिबयतखान हा नूरगावला गेला होता. त्याने हुजुरात 
याव ेअशी आ ा झाली. 
 

आप यापाशी छावणीत िकती सैन्य आहे, याचा तपशील िलहून कळवावा, अशी बक्षी उ मुक िमजार् 
सदरु ीन मुहंमदखान यासं आ ा करण्यात आली. त्या माणे, बक्षीने हुजुरात असलेली फौज, ठाणेदाराचंी 
नाव,े अमानु ाखानची पथके, तोफखाना आिण पचंवीस हजार वार असा सैन्याचा तपशील देऊन 
बादशहानंा सादर केला. (१७०४ च्या जुलैत औरंगजेबाच्या खेड येथील छावणीत पचंवीस हजाराहून 
अिधक सैन्य िश क रािहले न हते. तेही अमानु ाखान आिण ठाणेदाराचंी पथके जमेस धरून, हे आप या 
लक्षात येईल. मनूची हा आकडा पधंरा हजाराचा देतो.) 
 

वऱ्हाडचा बक्षी व वाकेनवीस मुहंमद इ ािहम याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

अ ावीस जुलै १७०४ 
 

हमीदो ीनखान बहादूर आिण मतलबखान हे टेहळणीसाठी सकाळी छावणीच्या बाहेर गेले होते. ते 
संध्याकाळी छावणीत परत आले होते. 

 
एकोणतीस जुलै १७०४ 

 
आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. मिहपतगडचा िक ा िंजकून घेत याब ल नंदराजपुरीचा 

िक ेदार व फौजदार िस ीयाकूतखान याच्या नावे फमार्न व िखलातीची व े काढून ठेवण्यात आली. ती 
याकूतखानाचा द क मुलगा िस ीअंबर याजंपाशी देऊन याकूतखानाकडे पोहोचिवण्यात यावी, अशी 
बादशहानंी मतलबखानाला आ ा केली. (िस ी अंबर हा बादशाही छावणीत होता.) मरा ाचं्या पथकावर 
(बादशहाच्या सेवतेील) इरादतखान हा अिधकारी होता. ती जागा अमानु ाखान याला त्याच्या पूवीर्च्या 
हु ाला जोडून देण्यात आली. 
 

शाहजादा मोअ म बहादुरशहा याचा वकील इखलास हा छावणीत होता. त्याच्या मध्य थीने 
(खटपटीने) िसरमल् याचा मुलगा दयाराम हा मुसलमान झाला. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
हकीम मुहंमद मोहसीन याने िमजार् सफवीखान याच्यावर औषधोपचार केले होते. त्याला ४० अ याचं्या 
वजनाची एक अ फी बक्षीस हणून देण्यात आली. 
 

अमानु ाखानाचा भाऊ अताउ ाखान आिण मेहुणा मुहंमद शफी हे येऊन बादशहाना भेटले. 
 

सुरत बदंरातील जहाजाचंा अिधकारी (नाखुदा) मुहंमद फािजल याने दोन घोडे पाठिवले होते, ते 
घेण्यात आले नाहीत. ते अ ाप तबे यात आहेत. बादशहाने आ ा केली की, ते घोडे पाहण्यासाठी घेऊन 
या. बादशहाने घोडे पािहले. बादशहा हणाले, “त्याचं्या िंकमती ठरवा.” एक घो ाची िंकमत एक हजार 
रुपये आिण दुसऱ्या घो ाची िंकमत सहाश ेरुपये ठरिवण्यात आली. बादशहाने आ ा केली की, “घोडे 
छावणीत पाठिवले तर खरेदी करा. नाही तर परत करा. ” 
 

परगणे िशराढोण व राजपूर हे सफवीखान याच्या जहािगरीत होते. त्या परगण्याचंी फौजदारी पण 
सफवीखानाकडे देण्यात आली. 
 

इखलासखान िमयाना (पठाण) हा िवजापूरचा सुभेदार चीनकुलीजखान याच्या पाशी तैनात होता. 
त्याने काही िवनंत्या िलहून पाठिव या. त्याची कमी केलेली मनसब बहाल करण्यात आली. त्याचा मुलगा 
अ दुल अजीज आिण पुतण्या अबदु समद यानंा फरारी हणून ठरिवण्यात आले होते. त्यानंा बहाल 
करण्यात आले. 
 

तीस जुलै १७०४ 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाने िदवाणचे काम आज बदं ठेवले. िदवसाच्या शवेटी िसयादतखान याने करणाचे 
कागदपतर् आणले. (फायली-िमसल) बादशहाने िव ामगृर्हाचा पडदा सारून ती कागदपतेर् पािहली. नंतर 
बादशहानंा कळिवण्यात आले की, तरिबयतखान हा भेटण्यासाठी आला आहे. 
 

एक ीस जुलै १७०४ 
 

तरिबयतखानाने कळिवले, “मी चोराचें (मरा ाचें) पािरपत्य केले, शभंर घोडे आिण नऊ चोर 
(मराठे) िजवतं पकडले, चोराचं्या (मरा ाचं्या) हातून गुरे-ढोरे सोडवनू ती मालकाकडे परत करिवली.” 
बादशहाने त्याच्याब ल धन्यो  गर्ोर काढले. लुटाचा माल सैिनकात वाटून ावा आिण कै ानंा 
कोतवालाच्या हवाली करावे अशी आ ा करण्यात आली. 
 

खाननु तजंग (झुि फकारखान) याने पुढील माणे िलहून कळिवले–माझ्या छावणीत सुजानिंसग 
हा तैनात आहे. त्याचे इंदर्िंसग िशसोिदया याच्या मुलीशी लग्न ठरले आहे. त्या गो ीला पाच वष झाली. 
लग्न लवकर उरकून घ्या हणून इंदर्िंसग आप या मागे लागला आहे, असे सुजानिंसगाचे हणणे आहे. 
त्याला एक वषार्ची रजा हवी आहे. बादशहाने िवनंती मान्य केली नाही. बादशहाने आ ा केली की, दुसरा 
एखादा मुहुतर् धरण्यात यावा. सुजानिंसग याला एक हजार जात, एक हजार वार, त्यापैकी पाचश ेदुघोडी 
अशी मनसब होती. 
 

फ डा 
 

अलीरजाचा भाऊ स यद मुज फर याला कोकणातील फ ाचा ठाणेदार हणून नेमण्यात आले. 
त्याच्याबरोबर पुढील पथके तैनात करण्यात आली. शाहाजादा कामबक्षाच्या सैन्यातील शभंर वार, प ास 
बरकंदाज, िशलेदार प ास, तीनश ेपायदळ िशपाई. 
 

बादशहाने आ ा केली की, मुगलखान याने बहादुरगडाहून येण्याची जरूरी नाही. खिजना जे हा 
औरंगाबादेहून अहमदनगरपयत येईल ते हा त्याने हुजुरात यावे. 
 

हरकाऱ्याचं्या त डून कळले कीं, गदग आिण इतर परगणे हे जुमलाच्या फौजदारीत होते. 
फौजदाराच्या संगनमताने चोराचंी (मरा ाचंी) वदर्ळ त्या ातंात चालू आहे. हे ऐकून बादशहाने 
फौजदाराची बदली िवजापूर-कनार्टक ातंात केली. फौजदाराला तीन हजार जात आिण दोन हजार वार 
अशी मनसब होती. त्याच्या मनसबीत आठश े वार दुघोडी होते. बादशहाने आठश े वारानंी त्याची मनसब 
कमी केली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, परगणे गदग हा िदलेरखानाच्या जहािगरीत आहे आिण 
िदलेरखान हा खान िफरोजजंगाच्या फौजेत तैनात आहे. त्याचं्या जहािगरीत मरा ाचंी वदर्ळ चालू असते. 
िदलेरखानाला सात हजारी मनसब होती. त्यातूंन पाचश े वार कमी करण्यात आले. ग्वालेरचा फौजदार 
जान िनसारखान याच्या िलिहण्यावरून राजा अनूपिंसग याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली—मरहूम लोदीखान याचा मुलगा आिण िमफताहुल्फुतूह उफर्  
कोटला (कोथळज?) चा िक ेदार मुहंमद जमाल याने मौजे करढा (करोहा?) येथे जाव ेआिण तेथे ठाण 
माडूंन बसावे. हुजुरातूंन शभंर पायदळ िशपाई त्या िठकाणी तैनात हावते. एक दारोगा आिण बेलदार 
(दहा) पाणी वाहणारे यानंी कावीदचे (?) ठाणे दुरु त करून परत याव.े 
 

बादशहाने पुढील माणे चौकशी केली––नमर्देपासून आलमगड उफर्  िभरसा, दोराहा या वाटेने 
धामोणीपयत काय अंतर आहे. 
 

अहमदाबादेहून धामोणीपयत िकती ट पे होतात व अंतर काय आहे? आ े माणे िहदायत केश 
वाकेिनगार याने मािहती बादशहाच्या समोर आज ठेवली. 
  



 
अनुकर्मिणका 
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एक ऑग ट १७०४ 

 
हाजी शफुर् ीन हा फरास खान्याचा माजी अिधकारी म े च्या यातेर्ला गेला होता. त्यानंी केले या 

िवनंतीवरून त्याच्या मुलाचं्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. मतलबखानाने काल बादशहाना कळिवले 
की, बादशाही कुराणात आमच्या टेहळणीच्या लोकानंा एक नीलगाय आढळली. ितचा माग काढून ितच्या 
जाण्या-येण्याच्या खुणा पाहून साखळीने मोजून कळवावे, त्या माणे करण्यात आले. 
 

दोन ऑग ट १७०४ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. पुढील मंडळीच्या नाव ेपतेर् रवाना करण्यात आली: हैदर्ाबाद-
कनार्टकाचा फौजदार दाऊदखान, माजी िक ेदार हाितमखान व निवन िक ेदार स यद वहीदो ीनखान 
(िक याचे नाव लागत नाही), कुमायचूा राजा, राजा ानचदं. 
 

तरिबयतखानाचे पुढील सहकारी येऊन बादशहाला भेटले—(१) इ तीकारखान, (२) बाकरखान 
(३) शाकीरउ ाखान, (४) अजीजो ीन. 
 

िमजार् सफवीखान याची मालम ा जहाजावर (िफरंग्याच्या हातून) नाहीशी झाली होती. ितचा 
मोबदला हणून त्याला दोन हजार मोहरा देण्यात आ या. 
 

मरहूम आिकदतखान याचा चुलत भाऊ फरीदूनहुसेन हा मध्य आशीयातून आला होता. त्याला 
िखलातीची व े देण्यात आली. मन्सूरखान याचा मुलगा मुहंमद जफर हा पगार वाटप करण्यासाठी 
आजमगड (पुरंदर) कडे रवाना झाला. त्याला चाळीस मोहराचं्या िंकमतीचा एक घोडा देण्यात आला. 
 

इरादतखान 
 

इरादतखान याला माडंवगडचा िक ेदार व फौजदार नेमण्यात आले. त्याला एक हजार जात 
आिण सहाश े वार अशी मनसब होती. तीत चारश े वाराचंी भर घालण्यात आली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, बक्षी सदरु ीन हा आजारी आहे, त्यामुळे मुजऱ्यासाठी आला 
नाही. 
 

उ र िंहदु थानात काम करणाऱ्या अमीर उमरवाचं्याकडून सरकारी देणी वसूल करण्यासाठी दहा 
गुजर्बदार्र नेमण्यात आले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

मरहम मातबरखान याचा भाचा मुहंमद हुसेन याला, फुतुहलहसन (राजमाची) चा िक ेदार 
हणून नेमण्यात आले होते. त्याला गुलशनाबाद (नािशक) हून िक याकडे (राजमाची) पोहोचवावे. 
यासाठी गुजबर्दाराची नेमणूक करण्यात आली. गुलशनाबाद (नािशक) ठाणेदार जैनु ीन अलीखान याच्या 
नाव े पुढील आ ा पाठिवण्यात आली—“तु ही िक े-मजकूर (राजमाची) यासाठी िशबदंी, धान्य, रसद 
वगैरेची यव था करून िक याकडे पाठवावी.” 
 

अमानु ाखान वगैरे मुजऱ्यासाठी न्याय कचेरीच्या मागार्ने आले होते. त्यानंी िदवाणेखासच्या माग 
याव ेअशी आ ा झाली. 
 

तीन ऑग ट १७०४ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. 
 

बेदारबख्त 
 

शाहजादाने बेदारबख्त हा सुभे औरंगाबाद व बऱ्हाणपूरचा सुबेदार होता. त्याला तेथून बदलण्यात 
आले. आिण शाइ ताखानाच्या ऐवजी माळ याचा सुभेदार हणून नेमण्यात आले. 
 

नबािजसखान याला माळ याच्या सुबेदारीवरून बदलण्यात आले. 
 

िंहदंुच्यावर िनयंतर्ण 
 

फ ेदौलत कौलचा मुलगा शखे फ ेनु त याने कळिवले की, काही िंहदु (ल करातील) हे 
अिधकाऱ्याच्या परवानगीच्या आधारावर पालख्यातून वारी करीत िफरत आहेत. काय आ ा? बादशहा 
हणाले, “त्यानंा मना करण्यात याव.े” 

 
कामगारखान (ओरंगजेबाचा मावस भाऊ) याला अकबराबादच्या (आगर्ा) िक ेदारीवर 

पाठिवण्यात आले. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

ब खचा आिधपतीचा राजदूत ख्वाजा जािहद याने आप या सोबत्यासिहत बादशहाचा िनरोप 
घेतला. 
 

मरहूम अशदखान याचा मुलगा मुहंमद कुली याला औरंगाबाद येथे तैनात करण्यात आले. 
 

चार ऑग ट १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

सामानगड 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले. मूतर्जाबाद (िमरज) जवळ सामानगडचा िक ा आहे. 

शतर्ूंच्या जिमनदारानंी (त्या ातंातील मरा ानंी) तो िक ा आप या ता यात घेतला. तेथील िक ेदार 
शहामीर हा पळून गेला. 
 

पुरंदर 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, आजमगड (पुरंदर) चा िक ेदार जानबाजखान याजपाशी 
पथके नाहीत. बादशहाने आ ा केली, ती अशी—“सदरबेग गुजर्बदार्र याने तेथे (पुरंदरला) जाव ेआिण 
जानबाजखानापाशी न ी पथके िकती आहेत व िक यात िशबदंी िकती आहे याची चौकशी करावी. या 
िशवाय रसूलाबाद (िशवापूर) व मुिहयाबाद (पुणे) येथील ठाणेदार ह मतउ ा याच्या पथकाची चौकशी 
करावी व परत यावे. 

 
पाच ऑग ट १७०४ 

 
आज बादशहाने िदवाणचे काम बदं ठेवले. 

 
मरहूम अमीरखान याच्या मुलानंा बडतफर्  करण्यात आले. रूहु ाखानाच्या भावानंा कमी करण्यात 

आली. रूहु ाखान याची मुले आिण बायको याचं्या मनसबी आिण माहवारही कमी करण्यात आली. 
मुलाचंी नावे खलीलु ाखान आिण एतीकादखान. हे सवर् अंगठीची देवघेव दाबनू ठेवण्याच्या करणावरून 
घडले. 
 

रूहु ाखानाच्या पथकातील अनेक माणसानंा बडतफर्  करण्यात आले. 
 

मुहंमद तकीचा मुलगा मुहंमद अहमद (हकीम) याला सफर् राजखानाबरोबर तैनात करण्यात आले. 
 

नु तजंग (झुि फकारखान) याने िलहून पाठिवले की, फ ेजंगखान मरहूम याचा मुलगा ताज 
याची आिर्थक पिरि थती चागंली नाही. त्याचे खुराक आिण दवाब याबाबतचे सरकारी देणे माफ करण्यात 
याव.े ही िवनंती माफ करण्यात आली. 
 

सादतखान याचं्या पथकातील लोकानंा पगार वाटप हणून दहा हजार रुपये खिजण्यातून देण्यात 
याव,े अशी आ ा झाली. 
 

िवजापूर –कनार्टक 
 

मीर रूहु ा यास िवजापूर-कनार्टकचा फौजदार रू तमिदलखान याजपाशी तैनात करण्यात 
आले. खालील पथके पुढील माणे ठरले या थळावर पाठिवण्यात यावी अशी तहबरूखान याला आ ा 
करण्यात आली:– 

 



 
अनुकर्मिणका 

(१) स यद मुहंमद मुराद ईरजार्–िक ेदार, नलगुंडा. 
 
(२) शखे मुहंमद माह—िक ेदार, गुरमक डा. 
 
(३) हमजाखान मरहुमचा मुलगा अबदु ा—िक ेदार व फौजदार िक े–कंधार. 
(४) मागर्गडचा िक ेदार—शखे मुईनु ीन. 
 

 
सहा ऑग ट १७०४ 

 
बादशहासमोर अजीर् ठेवणारा अिधकारी—िसयादतखान हा आजारी आहे, असे कळले. त्याचे काम 

तनबक्षी बाकरखान याने पहाव ेअशी आ ा झाली. 
 

तापगड 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली–दंडराजपुरीचा िक ेदार व फौजदार िस ीयाकूतखान याने 
तापगडचा िक ा िंजकून घ्यावा. त्याच्या िदमतीला तीन हजार पायदळ सैन्य असाव.े त्येक िशपायाला 
दरमहा सहा रुपये पगार देण्यात यावा. या तीन हजारापैंकी दोन हजार िशपाई तापगडचा िक ा िंजकून 
घेण्याच्या कामावर लावावे व उरलेले एक हजार िशपाई मिहपतगड (उफर्  याकूतगड) याच्या रक्षणासाठी 
ठेवाव.े याकूतखानाला िखलातीची व े ावयाची ती त्याच्या वकीलाकडे ावी, अशी आ ा झाली. 
 

यार अलीबेग याने कळिवले की, िस ीयाकूतखान याने मिहपतगडचा िक ा िंजकून घेतला. 
त्याला नगारे नौबतीचा मान हवा आहे. बादशहाने आप या हाताने पतर्ावर िलिहले, “इन्शा ा ता ा” 
(परमे र करील तर) तापगडचा िक ा िंजकून घेतला तर! (१७०४ मध्ये औरंगजेब तापगड िंजकून 
घेण्याच्या िवचारात होता. ही मािहती अगदी नवीन आहे). 
 

िस ी याकूतखान याला तीन हजार पाचश ेजात व एक हजार पाचश े वार अशी मनसब होती. 
त्यापैकी पाचश े वार दुघोडी होते. 
 

बादशहाची मुलगी मेहेरउ ीसबेगम ही शहाजानाबाद (िद ी) येथे होती. ितला बादशहाने पुढील 
अलंकार पाठिवले —मोत्याची माळ, औरंगाबादी महाल (िदवगंत) च्या व तंुपैकी िंकमत तीन हजार तीनश े
रुपये. लाल मािणके बसिवलेली अंगठी िंकमत दोनश,े िहऱ्याची अंगठी िंकमत दोनश ेरुपये. 

 
सात ऑग ट १७०४ 

 
अलाहबादचा सुबेदार हणून िसपेहदारखान याची (बहादूरखानाचा मुलगा) नेमणूक करण्याता 

आली. मरहूम अमीरखान याचं्या मुलानंा बहाल करून बगंालच्या सु यात तैनात करण्यात आले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

मागर्गडचा िक ेदार मुईनो ीन याने िवनंती केली की, िक याची िनशाणी देण्यात यावी—१ घोडा 
आिण एक हजार रुपये मदत हणून देण्यात यावी. माझ्या चुलत भावावर कृपा हावी (मनसब वाढवावी) 
िवनंत्या मान्य करण्यात आ या. 
 

आठ ऑग ट १७०४ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. मीर खानाज दखान याला अमीरखान अशी पदवी देण्यात 
आली. 
 

तरिबयतखान हा येऊन बादशहाना भेटला. हैदर्ाबाद-कनार्टकाचा िदवाण मुहंमद सईद याला 
सादतउ ाखान ही पदवी होती. त्याची मनसब वाढवनू त्याला मुहंमद सईदखान अशी पदवी देण्यात 
आली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, कामगारखान याच्या नेमणुकीच्या सनदा तयार होईपयत दरबारात 
मुजऱ्यासाठी येत जात असाव.े 

 
इरादतखान 

 
इरादतखान याची माडंवगडचा िक ेदार व फौजदार हणून नेमणूक झाली होती. बादशहाने 

त्याला िखलातीची व , शभंर मोहरा िंकमतीचा घोडा या व तू िद या. बादशहा हणाले—रिववारी, तु ही 
यथून िनरोप घ्या. इरादतखानाला एक हजार जात आिण एक हजार वार अशी मनसब होती. 
 

औरंगाबाद येथील हरकारा केशव याने पुढील माणे कळिवले—नकदअलीबेग गुजर्बदार्र हा 
दुगार्दास राठौड याला आणण्यासाठी हुजुरात अहमदाबादेकडे गेला होता तो औरंगाबादपयत पोहोचला 
आिण तेथे मरण पावला (गुजर्बदार्र). 
 

नऊ ऑग ट १७०४ 
 

हैदर्ाबाद-कनार्टकचा फौजदार दाऊदखान याने पुढील माणे िलहून पाठिवले—“धना (धनाजी 
जाधव), बहरा (बिहजीर् िंहदुराव घोरपडे) याचं्या अिधपत्याखाली काफराचें (मरा ाचें) सैन्य या ातंात 
पसरले होते. मी (दाऊदखान) मुहंमद सईद वगैरेना सैन्य बरोबर देऊन त्याचं्या पािरपत्यासाठी पाठिवले. 
हे सैन्य गोळकंुडा सु यातील कौलार येथे पोहोचले. त्याने शतर्ुंचा पाठलाग केला. शतर्चू्या सैन्याला कळले 
की, आमची फौज त्याचं्यावर चालून येत आहे. शतर् ू हे गोळकंुडा कनार्टकात बरेच िदवसापासून पसरले 
होते. ते रायदुगर् आिण तंुगभदेर्च्या वाटेने पळून गेले.” 
 

दाऊदखानाच्या पतर्ावरुन कळले की, तमलाचा िक ा शतर्ुंच्या ता यात गेला होता. तो परत 
िंजकून घेण्यात आला. या िक यावर आंिकबत महमूदचा मुलगा मोहंमद सालेह याचंी नेमणूक करण्यात 
यावी, अशी िवनंती करण्यात आली. बादशहाने दाऊद खानाची िवनंती मान्य केली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

झु कदरखान मरहूम याचा मुलगा जफरु ा हा पूवीर् त्या िक यावर िक ेदार होता. त्याला 
बडतफर्  करण्यात आले. 
 

दहा ऑग ट १७०४ 
 

आज िदवाणाचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

दंडराजपुरीचा फौजेदार िस ी याकुतखान याने िवनंती िलहून पाठिवली की, याकूतगड उफर्  
मिहपतगड येथील िक ेदारीवर िस ी जौहर याची नेमणूक करण्यात यावी. त्या माणे नेमणूक करण्यात 
आली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, सदरु ीन मुहंमदखान बक्षी याने पाबळाच्या ठाणेदारीसाठी योग्य 
माणसाचे नाव सुचवावे. 
 

मरहूम अमानतखान याचा मुलगा स यद अहमद याला अिलतिकच्या जागेवर मुहंमदाबाद 
बीदरच्या सु याचा िदवाण हणून नेमण्यात आले. 
 

बुऱ्हाणपुरचा माजी िदवाण आिण गुलाम मोईणो ीनचा मुलगा शखे िसराजउ ीन याला हुजुरात 
बोलावनू घेण्यात आले. 
 

आजमगड (िक े पुरंदर) च्या बात यावरून पुढील माणे कळले—तेथील िक ेदार जानबाजखान 
याने रािजनामा िदला असून तो हुजुरात पाठिवला आहे. काय आ ा? बादशहाने आ ा केली की, रामिंसग 
याचा मुलगा केशवदास याचा हु ा काय आहे? चौकशी करून कळिवण्यात याव.े 
 

बक्षी सदरु ीन मुहंमदखान याला आ ा झाली की, एक हजार वार, त्येक वाराला मिहना वीस 
रुपये पगार व दीड हजार पायदळ, त्येक िशपायाला पाच रुपये मिहना पगार असे सैन्य सरकारात 
ठेवण्यासाठी भरती करण्यात याव.े (ही न द चार ऑग ट १७०४ ची आहे). 
 

बादशहाने मागे आ ा केली होती की, बाग तयार करण्यासाठी िखदमतराय याने थोरगावं (?) 
कडे जाव.े आता आ ा झाली की, त्याने कडूसयेथील बाग दुरु त करावी. थोरगावसाठी इतर कुणाला तरी 
पाठवावे. ही न द आठ ऑग ट १७०४ ची आहे. 
 

इरादतखानाच्या जागेवर दु यम चौकीचा अिधकारी हणून मुरीदखान याची नेमणूक करण्यात 
आली. 
 

नऊ ऑग ट १७०४ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आजमगड, पुरंदरच्या िक ेदाराने रािजनामा िदला होता. बादशहाने आ ा केली की, 
नलगुं ाचा माजी िक ेदार आिण रामिंसगचा मुलगा केशवराम हा खिजन्याच्या बरोबर हुजुरात येत आहे. 
तो येऊन भेट यावर त्याचा हु ा मला कळिवण्यात यावा. 
 

फतेहाबाद उफर्  अळंदचा िक ेदार मरहूम औरंगखान उफर्  बाबा बेग याचा मुलगा रु तुमबेग हा 
होता. त्याच्या जागेवर शहाबु ीन कुलीचा मुलगा मुहंमद तकी याची नेमणूक करण्यात आली. हा 
बादशाहाच्या छावणीत फौजदार होता. त्याला हुजुरात बोलावण्यात आले. 
 

तंजावार 
 

हैदर्ाबाद-कनार्टकचा िदवाण आिण तंजावरच्या राजाकडून खंडणी वसूल करणारा तहिसलदार 
मुहंमद-सईदखान हा होता. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

दाऊदखानाने पुढील माणे िवनंती पतर् पाठिवले—िक े तमला (?) हा शतर्ुंनी िंजकून घेतला 
होता. िवजापूर ातंातील कोसी पाळेगार याच्याकडून तो परत िंजकून घेण्यात आला आहे. त्या िक याच्या 
िक ेदारीसाठी आिकबत महमूदचा मुलगा आिण सईदखानाचा भाचा मुहंमद सालेह याचे नाव मी 
सुचिवतो. दाऊदखानाची िवनंती मान्य करण्यात आली आिण मुहंमद सालेह याची मनसब वाढिवण्यात 
आली. 

 
बादशहाच्या आ ेने बाधंकाम खात्याचा अिधकारी शुकरु ा हा अहमदनगरला गेला होता. 

अहमदनगर यथील फरुखबाग व मशीद दुरु त करण्यासाठी त्याला पाठिवण्यात आले होते. त्याने त्या 
कामाबाबत चार हजार रुपये खचार्चा आराखडा आणला होता. त्या माणे सदर इमारतींच्या दुरु तीसाठी 
त्याला र म देण्यात यावी, अशी आ ा झाली. 

 
अमानु ाखान याच्या भाऊबधंापैंकी अ दुल लतीफ याचा मुलगा आिकबत महमूद याची मनसब 

वाढिवण्यात आली. 
 

शाइ ताखानाचा मुलगा अबुल खैरखान हा बादशाही छावणीत होता. त्याला सदरू ीन खानाच्या 
बरोबर चौकी साभंाळण्याचे काम देण्यात आले. 
 

दहा ऑग ट १७०४ 
 

खंबायत बदंराचा अिधकारी आिण अबुल फतहचा मुलगा मुहंमद कािजम याला तेथून काढून 
हुजुरात बोलावण्यात आले. 
 

अकरा ऑग ट १७०४ 
 

बादशहाजादा कामबक्ष याला दोन हजार दोनश ेरुपयाच्या पाच अंग ा बक्षीस हणून देण्यात 
आ या. शहाजादा बेदारबख्त याची माळ याच्या सुभेदारीवर नेमणूक झाली होती. त्याला देण्यासाठी 



 
अनुकर्मिणका 

फमार्न, िखलातीची व े आिण सहा हजार रुपये िंकमतीच्या दोन अंग ा या व तू देण्यासाठी 
गुजर्बदार्राच्या हवाली करण्यात आ या. 
 

बारा ऑग ट १७०४ 
 

फुतूहअल्गैब (तोरणा) िंजकून घेत याब ल शाहजादा मोअ म बहादुरशहा याने एक हजार 
अ या आिण िवनंतीपतर् ही पाठवली होती. ती बादशहाच्या नजरेखालून गेली. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली—मुहंमद कामबक्षच्या सैन्यातील मीरसामान महमूदबेग आिण 
ख्वाजा तरिबयत रुहु ाखान यानंा बडतफर्  करण्यात आले. बादशहाने आ ा केली की, गजर्बदार्रानंी त्या 
दोघानंा सुरतेला न्याव ेआिण तेथे त्यानंा जहाजात बसवनू म े ला पाठवनू ाव.े त्याचं्या घरावर बादशाही 
छावणीचा कोतवाल सरर्बराहखान याने चौक्या बसवा या. 
 

िमजार् सफवीखानाने पुढील माणे अजर् केला: –– 
 

‘महंमद ऐवज उफर्  एतबारखान हा सूरत बंदराचा मुत्स ी (कारभारी)’ याच्या कारकीदीर्त 
िफरग्यानंी जहाजावरील माझा सुमारे चार लाख रुपयाचंा माल सुरतेजवळ लुटून नेला होता. 
मुहंमद ऐवजने तो माल िमळवला असून तो दाबनू बसला आहे. तो माल मी सरकारात भेट हणून 
देऊ इिच्छतो. इनायतउ ा याला आ ा करण्यात यावी की, सदर माल मुहंमद ऐवजकडून वसूल 
करावा आिण सरकारात घ्यावा. बादशहाने आ ा केली की, लौकरात लौकर माल वसूल 
करण्यात यावा. 

 
तेरा ऑग ट १७०४ 

 
अमानतखान 

 
संगमनेरचा फौजदार अमानतखान हा आ े माणे हुजुरात येऊन बादशहाना भेटला. िस ी 

याकूतखान याचा वकील स यद हसन (?) याला एक शाल बक्षीस देण्यात आली. जु र येथे अबदुल 
अजीजखान हा िक ेदार आिण फौजदार होता. हरसलच्या िक यावर िसकंदर जंग हा िक ेदार होता. 
अ दुल अजीजखानाच्या िलिहण्यावरुन बादशहाने हरसलच्या िक यावर अबदुल अजीज खानाचा नायब 
हणून, त्याच्याच भाऊबधंापैकी हसनअली याची नेमणूक केली. 

 
ब खच्या राजदूताचे सहकारी बादशहाच्या नोकरीत िव  झाले, त्यानंा य ाताजखानाच्या 

पथकात सामील करण्यात आले. त्याचंी नाव े तैमूरबेग, खुशालबेग, अ दु ाबेग, मुहंमद सालेह ख्वाजा 
आलम. 
 

चौदा ऑग ट १७०४ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. िदवसाच्या शवेटी बादशहानंा कळिवण्यात आले, ते 
असे—कोरेगावचा ठाणेदार तुकर् ताजखान याने शतर्चेू (मरा ाचें) तीन वार िजवतं पकडून आणले व 
एकाचा गळा कापून आणला. ते छावणीत आले आहेत. काय आ ा? बादशहान आ ा केली की, िसरिंहद 
(पजंाब) चा फौजदार बझीरखान याच्या सागंण्यावरुन त्याचा कारकून करमचदं याची मनसब वाढिवण्यात 
आली. चोरानंा (मरा ानंा) कोतवालाच्या हवाली करण्यात यावे. घोडे सैिनकानंा वाटून घ्यावे. या िशवाय 
बादशहानंी तुकर् ताजखानाच्या पथकाला पाच अ या तीस मोहरा आिण इतर बिक्षसे िदली. 
 

पंधरा ऑग ट १७०४ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. अमानतु ा खानाचा भाऊ अताउ ाखान हा उमदी (?) येथे 
ठाणेदार होता. 
 

पाबळ येथे हसनखान हा ठाणेदार होता. हसनखानाला बदलण्यात आले आिण त्याचे ठाणे 
अताउ ाखानाकडे त्याच्या उमदीच्या ठाण्याला जोडून देण्यात आले. 
 

इरादतखान 
 

इरादतखानाचा मुलगा िहदायतउ ाखान याला कोठारी, ितराया व काकरुर (बुदेंलखंड सागर 
जवळ) येथील फौजदारीवर नेमण्यात आले. तेथे यापूवीर् आजमकुली हा फौजदार होता. त्याची 
(िहदायतउ ा) ची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

खुदाबदंाखान याला िवजापूर कनार्टकाच्या फौजदारीवरुन बदलण्यात आले होते. त्याच्या बरोबर 
त्याचा मुलगा मुहंमदी आिण सहकारी मुआलीखान आिण अबदुरर्हमान वगैरनी हुजुरात याव ेअशी आ ा 
केली. 
 

सोळा ऑग ट १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले होते.रुहु ाखानाच्या आ तापैंकी, मुहंमद कुलीखान याची 
मनसब कमी करण्यात आली आिण त्याच्या पथकातील पुढील मंडळींना बडतफर्  करण्यात आले. मरहूम 
सबिशकनखान याचे आ त, मीर मुहंमद युसुफ व मुहंमद असगर, शहाबु ीन, मुहंमद कुली, रजाबेग, 
इ ािहम, मुहंमद कािजम, मूतर्जाकुली, ख्वाजा असलम, मुहंमद अली, इ ािहम बेग, मुहंमद इ माईल, 
(मरहूम रुहु ाखान ाचं्या वारसावंर औरंगजेब अितशय िचडलेला िदसतो. रुहु ाखान हा औरंगजेबाच्या 
मावस भावाचा मुलगा, हे लक्षात ठेवावे). 
 

रु तमखान िवजापुरी (सजार्खान) याचा मुलगा इिलयासखान हा हुजुरात होता. त्याला एक जात, 
दोनश वार अशी मनसब होती. बादशहाने त्यात पाचश ेजात व तीनश े वाराचंी भर घातली होती. ती 
बादशहाने र  केली. 
 

सतरा ऑग ट १७०४ 



 
अनुकर्मिणका 

 
बक्षी उ मु क झुि फकार खान बहादूर नु तजंग याला सहा हजार जात आिण सहा हजार वार 

अशी मनसब होती. त्यापैकी दोन हजार वार दुघोडी होते. त्यापैकी एक हजार वार आिण दहा लाख होन 
हे हैदर्ाबाद-कनार्टकाच्या फौजदारीबाबत होते. त्यापैकी िशबदंीमधून बादशहानी दोन लाख होन कमी 
केले. 
 

तरिबयतखानाच्या आ तापैंकी मनसबदार मुहंमद वािरस याला पुढील माणे आ ा देण्यात 
आली—“तु ही जाऊन अलाहबाद, चुनारगड, रोहतासगड आिण कालंजरगड या िक यात त्यक्षात 
तोफा िकती आहेत ाची चौकशी करून न द घेऊन याव.े” 
 

गदग वगैरे परगण्याची अमीनी आिण फौजदारी शरेखान (शमीरखान?) याजकडे होती. त्याच्या 
जागेवर जमशीदखान याची नेमणूक करण्यासंबधी काय आ ा? जमशीदखानाला शरेखानाच्या वळेच्या 
प ती माणेच महसूलाचा आिण खालसा व पायबाकी जिमनीबाबतचा िहशबे ावा लागेल. बादशहा 
हणाले की “तेथील िशबदंी आिण सध्याचा वसूल चीनकुलीजखानाकडे देण्यात काटकसर होईल काय? 
ही चौकशी करून कळवावे. जमशीदखान याला पाच हजार जात आिण तीन हजार वार अशी मनसब 
होती. त्यापैकी एक हजार वार दुघोडी होते. शरेखान याला तीन हजार जात आिण एक हजार वार अशी 
मनसब होती. त्यापैकी तीनश े वार दुघोडी होते. 
 

दाऊदखान हा हैदर्ाबाद-कनार्टकचा फौजदार होता. त्याच्या िवनंतीवरून पुढील मंडळींच्या 
मनसबी वाढिवण्यात आ या—भाऊ बहादुरखान, अडीच हजारी, महनोजी पाच हजारी, माधवो कोन्हेर 
(?) दोन हजारी, अबदुल गनीखान िमयाना (पठाण). 
 

शरेगड उफर्  व भगडचा िक ेदार शरे मुहंमद याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

अठरा ऑग ट १७०४ 
 

य ाताजखान मीर तुजक (िश ाचाराचा अिधकारी) याचा भाऊ अताउ ा याचे लग्न ठरले. 
त्याला िखलातीची व े, घोडा, मोत्याचंी मंुडावळ वगैरे व तू देण्यात आ या. 
 

एकोणीस ऑग ट १७०४ 
 

गुजराथचा सुभेदार बादशहाजादा आजम याच्याकडे फमार्न रवाना झाले. फमार्नच्याबरोबर दोन 
अंग ा पाठिवण्यात आ या. एक िहऱ्याची अंगठी िंकमत सतरा हजार रुपये आिण दुसरी लाल माणकाची 
अंगठी िंकमत सात हजार रुपये. 
 

वीस ऑग ट १७०४ 
 

िसयादतखान हा सरकारी करणाचे कागदपतर् घेऊन आला. बादशहाने आरामगाहचा पडदा 
बाजूला सरकिवला आिण चार करणाचंी (फाईल) कागदपतेर् पािहली. त्यानंतर हमीदो ीन खान व 



 
अनुकर्मिणका 

तरिबयतखान हे आ े माणे कामयाबखानाला (तरिबयतखानाचा भाऊ) हुजुरात घेऊन आले. बादशहाने 
कािमयाबखानाला फिटकाचंी मूठ असलेला शभंर रुपये िंकमतीचा खंजीर बक्षीस िदला आिण चोराचें 
(मरा ाचें) पािरपत्य करण्यासाठी त्याला जु रकडे रवाना करण्यात आले. बादशहा हणाले—(चोराचें) 
मरा ाचें पािरपत्य करून झा यानंतर तु ही अहमदनगरला जा, तेथे कािफला आिण खिजना ही आली 
आहेत ती तेथून हुजुरात घेऊन या. 
 

एकवीस ऑग ट १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. काल रातर्ीच्या सहा घिटका एक हर झाला असता िमजार् सदरु ीन 
मुहंमदखान बक्षी याला बोलाव ू पाठिवले. बादशहा त्याच्याबरोबर मध्यरातर्ीपयत बोलत होते. त्यानंतर 
त्यानंी त्याला िनरोप िदला. 
 

िशयाचा सु ी 
 

काल रातर्ी बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले, ते असे —िदवाणेखासचा मु फ 
(अिधकारी) हाजी मुहंमद अलीखान याने आप या धमार्चा (िशया पथंाचा) त्याग केला असून तो सु ी 
(मजहबे चहार) पथंाकडे वळला आहे. त्यानंतर बादशहाने त्याला आप या हुजुरात बोलािवले. त्याला 
प ास रुपये िंकमतीचा खंजीर बक्षीस िदला. बादशहा हणाले त्याचा हु ा काय आहे ते चौकशी करून 
कळिवण्यात याव.े 
 

कामगारखान िक ेदार अकबराबाद (आगर्ा) याचा मुलगा मुहंमद कािजम याला धौलपूरचा 
फौजदार हणून नेमण्यात आले. तेथे पूवीर् गोपाळिंसग हा फौजदार होता. 
 

आग् ाचा माजी िक ेदार बाकीखान याला लाहोरच्या िक ेदारीवर नेमण्यात आले. 
 

खानदेश 
 

रावरेचा फौजदार अबदुल बहाबखान याने पुढील माणे िलहून कळिवले—िभ  आदी बडंखोर हे 
बऱ्हाणपूरच्या पुऱ्यावर आकर्मण करून आले. 
 

शाहजादा मुहंमद बेदारबख्त याने त्याचें पािरपत्य करण्यासाठी मला दोनश े वार व तीनश ेपायदळ 
बरोबर िदले होते, ते घेऊन मी त्याच्यावर चालून गेलो. अनेकदा ठार मारण्यात आले.प ास माणसे िजवतं 
पकडण्यात आली. पचंाव  लोकाचंी डोकी कापून ती कोतवालाच्या हवाली करण्यात आली. कृपा हावी. 
बादशहाने आ ा केली की, िलहून येईल ते हा कृपा होईल. 
 

बादशहाने आ ा केली की, शखे अताउ ा िशक्षक (मुदिरस) याला दोन हजार रुपये देऊन 
हुजुरात पाठिवण्याब ल शाहजहानाबाद (िद ी) च्या िदवाणला िलहा. 
 

तेवीस ऑग ट १७०४ 



 
अनुकर्मिणका 

 
िदवाणाचे काम बदं ठेवण्यात आले. शाहजादा मुईदो ीन (मु तानचा सुभेदार आिण औरंगजेबाचा 

नातू), नवाब गोहर आरा बेगम (औरंगजेबाची मुलगी) याचं्या नाव ेपतेर् पाठिवण्यात आली. 
 

मन्सूरखान याला तरिबयतखानाच्या नायब हणून नेमण्यात आले. तरिबयतखानाला तीनश ेरुपये 
िंकमतीचे एक कडे बिक्षस देण्यात येऊन ते त्याच्याकडे पाठवावे, अशी आ ा देण्यात आली. 
 

चोवीस ऑग ट १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. मु तानपासून शखे फिरदुि न गंज शकरचे समाधी थळ पाकपटण 
हे िकती लाबं आहे ते कळवाव ेअशी आ ा झाली. ते एकश ेएक कोस लाबं आहे असे कळिवण्यात आले. 
 

ताथवाडे (सातारा िज हा) चा माजी िक ेदार मुहंमद युनूस याला हुजुरात बोलावनू घेण्यात 
आले. 
 

सुभे वऱ्हाडच्या डाग देण्याच्या (घो ानंा) कागदपतर्ाचंा अिधकारी (मु फ) हणून हररामचा 
मुलगा देवीदास याची तोलारामच्या जागेवर नेमणूक करण्यात आली. 
 

पंचवीस ऑग ट १७०४ 
 

िदवाणचे काम बदं. पुढील मंडळींना तरिबयतखानापाशी तैनात करुन िनरोप देण्यात आला 
शािकरउ ाखान व उमीरउल्उमरा (मुख्य धान) चा अिधकारी स यद मुजफर. 
 

काल संध्याकाळी िसयादतखान हा करणाचे कागदपतर् घेऊन आला असता बादशहाने त्याला 
एक पगडी बक्षीस िदली (पगडी द ार पागोटे) आिण त्याला सािंगतले “िंहदु तानी पध्दतीने हे बाधंत 
चला. (आतापयत िसयादतखान हा मध्य आिशयातील तुकार्च्या पध्दतीने पागोटे बाधंत असावा.) 
 

ख्वाजा मसऊदअली याने बदशाही छावणीपासून खेड गावातील बादशाहाने लावले या 
बागेपयतचे अंतर मोजून बादशहानंा कळिवले की, अंतर अधार् कोसाचे आहे. 
 

स वीस ऑग ट १७०४ 
 

भा करराव हरकारा (िदवगंत) याचा मुलगा कृ णा हरकारा याला चार होन बक्षीस हणून देण्यात 
आले. 
 

अकबराबाद (आगर्ा) चा िदवाण याने िलहून पाठिवले की, मरहूम हसनअलीखान याचा मुलगा 
हुसेनअली हा शाहजादा आजम याच्या तैनातीत होता. तो बऱ्याच िदवसापासून आगर्ा येथे आहे. बादशहाने 
आ ा केली की, त्याने आप या तैनातीच्या जागेवर जाव,े नाहीतर त्याला बडतफर्  करण्यात येईल. 
 



 
अनुकर्मिणका 

पुन्हा चोवीस ऑग ट १७०४ ची न द 
 

गुलशनाबाद (नािशक) चा जिमनदार रयाजी हा अमानु ाखानाच्या मध्य थीने येऊन बादशहाना 
भेटला. 
 

बादशहानी तरिबयतखान, त्याचा भाऊ कािमयाबखान, राजा िशविंसग वगैरेना तीन हजार साहश े
वाराचंी फौज बरोबर देऊन अहमदनगरहून खिजना आणण्यासाठी ितकडे (अहमदनगरला) पाठिवले. 
बादशहा हणाले––सफर् राजखान याने खिजन्याबरोबर हुजुरात याव ेआिण तरिबयतखानाच्या तैनातीत 
असलेला इि तकारखान याने हुजुरात रहाव.े 
 

मरहूम फ ेजंगखान याचा नातू कादरदादखान याला पालीकोटच्या (पालमकोटा?) िक यावर 
उमराच्या जागेवर नेमण्यात आले. उमरची नेमणूक मुहंमद युनेसच्या जागेवर मानोऱ्याच्या िक यावर 
करण्यात आली. 
 

बादशहाने िहदायतकेश वाकेनवीस ाला आ ा केला की, बादशाही छावणीपासून पारनेरच्या 
वाटेने अहमदनगर िकती लाबं आहे, िलहून कळवा. चोवीस कोस दहा साख या अंतर आहे, असे 
बादशहानंा कळिवण्यात आले. यावर बादशहाने आ ा केली की, उ मान खान करावल याने 
अहमदनगरच्या मजलाचंी चौकशी करून यावे. 
 

बादशहानी काल रातर्ी सरर्बराहखान कोतवाल याला पुढील माणे आ ा केली —“िदवाणीचा 
माजी कारकून चतुभुर्ज, सरा याचा चौधरी आिण बादशाही छावणीतील सराफ यानंा कैद करून 
कोतवालीत ठेवण्यात यावे. 
 

सूरत येथील जहाजाचा यापारी अबदुल गफूर याने सात घोडे पाठिवले होते ते बादशहाच्या 
नजरेखालून गेले. बादशहाने आ ा केली ती अशी —“बादशाही छावणी आिण जु रच्या मधील इलाखा हा 
कािमयाबखान, िशविंसग, नाहरखान यानंी दोनश े वार आिण तीनश ेपायदळ घेऊन साभंाळावा.” 
 

चौकशीनंतर आढळून आले की, शहाजानाबादच्या (िद ी) सरकारच्या वाकेनिवसाच्या बदलीच्या 
करणात चतुभुर्जचा हात न हता. चतुभुर्जला सोडून ाव,े अशी आ ा करण्यात आली. 

 
स ावीस ऑग ट १७०४ 

 
शाहजादा बेदारबख्त (माळ याचा सुभेदार) याच्या नावे पतेर् पाठिवण्यात आली. बादशहानी 

अबदुरर्हीमखान याली (सावर्जिनक मालम ेचा अिधकारी) आ ा केली की, बारबरदारी (ओझी वाहण्याची 
वाहने, जनावरे वगैरे) हे सामान बादशाही छावणीत िकती आिण औरंगाबादेत िकती ाची यादी करून 
माझ्या समोर ठेवावी. 
 

बादशहाने आ ा केली की, ह ीखान्यात िलहून पाठवा, या मिहन्याच्या शवेटापयत ह ी छावणीत 
आले पािहजेत. 



 
अनुकर्मिणका 

 
तरिबयतखानाचा कारकून िदनायतराम याचा जावई बहाचदं याची मनसब वाढिवण्यात आली. 

फ ाचा ठाणेदार स यद गजनफार याने बादशहाचा िनरोप घेतला. 
 

इरादतखान 
 

बादशाहाने आ ा केली की, फ ेदौलत कौल याने माडंवगडचा िक ेदार व फौजदार इरादतखान 
याच्या सनदा यवि थतपणे करुन घ्यावा. 
 

बादशाही छावणीच्या भोवती दिक्षणच्या तोफखान्याचे शभंर हशम (पायदळ िशपाई) तैनात 
करण्यात याव,े अशी आ ा करण्यात आली. 
 

अ ावीस ऑग ट १७०४ 
 

बादशहानी अबदुरर्हीम (नायब खानसासा पुरवठा अिधकारी) याला पुढील माणे आ ा केली—
“तु ही औरंगाबादच्या बयतूात (सावर्जिनक मालम ा) च्या अिधकाऱ्याला शुतरखाना (उंट), गावंखाना 
(बलै) हे ओझी वाहणारे (बारबरदारी) सरकारात आहेत. त्याचंा सरंजाम करून (बरोबर लागणारे सामान 
देऊन) हे उंट खाने आिण बैलखाने सरकारात पाठवा. बक्षी उल्मु क झुि फकारखान हे ह ीखाना बरोबर 
घेऊन येतील. त्याचं्याबरोबर हे उंट आिण बलै व त्याचंा सरंजाम पाठवनू ाव.े जर नु तजंग 
झुि फकारखानाच्या येण्यामध्ये िदरंगाई झाली तर वाट न पाहता बारबरदारीचे सामान हुजुरात पाठवावे 
हणजे ते या मिहन्याच्या शवेटी बादशाही छावणीत दाखल होईल. 

 
एकोणतीस ऑग ट १७०४ 

 
मंगळवे ाचा माजी अमीन व फौजदार सहरखान, बादशहानंा येऊन भेटला. 

 
मरहूम इ लामखान (दिक्षणचा माजी सुबेदार?) याचा नातू मुहंमद शुजा हा बादशहाला येऊन 

भेटला. 
 

उ र िंहदु तानाचा खिजना दिक्षणेत येत होता. ग्वालेरपयत जाऊन तो घेऊन यावा अशी मीर 
अजीमउ ा याला आ ा करण्यात आली. मीर नेमतउ ा याला गुलशनाबाद (नािशक) चा बक्षी व 
वाकनवीस हणून नेमण्यात आले. अनेक अिधकाऱ्यानंा पावसा यािनिम  अंगरखे (जामाबारानंी) देण्यात 
आले. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले, ते असे ––मरहूम फौरोजखान याचा मुलगा स यद हसन हा 
हुजूरातून रजा घेऊन देशी गेला. तेथे त्याने पाचश े वार व पायदळ बाळगून धामधूम करण्यास सुरवात 
केली आहे. बादशहाने आ ा केली की, माणसे पाठवनू त्याला हुजुरात बोलावनू घ्याव.े या बाबतीत 
िद ीचा सुबेदार मुहंमद यारखान आिण फौजदार मुहंमद सईद यानंा िलिहण्यात याव.े स यद हसनची 



 
अनुकर्मिणका 

मनसब कमी करण्यात आली. मरहूम एतमादखानाचा मुलगा मुहंमद बक्ष हा खंबायतचा कारभारी (मुत्स ी) 
झाला होता. त्याची एतमादखान ही पदवी पूवीर् माणे बहाल करण्यात आली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, मुगलखानाच्या फौजेत तैनात असलेला (प मनाभ?) याचा 
मुलगा आिण तीन हजारी मनसबदार शामराज हा मरण पावला. 
 

तेवीस ऑग ट १७०४ 
 

तािळकोटचा ठाणेदार आिण गुलाम मुहंमदचा मुलगा उमर याला त्याच्या जागेवर पूवर्वत बहाल 
ठेवण्यात आले. 
 

कादरखान याला बडतफर्  करण्यात आले. 
 

िमतर्सेन (िमतर्सेन बुदेंला) (याचा उ ेख परमानंदाच्या िशवभारतात आला आहे), याचा नातू 
महािंसग वगैरना क याण-िभवडंीचा ठाणेदार झैनुि न अलीखान याच्या सागंण्यावरून न याने मनसबी 
देण्यात आ या आिण त्यानंा ठाणेदाराबरोबर तैनात करण्यात आले. महािंसगाच्या बरोबर दुसरा नातू 
िबरसेन यालाही मनसब देण्यात आली. 
 

शखे इनायत याचा मुलगा शखे गुलाम मुहंमद अकर्म याला लोणारचा (िवदभर्) बक्षी व वाकेनवीस 
नेमण्यात आले. 
 
[या पुढील न दी ऑग ट आिण स बर तारखांच्या न दी मागे पुढे देण्यात आ या आहेत. त्या जशाच्या 
तशा पुढे देत आहे. तारखांवरून कोणत्या िदवसाचा वृ ांत आहे हे कळून येईल.] 
 

तेरा ऑग ट १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले होते. हमीदो ीनखान हा चोराचं्या (मरा ाचं्या) 
पािरपत्यासाठी गेला होता. तो आ े माणे येऊन बादशहाना भेटला. 
 

बापू पिंडत याची तैनाती बबंालच्या सु यात करण्यात आली. त्याला तैनातीच्या जागेवर 
पोहोचिवण्यात यावे हणून माणसे नेमण्यात आली. 
 

चौदा ऑग ट १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

पंधरा ऑग ट १७०४ 
 



 
अनुकर्मिणका 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. बादशहानंा कळिवण्यात आले, ते असे—“काल रातर्ीच्या दोन 
घिटका झा या असता एक सश  माणूस िदवाणेखासच्या दारात आला. िदवाणेखासमध्ये तो जाऊ इिच्छत 
होता. चोपदारानंी त्याला पकडून आणले आहे. बादशहाने आ ा केली की, त्याला कोतवालीत ठेवावे 
आिण तो का ंआला होता याची चौकशी करण्यात यावी. 
 

संगमनेर आिण गंगापूरचा फौजदार व अमीन, अमानतखानाचा हा हुजुरात आला होता. त्याला 
आप या तालुक्यावर जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. 
 

मुहंमद साकर्ीचा मुलगा मुहंमद बक्ष याला बऱ्हाणपूर सु याच्या जिजयाचा अिधकारी हणून 
नेमण्यात आले. 
 

पुरंदर 
 

हेराचं्या कडून पुढील माणे कळले—िक े आजमगड (पुरंदर) येथील िशबदंी (हाशम) पायदळ 
सैिनकाचे सवर् लोक धान्याच्या महगर्तेमुळे िक ा सोडून िनघून गेले आहेत. िक यात सहाश े माणसे 
आहेत. त्यानंा उपासमारीमुळे रातर्ीचा पहारा देववत नाही. रोज जवळजवळ एक हजार माणसे रोिहडा 
िक याची, िशबदंी पैकी िक याभोवती घेराव घालून बसतात. िक यामध्ये एक शरे धान्य जाऊ देत 
नाहीत. पुरंदरचा िक ेदार जानबाजखान याने िलिहले आहे की, िक यामध्ये धान्य, तेल वगैरे काहीही 
नाही. हुजुराततून जर धान्याची रसद आली तरच िक याची खबरदारी ठेवणे शक्य होईल, नाहीतर 
िक ा हातचा िनघून जाईल. 
 

बादशहाने आ ा केली की, जानबाजखानाला िलहून िवचारा की, रािजनामा देण्याचे कारण काय? 
 

दिक्षणच्या तोफखानाचा दारोगा मन्सूरखान याने पुरंदर येथील िशबदंीसंबधंी चौकशी करून 
कळवावे, अशी आ ा झाली. 
 

सहा स बर १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

सोळा स बर १७०४ 
 

शकंराजी (शकंराजी म हार) याचं्या मुलानंा आिण भावाला पुढील माणे मनसबी देण्यात आ या. 
त्याचा मुलगा यंकटराव याला तीन हजार जात व दोन हजार वार, मुलगा िंतर्बकराव याला दोन हजार 
जात व पाचश े वार, भाऊ िकशनराव एक हजार जात व पाचश े वार. 
 

सतरा स बर १७०४ 
 



 
अनुकर्मिणका 

ख्वाजा मुहंमद अमीन याला ताजु ीनच्या जागी ग्वालेरचा िदवाण हणून नेमण्यात आले. गंजी 
कोटा िक याचा िक ेदार मुहंमद जाफर हा होता. त्याच्या जागेवर कोलाचा (?) िक ेदार व फौजदार 
स यद मुहंमद आिबद याची नेमणूक करण्यात आली. मुहंमद जाफरला हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. 
कोळीच्या िक ेदारी व फौजदारीवर कमरू ीन याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, दोन गुजर्बदार्र नेमण्यात यावते. येथून नावा भीमानदीतून घेऊन 
जाऊन बाहादुरगडापयत त्यानंी पोहोचवनू याव.े 
 

पुढील मंडळींना मनसबी देण्यात आ या:– 
 

(एक) भागोजी—पाच हजार जात व दोन हजार वार. 
 
(दोन) बाळाजी िकशन—एक हजार जात व दोनश े वार. 
 
(तीन) गोपाळरावजी—सातश ेजात व शभंर वार. 
 
(चार) गोिंवदराव—सातश ेजात व शभंर वार. 
 
(पाच) हरीराव—चारश ेजात व शभंर वार. 

 
अठरा स बर १७०४ 

 
आज िदवाणचे काम बदं होते. बादशहाने आप या आरामगाहाचा पडदा ओढून, िसदायतखान याने 

आणलेली चार करणे पािहली. यानंतर पडदा बदं करून काम बदं केले. 
 

तळावरून (पेडगाव िंकवा हपुरी) आले या बात यावरून कळले की, िखदमतगारखान हा 
तोषकखाना व जवािहरखाना खाजगीचा अिधकारी होता. तो मरण पावला. त्याच्या जागेवर हमीदो ीनखान 
याची त्याच्या पूवीर्च्या जागेला जोडून नेमणूक करण्यात आली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले ते असे.—दर वषीर् र ब मिहन्याच्या पचंवीस तारखेस िफरदौस 
आिशयानी (शहाजहान) याचंी पुण्यितथी येथे त्याचं्या समाधीच्या जागेवर (ताजमहाल) पुण्यितथी साजरी 
करण्यासाठी दहा हजार रुपये खचर् दरवषीर् करण्यात येतो. (कुराण पठण आिदसाठी) यंदाच्या 
पुण्यितथीसाठी (१३ नो हबर १७०४) खचार्संबधी काय आ ा? 
 

बादशहा हणाले––रोजच्या (ताजमहाल) चा मुतव ी ( यव थापक) िखदमतखान याला िलहा 
की, दरवषीर् माणे कायर्कर्म अंमलात यावा. रुहु ाखानाची बायको आिण मुलगी यानंा दर मिहन्याला 
देण्यात येणारी र म बहाल करण्यात यावी. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाना पुढील हकीकत कळिवण्यात आली.––शािकरउ ाखान का गरी हा घो ावर वार 
होऊन आप या तैनातीच्या जागेवर हणजे तरिबयतखानाकडे जात होता. तंबचू्या जवळ जात होता. हा 
तंबू मरहूम िरआयतखान याचा पुतण्या मुबारकरू याचा होता. त्याचे आिण शािकरउ ाखान याचे वाकडे 
होते. मुबारकरूच्या नोकराने शािकरउ ाखानावर तलवारीने ह ा केला. जखमी अव थेत त्याला त्याच्या 
डेऱ्यात पोहोचिवण्यात आले. बादशहाने आ ा केली की, मुमताजरू आिण त्याचा भाऊ यानंा त्याचं्या 
मनसबीवरून बडतफर्  करण्यात याव.े 
 

वीस स बर १७०४ 
 

जु रचा ठाणेदार कािमयाबखान हा येऊन बादशहाना भेटला. 
 

शाइ ताखानाचा मुलगा अबनूसरखान याला शाइ ताखान ही पदवी होती. त्याचा मुलगा अबू 
खैरखान याला िखलातखान्याचा दारोगा हणून नेमण्यात आले. 
 

एकोणीस स बर १७०४ 
 

काल रातर्ी बादशहाने मतलबखान याला (मीर बक्षीचा नायब) बोलावनू एकातंात त्याच्याशी 
खलबते केली. 
 

शािकरउ ाखानावरील ह याचा तपशील असा—काल िदवस मावळता शािकरउ ाखान हा 
तरिबयतखान मीर आितश याच्या बरोबर कामासाठी हणून बादशाही छावणीत येत होता. तो मुबारकरू 
जसावल त्याच्या डेऱ्यापाशी पोहोचला ते हा मुबारकरू आिण त्याच्या बरोबरच्या वीस पचंवीस माणसानंी 
त्याची वाट अडिवली आिण त्याच्यावर ह ा केला. शिकरउ ाखानाल तलवारीच्या सात जखमा झा या. 
बादशहा हे सरर्बराहखान कोतवाल याला हणाले.—“मुबारकरूच्या घरावर चौकी पहारे बसवा. िदवगंत 
दारोगा िखदमतगारखान याच्या मालम ेची काळजीपूवर्क चौकशी करावी अशी आ ा करण्यात आली. 
 

स ावीस ऑग ट १७०४ 
 

मुहंमद हसनचा मुलगा शखेफरीद हा सुभे िवजापूर-कनार्टक मध्ये घो ाला डाग देण्याच्या 
खात्याचा अिधकारी होता. त्या हु ाला जोडूनच त्याला येथील तोफखान्याचा दारोगा (अिधकारी) हणून 
नेमण्यात आले. 
 

श शु ीन मुहंमदखान शहीद (कंधारचा िक ेदार, िमरजेच्या लढाईत मारला गेला.) याचा आ त 
मुहंमद जाफर हा बडतफर्  झाला होता. त्याला बहाल करण्यात आले. 
 

स यदखान मुहंमदचा मुलगा आिण फ ा (कोकण) चा ठाणेदार स यद गजनफर याने िवनंती 
केली की, माझ्या जहािगरीची गाव ेगुलबग्यार्कडे आहेत. ती माझ्या फौजदारीत देण्यात यावी. िवनंती मान्य 
करण्यात यावी. 
 



 
अनुकर्मिणका 

एकोणतीस ऑग ट १७०४ 
 

िफरोजनगर (रायचूर) याचा िक ेदार, फौजदार व अमीन हणून नजफकुलीखान हा काम करीत 
होता. त्याच्या जागेवर कमरनगर (करनूल) चा िक ेदार व फौजदार मुहंमद युसुफखान याला त्याच्या 
कमरनगरच्या हु ाला जोडून नेमण्यात आले. नजबकुलीखान याला िवजापूरचा सुभेदार चीनकुलीजखान 
याच्या फौजेत तैनात करण्यात आले. 
 

शामराज पद्मनाभी 
 

पद्मनाभचा मुलगा शामराज (याने आिण तेलंगराव यानंी ९ जानेवारी १६८९ रोजी मातबरखान 
याजकडून लाच घेऊन त्र्यंबकचा िक ा मोगलानंा िदला होता) हा मुगलखानाच्या फौजेत तैनात होता. 
त्याला तीन हजार जात व दोन हजार वार अशी मनसब होती. तो मरण पावला. 

 
खानसामानचा कारकून फुकरदास याची मनसब वाढिवण्यात आली. 

 
तीस ऑग ट १७०४ 

 
बादशहानी माळ याचा व बऱ्हाणपुरचा सुबेदार शाहजादा बेदारबख्त याला कळिवले की, आ ही 

अहमदनगरला येऊ ते हा तु ही आ हाला येऊन भेटाव.े 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले ते असे.—सुरतेचा माजी िदवाण मुहंमद ऐवज उफर्  एितबारखान 
याच्यावर िमजार् सफवीखान याने लुटीचा माल दाबनू ठेव याब ल दाबा लावला होता, त्यावर बादशहाच्या 
आ े माणे एितबारखानाला िदवाणेआलाच्या कचेरीत नजर कैदेत ठेवण्यात आले. बादशहाने आ ा केली 
की, त्याला हुजुरात आणावे. त्या माणे कालरातर्ीच्या एक हर अ  दोन घिटका झा या असता फ ेदौलत 
कौल याने एतबारखानाला आणले आिण बादशहाने कळिवले की, आजारामुळे त्याला आपली भेट घेण्यास 
शक्ती रािहली नाही. बादशहाने आ ा केली की, त्याला अमीर खानाच्या घरी घेऊन जा आिण 
त्याच्याकडून मुचलका िलहून घ्या. जर दा याची र म आप यावर शािबत झाली तर मी त्याला जबाबदार 
राहीन. अशा कारे मुचलका िलहून घेत यावर त्याला सोडण्यात यावे आिण मुहंमद हुसेन हकीम याने 
त्याच्यावर उपचार करावे. 
 

बादशहानंा कळिवण्यात आले की, चोराचं्या (मरा ाचं्या) टो या बादशाही छावणीभोवती 
िघर ा घालीत आहेत. बादशहाने आ ा केली की, दोन फौजा तयार करा या, एक हमीदो ीन खान 
बहादुरबरोबर व त्याच्या बरोबर मन्सूरखान वगैरे सरदार, वाराचंी संख्या एक हजार तीनश ेप तीस, दुसरे 
सैन्य सदरु ीन मुहंमदखान याच्या बरोबर व त्याच्याबरोबर अजीजखान वगैरे सरदार, वाराचंी संख्या एक 
हजार आठश ेपचं्याह र. 
 

कऱ्हाडाबाद (कऱ्हाड) चा ठाणेदार सुलेमानखान याचे िवनंतीपतर् बादशहाच्या नजरेखालून गेले. 
 

एकतीस ऑग ट १७०४ 



 
अनुकर्मिणका 

 
सुगंधी दर् ये तयार करणारा (खुशबुईसाज) मुहंमद अमीन हा हुजुरात आला. त्याने अंबर अ रची 

एक कुपी, िफतना अ राची एक कुपी आिण इतर अ रे बादशहाला भेट हणून (पेशकश) िदली. त्यावरून 
बादशहाने त्याला बेबदलखान अशी पदवी देऊन त्याच्या मनसबीत वाढ केली. औरंगजेबाच्या सावर्जिनक 
मालम ेचा अिधकारी स यद मुहंमद आिण मरहूम मुखिलसखान (बक्षी) याचा भाचा अलीजमान याचं्या 
मनसबीत वाढ करण्यात आली. 
 

जळगाव (खानदेश) चा फौजदारीत मोितकदखान उफर्  नजीबखान याने िवनंतीपतर् िलहून 
कळिवले की, मी काही िवनंती करण्यासाठी दोन आठव ासाठी हुजुरात येत आहे. 
 

एक स बर १७०४ 
 

बगंाल आिण िबहारचा सुभेदार मुहंमद अजीम (अजीमु शान, औरंगजेबाचा नातू) याची पतेर् 
हुजुरात आली. 
 

दंडराजपुरीचा िक ेदार आिण फौजदार िस ी याकूतखान आिण गुलशनाबाद (नािशक) चा 
ठाणेदार जैनु ीन अलीखान याचं्या नाव ेआ ा पतेर् रवाना झाली. 
 

दोन स बर १७०४ 
 

िवजापूरचा सुभेदार चीनकुलीजखान याच्याकडे गुजर्बदार्राबरोबर फमार्न पाठिवण्यात आले. 
त्यानंा ताकीद करण्यात आली की,— 
 

तीन स बर १७०४ 
 

नळदुगर् 
 

कसबे नळदुगर् याला चोरानंी (मरा ानंी) वढेा घातला आहे. चीनकुलीजखानाला नळदुगर्ला 
पोहोचणे आिण त्याचें (मरा ाचें) पािरपत्य करावे शहाजादा बेदारबख्त आिण गािजउ ीन िफरोजजंग 
याचं्या नाव ेफमार्ने रवाना करण्यात आली. 
 

चाकणचा िक ेदार व फौजदार अमानु ाखान हा हुजुरात आहे. त्याला बादशहाने आ ा केली 
की, “तु ही आप या थळी जा आिण शतर्ू (मराठे) जेथे जेथे पसरलेले आढळतील त्याचें पािरपत्य करा. 
 

पन्हाळगड आिण को हापूर 
 

रावतमल झाला हा शाहदुगर् (पन्हाळगड) चा िक ेदार व फौजदार होता. को हापूरच्या ठाण्यावर 
नाहरखान हा ठाणेदार होता. त्याला तेथून बदलण्यात आले आिण को हापूरचे ठाणे पण रावतमलकडे 
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देण्यात आले. रावतमलला एक हजार जात व आठश े वार त्यापैकी सहाश े वार दुघोडी अशी मनसब 
होती. तीत तीनश े वाराचंी भर घालण्यात आली. 
 

बरंगल (आन्धर् देश) येथे मुहंमद सालेहचा मुलगा अलीअकबर हा अमीन व फौजदार होता. 
त्याच्या जागेवर मुहंमद तािहर िंहमतखानी याची नेमणूक करण्यात येऊन अलीअकबरला हुजुरात बोलावनू 
घेण्यात आले. 
 

पुढील मंडळींच्या बरोबर बकदाजाच्या (बदूंकची) पुढील माणे नेमणुका करण्यात आ या. 
उ मानखान करावल याला अहमदनगर पयतचे वासाचे ट पे ठरिवण्यासाठी पाठिवण्यात आले 
त्याच्याबरोबर वीस बरकंदाज, प ास गुजर्बदार्र आिण शभंर बहेिलये (गा ा चालिवणारे). 
 

बादशाही छावणीच्या भोवती आठ कोस बदंोब त ठेवण्यासाठी ठेवलेला ठाणेदार अताउ ाखान 
याच्याबरोबर प ास बरकंदाज आिण दोनश ेबहेिलये देण्यात आले. 
 

िकलीदे-पतह (वसंतगड कऱ्हाड पासून सहा मलै) चा िक ेदार बलराम याच्या िलिहण्यावरून 
िफरोजजंगाच्या फौजेत तैनात असलेला आिण महारामाचा मुलगा मोहनिंसग याची मनसब आठ वारानंी 
कमी करण्यात आली. 
 

चार स बर १७०४ 
 

िसयादतखान आजारी आहे असे बादशहानंा कळिवण्यात आले त्याच्यावर उपचार करावे अशी 
अशी आ ा झाली. त्याच्या जागी बाकरखान याने बादशहासमोर करणाचें (फायली) कागदपतेर् आणले. 
बादशहाने आरामगाहाचा पडदा बाजूला सारून करणे पािहली. 
 

तरिबयतखान हा अहमदनगरहून खिजना आणण्यासाठी गेला होता. तो येऊन बादशहानंा भेटला. 
मुगलखान हा खिजन्याच्या बरोबर आला होता. 
 

बादशाही छावणीतून कािफला नेणे आिण अहमदनगरहून बारबरदारीचा सरंजाम घेऊन येणे 
यासाठी त्याला िनरोप देण्यात आला. 
 

िदयानतखान हा औरंगाबादेहून आला. औरंगाबाद सु याच्या िदवाणीवर मोितमदखानाच्या जागेवर 
त्याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

इरादतखान 
 

माडंवगडाचा फौजदार आिण िक ेदार इरादतखान याला बादशहाने िनरोप िदला. 
इरादतखानाचा मुलगा िहदायतउ ा याला कोटरी िपराया (बुदेंलखंड) ची फौजदारी देण्यात आली होती. 
त्याला आिण त्याचा मुलगा अताउ ा यानंा िखलातीची व े देऊन िनरोप देण्यात आला. 
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पाच स बर १७०४ 
 

बादशहाने आज न्याय कचेरी केली. अकबराबाद (आगर्ा) चा िक ेदार कामगारखान याला 
आग् ाकडे जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. 
 

बदूंकच्याचंा कोतवाल दयानाथ हा अमीरखानाच्या मध्य थीने मुसलमान झाला. त्याचे नाव 
इ लामयार ठेवण्यात आले. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

तरिबयतखानाचा मुलगा मुहंमद इसहाक हा अहमदनगरहून येऊन बादशहाला भेटला. 
 

उदेपुरीमहल (औरंगजेबाची बायको) िहचा मानलेला मुलगा मुहंमद शुजा हा तळावरून (पडेगाव) 
येऊन बादशहानंा भेटला. 
 

तरिबयतखानाच्या बरोबर आलेला इि तरकारखान, मुगलखान आिण त्याचे सोबती 
ख्वाजमकुलीखान व बहाबु ीन बक्षी हे बादशहानंा भेटले. मन्सूरखानाचा मुलगा मुहंमद जफर हा आजमगड 
(पुरंदर) िक यावरून येऊन भेटला. 
 

धोडप (नािशक िज हा) च्या िक ेदारीवर अबुल हसन हा होता. त्याच्या ऐवजी त्याचा भाऊ आिण 
चादंवडचा िक ेदार अबुल बरकातखान याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

अबुल हसनला हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. ताथव ाचा माजी िक ेदार मुहंमद युनुस याला 
चादंवडचा िक ेदार हणून नेमण्यात आले. 
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मोगल दरबारची बातमीपतेर् 
 

६ स बर इ. स. १७०४ ते १५ िडसबर १७०४ 
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६ स बर इ. स. १७०४ ते १५ िडसबर १७०४ 

 
सहा स बर १७०४ 

 
दोह हरानंतर हरकाऱ्याचं्या त डून कळले ते असे.–छावणीतील माणसे घासदाणा आणण्यासाठी 

छावणीच्या बाहेर गेली होती. सुमारे पाचश ेचोराचं्या वारानंी (मराठे वार) बाहेर पडून ह ा केला आिण 
छावणीतील माणसाचें बलै आिण उंट ही पळवनू नेली. बादशहाने आ ा केली की, हमीदो ीन खान 
बहादुर, मतलबखान, अमानु ाखान वगैरेनी जाऊन शतर्ूंचे पािरपत्य करावे. हुजुरात असलेला िजिजयाचा 
अमीन याला पावसाळी अंगरखा बक्षीस हणून देण्यात आला. 
 

सात स बर १७०४ 
 

काल रातर्ी बादशहानी िमजार्ं सदरु ीनखान बक्षी याला बोलावनू त्याच्याशी खलबते केली. 
 

बादशहाने आ ा केला की, हमीदो ीन आिण तरिबयतखान यानंी पाळीपाळीने घासदाणा 
आणण्यास जाव.े 
 

माळ याचा माजी सुबेदार शाइ ताखान याची पदवी काढून घेण्यात आली. 
 

यासीनखान हा बेदारबख्ताच्या फौजेत तैनात होता. त्याला सु तानपूर आिण नंदुरबार येथील 
फौजदारीवर बदलण्यात आले. यासीनखानाला दोन हजार जात व एकहजार वार अशी मनसब होती, 
तीत वाढ करण्यात आली. 
 

नंदुरबारचा पूवीर्चा फौजदार मामूरखान याला बेदारबख्ताच्या फौजेत तैनात करण्यात आले. 
 

माडंवगडचा िक ेदार व फौजदार इरादतखान याजकडे धारची िक ेदारी व फौजदारी पण 
देण्यात आली. धारचा पूवीर्चा िक ेदार व फौजदार असदउ ाखान याला औरंगाबाद सु यात तैनात 
करण्यात आले. 
 

अबदुल वहाबखान हा एदलाबाद (भसुावळ जवळ) चा फौजदार होता. बेदारबख्तच्या 
सागंण्यावरून त्याची खुराक व दुअीबही माफ करण्यात आली. अबदुल लतीफखान हा काि मरमध्ये तैनात 
होता. त्याला हुजुरात बोलािवण्यात आले. 
 

आठ स बर १७०४ 
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आज िदवाणचे काम बदं होते. बादशहानंा कळिवण्यात आले की, चोराचंी (मरा ाचंी) पथके 
बादशाही छावणीच्या भोवती िघर ा घालीत आहेत. बादशहाने आ ा केली की, हमीदो ीन खान, 
तरिबयतखान व मतलबखान यानंी जाऊन त्याचें पािरपत्य करावे. 
 

तूराणच्या राजदूताला शभंर रुपये वजनाचा एकच रुपया बक्षीस देण्यात आला. 
 

मुहंमद अमीनखान बहादूर याच्या तैनातीत असलेले मोगल सैिनक ाचं्या पगार बाकीची र म 
देण्यासाठी बादशहाने वीस हजार रुपये व दोन हजार अ या मुगलखानाच्या हवाली के या आिण त्याला 
सािंगतले “ही र म बहादुरगडला पोहोचवा.” 
 

नऊ स बर १७०४ 
 

जैनु ीन अलीखान हा गुलशनाबाद (नािशक) चा ठाणेदार होता. फुतूहअल् हसन (राजमाची) च्या 
िक ेदारीवर मरहूम मातबरखान ाचा चुलत भाऊ मुहंमद हसन हा होता. मुहंमद हसनला राजमाचीहून 
बदलण्यात आले. राजमाचीची िक ेदारी जैनु ीन अलीखान ाच्याकडे देण्यात आली. ही त्याच्या 
ठाणेदारीला जोडून होती. मुहंमद हसनला हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. राजमाचीच्या िक यावर 
जैनु ीन अलीखानाचा नायब (डे युटी) हणून त्याचा पुतण्या फकरु ीन याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

दहा स बर १७०४ 
 

िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. खान िफरोजजंग याने िवनंतीपतर् पाठिवले होते ते बादशहाच्या 
नजरेखालून गेले. 
 

वझंाऱ्याच्या लोकानंा र त्यामध्ये अितशय उपदर्व झाला. बादशहाने आ ा केली की, बाजाराचा 
करोडी शखे सादु ा याने चौकशी करावी. 
 

ितबेट कडील सरदार आिकबत मसवदूखान याने िवनंतीपतर् आिण क तुरी वैगेरे व तू भेटीदेखील 
पाठिव या होत्या. त्या बादशहाच्या नजरेखालून गे या. 
 

अकरा स बर १७०४ 
 

बादशहाने काल रातर्ी बक्षी सदरू ीन याला बोलावनू त्याच्याशी खलबते केली. 
 

गुलशनाबाद (नािशक) चा ठाणेदार जैनुि न अिलखान वगैरेना हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. 
 

सफर् राजखान हा अहमदनगरहून खिजन्याबरोबर आला होता. बादशहाने त्याला दुपारच्या 
नमाजानंतर बोलावनू घेतले आिण त्याच्या यशाची ाथर्ना (फातेहा) पढून त्याला बादशाही छावणीतील 
काफीला अहमदनगरपयत पोहोचिवण्यासाठी िनरोप िदला. 
 



 
अनुकर्मिणका 

रोषनाराबेगमचा कोका (दूधभाऊ) चा मुलगा मुहंमद अख्तर याला जु रचा िक ेदार नेमण्यात 
आले. िनमर्ल (आंधर् देश-िनजामाबाद िज हा) येथील फौजदार आिण अ दुल रहमानचा मुलगा अहमद 
रजा याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

परगणे ईट (िवटे?) हे िसयादतखानाच्या जहािगरीत होते. त्याला त्या परगण्याची फौजदारी पण 
देण्यात आली. त्याला दोन हजार जात व तीनश े वार अशी मनसब होती. 
 

धोडपचा िक ा, अबुल हसनचा पुतण्या अबुल गैस याला आ ा करण्यात आली की, िक ा 
अबुलबरकातखानाच्या हवाली करावा. 
 

गदगचा फौजदार शरेखान याला िवजापूर-कनार्टकमध्ये तैनात करण्यात आले होते. त्याचं्या 
बरोबर चीनकुलीजखान (िवजापूरचा सुभेदार) याच्या फौजेतील काही अिधकारी यानंाही िवजापूर 
कनार्टकमध्ये पाठिवण्यात आले. 
 

मतलबखान हा चोराचं्या (मरा ाचं्या) पािरपत्यासाठी गेला होता. तो येऊन बादशहाना भेटला. 
शखे गुलाम मुहमंदचा पुतण्या गोपालराम हा लग्नासाठी औरंगाबादेस गेला होता. तो येऊन भेटला. 
 

बादशहाने आ ा केली की, िश ाचाराचा अिधकारी तह बुरखान याने मु ाम माणसे नेमून 
हमीदो ीनखानाच्या तैनातीत असलेली पण त्याला अ ाप जाऊन न िमळालेली माणसे यानंा 
हमीदो ीनखानाकडे पाठवाव.े 
 

नौकादलाचा मुख सैफु ाखान हा िखलातखान्याचाही अिधकारी होता. त्याला मीर तुजक 
(िश ाचाराचा अिधकारी) हे कामही देण्यात आले. 
 

बादशहाने आ ा केली की, आ ही जमािद-उ सानी मिहन्याच्या पिह या तारखेस अहमदनगरकडे 
जाण्यास िनघू. बारबरदारी (वाहने वगैरेसाठी) दोन हजार अ या आिण चाळीस गुजर्बदार्र हे 
औरंगाबादेस मोहरमखान याजकडे पाठिवण्यात यावते. 
 

उ मानखान करावल याला अहमदनगरपयतच्या वासाचे ट पे िनवडण्यासाठी रवाना करण्यात 
आले. 
 

तेरा स बर १७०४ 
 

बादशहाने आ ा केली की (कालरातर्ी), हमीदो ीनखान बहादूर हा चोराचें (मरा ाचें) पािरपत्य 
करण्यासाठी गेला होता. तो खेडजवळ आला आहे. त्याला हुजुरात येण्यासाठी िलिहण्यात याव.े 
 

शखे इनायतउ ाचा मुलगा शखे मुहंमद अकर्म याला पूरनार (पवनार?) चा बक्षी व वाकेिनगार 
हणून नेमण्यात आले. 

 



 
अनुकर्मिणका 

बीरसेनचा मुलगा महािंसग हा अळंद येथे िक ेदार होता. गुलशनाबाद (नािशक) चा ठाणेदार 
जैनु ीन अलीखान याच्या िशफारशींवरून महािंसग आिण त्याचा मुलगा रतनिंसग यानंा मनसबी देण्यात 
आ या. 
 

तािळकोटच्या िक ेदारी व फौजदारीवर गुलाम मुहंमदचा मुलगा उमर याला पूवीर् माणे बहाल 
ठेवण्यात आले.— 
 

—कादरखान याची त्या जागेवर झालेली नेमणूक र  करण्यात आली. 
 

सु याचा ठाणेदार दलिंसग याच्या िशफारशीवरून ितरुमलरावाचा मुलगा हिरराव याला मनसब 
देण्यात आली. त्याच्या बरोबरच दलिंसगच्या भाऊबधंापैकी भपूतिंसग याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

राजा शाहूच्या जहािगरीतील माजी अमीन आिण अबुलकािसमचा मुलगा अबुलफतह याची मनसब 
कमी करण्यात आली. 
 

दिक्षणच्या सु याचा िदवान मोतमदखान याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 

पवनारचा (पोरनार?) चा माजी बक्षी व वाकेनवीस याला हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. 
 

चौदा स बर १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. बादशहाने आ ा केली की, सदरु ीन मुहंमदखान बक्षी 
आिण तरिबयतखानाचा मुलगा मुहंमद इसहाक याने घासदाणा आणण्यासाठी जाव.े 
 

कामयाबखान हा चोराचें (मरा ाचें) पािरपत्य करण्यासाठी आिण ठाणी बसवण्यासाठी जु रकडे 
गेला होता. जु रचा िक ेदार आिण फौजदार अबदुल अजीजखान याच्या नाव ेआ ापतर् रवाना झाली. 
 

हैदर्ाबाद सु याचा माजी कानूनगो बापू पिंडत याला बंगालमध्ये तैनात करण्यात आले होते. पण 
अ ाप तो तेथे गेला न हता. बादशहाने आ ा केली की, सजावली (गुजर्बदार्र िंकवा अंमलबजावणी 
खात्याचे अिधकारी) नेमण्यात आले आिण बापू पिंडत याला त्याच्या तैनातीच्या थळी पोहोचवनू परत याव े
अशी त्यानंा आ ा करण्यात आली. 
 

सफर् राजखान यास मदत हणून दहा घोडे देण्यात आले. त्याचं्या िंकमती त्येकी दोनश ेपासून 
प ास मोहरापयत होत्या. 
 

पंधरा स बर १७०४ 
 

रातर्ी दोन घिटका िद या असता एक सश  माणूस िदवाणखासच्या आवारात घुसला होता. 
िदवाणेखासच्या पायदळ िशपायाने त्याला पकडले होते. फ ेदौलत कौलने त्याला ता यात घ्यावे आिण 



 
अनुकर्मिणका 

चौकशी करावी अशी आ ा झाली होती. त्या इसमाला पायदळ िशपायाच्या पगारात दोन रुपयाची वाढ 
करण्यात आली. 
 

सोळा स बर १७०४ 
 

िफरोजनगर (रायचूर) च्या िक ेदारी व फौजदारीवर युसुफखान (करनूलचा िक ेदार) त्याची 
नेमणूक झाली होती. त्याब लचे फमार्न युसुफखानाचा भाऊ मन्सूरखान (हा हुजुरात होता) कडे देण्यात 
आले. ते युसुफखानाकडे पाठवाव ेअशी त्याला आ ा झाली. 
 

संगमनेरचा फौजदार अमानतखान याला संगमनेरकडे जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. मुहंमद 
मोसीन याला बऱ्हाणपूर जिजयाच्या िहशबे अिधकारी मु फ हणून नेमण्यात आले. 
 

अ ीचा ठाणेदार संगर्ामखान याला त्याच्या जागेकडे जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. 
 

सतरा स बर १७०४ 
 

बादशाही छावणीतील नावा बहाददूरगडला पोहोचिवण्यात या या. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, हाजी अबदुलगफूर नावाचा दरवशे (साधु) हा इनायतउ ा 
खानाच्या तंबूपाशी राहात आहे. त्याला वारीला घोडा नाही व त्याच्यापाशी सरंजाम नाही, ते पुरिवण्यात 
यावते अशी आ ा झाली. 
 

अठरा स बर १७०४ 
 

गंजाकोटचा माजी िक ेदार मुहंमद जाफर याला हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. कोली (गु ी) 
चा िक ेदार स यद आिबद हा होता. त्याला गंजीकोटचा िक ेदार करण्यात आले. गु ीच्या िक यावर 
सखीखानाचा मुलगा आिण हमेली (िक याचे नाव लागत नाही) चा िक ेदार कमरु ीन याची नेमणूक 
करण्यात आली आिण हमेलीच्या िक यावर शफीचा मुलगा स यद मीर याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

संगमनेरचा फौजदार अमानतखान याचे सहकारी शखेअन्वर आिण िदलदार याचं्या मनसबी 
वाढिवण्यात आ या. 
 

शकंराजी याला मदतीदाखल दोनश े अ या देण्यात आ या. त्याचे भाऊ यानंा पुढील माणे 
मनसबी देण्यात आ या:– 

 
(१) बाळाजी िकशन—एक हजारी जात व दोनश े वार. 
 
(२) गोपाळ दादाजी व गोिंवदराव— त्येकी सातश ेजात व शभंर वार. 
 



 
अनुकर्मिणका 

(३) हिरराव—चारश ेजात व शभंर वार. 
 

वीस स बर १७०४ 
 

चोराचें (मरा ाचें) पािरपत्य करण्यासाठी आिण ठाणी बसवण्यासाठी कािमयाबखान हा 
जु रकडे गेला होता. तो येऊन बादशहाना भेटला. 
 

माळ याचा माजी सुबेदार अबुनसरखान याचा मुलगा अबूखैरखान याला िखलातखान्याचा 
अिधकारी नेमण्यात आले. 
 

िफरंगोजी भांडवलकर 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, सहा या चौकीवरचा िफरंगोजी भाडंवलकर हा सतत गैरहजर 
राहतो. काय आ ा? बादशहाने आ ा केली की, त्याला फरारी हणून जाहीर कराव.े त्याला अडीच हजार 
जात व एक हजार वार अशी मनसब होती. 
 

मीर तुजक तहबुरखान हा हमीदो ीनचा नायब हाजी सुहेल हे दोघे छावणीतून िनरोप घेऊन गेले. 
उ मानखान वगैरना छावणीकडे पाठवाव े हणून आ ा झाली. हाजी सुहेल बरोबर नेमतखानाने जाव ेअशी 
आ ा करून बादशहाने ताकीद केली की, खुदाबंदाखान (िवजापूर-कनार्टकचा माजी फौजदार, 
बादशहाचा मामेभाऊ आिण शाइ ताखानाचा मुलगा) हा बहादुरगडाला पोहोचला असला तर नेमतखानाने, 
खुदाबदंाखानाबरोबर हुजुरात यावे. नसेल तर नेमतखानाने बहादुरगड येथे सदरुसुदूर (सरन्यायाधीश) 
मुहंमद अमीनखान याच्याबरोबर बहादुरगड येथे राहाव.े 
 

उ मानखान करावल याने आप या सहकाऱ्यापैकी दोन माणसे बहादुरगडला पाठवावीत. त्यानंी 
बहादुरगडहून अहमदनगरपयत वासाचे ट पे ठरवावते कारण नवाब िझ तउ ीसाबेगम (औरंगजेबाची 
मुलगी, ही पुढे बहादुरगड उफर्  पेडगाव येथे होती.) ही अहमदनगरला येणार आहे. 
 

बादशहाने आ ा केली की, राजा शाहू याचा िदवाण शखे गुलाम मुहंमद याच्या ज्या काही मागण्या 
असतील त्या हाजी सुहेल यानंी माडंा या. तूतर् त्याचा नायब ख्वाजाईशरत याने ते काम पाहावे. 
 

मुबारकरू यसावल (सोहबत) याने शािकर उ ाखानावर ह ा केला होता. त्याची मनसब काढून 
घेऊन त्याला बडतफर्  करण्यात आले. त्याची श ा े काढून घ्यावी, अशी छावणीचा कोतवाल 
सरर्बराहखान याला आ ा करण्यात आली. सरर्बराहखानाने या कामासाठी आपला नायब मुहंमद बाकी 
याला पाठवला. त्याचे एक तलवार, एक ढाल, एक बदूंक, चार धनु ये, दोन भाते हे सगळे काढून घेण्यात 
आले. बादशहाने आ ा केली की, श े श ागारात, घोडे तबे यात ठेवावते आिण त्या इसमाने कुठेही जाऊ 
नये हणून खबरदारी बाळगावी. 
 



 
अनुकर्मिणका 

यापूवीर् बादशहाने आ ा केली होती की, गुलाम मुहंमद उफर्  बाळीराम याच्या िवनंत्या हाजी सुहेल 
यानंी माडंत जा या. आता बादशहाने आ ा केली की, हे काम हाजी सुहेलचा नायब ख्वाजा अरब याने 
करत जाव.े 
 

बादशहाने आ ा केली की, नेमतखान याने हाजी सुहेलच्याबरोबर जाव ेआिण हाजी सुहेलला 
बहादुरगड उफर्  पेडगाव येथे पोहोचवाव.े त्यानंतर नेमतखानाने खुदाबदंाखानाबरोबर हुजुरात याव.े 
 

बादशहाने आ ा केली की, हाजी सुहेल व उ मान याचं्या सहकाऱ्यानंा तह बुरखान याने माणसे 
पाठवनू रवाना (बहादुरगडकडे) करावे. 
 

मजलाचंी ( वासाचे ट पे) यव था करणारा अिधकारी (खुशमंिजल) सादतउ ा याला एक घोडा 
बक्षीस देण्यात आला. 
 

एकवीस स बर १७०४ 
 

बादशहानी हमीदो ीनखानला आ ा केली की, कसबे वािकनखेडा (तालुके सुरपुर, िज हा 
गलबगार्-कनार्टक सध्याचे नाव वािगणिगरी) व नु ताबाद उफर्  सगर (िज हा गुलबगार्) याचे नकाश ेतयार 
करण्यात याव े ते िहदायतकेश वाकेिनगार आिण रुदर्राव कानूनगो, िवजापूरचा यानी यवि थत करून 
आप यासमोर ठेवावते. 
 

फ ेउ ाखान बहादूर आलमगीरशाही (हा िवशाळगडच्या वे ात कामिगरीकरून िस ीस 
आला होता.) याला काबुल सु यात तैनात करण्यात आले होते. काबुलकडे तो जात असताना त्याने 
बऱ्हाणपूरच्या लोकावंर जुलुम केला होता. हणून त्याची मनसब कमी करण्यात आली होती. ती आता 
बहाल करण्यात आली. 
 

ज द (नािशक िज हा) चा िक ेदार आिण माधविंसग कछवाहाचा मुलगा शामराव याची मनसब 
जु रचा िक ेदार व फौजदार अबदुल अजीजखान याच्या िशफारशीवरून वाढिवण्यात आली. 
 

बावीस स बर १७०४ 
 

सुभे दिक्षणचा िदवाण अमानतखान याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

तेवीस स बर १७०४ 
 

िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. आप या आरामगा ह (िव ामगृह) चा पडदा बाजुला सरकवनू 
बादशहाने सादतखान याने आणलेले करणाचे कागदपतर् नजरेखालून घातले. 
 

बादशहानी बक्षी सदरु ीन मुहंमदखान आिण हमीदो ीनखान यानंा बोलावनू त्याचं्याशी बोलणे 
केले. दीड घिटकानंतर आरामगाहचा पडदा बदं करण्यात आला. 



 
अनुकर्मिणका 

 
मुहंमदरजा वगैरे यापाऱ्यानंी तकर्ार केली की, बगंालहून सुरतकडे येणारे आपले जहाज 

टोपीवा यानंी (िफरंगी) लुटून आठ लाख रुपये नेले. त्याचं्याकडून माल परत देण्यािवषयी नजाबतखान 
(सुरतेचा कारभारी) याला मु ाम मनु य पाठवनू ताकीदपतर् िलिहण्यात आले. 
 

गुलबगार् 
 

अहसनाबाद उफर्  गुलबगार् येथे नुरु ीन हा िक ेदार होता. त्याच्या ऐवजी त्याच्या जागेवर 
तरिबयतखानाचा भाऊ कािमयाबखान याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

चोराचं्या (मरा ाचं्या) जमाती अंकोजीच्या नेतृत्वाखाली गढ नमुना (कड िनमोणे) जवळ 
छावण्या घालून होत्या. कोरेगावचा ठाणेदार तुकर् ताजखान हा त्याचं्यावर चाल करून गेला. त्याने 
एकशपेचंवीस घोडे, दोनश ेगुरेढोरे शतर्ुंच्याकडून सोडिवली आिण ता यात घेतली. 
 

मोहरमखानाने औरंगाबादेहून िलहून कळिवले की, मुहंमद शफीचा भाऊ हकीम सदरु ीनखान 
याने माझ्यावर चागंले औषधोपचार केले. त्याला माझ्याबरोबर राहण्याची परवानगी देण्यात यावी. िवनंती 
मान्य करण्यात आली. 
 

गुलशनाबाद (नािशक) क याण-िभवडंीचा ठाणेदार जैनु ीन अलीखान याच्या िशफारशीवरून मीर 
मुहंमद रजाचा मुलगा मीर मुहंमद कािसम याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

चोवीस स बर १७०४ 
 

कोरेगावचा ठाणेदार तुकर् ताजखान हा येऊन बादशहाला भेटला. त्याची मनसब वाढिवण्यात 
आली. त्याच्याबरोबर मरहूम अईजखान याचा नातू शमशीरबेग हा ही बादशहाना भेटला. त्याला िसपरखान 
ही पदवी देण्यात आली. 
 

स यद मीरवा मुलगा स यद अबदु ा हा म े च्या यातेर्वर िनघाला. त्याला िखलातीची व े देण्यात 
आली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, लाहोरचा िक ेदार बाकीखान याच्याबरोबर वीस मनसबदार तैनात 
आहेत. त्यापैकी त्याची मुले वगैरेनी बाकीखानापाशी राहाव.े बाकीच्यानंी हुजुरात याव.े 
 

हैदर्ाबाद सु याच्या बात यावंरून पुढील कारे कळले—हसन कुलीखानाचा पुतण्या आिण 
दाऊदबेगचा मुलगा सुलेमान बेग याला चोरानंी (मरा ानंी) कैद केले होते, तो आता सुटून आला आहे. 
बादशहाने आ ा केली की, त्याची पाचश े जात व प ास वार अशी पूवीर्ची मनसब पूवर्वत बहाल 
समजण्यात यावी. 
 

िकशनिंसगची मुले अचलिंसग आिण रतनिंसग याचं्या मनसबी बहाल करण्यात आ या. 



 
अनुकर्मिणका 

 
गदगचा फौजदार शरेखान याला हमीदखान ही पदवी देण्यात आली. 

 
यार अली बेग याने बादशहाना पुढील माणे कळिवले—हेरानंी बातमी आणली आहे की, धना 

जाधव (धनाजी जाधव), बिहजीर् (बिहजीर् िंहदुराव घोरपडे) वगैरे शतर्ूंचे सरदार हे मोठे सैन्य घेऊन 
हैदर्ाबाद-कनार्टक मध्ये पोहोचले. दाऊदखान फौजदार हा त्याचं्यावर चालून गेला. चोराशंी (मरा ाशंी) 
यु  झाले. बादशहाच्या कृपेने शतर्ूंपैकी अनेक लोक ठार झाले. अनेक जखमी झाले आिण शतर्ुंचा पराजय 
झाला. शतर्ुंची छावणी लुटण्यात आली. बिहजीर्चा जावई याला नरकात पठिवण्यात आले. खु  बिहजीर्ला 
बाणाची एक जखम झाली. शतर् ूआठ कोस पलीकडे पळून गेला. आमचा िवजय झाला. 
 

वरील मजकूर पाहून बादशहा हणाले सेवचेा मुजरा झाला (सेवा मान्य झाली.) 
 

बादशहाच्या आ े माणे हमीदो ीनखान आिण मतलबखान यानंा वािकणखेडा िक याचा नकाशा 
आिण बादशाही छावणीपासून नु ताबाद उफर्  सगरपयतचा मागार्चा नकाशा तयार केला होता बादशहानंी 
तो नजरेखालून घातला. 
 

पंचवीस स बर १७०४ 
 

चोराचंी (मरा ाचंी) पथके भीमेच्या पलीकडे जमली होती. त्याचें पािरपत्य तरिबयतखान याने 
केले. तो बादशाही छावणीपासून चार कोसावर आला आहे. बादशहाने आ ा केली की, तरिबयतखानाने 
आठव ातून दोन वळेा मजुऱ्यासाठी येत जाव.े 
 

तकर् ताजखान याची मनसब वाढिवण्यात आली. खटाव (िज हा सातारा) येथे िकशनराव हा 
ठाणेदार होता. याला दोन हजार जात व दीड हजार वार, त्यापैकी पाचश े वार दुघोडी अशी मनसब 
होती. सुलेमानखानाच्या सागंण्यावरून त्याची मनसब पाचशनेी कमी करण्यात आली. 
 

स वीस स बर १७०४ 
 

काल िदवस मावळला बादशहाने आरामगाहचा पडदा बाजूला सारून िसदायतखान याने 
आणलेले कागदपतर् पािहले. काल संध्याकाळी तरिबयतखान मीर अितश हा येऊन बादशहाना भेटला. 
नंतर बादशहाने त्याला त्याच्या तळाकडे जाण्यास िनरोप िदला. 
 

सवाई जयिंसग 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले ते असे—शाहजादा मुहंमद बेदारबख्त बहादूर याने माळ याच्या 
सु यावर आपला नायब (डे युटी) हणून राजा जयिंसग याची नेमणूक करून त्याला माळ याकडे पाठिवले. 
 

मातबरखान 
 



 
अनुकर्मिणका 

औरंगाबाद येथील बयतूात (सावर्जिनक मालम ेचे खाते) कडून पुढील माणे कळले, मरहूम 
मातबरखान याच्या मालम ेपैकी या िठकाणी चोवीस हजार अ या सापड या त्या खिजन्यात दाखल 
करण्यात आ या. 
 

बादशाही छावणीचा कोतवाल याने आ े माणे (सरर्बराहखान) मुबारकरू सोहबत यसावल याला 
कैद करून कोतवाली चबुतऱ्यात ठेवले. 
 

तरिबयतखानाने पुढील माणे िलहून पाठिवले— “माझा तळ आहे हे सरकारी िशकारवन आहे. 
वाघाच्या िशकारीची जागा आहे. याची यव था काय करावी?” बादशहाने आ ा केली की, मतलबखान 
याने करावल पाठवनू जागेची आखणी करावी आिण तेथे िशकार होऊ देऊ नये. 
 

मरहूम सईदखान याची मुहंमद िस ीक वगैरे मुले लाहोरात होती. त्यानंा हुजुरात बोलावनू घेण्यात 
आले. 
 

स ावीस स बर १७०४ 
 

(बादशहाने आज न्यायकचेरी केली). बादशहाने पुढील माणे आ ा केली—सरकारी घो ाचंी 
पागा अहमदनगर येथे आहे. 
 

औरंगाबादेहून बारबरदारीचा सरंजाम बादशाही छावणीत येईल त्यावळेी त्याबरोबर अहमदनगर 
येथील घो ाचंी पागाही बरोबर पाठवावी. अशा अथार्चे पतर् अहमदनगर येथे असलेला सरकारी तबे याचा 
अिधकारी (करोडी) नूरमुहंमद याच्या नाव ेिलिहण्यात याव.े 
 

बादशहाने आ ा केली की, अहमदनगरच्या मागार्चा रक्षक (राहदार) याने बारबरदारीचा सरंजाम 
घेऊन त्विरत हुजुरात याव.े 

 
चां ाचा (चंदर्पूरचा) राजा बीरिंसग 

 
चां ाचा जिमनदार राजा बीरिंसग याने पाठिवलेली अजर्दा त (िवनंतीपतर्) बादशहाच्या 

नजरेखालून गेली. 
 

(यावरुन स ावीस स बर १७०४ पयत तरी चां ाचा राजा बीरिंसग हा िंजवत होता असे िदसून 
येते.) 
 

औसा (लातूर िज हा) 
 

सजावारखान याला औ याची (लातूर िज हा) िक ेदारी व फौजदारी देण्यात आली. त्याला एक 
हजार जात व पाचंश े वार अशी मनसब होती. तीत शभंर वाराचंी वाढ करण्यात आली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

गढी संख (जत तालुका, सागंली िज हा) चा ठाणेदार राजी मुहंमद होता. त्याच्या जागेवर 
हरानखान याची नेमणूक करण्यात आली. राजी मुहंमदला हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले गुलबग्यार्चा 
माजी िक ेदार नुरउ ीनखान याला हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. 
 

नवािजसखान हा माळवा सु यात तैनात होता. त्याला आ ापतर् पाठिवण्यात आले की, सु यात 
खबरदारी बाळगावी, शतर्ूंची पथके जेथे जेथे आढळतील तेथे तेथे त्याचें पािरपत्य करावे. 
 

अ ावीस स बर १७०४ 
 

बऱ्हाणपूर आिण माळ याचा सुभेदार याच्या नाव ेतातडीचे फमार्न पाठिवण्यात आले. 
 

िखदमतगार 
 

मरहूम िखदमतगारखान याचे कारकून शऊर, पुरूषो मदास, दीनानाथ व उगर्सेन हे बहादुरगड 
येथे होते. त्यानंा हुजुरात आणण्यासाठी गुजर्बदार्रानंा नेमण्यात आले. 
 

बादशहाने आ ा केली की, अ दालखान तोफची बासी (तोफखान्याचा अिधकारी) याने पुण्यात 
(?) असले या तोफा आिण सरंजाम बहादुरगडावर पोहोचवा या आिण नंतर हमीदो ीन खानाच्या 
भावाबरोबर जाव.े 
 

एकोणतीस स बर १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. िदवस मावळता हेराचं्याकडून पुढील बातमी कळली––िक े 
सािदकगड उफर्  वधर्नगड (मदार्नगड िलिहले आहे) याच्यावर बेडर सैिनकानंी या मिहन्याच्या पाच 
तारखेस ताबा िमळिवला. त्यानंी िक ेदार िकशोरिंसग याला कैद केले. बादशहानी दिक्षणच्या 
तोफखान्याचा दारोगा मन्सूरखान याला आ ा केली की, तयार रहा. िक ा परत घेण्यासाठी मी तु हाला 
पाठवीत आहे. 
 

तीस स बर १७०४ 
 

िदवसाचा एक हर अ  सात घिटका झा यावर बादशहाच्या आरामगाहाचा पडदा बाजुला सारला 
गेला. िश ाचाराचा अिधकारी (मीरतुजक) तह बुरखान ाने मन्सूरखान याला हुजुरात आणले. बादशहाने 
त्याला एक खंजीर, शभंर रुपये िंकमतीचा बक्षीस देऊन सािदकगड (वधर्नगड) िंजकून घेण्यासाठी त्याला 
िनरोप िदला. 
 

तरिबयतखान हा आ े माणे येऊन बादशहाना भेटला. नेमा िंशदे (नेमाजी िंशदे) वगैरे शतर्ू हे 
माळवा सु यात पसरले होते. त्याचे पािरपत्य करण्यासंबधंी खान िफरोजजंग याच्या नाव ेआ ापतेर् रवाना 
झाली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

खानचदंाचा मुलगा दलिंसग हा सुपे (पुणे िज हा) येथे फौजदार होता. त्याला स यद जान 
बाजखान याच्या ऐवजी आजमगड उफर्  पुरंदरची िक ेदारी आिण िक याभोवतीच्या दोन कोसापयतच्या 
देशाची फौजदारी या हु ावर नेमण्यात आले. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. नेमणुकीचे फमार्न 
लालबेग व मुहंमद आिकल गुजर्बदार्र याचं्याकडे देण्यात येऊन त्यानंा ताकीद करण्यात आली की, त्यानंी 
दलिंसगाला सु याहून काढून आजमगड (पुरंदर) वर पोहोचवाव े आिण माजी िक ेदार स यद 
जानबाजखान याला हुजुरात आणावे. 
 

यारअलीबेग याने पतर् िलहून पुढील हकीकत कळिवली—सुरतेचा माजी कारभारी (मुत्स ी) 
मुहंमद ऐवज याच्यावर बनवारी नावाच्या इसमाने दीड लाख रुपयाचा दावा लावला आहे. बनवारीचे 
हणणे असे आहे की, मुहंमद ऐवजने येथे नऊ लाख रुपयाची अफरातफर केली असून तो ते पैसे दाबनू 
बसला आहे. सावकाराचं्या वहीखात्यावरुन मी हे िस  करुन देईन. दोन गुजर्बदार्र नेमण्यात याव.े 
बादशहानंी िंवनती मान्य करून या कामावर िस ीकबेग व मुहंमद सईद या गुजर्बदाराचंी नेमणुक केली. 
 

एक ऑक्टोबर १७०४ 
 

काल रातर्ी हेराकंडून बादशहानंा कळले की, चोराचंी (मरा ाचंी पथके) ही सा याचा घाट आिण 
चदंनवदंन िक याचा पिरसर यात पसरली आहेत. बादशहाने दुपारच्या नमाजानंतर हमीदो ीनखान व 
तरिबयतखान यानंा आप या ाथर्नागृहात (तहबीहखाना—माळ जपण्याची जागा) बोलिवले आिण 
तरिबयतखान याला एक धनु य व एक भाता बक्षीस देऊन ाथर्ना (फातेहा) पढून सा पे आिण 
चदंनवदंनकडे पसरले या चोराचें (मरा ाचें) पािरपत्य करण्यासाठी रवाना केले. 
 

बादशहा मतलबखानाला हणाले:–– 
 

तरिबयतखानाच्या बरोबर सहा हजार सहाश ेसहा वार देण्यात याव.े या सैन्याबरोबर 
अजीजखान व बाकरखान वगैरे सरकारी अिधकारी असावते. कऱ्हाडाबाद (कऱ्हाड) वगैरेचे 
ठाणेदार यानंी तरिबयतखानाच्या बरोबर राहाव.े मन्सूरखान हा सािदकगड (वधर्नगड) िंजकून 
घेण्यासाठी गेला आहे. त्यानेही तरिबयतखानाबरोबर राहावे. चोराचें (मरा ाचें) पािरपत्य 
झा यावर त्याने (मन्सूरखानाने) सािदकगड (वधर्नगड) िंजकून घेण्यासाठी जाव.े 

 
उदेपुरी महाल (औरंगजेबाची बायको) या बहादुरगडात आहेत. त्याचं्या नावे बादशहाचे फमार्न 

रवाना झाले. 
 

नळदुगर् (िज हा उ मानाबाद) चा माजी िक ेदार व फौजदार मोहतश खान याची मनसब काढून 
घेण्यात आली. त्याला वषार्सन देण्यात येऊन त्याला अजमीरला जाण्याची आ ा करण्यात आली. 
 

दोन ऑक्टोबर १७०४ 
 

गुजराथचा सुबेदार शाहजादा आजम याच्या नावे फमार्न रवाना झाले. बऱ्हाणपूर व माळवा येथील 
सुबेदार शाहजादा बेदारबख्त आिण हैदर्ाबाद-कनार्टकाचा नायब फौजदार दाऊदखान याचंी पतेर् आली. ती 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाच्या नजरेखालून गेली. चौकीखासच्या सैिनकासंाठी बादशहाने अकरा घोडे मन्सूरखानाच्या 
िवनंतीवरून िदले. हािफज मसऊदमहली याचा याला चार हजार रुपये िंकमतीचा ह ी बक्षीस हणून 
देण्यात आला. 
 

बादशहाने आ ा केली की, तरिबयतखानाच्या फौजेत तैनात असले या सैिनकानंा तहबुरखान मीर 
तुजक याने माणसे पाठवनू त्याचं्या तैनातीच्या जागेवर पोहोचवाव.े 
 

अमानु ाखान नावाचा सरदार मागे िवजापूरच्या मोिहमेत ठार झाला होता. त्याचा उ ेख यापुढे 
शहीद असा करण्यात यावा, अशी आ ा करण्यात यावी. 
 

िंशदखेडचे जाधव मानिंसग 
 

जगदेवराव (िंशदखेडचे जाधव) ाचंा मुलगा मानिंसग हा मुगलखानाच्या फौजेत तैनात होता. 
मुगलखान हा अहमदनगरच्या मागार्चा रक्षक होता. मानिंसग जाधव हा कािफला घेऊन अहमदनगरकडे 
येत होता. चोराचं्या (मरा ाचं्या) पथकानंी अहमदनगरजवळ त्याच्यावर ह ा केला. चकमकी झा या. 
मानिंसगजवळ पथक असे थोडेच होते. त्यामुळे त्याचा पराभव झाला. चोरानंी (मरा ानंी) कािफला 
लुटला. हा कािफला परगणे चां ाहून (?) अहमदनगरकडे येत होता. 
 

बापू पंिडत 
 

हैदर्ाबादचा कानूनगो याला बगंालच्या सु यात तैनात करण्यात आले होते. आता 
तरिबयतखानाच्या िवनंतीवरून तो हुकूम र  करण्यात आला आिण बापू पिंडतला तरिबयतखानापाशी 
तैनात करण्यात आले. 
 

कऱ्हाड 
 

कऱ्हाडाबादचा ठाणेदार सुलेमानखान याने पुढील माणे िलहून पाठिवले–चोर (मराठे) हे 
चदंनवदंन िक याच्या पिरसरात पसरले होते. सुलेमानखानाने त्याचं्याशी यु  केले. बादशहाच्या कृपेने 
शतर्ूंपैकी साठ माणसानंा नरकात पाठिवण्यात आले. शतर्ूंचा पराजय करण्यात आला. 
 

तीन ऑक्टेाबर १७०४ 
 

मरहूम खानजमान फ ेजंग, मुकरबखान (संभाजी राजे यानंा पकडणारा) याचा मुलगा अबदुल 
कादर याला िनजामउ ीनखान अशी पदवी देण्यात आली. त्याला आठश ेजात आिण दोनशपे ास वार 
अशी मनसब होती. 
 

िक यातील िशबदंीच्या पगार वाटपासाठी दोन हजार अ या मन्सूरखान याजकडे पाठिवण्यात 
या या अशी बादशहाने फ े दौलतकौल याला आ ा केली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

मुज फरखान हा सुभे हैदर्ाबादचा नायब फौजदार आिण कोहीरचा फौजदार होता. त्याच्या ारे 
हैदर्ाबाद-कनार्टकचा नायब फौजदार दाऊदखान याचा हु ा व इतर तपशील कळवावा, अशी बादशहाने 
आ ा केली. 
 

काल रातर्ी बादशहाने अहिदयान (िशलेदार) चा तनबक्षी (तनख्याचा बक्षी) बाकरखान याला 
बोलाव ूपाठिवले आिण त्याला एक श  बक्षीस देऊन त्याला तरिबयतखानाच्याबरोबर पाठिवले. 
 

रूहु ाखानाच्या बायकोचे िनवृ ीवतेन पूवीर् माणे बहाल करण्यात आले. 
 

परंडा 
 

ई तखान हा परं ाचा िक ेदार व फौजदार हणून नेमला होता. त्याला सातश ेजात व तीनश े
वार अशी मनसब होती. तीत तीनश े वाराचंी भर घालण्यात आली. 

 
नळदुगर् 

 
नळदुगर्च्या िक यावर कािसमखान याची िक ेदार व फौजदार हणून नेमणूक करण्यात आली. 

त्याच्या मनसबीत तीनश े वाराचंी वाढ करण्यात आली. 
 

तरिबयतखानाच्याबरोबर तळावर परत जाणारा सरदार बहनोजी (?) याला िखलातीची व े 
देण्यात आली. त्याला दोनश ेजात व तीस वार अशी मनसब होती. तीत प ास जात आिण वीस वार अशी 
वाढ करण्यात आली. 
 

इनायतउ ाखानाचा मेहुणा मुहंमद फारुख याला नु तजंग (झुि फकारखान) याच्या फौजेचा 
िदवाण हणून नेमण्यात आले. 
 

अबदुल अली याला बऱ्हाणपूर शहराचा िक ेदार व तोफखान्याचा दारोगा हणून नेमण्यात आले. 
 

ितर्बकं (?) चा माजी फौजदार आिण अमीन अिलअकबर याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले—या मिहन्याच्या नऊ तारखेस औरंगाबादेहून ह ी 
आिण इतर बारबरदारीचा सरंजाम रवाना झाला असून गंगेपयत (गोदावरी) पोहोचला आहे. 
 

चार ऑक्टोबर १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. मिहमानगडचा िक ेदार िक ेदारखान याचे पतर् बादशहाच्या 
नजरेखालून गेले. 
 

द डचा ठाणेदार घोरीखान हा हुजुरात होता. त्याला द डकडे परत पाठिवण्यात आले. 



 
अनुकर्मिणका 

 
(कनार्टक) को पळचा जिमनदार यंकट याला अहसनाबाद (उफर्  गुलबगार्) येथील िक ेदार व 

फौजदार कािमयाबखान याजपाशी तैनात करण्यात आले. यंकटरावला एक हजार जात आिण दोनश े
वार अशी मनसब होती. 

 
जतचे डफळे 

 
बादशहानी पुढील माणे आ ा केली:— 

 
सटवा (सटवाजी डफळे जतचा) चा नातू बाबाजी हा लग्नासाठी दोन मिहन्याची रजा 

घेऊन हुजुरातून गेला आहे. रजा संप याबरोबर तो परत आला तर त्याची मनसब बहाल राहील. 
नाहीतर त्याला बडतफर्  करण्यात येईल. बाबाजी डफळे याला दीड हजार जात व एक हजार वार 
अशी मनसब होती. 

 
क याणिंसगचा मुलगा हरिनहान हा इ लामगड उफर्  रायरी (रायगड) येथे तैनात होता, तो येऊन 

बादशहाला काल भेटला. त्याला रायगडकडे परत पाठिवण्यात आले. त्याला दीड हजार जात व पाचश े
वार अशी मनसब होती. 

 
अजीर्जीचा मुलगा अबदु ा याला इ लाम वीकाराचा मान िमळा यानंतर पाचश ेजात व शभंर 

वार अशी मनसब देण्यात आली. 
 

बरणगावचा फौजदार मुहंमद सलीम ाची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, िवजापूरचा कानूनगो रुदर्ाजी पिंडत याने न्याय कचेरीत येत-जात 
असावे. 
 

अमीरउल्मरा (मुख्य धान असदखान) याने िवनंती केली की, —नंदरूप (?) व कासेगावचा 
माजी अमीन व नवरंगरायचा मुलगा अमरिंसग याला मी आप या खासगी कामावर नेमीत आहे, परवानगी 
असावी. िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

पाच ऑक्टोबर १७०४ 
 

बादशहाने आ ा केली की, िवजापूरचा सुभेदार चीनकुलीजखान याजपाशी तैनात असले या 
सैिनकानंा पगार हणून देण्यासाठी बादशाही खिजन्यातून चार हजार अ या िसदायतखान याजकडे 
देण्यात या यात आिण ती र म त्याने चीनकुलीजखानाकडे पाठवावी. 
 

तरिबयतखान हा चोराचें (मरा ाचें) पािरपत्य करण्यासाठी चदंनवदंनच्या िक याकडे गेला 
होता. त्याच्या नाव ेआ ापतर् रवाना झाली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

सहा ऑक्टोबर १७०४ 
 

तरिबयतखान आिण चदंनवदंन व वधर्नगडकडे गेलेला मन्सूरखान याच्या नाव े आ ापतेर् 
पाठिवण्यात आली. 
 

िमजार् सदरु ीन मुहंमदखान बक्षी याला बादशहा हणाले—बारबरदारीचा सरंजाम अहमदनगरला 
येऊन पोहोचला आहे. तु ही तयार रहा. तो (सरंजाम) छावणीत घेऊन येण्यासाठी मी तु हाला 
अहमदनगरला पाठवीत आहे. 
 

बादशहाने आ ा केली की, सदरु ीनबरोबर एक हजार तीनश े वार असावते आिण अमानु ाखान 
व शमशीरबेग उफर्  िसपरखान व शभंर गुजर्बदार्र हे बरोबर राहावते. त्या िहशोबाने सैन्याची यव था 
करण्यात यावी. 
 

उ मानखान करावलबेगी याला अहमदनगर पयतच्या वासाचे ट पे ठरिवण्यासाठी पाठिवण्यात 
आले होते. तो परत आला आिण हुजुरात कळिवले की, येथून अहमदनगरपयत चोवीस कोसाचें अंतर आहे 
वासाच्या एकंदरीत नऊ मजला होतील. 

 
ीरंगप ण 

 
िवजापूर-कनार्टकाच्या बात यावरून कळले— ीरंगप णहून बदललेला हरकारा अबदुरर्हमान हा 

तेथून हजुरात येत होता. वाटेत परगणे लोकास (?) येथे तो थाबंला. तेथील लोकाशंी त्याने मारामारी 
केली आिण एकाला जखमी केले, जखमी माणसाने त्याच्यावर दावा लावला. पण हा हरकारा अबदुरर्हमान 
कचेरीत रूजू झाला नाही. 
 

बादशहाने त्याच्या दोनश े जात या मनसबीतून प ास जात कमी करावी आिण त्याच्यावरील 
आरोपाची यादी व करण काजी अकर्मखान (बादशाही छाणीतील मुख्य काजी) याजकडे पाठवावी. 
 

सात ऑक्टोबर १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. श शीरबेग ऊफर्  िसपरखान (वाचन शरेखानही होऊ शकेल.) 
याच्या सैिनकानंा पगारबाकी हणून पाच हजार रुपये देण्यात याव,े अशी आ ा झाली. 
 

बादशहानंा पुढील माणे कळिवण्यात आले—तरिबयतखान मीर आितश याचा कारभारी रामजी 
उफर्  िदयानतराव हा तोफखान्याच्या कचेरीत असताना त्याचे आिण हजारी मनसबदार मणीराम याचे 
पगाराच्या बाकीवरून भाडंण झाले. मिणरामच्या मुलाने िदयानतराव व कचेरीचा मोहरीर (लेखक) 
ितरसेन याचं्यावर क ारीने ह ा करुन त्यानंा जखमी केले. याची चौकशी करुन वृ ातं सादर करण्यात 
यावा अशी आ ा झाली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

गुलबग्यार्चा िक ेदार व फौजदार कािमयाबखान याने िवनंती केली की, सहा हजार रुपये 
िंकमतीचा एक ह ी देण्यात यावा, िवनंती मान्य करण्यात आली. त्याच्या दुसऱ्या िवनंत्या अशा होत्या:— 
 

(१) येथे तोफखान्याचा अिधकारी मीर युसुफ हा आहे. त्याच्या जागी अबदुल वहाब याची 
नेमणूक करण्यात यावी, िवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
िंचतो िचमणाचा भाऊ रूदर्ा (रूदर्ाजी) व सटवा डफळेचा नातू बाबा (बाबाजी) यानंा माझ्यापाशी 

तैनात करण्यात याव.े 
 

चोराचें (मरा ाचें) पािरपत्य व जिमनदाराचंा उपदर्व मोडून काढण्यासाठी मला िक याच्या 
बाहेर जाणे भाग पडेल. अशावळेी मी आपला भाचा मुहंमद बाकर याला िक यात आप यातफ नायब ठेवनू 
जात राहील. त्याची मंजुरी देण्यात यावी. 
 

कामयाबखानाच्या इतर िवनंत्याही मान्य करण्यात आ या. 
 

आठ ऑक्टोबर १७०४ 
 

मोहरमखान हा औरंगाबादेहून ह ी वगैरे आणीत होता. त्याच्या नाव ेआ ापतेर् पाठिवण्यात आली. 
 

उ मानखान करावल हा येऊन बादशहाना भेटला. 
 

फािरस (पािर्शया-इराण) चा अिधकारी इसाम कुलीखान याचा नातू (मुलीचा मुलगा) अबदुल 
रझाक हा नुकताच आप या देशातून आला होता. तो बादशहाना भेटला. त्याला िखलातीची व े आिण 
तीनशचेी मनसब देण्यात आली. 
 

बादशहाने बेदारबख्ताकडे सफरचदंाच्या तीन करं ा पाठिव या. 
 

औशाचा िक ेदार सजावारखान याला िखलातीची व े ावीत, अशी आ ा झाली. 
 

रसूलाबाद (िशवापूर-पुण्याजवळ) चा ठाणेदार हश्मतउ ा याला जानबादखानाच्या ऐवजी 
आजमगड (पुरंदर) चा िक ेदार हणून नेमण्यात आले. ही िक ेदारी त्याच्या ठाणेदारीला जोडून देण्यात 
आली. 
 

दलिंसग याला आजमगडवर िक ेदार हणून नेमण्यात आले होते. तो हुकुम र  करण्यात आला. 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली— गुजर्बदार्रानंी औशाचा माजी िक ेदार व फौजदार 
इ तखान याला परं ाकडे पोहोचवावे आिण परं ाचा फौजदार व िक ेदार कािसमखान याला 
नळदुगर्च्या िक ेदारी व फौजदारीवर पोहोचवावे. नळदुगर्चा माजी िक ेदार मोहनशमखान याला 



 
अनुकर्मिणका 

औरंगाबादच्या खिजन्यातून तीन हजार रुपये ावते आिण गुजर्बदार्रानंी त्याला अजमीरला पोहोचवनू परत 
याव.े 
 

नऊ ऑक्टोबर १७०४ 
 

बादशहाने आरामगाहचा पडदा बाजूला सारून िसयादतखानाने आणलेली काही करणे व 
कागदपतेर् पािहली. 
 

(पुरंदर) आजमगडचा िक ा हशम उ ाच्या हवाली करावा अशा अथार्चे फमार्न तेथील (पुरंदर) 
िक ेदार जानबाजखान याच्या नाव े रवाना करण्यात आले. हशम उ ाला रसूलाबाद (िशवापूर) च्या 
ठाण्यावरून आजमगड (पुरंदर) वर पोहोचवावे हणून गुजर्बदार्र नेमण्याची आ ा झाली. 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले ते असे —मरा ानंी औरंगाबाद सु यात मौजे जामरूद 
(?) येथे एक गढी बाधंली असून ते तेथे तळ देऊन आहेत. ते राजमागार्वर येऊन लोकाचंी वाट अडवतात 
आिण लोकानंा लुटतात. बादशहानी आ ा केली की, मतलबखान याने नु तजंग याजकडे गुजर्बदार्र 
पाठवावते. नु तजंग (झुि फकारखान) याने चोराचें (मरा ाचें) पािरपत्य करून गढी न  करावी. 
 

खटाव (िज हा सातारा) चा ठाणेदार िकशनराव (कृ णराव) याने सािदकगड (वधर्नगड) चा 
िक ा चोराचं्याकडून (मरा ाचं्याकडून) परत िंजकून घेतला. त्याला दीड हजार जात व एक हजार 
वारपैकी पाचश े वार दुघोडी अशी मनसब होती. तीत वाढ करण्यात आली. 

 
दिक्षणच्या तोफखान्याचा दारोगा मन्सूरखान याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली. 

 
अहमदनगरच्या बात यावंरुन कळले की, ह ीखाना वगैरे बारबरदारीचा सरंजाम हा मौजे 

पोरगावपयत पोहोचला आहे. 
 

बादशहानी िहदायतकेश याला काल बोलाव ूपाठवले. त्याचा कारकून घाशीराम याने िवनंती केली 
की, िहदायतकेश हा कडूसच्या ठाण्याला गेला आहे. बादशहाने िवचारले “अहमदनगरहून पोरगाव िकती 
लाबं आहे.” अहमदनगरच्या पलीकडे ते सात कोसावंर आहे. असे कळिवण्यात आले. 
 

बादशहाने सदरु ीन मुहंमदखान यास आ ा केली की, अहमदनगरकडे जाऊन ह ीखाना व 
बारबरदारीचा सरंजाम लवकर घेऊन या. त्या माणे सदरु ीन रवाना झाला. 
 

सरिंहद (पजंाब) चा फौजदार वझीरखान याच्यासाठी एक ध्वज पाठिवण्यात आला. (लातूर 
िज हा) औशाचंा िक ेदार सजावारखान याने िनरोप घेतला. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

खिजन्याचा िहशोब अिधकारी आनंदराम याचा मुलगा रामिंसग याला मन्सूरखानाचा मुख्य कारकून 
हणून नेमण्यात आले. त्या जागेवर पूवीर् सुजानिंसग हा होता. परं ाचा िक ेदार आिण फौजदार 
इ तखान याला गयरूखान ही पदवी देण्यात आली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
मीर युसुफ याला शभंर सैिनकाबंरोबर बक्षीपाशी तैनात करण्यात आले होते. त्याच्या सैिनकाचं्या 

पगार बाकीसाठी एक हजार अ या देण्यात आ या. 
 

ताळीकोटच्या िक ेदारी व फौजदारीवर बेदारबख्ताच्या फौजेत तैनात असलेला कादरदादखान 
याला, मध्ये नेमलेला गुलाम मुहंमदचा मुलगा उमर याला बदलून पूवर्वत बहाल ठेवण्यात आले. 
 

नसीराबाद उफर्  धारवाडचा िक ेदार व फौजदार अलफखान याला खुराक आिण दुआब 
याबाबतीत सवलती देण्यात आ या. 
 

पुढील िक याचं्या माजी िक ेदारानंा हुकूम पाठवनू त्यानंी नवीन नेमले या िक ेदारानंा िक े 
सुपुदर् करुन हुजुरात याव ेअशा अथार्चे हुकूम रवाना झाले. 
 

गंजीकोटचा माजी िक ेदार मुहंमद जाफर तबरेजी याला हुजुरात आणाव ेअशी आ ा झाली. 
 

गु ीचा माजी िक ेदार मुहंमद आिबद याला गंजीकोटवर पोहोचवाव ेआिण हमेदी (नाव लागत 
नाही) चा िक ेदार कमरु ीन याला गु ीला पोहोचवाव ेआिण मुहंमद शफीचा मुलगा स यद मीर याला 
हमेदीला पोहोचवावे. 
 

अकरा ऑक्टोबर १७०४ 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, ह ीखाना वगैरे घेऊन येणारा मोहरमखान हा आजारी पडला 
आहे. बादशहाने आ ा केली की, हकीम हािशम याने जाऊन त्याच्यावर उपचार करावे. हािशम बरोबर 
शभंर सैिनकाचें संरक्षक पथक (बदरका) देण्यात याव ेअशी आ ा झाली. 
 

िवजापूर-कनार्टकचा माजी फौजदार खुदाबदंाखान हा छावणीच्या जवळ आला आहे त्याला 
छावणीत येण्याचे द तक ( वशेपतर्) ाव,े अशी आ ा झाली. 
 

पुढील वासाचे ट पे ठरिवण्यासाठी हािफज सरकार खानकरावल व सादतउ ा खुशमंिजल हे 
गेले होते. बादशाही छावणीपासून इ लामपुरी ( हपुरी, सोलापूर िज हा) पयतची वाट त्यानंा पाहावयाची 
होती. त्यानंी बादशाही छावणीपासून बहादुरगड (पेडगाव) हे तेवीस कोसाचे अंतर पाहून त्याच्या सात 
मजला ठरिव या आिण बादशहाकडे वृ ातं सादर केला. 
 

बारा ऑक्टोबर १७०४ 
 

दुपारच्या नमाजनंतर िसयादतखान याने करणे आिण कागदपतेर् बादशहासमोर आणली. 
िसयादतखानाबरोबर त्याचा पाच वषार्ंचा मुलगा मुहंमद अमीन हा होता. बादशहने मुलाला जवळ बोलािवले 
आिण आप या हाताने त्याच्या डोक्यावर साठ रुपये िंकमतीचा पोखराजचा िशरपेच बाधंला. त्याला एक 
खंजीर बक्षीस देण्यात आला. 



 
अनुकर्मिणका 

 
अमीरखान, मतलबखान व मुहंमद अलीखान हे मुजरा करण्यासाठी बादशहाच्या हुजुरात आले. 

 
मरहूम अमीरखानाचा मुलगा मरहमतखान याने सहा घोडे नजर केले. त्यापैकी तीन घोडे ठेऊन 

घेऊन बाकीचे परत करण्यात आले. 
 

उ गीर 
 

उ गीरचा िक ेदार व फौजदार िहसामु ीन याला पाचश ेजात आिण दोनश ेप ास वार पैकी 
शभंर वार दुघोडी अशी मनसब होती. त्याने पतर् पाठवनू िवनंती केली की, माझा पुतण्या मुहंमद इसहाक 
याला मनसब देऊन माझ्यापाशी तैनात करण्यात याव.े 
 

ताळीकोटीचा माजी फौजदार आिण इ लाम मुहंमदचा मुलगा उमर याच्याकडे ताथव ाची 
िक ेदारीपण होती. िक ेदारीवरून काढून त्याला हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. 
 

गुलबग्यार्चा माजी िक ेदार याच्या पथकातील मीरहशम, मीर अधम, कुतुबु ीन, मीर इमामुउ ीन, 
मीर बदरु ीन, मीर मदन, मीर फकीरु ा वलीउ ीन वगैरे अकरा माणसे याचं्या मनसबी कमी करण्यात 
आ या आिण त्यानंा हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. 
 

तेरा ऑक्ट बर १७०४ 
 

तरिबयतखान व मन्सूरखान हे चदंना वदंनकडे गेले होते. त्याच्या नावे आ ापतेर् रवाना झाली. 
 

चौदा ऑक्ट बर १७०४ 
 

बेदारबख्ताचे पतर् आले, ते बादशहाच्या नजरेखालून गेले. 
 

िदवाणेआला (विर -उ -कचेरी) च्या कचेरीतील मराितब नवीसीच्या कामावर कंुजमलचा 
मुलगा दोलराय हा होता. त्याला बदलण्यात आले. त्याच्या जागेवर अबदुल हादीची नेमणूक करण्यात 
आली. 
 

परगणे मकाना, (नाव लावत नाही.) शकंराजी मराठा याच्या जहािगरीत तनखा हणून देण्यात 
याव ेअशी आ ा झाली. 
 

मदनप ी (नाव प  िदसत नाही) हे शकंराजीच्या जहािगरीत, त्याच्या कुटंुिबयाचं्या 
राहण्यासाठी हणून शकंराजीला देण्यात आले होते. पण त्याच्या सनदा अजून िमळा या न हत्या. 
बादशहाने आ ा केली की, मु ाम माणसे नेमून सनदा देण्यात या या. 
 

शंकराजी 



 
अनुकर्मिणका 

 
शकंराजीला पाच हजारी जात आिण दोन हजार वार अशी मनसब होती. 

 
मुहंमद बेगचा मुलगा लतीफ बेग हा इन्डी (िवजापूर िज हा) वगैरेचा अमीन व फौजदार होता. 

त्याच्या हु ाला जोडून ितरकलबं ाचंी फौजदारी पण देण्यात आली. 
 

औसा, िज हा लातूर 
 

औशाचा िक ेदार व फौजदार सजावारखान याचा पुतण्या आिण मुले याचं्या (पुढील) मनसबी 
वाढिवण्यात आ या:– 

 
(१) मरहूम सोहराबखान याचा मुलगा (सजावारखानाचा पुतण्या) हफीजु ा. 
 
(२) मुहंमद अली. 
 
(३) मुहंमद मुराद. 
 
(४) नेमतउ ा. 

 
पंधरा ऑक्टोबर १७०४ 

 
तरिबयतखान व मन्सूरखान याचं्या नाव ेआ ापतेर् रवाना झाली. 

 
मोहरमखान हा औरंगाबादेहून ह ी, उंट इ. सरंजाम घेऊन आला होता. तो येऊन बादशहाला 

भेटला. 
 

सोळा ऑक्ट बर १७०४ 
 

िवजापूर-कनार्टकचा माजी फौजदार खुदाबदंाखान हा आप या मुलासंिहत येऊन बादशहाना 
भेटला. त्याला खानसामानीच्या हु ावर नेमण्यात आले. त्याब ल त्याला िखलातीची व े, चार ह ी आिण 
इतर व तू देण्यात आ या. त्याला दोन हजार जात व एक हजार वार अशी मनसब होती. त्याची दोन मुले 
मुहंमदी व मुहंमद ज बाद ही पण बादशहानंा भेटली. (खुदबदंाखान हा शाई तेखानाचा मुलगा व 
औरंगजेबाचा मामे भाऊ). 
 

बक्षी सदरु ीन हा बारबरदारीचा सरंजाम घेऊन येण्यासाठी अहमदनगरला गेला होता सरंजाम 
घेऊन तो आिण त्याचे पुढील सहकारी हुजुरात आले.—(१) स यद जान, (२) मुहंमदशफी, (३) 
अमानु ाखान, (४) मुगलखान. 

 
जळगाव (खानदेश) 



 
अनुकर्मिणका 

 
जळगावचा फौजदार मोितकदखान हा आ े माणे येऊन बादशहाना भेटला. 

 
सुजानिंसगचा मुलगा बीरिंसग हािफज अंबर ाच्या मध्य थीने मुसलमान झाला. त्याचे नाव 

अबदु सलाम ठेवण्यात येऊन त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

दयरामचा मुलगा बालिकशन हा फ े दौलतच्या मध्य थीने मुसलमान झाला. त्याचे नाव मुहंमद 
इ लाम असे ठेवण्यात येऊन त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, ह ीखान्याचा अिधकारी हमीदो ीनखान याने पाहाणीसाठी ह ी समोर 
आणावे. 
 

अकबराबाद (आगर्ा) येथील सुभेदार मुख्तारखान याने पुढील माणे िलहून कळिवले—मरहूम 
िफरोजखान याची मुल िदलदार आिण िदलेर ही येथे तैनात होती ती येथून फरार होऊन बदंोख्याचा 
बडंखोर जिमनदार अिनरु  याला जाऊन िमळाली आहेत. त्यानंा मनसबीवरून बडतफर्  करण्यात आले. 
 

सतरा ऑक्टोबर १७०४ 
 

आज बादशहाने ह ींची पाहाणी केली. हमीदो ीन खान याने नौबती वाजवीत दलेला नावाचा ह ी 
बादशहासमोर आणला. तो पाहून बादशहा हणाले. “ह ी रोड आहे.” हमीदो ीन हणाला “मोहरमखान 
याने औरंगाबाद येथे याची चागंली िनगा ठेवली पण याच्या अंगावर चरबी चढली नाही” बादशहा हणाले 
“बगंाल वगैरे सु याचं्या कारभाऱ्यानंा पतेर् िलहा. जेथे जेथे मोठमोठे ह ी सापडतील ते घेऊन हुजुरात 
पाठवावते”. 
 

त्यानंतर बादशहाने ह ींना गूळ वगैरे िदले. बादशहा हणाले––ह ीवरून खैरात करा. 
 

बादशहाने एकंदरींत आणखी बारा ह ी नजरेखालून घातले. 
 

खुदाबदंाखान खानसामा याची मनसब वाढिवण्यातं आली. त्याची मुले मुहंमदी व मुहंमद ज वाद 
याने न्याय कचेरीत येत-जात असावे अशी आ ा झाली. 
 

उदगीर 
 

उदगीरचा िक ेदार व फौजदार िहसामु ीनखान याने िलहून कळिवले की, मी आजारी आहे. येथे 
कोणी उपचार करणारा वै  िंकवा हकीम नाही. उपचारासाठी मला औरंगाबादेस जाण्याची परवानगी 
िमळावी. बादशहाने आ ा केली की, मुलानंा आपला नायब (डे युटी) हणून उदगीर येथे ठेवनू तु हीं 
उपचारासाठीं औरंगाबादेस जाव.े 
 

तापगड जवळ मरा ाचे बारा हजार सैन्य 



 
अनुकर्मिणका 

 
दंडराजपुरीचा िक ेदार व फौजदार िस ी याकूतखान याने पुढील माणे िलहून पािठवले.––

चोराचें (मरा ाचें) जवळ जवळ बारा हजार वाराचें सैन्य यापूवीर् कऱ्हाडाबाद (कऱ्हाड) ज्या पिरसरातं 
पसरले होते ते आता तापगडाच्या पिरसरात आले आहे. याकूतगड (मिहपतगड) ला वढेा घालण्याचा 
त्याचंा बेत आहे. माझी मदत करण्यासाठी कोणातरी अिधकाऱ्याला आ ा हावी. 
 

यावर बादशहाने पुढील माणे आ ा केली—मीर मुहंमद बेग व मीर याकूब हे गुजर्बदार्र नेमण्यात 
याव.े त्यानंी जाऊन पुढील कामे करावीत.— 

 
(१) गुलशनाबाद—(नािशक) चा ठाणेदार जैनु ीन अलीखान याचे िन मे पथक, 
 
(२) रामगीरचा जिमनदार—अबदुल करीम याचे िन मे पथक, 
 
(३) ज हारचा जिमनदार ीपत (ज हारचे राजे) याचें िन मे पथक, 

 
ही सगळी पथके घेऊन याकूतगड (मिहपतगड) ला नेऊन पोहोचवावीत. 

 
छावणीत खून 

 
काल रातर्ी बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले––अ दुल मोमीन दरवषे हा संध्याकाळच्या 

नमाजानंतर मशीदींत बसून जप करीत होता. कोण्यातरी अ ात इसमाने त्याला तलवारीने ठार मारले. 
 

बादशहाने आ ा केली की, सरबराहखान कोतवाल याने चौकशी करावी. त्याने चौकशी करून 
कळिवले की, खुनी इसमाचा प ा लागत नाही. 
 

आज कोतवालाचा नायब मुहंमद बाकी हा दरवषेाचे ेत (जनाजा) घेऊन पिवतर् अवशषेाच्या 
(आसारे शरीफ) जागी आला. तेथे नमाज पढण्यात आली. आ ा होईल तेथे याला दफन करण्यात येईल, 
असे बादशहानंा कळिवण्यात आले. बादशहा हणाले—हा दरवषे हजरत ख्वाजा कुतुबु ीन (िद ी) याचं्या 
परंपरेचा िदसतो. शवपेिटका (ताबतू) िद ीला पाठवा. 
 

अठरा ऑक्टोबर १७०४ 
 

बादशहाने आ ा केली की, रािहरी (रायगड) चा िक ेदार व फौजदार िशविंसग याला त्याच्या 
तैनातीच्या जागेवर पोहोचिवण्यात याव.े िशविंसग हा हुजुरात होता. त्याने हमीदो ीन खान व मतलबखान 
यानंा सािंगतले की, माझ्या काही मागण्या आहेत. मला काही िदवसाचंा अवसर िमळाला तर मी माझ्या 
िवनंत्या बादशहापाशी माडेंन आिण नंतर माझ्या तैनातीच्या जागेवर (रायगड) ला जाईन. यावरून 
बादशहाना िवनंती करण्यात आली. बादशहा हणाले––िशविंसगच्या िवनंत्या बक्षी सदरु ीन याने 
माडंा या. त्याचा िनकाल लाग यावर िशविंसगाने आप या थळी जाव.े 
 



 
अनुकर्मिणका 

सदरु सुदूर (न्याय खात्याचा मुख) च्या तैनातीत अबदुल रसूद हा होता. त्याला पूवीर् खान अशी 
पदवी होती. त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

वऱ्हाड सु यातील कलमापुरी (कळमनुरी) येथे िसकंदरचा मुलगा मुहंमद शरीफ याची अमीन 
हणून नेमणूक झाली होती. त्याला तेथून बदलून हुजुरात बोलावण्यात आले होते. तो न आ यामुळे त्याची 
जहागीर काढून घेण्यात आली. 
 

बेदारबख्ताच्या नाव ेफमार्न पाठिवण्यात आले. 
 

एकोणीस ऑक्टोबर १७०४ 
 

बादशहाने आ ा केली की, आ ही सोमवारी बहादुरगडकडे जाण्यासाठी कूच करणार आहोत. 
पेशखाना (आघाडीचे तंबू) रिववारी रवाना करा. मतलबखान याने पुढे जाऊन पिह या ट यावर आमच्या 
वा त यासाठी जागा पाहून याव ेत्या माणे करण्यात आले. 
 

हमीदो ीनखान याने ह ीखान्यातील ह ी पाहणीसाठी बादशहासमोर आणले. 
 

अहमदनगरच्या र त्याचा रक्षक (राहदार) मुगलखान हा िनरोप घेण्यासाठी हजर झाला त्याला 
आ ा झाली की, बहादुरगडपयत तु ही आमच्याबरोबर राहाव.े 
 

मूतूर्जाबाद (िमरज) चा बक्षी व वािकयािनगार हणून अबुल कािसमचा मुलगा मीर अ बास याची 
नेमणूक करण्यात आली. त्याला एक शाल देण्यातं आली. 
 

जळगावचा फौजदार मोितकदखान याला पुढील माणे सागंण्यात आले—तु हीं हुजुरात आहात, 
तु ही आप या मागण्या अमीरखान याजपाशंी िलहून ा. तुमच्या मागण्याचंा िनकाल लाग यावर तु ही 
आप या जागी (जळगावला) जाव.े 
 

टीप—बादशहा हा खेडहून िनघाला असून गुलबगार् िज ातील बेडराचंा वािकणखेडा हा िक ा 
िंजकून घेण्यासाठी ितकडे चालला आहे. बहादुरगडच्या अलीकडे दीड मलैावर भीमेच्या काठावर एक 
थळ आहे. मोगल कागदपतर्ात या थळाला कोट िदलेरखान अगर गढी िदलेरखान असे हणतात. सध्या 
तेथे भीमेचे पाणी आसपासच्या शतेीला देण्याची सोय असून शतेीचे उत्प  चागंले होते. जुन्या बादशाही 
मोटाचें अवशषे आहेत. एकोणीस नो हबरला बादशहा तेथून पुढे िनघाला. आता पुढची न द पहा. 
 

एकोणीस नो हबर १७०४ 
 

आज सकाळी िदवसाच्या एक हर अ  दोन घिटका झा या असता, बादशहा हे गढी िदलेर 
खानाच्या जवळील आद या वा त य थानातून िनघाले ते आईनेदार अशा तख्तेखावंर बसले होते. (वाहून 
नेण्याचे िंसहासन) त्याचंी वारी बहादुरगड िक याच्या नजदीक आली. तेथील िक ेदार व फौजदार 
अबदुल गफूरखान हा बादशहाना भेटला. त्याने दोन मोहरा नऊ रुपये व एक तलवार बादशहानंा नजर 



 
अनुकर्मिणका 

केली. बादशहाच्या आ े माणे िक यावरील तोफानंा सरब ी िदली. बादशहानंी िक ेदाराला जवळ 
बोलिवले. आिण त्याला हटले “तु हीं जावनू िक याब ल खबरदारी बाळगावी.” एकंदरींत दीड कोसाचा 
वास करून बादशहा एक हर सहा घिटका झा या असत्या बहादुरगड नजीकच्या आप या 
िनवास थानातं दाखल झाले. 
 

बहादुरगडच्या तळावर असले या मंडळीपैकी पुढील इसम बादशहानंा भेटले— 
 
(१) नायब नािजर–हाजी सुहेल, 
 
(२) ख्वाजा िफरासत, 
 
(३) तळावरचा काजी अबु तुराब, 
 
(४) नायब कोतवाल–जैनुि न, 
 
(५) इ तखान, 
 
(६) रहमान कुलीचा मुलगा–रु तुम, 
 
(७) मुहंमद अमीनखान मरहूमचा नातू –स यद अहमद, 

 
बादशहाने आ ा केली की, या वळेेपयत बादशाही छावणीपासून, छावणीच्या िपछाडीच्या 

सैन्यापयत (चदंावल) ची खबरदारी बाळगण्याचे काम खुदाबदंाखान याजकडे होते. ते काम आता मुहंमद 
अमीनखान बहादुर (िनजाम उ मु काचा चुलत चुलता) याने करावे. खुदाबदंाखानाने आप या तंबतू परत 
याव.े 
 

बादशहाने पुढील माणे आ ा केली—छावणीच्या अंतःपुरात नवाब िझ तउि सा बेगम 
(औरगंजेबाची मुलगी) िहच्यासाठी एक तंब ू उभा करा. बादशहाजादा मुहंमद कामबक्ष याने जाऊन 
िझ तउि सा बेगम ानंा घेऊन यावे. 
 

बादशहाने आ ा केली की, बहादुरगडचा िक ेदार व फौजदार याला पुढील माणे ताकीद देण्यात 
यावी.—बादशहाजादा मुहंमद कामबक्ष हा िझ तउि सा बेगम आिण उदेपुरी महल यानंा घेवनू जाण्यासाठी 
जे हा बहादुरगडच्या िक यात दाखल होतील ते हा त्याचं्याबरोबर वीस वार आिण छ प  पायदळ 
िशपाई असतील. त्यानंाही आत जाऊ ाव.े 
 

नवाब िझ तउि सा बेगम ही आजारी आहे. बादशहाने आ ा केली की, हकीम हाजकखान यान 
जाऊन ितला औषधोपचार करावा. आ े माणे हकीम हा जाऊन ितला औषधे देऊन परत आला. 
बादशहाजादा मुहंमद कामबक्ष याने िवनंती केली कीं, बेगमजींना (िझ तउि सा) यानंा घेऊन येण्यासंबंधी 
मला आ ा करण्यातं आली होती पण नायब नािजर हाजी सुहेल याने त्याचंा िनरोप आणला आहे कीं, 



 
अनुकर्मिणका 

बेगमजींचे हणणे आहे कीं, मी अितशय आजारी आहे. त्यानंा अशा ि थतीत आणता येणार नाही. कृती 
थोडी बरी झाली की, मी (बेगम) वतः सागंून पाठवीन. यावर काय आ ा. बादशहा हणाले, बेगम 
बोलावतील ते हा तु ही (कामबक्षान) त्याचं्यापाशी जाव.े 
 

वीस नो हबर १७०४ 
 

बहादुरगड (पेडगाव) नजीक बादशहाचा मु ाम. बादशहाने िदवाणचे काम बदं ठेवले. काल 
कऱ्हाडाबाद (कऱ्हाड) चा ठाणेदार सुलेमानखान याने िवनंतीपतर् पाठवले की, बादशहा माझ्या 
इलाख्याच्या जवळ आले आहेत. परवानगी अस यास येथे मी आपला नायब ठेवनू हुजुरातं येईन. िवनंती 
मान्य करण्यात आली. 
 

तरिबयतखान मीर अितश याने हुजुरात यावे अशा अथार्चे आ ापतर् त्याच्याकडे रवाना झाले. 
हमीदो ीनखान बहादुर याने वािकणगड (वािकणखेडा) चा नकाशा तयार केला होता. तो त्याने 
बादशहाच्या समोर ठेवला. 
 

एकवीस नो हबर १७०४ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. पुढील मंडळी येऊन बादशहाला भेटली. नजबकुलीखान, 
आजमगडचा माजी िक ेदार जानबाजखान, तळाचा नायब नािजर हाजी सुहेल स यद अहमद हा 
आिशयातून आला होता. त्याचे लग्न खुदाबदंाखानाच्या मुलीशी ठरिवण्यात आले. त्याला िखलातीची व े 
देण्यात आली. 
 

इनायत उ ाखान (बादशहाचा िचटणीस) याचा जावई िदलावरखान याने न्याय कचेरीत येऊन 
बादशहानंा मुजरा केला. (इनायत उ ाचा दुसरा जावई हा दिक्षणचा सुबेदार हणून १७२४ मध्ये 
िनजामउ मुकाशी लढताना फ ेख ार्च्या लढाईत मारला गेला. िदलावरखानाचे उ ेख 
शहानबाजखानाच्या पतर् यवहारात बरेच येतात). 
 

चाकणचा िक ेदार व फौजदार अमानु ाखान याची मनसब वाढिवण्यातं आली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की खान िफरोजजंग हा वऱ्हाडच्या सु यातून चौदा र ब रोजी बाहेर 
पडला असून नेमा िंशदे (नेमाजी िंशदे) व सतर्साल बुदेंला (छतर्ासाल) याचें पािरपत्य करण्यासाठी 
िंहदु थान (उ र िंहदु तान) कडे रवाना झाला आहे. 
 

बावीस नो हबर १७०४ 
 

बहादुरगडजवळ आज िदवाणचे काम बदं होते. बादशहाने आज सकाळी अमीरउल्उमरा 
(मुख्य धान असदखान) याला पुढील माणे आ ा केली:— 
 



 
अनुकर्मिणका 

“आज नवाब उ ीसा बेगम व उदेपुरी बेगम वगैरे मंडळी बहादुरगडहून येत आहेत. 
बादशहाजादा मुहंमद कामबख्श, तु ही, हमीदो ीनखान बहादूर व मोहरमखान इत्यादी 
अिधकाऱ्यानंी िक यात जाव ेआिण बेगमसाहेबाचं्या बरोबर याव”े, त्या माणे अमीरउल्उमरा वगैरे 
मंडळी गेली. वारीच्या वळेी त्यानंी बेगमसाहेबानंा मुजरे केले आिण त्यानंा ओवाळणीचे हणून 
नजरा िद या. 

 
अमीरउल्मरा (अस खान) शभंर मोहरा, बेगमेने बक्षीस िदले. पानाचा िवडा (बग तंबलू) आिण 

अ र (खुशबुई). 
 

खानबहादूर हमीदो ीन पाच मोहरा बक्षीस, पानाचा िवडा. 
 

छावणीच्या रेहकलाबार (श े ठेवण्याची जागा) च्या दरवाजावर तरिबयतखानाचा मुलगा मुहंमद 
इसहाक याने बेगमसाहेबानंा मुजरा केला आिण दोन मोहरा ओवाळणीच्या (िनसार) नजर के या. 
 

हैदर्ाबाद-कनार्टकचा नायब फौजदार दाऊदखान हा फौजदार झुि फकारखानातफ नायब होता. 
हैदर्ाबाद सु यावर कामबक्ष हा सुभेदार तर स यद मुझ फकारखान हा नायब सुभेदार. त्याला बदलण्यात 
आले आिण त्याच्या जागी दाऊदखानाला त्याच्या पूवीर्च्या फौजदारीला (हैदर्ाबाद-कनार्टकच्या) जोडून 
सुभे हैदर्ाबादच्या नायब सुभेदारीवर नेमण्यात आले. 
 

मुझ फरखानाला कोिहरच्या (आन्धर् देश) फौजदारीवर नेमण्यात आले. 
 

भगवतिंसगचा भाऊ रघुनाथिंसग याला नेमतच्या ऐवजी रतनगडच्या िक ेदारीवर नेमण्यात आले. 
 

भूषणगड 
 

भषूणगड (िज हा सातारा) चा िक ेदार स यद उ मान हा िक ा सोडून हुजुरात आला होता. 
बादशहाने आ ा केली की, त्याची िक ेदारी काढून घेण्यात यावी आिण ती िक ेदारी कऱ्हाडाबादचा 
िक ेदार सुलेमानखान आिण खटावचा ठाणेदार िकशनराव (कृ णराव) याचं्या कायर्के्षतर्ात देण्यात यावी. 
 

बादशहाने आ ा केली की, नौलाख उंबरेचा ठाणेदार जानबाजखान याला ठाणेदारीहून 
बदलण्यात याव.े त्याने हुजुरात रहावे. 
 

करडे िनमोण्याचा माजी ठाणेदार अबुलकासीम याची मनसब कमी करण्यात आली. त्याला आ ा 
करण्यात आली की, “तु ही करडे िनमोण्याला जाऊन आप या संबिंधतानंा घेऊन हुजुरात या.” 
 

रतनगडचा माजी िक ेदार नेमत याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 

तेवीस नो हबर १७०४ 
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आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

बीदरचा िक ेदार व फौजदार जलालउ ीनखान याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

सु याचा ठाणेदार आिण खानचदंचा मुलगा दलिंसग याच्या मनसबीत सवलती देण्यात आ या. 
 

सुभे हैदर्ाबादचा नायब आिण हैदर्ाबाद-कनार्टकचा नायब फौजदार दाऊदखान याच्या नावे 
आ ापतेर् रवाना झाली. 
 

चोवीस नो हबर १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. दुपारच्या नमाजानंतर बादशहा हे नवाब िझ तउ ीसा बेगम 
(औरंगजेबाची मुलगी) च्या कृतीची चौकशी करण्यासाठी गेले. बेगमने पाचंश ेअ या ओवाळणीच्या 
नजर के या. 
 

िझ तउि सा बेगमच्याबरोबर शाहजादा मुईजोि न (औरंगजेबाचा नातू) ाच्या मुलीची मुले 
होती. 
 

बादशहा बेगमबरोबर अधार् घिटका रािहले. नंतर ते आप या आरामगाहकडे परतले. शाहजादा 
मुहंमद कामबक्ष हा हुजुरात आला. बादशहा हणाले—बेगमेला वेतनाची र म ायची आहे. ा आठ 
हजार अ या घ्या आिण ितच्याकडे पोहोचवनू या. रकमाचंी वाटणी अशी.— 
 

िझ तउि सा बेगम —पाचहजार मोहरा, कामबक्षाची मुलगी ातुउि सा बेगमला एक हजार 
मोहरा आिण उदेपुरीमहाल िहला दोन हजार मोहरा. 
 

बादशहाने आ ा केली की, बक्षी सदरू ीन आिण मतलबखान यानंी पाळीपाळीने छावणीच्या बाहेर 
टेहळणीसाठी जाव.े त्याचं्याबरोबर त्येकी तीन हजार वार नेमण्यात आले. 
 

पंचवीस नो हबर १७०४ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. कालरातर्ी बादशहाने िहदायतकेश वाकेिनगार याला बोलावनू 
िवचारले, “आ ही इ लामपुरी ( हपुरी) हून मागे कूच केले त्याला िकती वष झाली? त्याची चौकशी 
करुन कळवा.” त्याने कळिवले “पाच वष तीन मिहने दोन िदवस.” 
 

कऱ्हाडाबाद (कऱ्हाड) चा ठाणेदार सुलेमानखान हा आ े माणे हुजुरात येऊन बादशहाना 
भेटला. त्याला िखलातीची व े देऊन बादशहाने त्याला मतलबखानाच्याबरोबर जाण्यासाठी िनरोप िदला. 

 
करडे िनमोण्याचा ठाणेदार जमाल याला िखलातीची व े देण्यात आली. 

 



 
अनुकर्मिणका 

स वीस नो हबर १७०४ 
 

शाहजादा मुहंमद मुईजोि न बहादुर (मोअ मचा मुलगा, औरंगजेबाचा नातू, मु तानचा सुबेदार) 
याची मुलगी इफतार बेगम ही नवाब िझ तउ ीसा बेगमबरोबर बहादुरगड येथे राहात होती. बादशहाच्या 
आ ेने ती बादशहाच्या अंतःपुरात येऊन ती राहू लागली. 
 

बादशहाने िझ तउ ीसाला याकूतची एक अंगठी (दोन हजार रुपये िंकमतीची) व पाचश रुपयाचंी 
पु कराजची अंगठी िदली. शाहाजादा कामबक्षची मुलगी ातुि सा बेगम ही आ े माणे कामबक्षाच्या 
तंबवूर आली. 
 

सजावारखान हा नळदुगर् येथे िक ेदार व फौजदार होता. 
 

बीदरचा िक ेदार व फौजदार जलालु ीन हा होता, तो मरण पावला. त्याच्या जागेवर नळदुगर्चा 
िक ेदार सजावारखान याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

कािसमखान हा परं ाचा िक ेदार व फौजदार होता. त्याला नळदुगर्ची िक ेदारी पण देण्यात 
आली. नळदुगर्वर कािसमखानाने राहावे आिण त्याचा नायब हणून त्याचा भाऊ मुहंमद शफी हा परं ाच्या 
िक यावर नायब िक ेदार व फौजदार हणून राहावा, अशी आ ा करण्यात आली. 
 

स ावीस नो हबर १७०४ 
 

बादशहाने आरामगाहचा पडदा बाजूला सारून िसयादतखानाने आणलेले कागदपतर् पािहले. 
 

तळ कोकण 
 

तळकोकणचा िदवाण मुहंमद बाकर व जैनु ीन अलीबाग याचं्या मनसबी वाढिवण्यात आ या. 
 

मरहूम जैनुलाि न याचा नातू स यदअली याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

अ ावीस नो हबर १७०४ 
 

बादशहाने आ ा केली की, बादशाही छावणी बहादुरगडला आहे तो पयर्त बहादुरगडचा िक ेदार 
अबदुल गफूरखान याने मुजऱ्यासाठी न्याय कचेरीत येत-जात असावे. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, सावार्तोर मळा (खानदेश?) चा फौजदार िदलदारखान हा 
मरण पावला. 
 

मरहूम अमानु ा हा िशरसाळा वगैरेचा फौजदार होता. त्याचा मुलगा मुहंमद असदउ ा याला 
िशरसाळा, शवेगाव व सोनखेड (?) ची फौजदारी देण्यात आली व इतर मुलानंा मनसबी देण्यात आ या. 



 
अनुकर्मिणका 

 
इि तयाजगड (अधोनी) िक याचा िदवाण व अमीन याची मनसब वाढिवण्यात आली. 

 
सफर् राजखान हा सहा हजारी मनसबदार होता त्याने मनसबीचा राजीनामा िदला. राजीनामा मंजूर 

करण्यात आला. 
 

आजमगड (पुरंदर) चा िक ेदार व फौजदार याने िवनंती करून काही मागण्या के या त्या 
अशा.—मुहंमद नजीर याला िक याच्या भोवतालच्या पिरसराचा नायब फौजदार करण्यात याव,े माझा 
मुलगा अजमतु ा याला माझ्या तफ मुिहयाबाद (पुण) चा नायब फौजदार हणून नेमण्यात याव,े िवनंत्या 
मान्य करण्यात आ या. 
 

एकोणतीस नो हबर १७०४ 
 

आज बादशहाने आरामगाहचा पडदा बाजूला सारून िसयादतखानाने आणलेले कागदपतर् पािहले. 
हमीदो ीनखान याने गुलशनाबाद (नािशक) चा ठाणेदार जैनु ीन अलीखान याचे पाच घोडे बादशहाच्या 
पाहणीसाठी आणले. 
 

मातबरखानाचा कारभारी 
 

बादशहाने मीर फ ेउ ा वगैरे दोन गुजर्बदार्राचंी नेमणूक करून त्यानंा पुढील माणे आ ा 
केलीः— 
 

“मरहूम मातबरखान याच्या जहािगरीचा आिमल (कारभारी अिधकारी) वामन नाईक हा 
आपला धाकटा भाऊ रघु नाईक याच्याबरोबर कसबे एलोवा (?) येथे आहे. तु ही जाऊन त्याला 
हुजुरात घेऊन या.” 

 
दिक्षणच्या सु याचा िदवाण िदयानतखान याच्या िवनंतीवरून सफर् राजखान याला मनसबीवर पुन्हा 

बहाल करण्यात आले. (त्याने राजीनामा िदला होता). 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, खानसामान (पुरवठा मंतर्ी) खुदाबदंाखान हे जवािहर खान्यात 
जवािहरे पाहात आहेत. बादशहाने आ ा केली की, त्याने हुजुरात याव.े त्या माणे खुदाबदंाखान याने 
हुजुरात येऊन बादशहाला मुजरा केला. 
 

तीस नो हबर १७०४ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. 
 

आज बादशहाने अंतःपुरातील मंडळींना व जा तीचा सरंजाम हा अहमदनगरकडे पाठिवण्याचे 
ठरिव या माणे, अमानु ाखान याला ही कामिगरी सािंगतली आिण आ ा केली की, या कामिगरीसाठी 



 
अनुकर्मिणका 

अबदु समदखान वगैरे अिधकारी यानंी अमानु ाबरोबर जाव.े अमानु ाखानाच्या बरोबर एकंदरीत वाराचें 
सैन्य देण्यात याव.े 
 

बहादुरगडचा बक्षी, वाकेनवीस आिण बागेचा अिधकारी अबदु ा हा येऊन बादशहाना भेटला. 
 

खानसामाचा कारकून फजलु ा बेग हा अंतःपुराबरोबर रवाना झाला. त्याला िनरोप देण्यात 
आला. य ाताजखानाचा भाऊ मीर इनायतउ ा याचे िदयानतखानाची नात (मुलीची मुलगी) िहच्याशी 
लग्न ठरले. 
 

बादशाही छावणीच्या चौकी पाहाऱ्याची रचना पुढील माणे करण्यात आली—पिह या चौकीवर 
जु दतुल्मु क अमीरउल्उमरा (मुख्य धान असदखान), दुसऱ्या चौकीवर मुहंमद अमीनखान बहादूर, 
ितसऱ्या चौकीवर बक्षी सदरु ीन मुहंमदखान, चौथ्या चौकीवर खुदाबदंाखान खानसामान, पाच या 
चौकीवर िमजार् सफवीखान. 
 

बहादुरगडचा िक ेदार व फौजदार अबदुल गफूरखान हा हुजुरात आला. त्याला िखलातीची व े 
ावी, अशी आ ा झाली. 

 
एक िडसबर १७०४ 

 
आज िदवाणचे काम बदं होते. 

 
दोन िडसबर १७०४ 

 
काल रातर्ी शबेबरातचा सण होता. हजरत (बादशहा) रातर्भर जागर्ण करुन जप करीत होते. 

सकाळी त्यानंी आसारे शरीफ (अवशषे मंिदर) मध्ये अ रे पाठवली. िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

लाहोरचा िक ेदार बा ीखान याने हुजुरात पतर् िलहून िवनंती केली की, या हातारपणात वामींचे 
चरण दृ ीस पडावे, अशी इच्छा आहे. बादशहाने आ ा केली की हुजुरात या. 
 

तोरणा 
 

फुतूहल गैब (तोरणा) चा िक ेदार अबदुल् रहमान याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

तीन िडसबर १७०४ 
 

आज बादशहाने न्याय कचेरी केली. 
 

मुरादाबादचा कानूनगो टीकाराम हा मुसलमान झाला. त्याचे नाव अबदुल् रहीम ठेवण्यात आले 
त्याची मनसब वाढिवण्यात आली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
िवजापूर तालुक्यातील करकोलचा माजी ठाणेदार बहलोल हा हुजुरात आला. त्याची मनसब 

वाढिवण्यात आली. 
 

या मिहन्याच्या चोवीस तारखेस आ ही येथून कूच करू, असा आदेश बादशहाने िदले. त्या दृ ीने 
बारबरदारीचा सरंजाम तयार करण्यात यावा, अशी खानसामान याला ताकीद करण्यात आली. 
 

चार िडसबर १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

हमीदो ीनखान आिण मतलबखान यानंा आ ा झाली की आज कािफला अहमदनगरकडे रवाना 
होऊ ा. तु ही जाऊन वासाच्या पिह या ट याची खबरदारी बाळगा. माणसे संध्याकाळपयत रवाना 
होतील अशी यव था करा. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, तरिबयतखान याने ठाणी बसिवली असून तो आता 
छावणीनजीक आला आहे. छावणीत येण्याची परवानगी असावी. 
 

पाईने िवलायत (वाई) चा माजी ठाणेदार ख्वाजाखान हा छावणीजवळ आला. त्याला छावणीत 
येण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी आ ा झाली. 
 

पाच िडसबर १७०४ 
 

तोरगल सरकारातील परगणे हरोल, खाल यातून जहािगरीत बदलण्यात आले. त्यामुळे तेथील 
फौजदार कलीमु ा याची मनसब त्या माणात कमी करण्यात आली. 
 

कंुजरगडचा िक ेदार आिण मरहूम अबदुल अजीजखानाचा मुलगा अबसूईद याने िवनंतीपतेर् 
पाठवनू काही मागण्या के या त्यात एक मागणी होती ती बहमनवा ाची ठाणेदारी िमळावी हणून. दुसरी 
मागणी अशी की, मला असले या जहािगरीत चोराचं्या (मरा ाचं्या) उपदर्वामुळे उत्प  येत नाही तर 
त्याच्याऐवजी जु र परगण्यात मला जहागीर देण्यात यावी. तेथील जहागीरदार रघु याला बदलण्यात 
याव.े बादशहाने आ ा केली की, िदयानतखान याने चौकशी करून वृ ातं सादर करावा. 
 

अबुलसईदने आपले िवनंतीपतर् पाठिवताना शहा अबदुल लतीफ (बऱ्हाणपुरचा िदवगंत साधु) याचे 
पागोटे िशफारस हणून बादशहाकडे पाठिवले होते. हे दैनंिदनींत मु ाम नमूद करण्यात आले आहे. 
 

सोळा िडसबर १७०४ 
 

तरिबयतखान बहादूर आप या सहकाऱ्यासिहत तळकोकणातून हुजुरात आला. बादशहाने त्या 
सवार्ंची तारीफ केली. त्याच्याबरोबर मन्सूरखान आिण मुगलखान हे होते. बक्षी सदरु ीन मुहंमदखान हा 



 
अनुकर्मिणका 

घासदाणा आणण्यासाठी गेला होता. तो येऊन बादशहाना भेटला व कऱ्हाडचा ठाणेदार सुलेमानखान 
याचा भाचा फ लु ाखान भेटला. 
 

मुहंमद अली याची नेमणूक ज राबाद उफर्  बीदरचा वािकयािनगार हणून करण्यात आली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले कीं, कुलगचा िक ेदार िकशनिंसग हा मरण पावला आहे. 
बादशहानी िकशनिंसगचा मुलगा रघुनाथिंसग याला कुलंग (नािशक िज हा) चा िक ेदार हणुन नेमले. 
त्याचा धाकटा भाऊ मनोहरिंसग याची आिण रघुनाथिंसग याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

सतरा िडसबर १७०४ 
 

पुढील मंडळींकडे िखलातीची व े पाठिवण्यात आली. खटाव व पाईने िवलायत (वाई) चा (१) 
ठाणेदार–िकशनराव (कृ णराव), (२) बुधपाचगावचा ठाणेदार–पदाची घाटगे, (३) हसवडचा ठाणेदार 
नागोजी माने. 
 

बादशहाने आप या सैन्यातील अिधकाऱ्याचं्या पुढील माणे नेमणुका के याः– 
 
(१) तरिबयतखान–याने सैन्याची िपछाडी साभंाळावी. (चदंावल) 
 
(२) बादशाही ल कर आिण चदंावल याचं्यामधे खुदाबदंाखानाच्या ऐवजी मुहंमद अमीनखान 

बहादुर याने असावे. 
 
(३) खुदाबदंाखान खानसामान–याने नबाब िझ तउि सा बेगम याचं्या वारीत असावे. 
 
(४) दिक्षणच्या तोफखान्याचा दारोगा–मन्सूरखान याने सैन्यकूच करताना सैन्याच्या 

सरंजामाबरोबर असावे. त्यावर पूवीर् नेकनामखान हा होता. 
 

ख्वाजा मुहंमद सािदक याचा द क मुलगा मुहंमद आिबद याला सरिंहदचा फौजदार वजीरखान 
याच्यापाशी तैनात करण्यात आले. 
 

तरिबयतखान मीर आितश याला पाच तोळे अ र बक्षीस हणून देण्यात आले. 
 

आठ िडसबर १७०४ 
 

मतलबखान याला वासाचा दुसरा ट पा (मजल) ठरिवण्यासाठी पाठिवण्यात आले होते. पिहला 
ट पा स वा दोन कोसाचा आिण दुसरा ट पा, मौजे खेड जवळचा, असे ट पे ठरवनू तो आला आिण 
बादशहाना कळिवले. 
 

नऊ िडसबर १७०४ 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशहाने आज आरामगाहचा पडदा उघडून िसयादतखानाने आणलेले कागदपतर् पािहले. 

 
हमीदो ीनखान, बक्षी सदरु ीन, िदवाणेखासचा मु फ हाजी मुहंमद अली वगैरे येऊन बादशहाना 

भेटले. 
 

जामोद (जामोद-जळगाव) चा फौजदार शखे इ माईल याला अ दुल बहाबखानाच्या ऐवजी 
शाहजादा बेदारबख्ताचा बऱ्हाणपुरातील नायब हणून नेमण्यात आले. 
 

मकारमखानाचा मुलगा मुहंमद जाफर याला अमानु ा खानाच्या फौजेचा बक्षी व वाकेनवीस हणून 
नेमण्यात आले. अमानु ाखान हा अंतःपुराला पोहोचवण्यासाठी अहमदनगरकडे गेला. 
 

भषूणगड (सातारा िज हा) चा िक ेदार मुहंमद उ मान याची मनसब कमी करण्यात आली. 
 

िंतर्बकगड 
 

िंतर्बकगडचा िक ेदार मुहंमद हुसेन याने अननसाच्या दोन करं ा पािठव या, त्या बादशहाच्या 
नजरेखालून गे या. 
 

दहा िडसबर १७०४ 
 

बहादुरगडचा िक ेदार व फौजदार अ दुल गफूरखान याला अहमदनगरचा िक ेदार व फौजदार 
हणून नेमण्यात आले. त्याच्यापूवीर् तेथे मीर अ करी हा मीर आतीश तरिबयतखान तफ नायब हणून काम 
करीत होता. 
 

शमशाबादचा कानूनगो नयाराम हा गुलाम मुहंमदच्या मध्य थीने मुसलमान झाला. त्याला 
िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

मुगलखान याला औरंगाबादचा िक ेदार आिण संरक्षक (िहरासत-क टडी) नेमण्यात आले. 
 

मंगळवे ाचा माजी िक ेदार या ाखान ाला बहादुरगडचा िक ेदार व फौजदार हणून 
नेमण्यात आले. 
 

असीरगडचा िक ेदार स यद शाहामतखान याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

मतलबखान करावल बेगी याला पेशखानापुढे पाठिवला की नाही? त्याने सािंगतले की तयारी 
चालली आहे. खुदाबदंाखान खानसामान हणाला सगळे सामान भरले असून सामान पेशखानापुढे 
पाठिवण्यात येईल. 
 



 
अनुकर्मिणका 

अकरा िडसबर १७०४ 
 

आज सकाळी बहादुरगड जवळील आप या वा त य थानातून बादशहा बाहेर िनघाले ते 
तख्तखावंर बसून अकलूजच्या िदशनेे असले या स वादोन कोसाची मजल मारुन दोन हरच्या सुमारास 
मौजे (भानओरा?) येथे मु ामावर पोहोचले. 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. पाईने िवलायत (वाई ातं) चा माजी ठाणेदार ख्वाजाखान हा येऊन 
बादशहाना भेटला. 
 

पुढील मंडळी वारीच्या मु ामात बादशहाना येऊन भेटलीः– 
 

(१) इराणच्या बादशहाचा भाचा (हमशीरा जादा). 
 
(२) मीर अहमद. 
 
(३) शखे गुलाम मुहंमद उफर्  बालीराम (शाहू राजे जहािगरीचा कारभारी). 
 
(४) सुलेमान बेग. 

 
बहादुरगडच्या िक ेदारीवर या ाखान याची नेमणूक झाली होती. त्याला िखलातीची व े देऊन 

िनरोप देण्यात आला. 
 

तरिबयतखानाने चदंावल (िपछाडी) साभंाळावी अशी आ ा झाली. 
 

िफरोजजंगाच्या सैन्यात तैनात असलेले मुहंमद शरीफचा मुलगा मीर सदरु ीन आिण 
खुषखबरखानाचा मुलगा ख्वाजा कलान यानंा िखलातीची व े देण्यात आली (संताजी घोरपडेच्या मृत्युची 
बातमी आणणारा आिण हणून पदवी िमळवलेला खुशखबरखान याचा हा मुलगा.) 
 

मोहरमखान वगैरे मंडळी िझ तउि सा बेगम याचं्याबरोबर गेली होती ती परत आली. 
 

द ड 
 

घोरीखान ठाणेदार, द ड याला आप या ठाण्याकडे परत जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. 
 

रू तमखान (शजार्खान) या सहा हजारी मनसबदाराची मनसब एक हजारानी कमी करण्यात 
आली. िदलेरखान या सात-हजारी मनसबदाराची मनसबही कमी करण्यात आली. तीरअंदाजखान याची 
मनसब बहाल करण्यात आली. 
 

बारा िडसबर १७०४ 



 
अनुकर्मिणका 

 
बादशहाचा मु ाम भानपूर येथे. िदवाणचे काम बदं होते. 

 
अबदुलगनीचा मुलगा मुहंमद मीरतकी याला घोरीखानाबरोबर द डच्या ठाण्याकडे जाण्यास 

िनरोप देण्यात आला. 
 

औरंगाबादचा संरक्षक (हािरस) मुगलखान याच्यापाशी मुहंमदबेग अरब याला तैनात करण्यात 
आले. 

 
तरिबयतखानाने िवनंतीपतर् पाठिवले की, परगणे जाफराबाद (औरंगाबाद िज हा) मध्ये माझी 

जहागीर खेडी आहेत. तेथील फौजदारी मला देण्यात यावी. िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

पाठीमागून आलेला पेशखाना पुढे पाठवनू ावा, अशी आ ा झाली. 
 

तेरा िडसबर १७०४ 
 

आज बादशहा भानपुरहून िनघाले. मौजे खेड जवळ बादशहाची वारी पोहोचली. ते हा 
कऱ्हाडाबाद (कऱ्हाड) चा ठाणेदार सुलेमानखान हा हुजुरात होता. त्याची पथके बादशाहानी पािहली. 
त्याचे पाचश े वार बादशहाच्या समोर आणण्यात आले. 
 

सुलेमानखानने काही भेटी बादशहाना नजर के या. बादशहाने एकंदरीत तीन कोसाची मजल 
मारली आिण दुपारच्या वळेी ते मौजे खेड येथे पोहोचले. 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. सु याचा ठाणेदार दलिंसग हा हुजुरात होता. त्याला 
सु याकडे जाण्यास िनरोप देण्यात आला. 
 

चौदा िडसबर १७०४ 
 

बादशहाचा मु ाम िंजतीजवळ (भीमेच्या काठावर) 
 

लोहगड 
 

लोहगडच्या िक यावर सेनापत हा िक ेदार होता. त्याला तेथून बदलण्यात आले. त्याच्या 
जागेवर खानचदं दानगी (दान्गी) (पुरंदरचा माजी िक ेदार आिण आता िफरोजजंगापाशी तैनात 
असलेला) याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

या ाचा मुलगा अ ादादखान याची परतूर व रोषनगावचा फौजदार आिण औरंगाबाद ते जालना 
या मागार्चा रक्षक (राहदार) हणून नेमणूक करण्यात आली. त्या जागेवर रू तमराव (जाधव) हा होता. 



 
अनुकर्मिणका 

त्याला सातश ेजात आठश े वार त्यापैकी तीनश ेदुघोडी अशी मनसब होती. त्याची मनसब दोनश ेजात व 
पाचश े वारानंी कमी करण्यात आली. 
 

अहमदचा मुलगा मुहंमद जमाल ाला करडे िनमोण्याच्या ठाणेदारीवरून काढण्यात येऊन 
हुजुरात घेण्यात आले. 
 

पंधरा िडसबर १७०४ 
 

बादशहाचा मु ाम िंजतीजवळ. 
 

संगमनेरचा फौजदार अमानतखान याने िलहून कळिवले की, िंलब वगैरेचे ठाणेदारी माझ्या 
फौजदारीत आहेत. ठाणेदारीवर मरहूम सरबुलंदखान याचा नातू (मुलीचा मुलगा) मुहंमद ईसा याची 
नेमणूक हावी. बादशहानी आ ा केली की, तो वयाने लहान आहे सबब, अमानतखानाचा भाऊ रहमत 
उ ाखान याची नेमणूक करण्यात येत आहे. 
 

मानिंसग (जाधव) ठाणेदार याचा नायब (जाधव, िंशदखेड) द ाजी याची मनसब दोनश ेजात व 
शभंर वार होती ती प ास वारानंी कमी करण्यात आली. 
 

मुहंमद रू तम याला बेदारबख्ताच्या िशफारशीवरून मनसब िमळाली होती. त्याने कळिवले कीं, 
मराठे सरदाराचं्या किब याला औरंगाबाद भागातील जिंमदारानंी आ य िदला आहे. मला याची मािहती 
आहे. औरंगाबादच्या अिधकाऱ्याचं्या नाव ेआ ा हावी की, मी शोध लावनू देईन ते हा अशा लोकाना 
पकडण्यात याव.े बादशहाने आ ा केली की, मुहंमद रू तमने मुगलखान याजबरोबर खान नु तजंग 
(झुि फकारखान) याजकडे जाव.े 
  



 
अनुकर्मिणका 

 
 
 
 

मोगल दरबारची बातमीपतेर् 
 

१६ िडसबर इ. स. १७०४ ते २ जानेवारी १७०५ 
 
 
 
 
  



 
अनुकर्मिणका 

 
मोगल दरबारची बातमीपतेर् 

 
१६ िडसबर इ. स. १७०४ ते २ जानेवारी १७०५ 

 
सोळा िडसबर १७०४ 

 
आज बादशहा िंजती जवळील आप या मु ामावरुन िनघून दोन कोसाची मजल मारून दुपारी 

मौजे पळसदेव (द डजवळ) जवळील आप या मु ामात दाखल झाले. 
 

तरिबयतखान हा आजारातून बरा होऊन बादशहाना भेटला. त्याला िपछाडीचे (चदंावल) रक्षण 
करण्यासाठी पाठिवण्यात आले. 
 

हमीदो ीनखान याने हुजुरात राहाव ेअशी आ ा झाली. 
 

कऱ्हाडचा ठाणेदार सुलेमानखान याला कऱ्हाडकडे जाण्यासाठी िनरोप देण्यात आला. त्याला एक 
ह ी बक्षीस हणून देण्यात आला. सुलेमानखानाचा भाचा फजलु ाखान याला शभंर मोहरा िंकमतीचा 
घोडा देण्यात आला. सुलेमानखानाच्या पथकातील मुहंमद मुजािहद, मुहंमद याकुब आिण अबदुरहमान 
याचं्या मनसबी वाढिवण्यात येऊन त्यानंा िनरोप देण्यात आला. 
 

पुरिदल्खान हा चदंावलमध्ये तैनात होता. त्याला अमीरउल्उमरापाशी तैनात करण्यात आले. 
त्याच्याऐवजी संगर्ाम च हाण. तीन हजार जात व एक हजार वार अशी मनसब असले या इसमाची 
चदंावल (िपछाडी) वर नेमणूक करण्यात आली. 
 

सहा िडसबर १७०४ 
 

तरिबयतखान हा तळकोकणातून येऊन बादशहाना भेटला. तो मन्सूरखान आिण मुगलखान हे 
ितघेही बादशहाना भेटले ते हा बादशहानी त्याचंी (चदंनवदंनच्या व वधर्नगडच्या मोिहमेब ल) तारीफ 
केली. 
 

यादगारहुसेन 
 

मरहूम अ फखान याच्या मुलीचा मुलगा आिण शाहजादा मुईजोिदन याच्या सैन्याचा माजी बक्षी 
आिण वाकेनवीस यादगार हुसेन हा येऊन बादशहाना भेटला. (यादगार हुसेन हा मागे बेळगावचा िक ेदार 
होता. याचा पतर् यवहार िस  आहे). 
 

सात िडसबर १७०४ 
 



 
अनुकर्मिणका 

कूच करतेवळेी बादशहाची ल कराची काय यव था असावी याब ल बादशहाने आ ा केली की, 
तरिबयतखानाने िपछाडी संभाळावी. मन्सुरखानाने पेशखाना साभंाळावा आिण अमीनखानाने 
बादशहाबरोबर राहाव.े 
 

मरहूम बक्षी बहरामंदखान याच्या कचेरीची यव था (हा बहादुरगड येथे वारला होता) पाहण्याचे 
काम बहादुरगडचा बक्षी व वाकेनवीस अबदु ाबेग याजकडे सागंण्यात आली. 
 

चौदा िडसबर १७०४ 
 

रोषनगावची फौजदारी आिण औरंगाबाद ते जालना मागार्ची राहदारी (रक्षण) या जागेवरुन 
रु तमराव (जाधव) याला काढण्यात आले होते. त्याला औरंगाबाद येथे तैनात करण्यात आले. 
 

सुलेमानखान 
 

बादशहाच्या आ े माणे िहदायतकेश याने कऱ्हाडचा ठाणेदार सुलेमानखान याच्या पथकातील 
सैिनक मोजले. त्याने बादशहाना कळिवले की, सुलेमानखानाचे चारश े सैिनक हजर आहेत. बादशहाने 
सुलेमानखानाला िवचारले “तु ही काही अ यास, वाचन केले आहे काय”? त्याने सािंगतले “की कुराण 
आिण थोडेसे फारसी मी पढलो आहे”. बादशहाने िवचारले “फजलु ाखान याच्याशी तुमचे काय नाते 
आहे?” त्याने सािंगतले तो माझा भाचा आहे. जे हा बादशहाने आणखी एक न िवचारला. त्याचे उ र 
त्याने िदले. 
 

करडे िनमोणेचा ठाणेदार मुहंमद जमाल याची नेमणूक र  करण्यात आली. 
 

सफर् राजखान 
 

सफर् राजखान व त्याची मुले यानंा मनसबी वरुन बडतफर्  करण्यात आले. बादशहा हणाले त्यानंा 
वषार्सन हव ेअस यास देता येईल. त्याचं्या मनसबी पुढील माणे होत्या.— 
 

(१) सफर् राजखान सहा हजार जात, पाच हजार वार त्याची मुले.— 
 

(१) स यद अबदूल् कादर दीड हजार जात व तीनश वार. 
 
(२) स यद असदु ा एक हजार जात व दोनश े वार. 
 
(३) स यद कािसम एक हजार जात व दोनश े वार. 

 
सुयार्जी िपसाळ 

 



 
अनुकर्मिणका 

पाईन िवलायत (वाई ातं) चा देशमुख शखे फ ेउ ा उफर्  सूयार्राम (सूयार्जी िपसाळ) हा 
बादशहाच्या नोकरीतून पळून गेला असून रामा (राजाराम महाराज) ची बायको (महाराणी ताराबाई) कडे 
गेला आहे. असे बादशहाना कळिवण्यात आले. बादशहाने आ ा केली की, फरारी हणून त्याची न द 
करण्यात यावी. त्याला एक हजार जात आिण चारश े वार अशी मनसब होती. 
 

अहमदनगर येथे असलेला तरिबयतखानाचा नायब, मुहंमद अ करी याला हुजुरात बोलावनू 
घेण्यात आले. 
 

बादशहाने आ ा केली की, ख्वाजाखान याने मुहंमद अमीन खानाच्याबरोबर राहाव.े मुहंमद 
अमीनखानाच्या फौजेचा बक्षी स यद इमामउ ीनखान याने पुढील र ता दुरु त करण्यासाठी उ मानखान 
याच्याबरोबर बेलदार व जंगल तोडणारे (तबरदार) यानंा ाव.े 
 

मरहूम इ लामखान रुमी याची बायको, नवािजसखान (वऱ्हाडचा माजी सुबेदार) याची आई ही 
म े च्या यातेर्हून परत आली. ितने एक मरणी म े ची भेट हणून पाठिवली. ती बादशहाच्या नजरेखालून 
गेली. 
 

मु ाम पळसदेव 
 

पंधरा िडसबर १७०४ 
 

तरिबयतखान याला मागे एक ह ी देण्यात आला होता. आता त्याच्या ऐवजी दहा हजार रुपये 
िंकमतीचा दुसरा ह ी देण्यात आला. 
 

अमानु ाखान हा काि ला आिण घोडे घेऊन अहमदनगरहून आला आहे, असे कळले. त्याला 
भेटीस येण्याची परवानगी देण्यात आली. 
 

सतरा िडसबर १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. शाहजादा कामबक्ष, हमीदो ीनखान, अमीरखान, मुहरमखान वगैरे 
हुजुरात आले. रमजानची पिहली तारीख सुरू झाली. बादशाहाच्या राज्यकारभाराला एकूण प ासावे वषर् 
सुरू झाले. त्याब ल वरील मंडळींनी बादशहाला न पणे अिभवादन केले. 
 

रमजानची पहली तारीख 
 

सतरा िडसबर १७०४ 
 

आज बादशहा पळसदेवहून िनघाले. स वादोन कोसाची मजल मारुन ते मौजे आटवली (श द 
लागत नाही) जवळच्या मु ामावर दाखल झाले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

जु दतु मु क अमीरउल्उमरा (मुख्य धान असदखान), बक्षी सदरू ीन मुहंमदखान, 
मतलबखान, खुदाबदंाखान, िसयादतखान, सफवीखान वगैरे अमीरानंी वासातच बादशहाच्या 
कारिकदीर्च्या एकूण प ासा या वषार्ची सुरुवात झा याब ल बादशहाचे न  अिभवादन केले. 
 

अमानु ाखान वगैरे मंडळी ही अंतःपुरातील मंडळींना अहमदनगरपयत पोहोचिवण्यासाठी गेली 
होती, ती परत आली. अमानु ाखान व त्याचा भाऊ अताउ ाखान हे दोघे येऊन बादशहाना भेटले. 
 

दाऊदखान याला हैदर्ाबाद सु याची नायब सुभेदारी देण्यात आली होती. त्याच्या नाव ेफमार्न आिण 
िखलातीची व े गुजर्बदार्राच्या बरोबर पाठवावी अशी आ ा झाली. 
 

रायभान भोसले, तंजावरकर 
 

रायभान (भोसले, तंजावरकर) हा मीर आितश तरिबयतखान याच्याबरोबर हुजुरात आला, तो 
येऊन बादशहाना भेटला. 
 

मुगलखानाचा मुलगा आिण इंदापूरचा ठाणेदार बहरामंद हा येऊन बादशहाना भेटला. 
 

अमीरउलउमरा याच्या पथकातील ख्वाजा होशमंद याला मनसबीवरुन बडतफर्  करण्यात आले 
होते. तो मुजऱ्यासाठी आला. बादशहा हमीदो ीनखानाला हणाले “माझ्या आ ेिशवाय याला मुजऱ्यासाठी 
का येऊ िदले”? बादशहानी िमरतुजक (िश ाचाराचे अिधकारी) व सोहबत यसावल (िनकटचे शरीर 
रक्षक) यानंा ताकीद केली की, ओळख अस यािशवाय कुणालाही मुजऱ्यासाठी समोर येऊ देऊ नये. 
 

[तीस नो हबर १७०४ ची न द यापुढे आली आहे.] 
 

बादशहानी पुढील राजपुतर्, राजकन्या आिण अमीर मंडळींना इतर्ु तीफ (लतीफ नावाचे उंची 
अ र) वाटले अगर बक्षीस हणून पाठिवले:— 

 
(१) शाहजादा मअ म–काबुलचा सुभेदार–शभंर तोळे. 
 
(२) शाहजादा आजम, गुजराथचा सुबेदार—शभंर तोळे. 
 
(३) गोहर, आराबेगम (औरंगजेबाची मुलगी, मु ाम िद ी)—शभंर तोळे. 
 
(४) नबाब िझ तुि सा बेगम (औरंगजेबाची मुलगी, मु ाम अहमदनगर)—साठ तोळे. 
 
(५) शाहजादा कामबक्ष, मु ाम बादशाही छावणी—चाळीस तोळे. 
 
(६) जहाजेंबबानू बेगम (आजमची बायको व दाराची मुलगी औरंगजेबाची सून)—प ास 

तोळे. 



 
अनुकर्मिणका 

 
(७) शाहजादा मुईजुि न (मुअ मचा मुलगा, औरंगजेबाचा नातू, मु तानचा सुभेदार)—

प तीस तोळे. 
 
(८) शाहजादा बेदारबख्त (आजमचा मुलगा औरंगजेबाचा नातू, माळ याचा सुभेदार)—

चाळीस तोळे. 
 
(९) शाहजादा वालाजाह (आजमचा मुलगा)—तीस तोळे. 
 
(१०) ताज सु तान—दहा तोळे. 
 
(११) ातुि सा बेगम—(कामबक्षची मुलगी)—नऊ तोळे. 
 
(१२) हमराजबानू बेगम—पाच तोळे. 

 
तीन िडसबर १७०४ 

 
बादशहा हणाले — मागे आ ही अजमीरहून दिक्षणेकडे कूच करण्यास िनघालो त्यावेळी 

(इ.स.१६८१) रमजान मिहन्याची कोणती तारीख होती. िहदायतकेशने सािंगतले, रमजानच्या पाच 
तारखेस अजमीरहून दिक्षणेकडे बादशहाने कूच केले होते. 
 

खुदाबदंाखानाने पुढील माणे पतर् पाठिवले:— 
 

बादशहाने आ ा केली की, “अंतःपुराचा सरंजाम औरंगाबादकडे पाठवावा. त्यासाठी 
बारबरदारीची तयारी चालली आहे. आता बादशहाची वारी कूच करून पुढे जाते आहे काय 
आ ा”? (बारबरदारीची दोन्हीकडे यव था कशी करावी) यावर बादशहाने आ ा केली की, 
अहमदनगर शहराची तटबदंी चागंली आहे. बादशहाला हणावयाचे होते की, अंतःपूर 
अहमदनगरमध्ये राहू ाव.े औरंगाबादकडे पाठिवण्याची गरज नाही. 

 
एकोणतीस ऑक्टोबर १७०४ 

 
बादशहा आज मौजे िमसल गावं (नाव लागत नाही) येथून िनघाले ते स वादोन कोसाची मजल 

मारून मौजे ठाणे पाबळ (खेडहून िनघून) बहादूरगडच्या वाटेवर बादशहा आहेत. 
 

मरहूम अबदुल रजाकखान याचा मुलगा मुहंमद मासूम हा येऊन बादशहाना भेटला. 
 

हमीदो ीनखान याला िपछाडीचे (चदंावल) रक्षण करण्यासाठी पाठिवण्यात आले. 
 

पाबळचा माजी ठाणेदार अताउ ाखान व त्याचा भाऊ अमानु ाखान ही मंडळी बादशहाना भेटली. 



 
अनुकर्मिणका 

 
िंसहगड 

 
तीस ऑक्टोबर १७०४ 

 
हरकाऱ्याच्या कडून बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले—बिंक्षदाबक्ष (िंसहगड) चा 

िक ेदार देिविंसग हा िक याच्या संरक्षणाब ल गािफल आहे व चोर (मराठे) संधीची वाट पाहात आहेत. 
बादशहा हणाले, िक ेदाराला िलहा—“तु ही आपले काम योग्यिरतीने बजवाव े हे बरे, तसे होत 
नस यास िक ेदारीचा राजीनामा ा.” 
 

दंडराजपुरीचा िक ेदार व फौजदार िस ीयाकुतखान याने िवनंती पतर् िलहून पाठिवले की, 
िव ामगडची िक ेदारी माझ्याकडे देण्यात आली आहे. िक ा िंजकून घेत यापासून िस ी अंबर हा 
िक याची खबरदारी बाळगीत आहे. त्याच्या नावे िक ेदारी हावी, िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

एकतीस ऑक्टोबर १७०४ 
 

आज बादशहा पाबळहून िनघाले आिण पावणे दोन कोसाची मजल मारुन कोरेगावला पोहचले. 
 

पाईने िवलायत (वाई ातं) येथील ठाणेदारीवर ख्वाजाखान हा होता. त्याच्या जागेवर मुहंमद 
सईद अमीरखानी याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

चाकणच्या िक ेदारी व फौजदारीवर अमानु ाखानाच्या जागेवर बेिनशाहगड (राजगड) चा 
िक ेदार व फौजदार लोदीखान याचा मुलगा अबदु ा याची नेमणूक करण्यात आली. 
 

मु ाम कोरेगाव 
एक नो हबर १७०४ 

 
आज िदवाणचे काम बदं होते. तरिबयतखानाच्या नाव ेआ ापतर् पाठवीण्यात आली. 

 
शंकराजी म हार 

 
दाऊदखान याने पाठिवलेली शकंराजी (शकंराजी म हार) याला पाच हजार जात आिण दोन 

हजार वार अशी मनसब होती. घो ानंा डाग देण्याच्या अटीतून त्याला वगळण्यात आले. बादशहाने 
आ ा केली की, चाकण उफर्  इ लामाबाद याचे नाव मोिमनाबाद ठेवण्यात याव ेआिण क याण-िभवडंीचे 
नाव इ लामाबाद ठेवण्यात याव.े 
 

सुभे काबूल येथे तैनात असलेला हैदरखान याला हुजुरात बोलावनू घेण्यात आले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

सु याच्या ठाण्यावर दलिंसगपाशी िव लराव हा तैनात होता. त्याला हजुरात बोलावनू घेण्यात 
आले. 
 

मु ाम कोरेगाव 
दोन नो हबर १७०४ 

 
सफर् खासचा दारोगा शखे सैफु ा हा छावणीत मरण पावला. त्याच्यावर अंितम सं कार 

करण्यासाठी हमीदो ीन आिण काजी अकर्मखान वगैरना आ ा करण्यात आली. शवपेटीका शाहाजानाबाद 
(िद ी) येथे पाठवनू दफनिवधी तेथे करावा, अशी आ ा करण्यात आली. या कामासाठी सरकारातून एक 
हजार चारश ेरुपये खचर् करण्यात याव,े अशी आ ा झाली. 
 

तीन नो हबर १७०४ 
 

बादशहा आज कोरेगावहून िनघाले आिण दोन कोस आिण अधार्पाव अशी मजल मारुन मौजे 
तळेगावच्या मु ामावर दाखल झाले. वासात पुढील मंडळी बादशहाना भेटली. सैन्याच्या आघाडीचा 
(य तमश) चा बक्षी व वाकेनवीस मीर नोमान, लेखक (खुशनवीस) मोहंमद मेहदी. 
 

चार नो हबर १७०४ 
 

आज बादशहा तळेगावहून िनघाले व पावणे दोन कोसाची मजल मारुन मौजे तालकी (?) येथे 
मु ामाला आले. आज िदवाणचे काम बदं होते. 
 

अमीरउल्उमरा (मुख्य धान असद्खान) हा मरहूम अमीरखानाचा मुलगा मरहमतखान याला 
हुजुरात घेऊन आला. बादशहाकडून त्याने मरहमतखानाचे अपराध माफ करिवले. त्याला बगंालमध्ये 
तैनात करण्यात आले होते. तो हुकुम र  करून त्याने हुजुरात राहाव,े अशी आ ा करण्यात आली. 
 

जळगावचा फौजदार मोतेमदखान हा हुजुरात होता. तो बादशहाना भेटला. 
 

अबदुल गफूरदरवषे याने दुपारच्या नमाजाच्या वळेी हुजुरात येत-जात असावे, अशी आ ा झाली. 
 

पाच नो हबर १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. अहिदयान (िशलेदार) च्या तनबक्षी (तनखा वाटणारा) बाकरखान 
याने पुढील माणे िवनंती केली—परगणा फुलं ी, (औरंगाबाद िज हा) माझ्या जहािगरीत आहे. चोराचं्या 
(मरा ाचं्या) मुळे परगणा उध्व त झाला आहे. या परगण्याची फौजदारी स यद मन्सूरकडे देण्यात आली 
आहे पण परगण्याची दुदर्शा आहे. तर त्या परगण्याची फौजदारी माझ्याकडे देण्यात यावी. िवनंती मान्य 
करण्यात आली. 
 



 
अनुकर्मिणका 

पाईने िवलायत (वाई ातं) वर ख्वाजाखान हा ठाणेदार होता, त्याला बदलण्यात आले. खटावचा 
ठाणेदार िकशनराव (कृ णराव) याच्याकडे खटाबला जोडूनच वाई ातंाचे (पाईने िवलायत) 
ख्वाजाखानाचे ठाणे सोपिवण्यात आले. िकशनरावला दोन हजार जात, एक हजार वार, सहा दुघोडी 
अशी मनसब होती त्यात पाचश े वाराचंी भर घालण्यात आली. 
 

सहा नो हबर १७०४ 
 

बादशहाचा मु ाम तालकी (टाकळी?) येथे काल िदवसभर बादशहाने उपवास केला. काल 
सोमवार होता. त्यामुळे बादशहाने आज येथे मु ाम केला. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, तुकर् ताजखान करावल हा पेशखान्याच्या बरोबर पुढे गेला होता. 
काल िदवस माळवता चोर (मराठे) चालून आले. तुकर् ताजखानाने त्याचं्यावर ह ा केला. दोन माणसे 
मारली. त्याचें डोके कापून आणले. या िशवाय पाच घोडे पकडून आणले. बादशहाने घोडे तुकर् ता 
जखानाच्या पथकाने ठेवाव,े अशी आ ा केली. 
 

मतलबखान याने िवनंती केली की, अमानगड (ितकोणा) व तंुगीगडच्या िक ेदारीवर सेनापत 
याची नेमणूक करण्यात आली आहे. पण ती त्याला मान्य नाही. जर या दोन्ही िक याचंी िक ेदारी 
गुलशनाबाद (नािशक) चा ठाणेदार जैनुि न अलीखान याजकडे सागंण्यात आली आिण त्याच्यावर 
जनुि नचा नायब हणून काका नायक याला नेमण्यात आले तर तो (काका नायक) िक याची उ म 
यव था ठेवील. बादशहाने ही िवनंती मान्य केली 

 
खदाबदंाखान, खानस मान (औरंगजेबाचा मामे भाऊ) याने पुढील माणे िवनंती केली––माझा 

धाकटा भाऊ, अबुल मआलीखान याला हुजुरात बोलावण्यात आले होते पण त्याची आथीर्क पिरि थती 
चागंली नाही. तो िवजापूर-कनार्टक ातंातच रािहला आहे. हुजुरात येऊ शकत नाही. बादशहाने आ ा 
केली की, िवजापूर-कनार्टकच्या खिजन्यातून त्याला एक हजार रुपये मदत हणून देण्यात याव.े 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, बादशाही छावणीचे उंट आिण बलै यानंा चरण्यासाठी कुरणात 
नेण्यात आले होते. चोरानंी (मरा ानंी) त्याचं्या वर ह ाकरून ते लुटून नेले. 
 

िवजापूर-कनार्टकचा नायब फौजदार दाऊदखान याचे िवनंती पतर् आले ते बादशहाच्या 
नजरेखालून गेले. 
 

सात नो हबर १७०४ 
 

बादशहा आज मु ामावरुन िनघाले आिण तख्तखाचं्या वारीतून वास करीत त्यानंी दीड 
कोसाची मजल मारली आिण ते दुपारी मौजे दहीवाडीच्या मु ामावर येऊन दाखल झाले. 
 

का मीरचा सुभेदार इ ािहमखान याचा बक्षी स यदअली हा दोनश े वार घेऊन हुजरात आली 
होता. तो बादशहाना भेटला. 



 
अनुकर्मिणका 

 
करडे िनमोण्याचा ठाणेदार मीर अबुलकािसम हा बादशहाना भेटला. अताउ ाखान हा बादशहाना 

भेटला. 
 

आठ नो हबर १७०४ 
 

आज बादशहा दहीवाडीहून िनघाले आिण पावणेदोन कोसाची मजल मारून बीरगाव जवळील 
मु ामावर दाखल झाले. 
 

कडूसचा ठाणेदार िनजामराव हा वासात बादशहाना भेटला. त्याला िखलातीची व े देण्यात 
आली आिण त्याला कडूसकडे जाण्यास िनरोप देण्यात आला. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले ते असे—चोराचंी (मरा ाचंी) फौज बादशाही छावणीच्या समोर 
आली. तुकर् ताजखान करावल हा त्याचं्याशी यु  करण्यासाठी पुढे गेला आहे. बादशहाने आ ा केली की, 
मतलबखान याने आप याबरोबर असलेली पथके घेऊन लढण्यासाठी पुढे जाव.े 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, िसकंदरचा मुलगा आिण िशरसा याचा माजी ठाणेदार 
अमानु ा हा मरण पावला. 
 

बादशहाचा मु ाम बीरगाव जवळ 
नऊ नो हबर १७०४ 

 
िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 

 
दहा नो हबर १७०४ 

 
आज बादशहा पावणेदोन कोसाची मजल मारून मौजे नागरगाव येथे दाखल झाले. कालरातर्ीच्या 

दोन हर झाले असता हरकाऱ्याकडून कळले ते असे—पेशखान्याच्या बरोबर गंज (बाजार) ची माणसे पुढे 
गेली होती. चोराचें (मरा ाचें) सैिनक हे रातर्ीचा एक हर झाला असता त्याचं्यावर ह ा करून आले. 
आिण त्यानंा लुटून नेले. बादशहाने आ ा केली की, मतलबखानाने फौज घेऊन त्याचं्या मागोमाग जाव.े 
 

आज बादशहाना वासात पुढील माणे कळिवण्यात आले—बादशाही छावणीपासून दोन कोसावर 
चोर (मराठे) पसरले आहेत आिण मतलबखान, िसयादतखान, तुकर् ताजखान वगैरे त्याचं्यावर चालून गेले 
असून लढण्याच्या तयारीत आहेत. 
 

बादशहानंा कळिवण्यात आले कीं, तुकर् ताजखान याने लढाईची लूट हणून शतर्ूंची दहा डोकी, 
सात कैदी आिण दहा घोडे हे मीर लतीफ मनसबदाराच्या ारे पाठिवले आहेत. बादशहा हणाले लुटीचा 
माल तु हाला माफ. चोरानंा (मरा ानंा) कोतवालाच्या हाती ाव.े 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाचा मु ाम मौजे नागरगाव जवळ 
अकरा नो हबर १७०४ 

 
तरिबयतखान मीर आितश हा तळकोकणात िश ी याकूतखानाच्या कायर्के्षतर्ातील िचपळूण येथे 

ठाणी बसवायला गेला होता. त्याच्या नावे आ ा पतर् पाठिवण्यात आले की, तरिबतखानाने ितकडले काम 
आटप यावर तातडीने बहादुरगडला याव.े 
 

बादशहाने खुदाबदंाखान खानसामान याला पुढील माणे आ ा केली—तुमचा कारभारी फजलु ा 
हा तळावर (बहादुरगड येथे) आहे, त्याने आमच्या छावणीच्या वासासाठी ओझ्याची वाहने वगैरे याचंा 
बदंोब त, मरहूम िखदमतगार खानाच्या सरंजामातून करावा. बादशाही सैन्य बहादुरगडला पोहोच यावर 
अंतःपुराच्या तैनातीतील आिण औरंगाबाद येथे तैनात असलेले इसम िदमतीला देण्यात येतील. 
 

बारा नो हबर १७०४ 
 

आज बादशहा नागरगावच्या मु ामावरुन िनघाले आिण पावणेदोन कोसाची मजल मारून मौजे 
माडंवगण येथे मु ामाला आले. कालरातर्ी बादशहानी बक्षी सदरु ीन यास बोलावनू याच्याबरोबर खलबते 
केली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, आ ही बहादुरगडला पोहोच यावर अंतःपुरातील काही मंडळींना आिण 
जा तीचा सरंजाम हे औरंगाबादेस पाठव.ू मुहंमद अमीनखान बहादूर याने फौज घेऊन अहमदनगर पयत 
वरील सामान पोहोचवाव.े तेथून नु तजंग (झुि फकारखान) हा औरंगाबादेहून येऊन अंतःपुरातंील मंडळी 
आिण जा तीचा सरंजाम औरंगाबादेस पोहोचवील. 
 

अमीनखानाबरोबर िकती सैन्य आहे, हे सदरु ीनखानाने कळवावे. सफर् राजखान यानेही 
कारखान्याचं्या बरोबर जाव.े सदरू सुदूर (मुहंमद अमीनखान बहादूर) हा वरील काम करून जे हा 
बहादुरगडला येईल ते हा आ ही बहादुरगडहून पुढे कूच करू. 
 

अबदालखान तोफची बाशी याने शतर्चूा (मरा ाचंा) एक ध्वज ह तगत करून आणला होता. तो 
त्याने बादशहाना दाखिवला. त्याने पुण्याहून तीन तोफा व दारुगोळा वगैरे सरंजाम आणला होता. बादशहा 
हणाले वळेेवर आला. 

 
बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले.––जु रचा िक ेदार व फौजदार अबदुल 

अजीजखान याचा अिधकारी मुहंमद हुसेन याने शतर्ूकडून (मराठे) तीस घोडे, एक ध्वज इत्यादी व तू 
ह तगत के या. अबदुल अजीजखानाने या व तू बादशहासमोर आण या त्या त्याचं्या नजरेखालून गे या. 
 

श शु ीन याला सोलापूरचा बक्षी व वाकेनवीस आिण मुहंमद मेहदी याला इि तयाजगड उफर्  
अधोनीचा बक्षी आिण वाकेनवीस हणून नेमण्यात आले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

देवळघाटचा फौजदार नसीरउ ीनखान याने पुढील माणे िवनंती िलहून पाठिवली.—येथे शतर्ू 
(मराठे) चहकडे पसरले आहेत. येथील रिहवा यावंर िजिजयाकर हा तीन वषार्साठी माफ करण्यात यावा. 
हणजे कस याभोवती तटबंधी बाधंता येईल. िवनंती मान्य करण्यात आली. 

 
बादशहाचा मु ाम मांडवगण येथे 

तेरा नो हबर १७०४ 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, बक्षी सदरु ीन हा आ े माणे सैन्य बरोबर घेऊन छावणी 
भोवती टेहळणी करण्यासाठी गेला आहे. 
 

िमफतातूल फुतूह (चदंन वदंन) यावर मुहंमद जमाल हा िक ेदार होता त्याच्या ऐवजी सोदार्खान 
(लोदीखान?) याचा जावई मुहंमद आलम याला नेमण्यात आले. 
 

करडे िनमोण्याच्या ठाण्यावर अबुलकािसम फालजी हा होता. त्याच्या ऐवजी मुहंमद जमाल याला 
नेमण्यात आले. 
 

नौलाख उंबरेच्या ठाणेदारीवर िनजामराव होता. त्या जागेवर पुरंदरचा माजी िक ेदार स यद 
जानबाजखान याला नेमण्यात आले. बकंापूर (धारवाड िज हा) चा िक ेदार व फौजदार मुहंमद अन्वर 
याची मनसब वाढिवण्यात आली. 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले.––बादशाही छावणीतील माणसे पुढील मजलेकडे 
चालली होती. वाटेत दोनश ेचोराचं्या (मरा ाचं्या) वारानंी त्याचं्यावर आकर्मण केले. 
 

खुदाबदंाखान हा टेहळणीसाठी गेला होता. त्याला हे कळ यावर त्याने चोराचं्या (मरा ाचंा) 
पाठलाग केला आिण आपली काही माणसे सोडिवली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, पुढील अिधकाऱ्यानंी खुदाबंदाखानाबरोबर टेहळणीसाठी जात असाव.े 
मरहूम अमीरखानाची मुले मरहमतखान व आिकदतखान, दिक्षणच्या सु याचा माजी िदवाण मोतीमदखान, 
बक्षी िमजार् सदरु ीन मुहंमदखान, रशीदखान, जैनुला दीन. 
 

चौदा नो हबर १७०४ 
 

आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 
 

पंधरा नो हबर १७०४ 
 

आज बादशहा माडंवगणच्या मु ामावरुन िनघाले. स वा दोन कोसाची मजल मारुन ते मौजे 
तादंळी येथे मु ामाला आले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

करडे िनमोण्याचा माजी ठाणेदार अबुलकािसम हा येऊन बादशहाना भेटला. 
 

मुहंमद अमीनखान बहादूर (भावी िनजाम उलमु काचा चुलत चुलता आिण मुगल सा ाज्याचा 
भावी मुख्य धान) याला तळाचे (बहादुरगडाच्या) रक्षण करण्यासाठी ठेवले होते. तो आपली पथके घेऊन 
आला व बादशहाना भेटला. 
 

मतलबखान, िसयादतखान व तुकर् ताजखान हे पेशखान्या बरोबर पुढे आले होते. ते बादशहाना 
भेटले. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले ते असे—काल िदवसाच्या चार घिटका रािह या असता शतर्ूचे 
(मरा ाचें) सहाश े वार हे चालून आले. 
 

मतलबखान व िसयादतखान वगैरे अिधकारी तेथे होते. त्यानंी त्याचं्याशी युध्द केले. सु याचा 
ठाणेदार दलिंसग हा बादशहाना भेटण्यासाठी आला होता, तोही या युध्दात मुगल अिधकाऱ्यानंा सामील 
झाला. लढाई बाण आिण बदुंकीची झाली. शवेटी चोर (मराठे) पळून गेले. ही बातमी ऐकून बादशहा खूष 
झाले आिण त्यानंी तारीफ केली. मतलबखानाच्याबरोबर त्यावळेी जी मंडळी बादशहासमोर हजर होती 
त्यानंी बादशहाना मुजरे केले. 
 

द डचा ठाणेदार घोरीखान व सु याचा ठाणेदार दलिंसग हे बादशहाना भेटले. 
 

सफर् राजखान याला बेदारबख्तापाशी तैनात करण्यात आले होते. तो हुकुम र  करून बादशहाने 
आ ा केली की, सफर् राजखानाने औरंगाबाद येथे राहाव.े 
 

बादशहाचा मु ाम तांदळी येथे घोड नदीवर 
सोळा नो हबर १७०४ 

 
आज िदवाण बदं ठेवण्यात आले. 

 
अठरा नो हबर १७०४ 

 
आज बादशहा तादंळी घोडनदीवरील मु ामावरुन िनघाले आिण स वादोन कोसाची मजल मारुन 

ते दुपारच्या वळेी गढी िदलेरखाना जवळ आले. 
 

मंुहंमद अमीनखान बहादुरचा मुलगा फकरु ीन (कमरु ीन, असावे मुगल सा ाज्याचा भावी मुख्य 
धान १७२४ ते १७४८) हा बादशहाच्या वारीच्या वळेी तो येऊन त्यानंा भेटला. त्याने नऊ मोहरा आिण 
एक पु तकही बादशहाना नजर केली. 
 

आठ मराठे कैदी लाखडी खोडा घातलेले, आठ घोडे आिण एक कापलेले डोके बादशहाच्यासमोर 
आणण्यात आले. 



 
अनुकर्मिणका 

 
मुहंमद अमीनखान बहादूर याच्या फौजेचा बक्षी व वाकेिनगार हा बादशहाना भेटला. एक इसम 

मुसलमान झाला. त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. त्याचे नाव िदनदार ठेवण्यात आले. 
 

औशाचा िक ेदार (लातूर िज हा) सजावारखान याला नळदुगर्चा िक ेदार व फौजदार नेमण्यात 
आले. त्यावर कािसमखान याची नेमणूक झाली होती ती बदलण्यात आली. कािसमखानाला पूवीर् माणे 
परंडयाच्या (उ मानाबाद िज हा) िक ेदारी व फौजदारीवर पूवीर् माणे बहाल ठेवण्यात आले, आिण गयूर 
उफर्  इ तखान याला औशाची िक ेदारी व फौजदारी पूवर्व  बहाल करण्यात आली. 
 

सोळा नो हबर १७०४ 
 

बादशहाना पुढील माणे कळिवण्यात आले:— 
(१) भपूत नावाचा शतर्चूा (मरा ाचंा) सरदार हा बादशाही छावणीपासून दहा-बारा 

कोसावार आला होता. मोगल सैन्य आप यावर चालून येत आहे या िवचाराने तो आप या तळाकडे 
परत गेला. 

 
मु ाम गढी िदलेरखान  
अठरा नो हबर १७०४ 

 
जु रचा िक ेदार व फौजदार याचा नातू (मुलीचा मुलगा) मुहंमद हुसेन याने चोराचं्या (मराठे) 

कडून घोडे वगैरेची लूट िमळवनू आणली होती. त्याला मनसब देण्यात आली होती. 
 

[टीप.– त्यानंतर एकदम न द सापंडते, ती वीस ऑक्टोबरची. त्यावळेी बादशहा खेडहून 
िनघण्याच्या तयारीत आहे.] 
 

वीस ऑक्टोबर १७०४ 
 

अ दुलरसूल हा मुहंमद आमीनखान बहादूर याजपाशी बहादुरगड येथे होता. तो येऊन बादशहाना 
भेटला. त्याची खान ही पदवी पूवर्व  बहाल करण्यात आली. 
 

बादशहाना कळिवण्यात आले की, नेमा िंशदे (नमाजी िंशदे) वगैरे चोर (मराठे सरदार) माळवा 
सु यात पसरले आहेत. बादशहानंी शाहजादा बेदारबख्त याच्या नाव ेफमार्न पाठिवले. बादशहाने आ ा 
केली की, सफर् राजखान याने शाहजा ापाशी जाऊन हजर हाव.े 
 

हमीदो ीनखानाने बादशहाच्या पाहणीसाठी ह ी समोर आणले. 
 

मतलबखान याने बादशहाच्या वासाच्या पिह या मजलेवरील (ट यावरील) वा त याच्या जागेचा 
नकाशा तयार करून समोर ठेवला. 
 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाना कळिवण्यात आले ते असे.—कऱ्हाडाबाद (कऱ्हाड) चा ठाणेदार सुलेमानखान व पाईने 
िवलायतचा ठाणेदार (वाई ातं) ख्वाजाखान याचं्यामध्ये मारामारी झाली. दोन्ही पक्षाचे बरेच लोक मारले 
गेले अगर जखमी झाले. बादशहानी सुलेमानखान आिण ख्वाजाखान याचं्या मनसबीत घट केली. 
 

फरासखान्याचा मु फ मुहंमदहादी याला आ ा झाली की, पेशखाना तयार करून पिह या 
ट यावर रवाना करा. पेशखान्याच्या बरोबर िशलेदाराचंा (अहादयान) चा बक्षी नेकनाम खान आिण 
कामबक्षाचा दु यम बक्षी जािबताखान यानंी राहावे. 
 

दोन्ही पेशखान्याच्या बरोबर मुगलखान याने रक्षणासाठी राहाव.े 
 

बादशहाने आ ा केली की, बेिनशाहगड (राजगड) येथील हशमात पगार ावयाचा आहे. 
पगाराची र म मन्सूरखान याचा मलगा मुज फर याने ती र म आधी चाकण येथे पोहोचवावी. चाकणहून 
अमानु ाखान याने ती र म मुिहयाबाद (पुणे) पयत न्यावी. तेथून येथील ठाणेदार ह मतउ ा हा ती र म 
राजगड िक याकडे घेऊन जाईल. बादशहाजवळ िकती फौज होती? मीर बक्षीचा नायब मतलबखान याने 
बादशहा कूच करताना त्याचं्याबरोबर िकती वाराचें सैन्या राहील याचा तपशील (तूमार) आिण 
अिधकाऱ्याचंी सैन्याच्या िविवध भागावंर कशी कशी नेमणूक आहे याचा तपशील बादशहासमोर ठेवला तो 
असा––खेडहून िनघताना बादशहाबरोबरच्या सैन्याची संख्या एकूण वीस हजार वार (२०,००० वार) 
सैन्याची रचना अशी:–– 

 
(१) उज या फळीवर शाहजादा मुहंमद कामबक्ष. 
 
(२) अमीरउल्उमरा जु दतलमु क (मुख्य धान असदखान) आिण िमजार् सफवीखान डावी 

फळी. 
 
(३) हमीदो ीनखान बहादूर व अमानु ाखान (चदंावल) िपछाडी. 
 
(४) खुदाबदंाखान खानसामान—बादशाही ल कर आिण चदंावलच्या मध्ये. 
 
(५) मतलबखान आिण तरिबयतखानाचा मुलगा मुहंमद इसहाक—ए तमश (आघाडी) 
 
(६) बक्षी िमजार् सदरु ीन मुहंमदखान कौल (मध्यभाग). 
 
(७) तुकर् ताजखान––करावल (उज या फळीची आघाडी). 
 
(८) शरेखान (वाचन शबीरखानही होऊ शकते) डा या फळीचा करावल हणचे डा या फळीच्या 

त डावर. 
 
(९) खुसरौखान––करावल अकब (िपछाडी भागाच्या त डावर). 

 



 
अनुकर्मिणका 

बादशहाचा मु ाम िंहगनगाव येथे 
रमजान ५, एकवीस िडसबर १७०४ 

 
आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले होते. 

 
चोवीस िडसबर १७०४ 

 
आज बादशहा आप या मु ामाहून िनघाले. पावणेदोन कोसाची मजल मारून ते असद्नगर उफर्  

अकलूज येथे पोहोचले. तेथील िक ेदार मीर अ दुलवहाब हा बादशहाच्या वारीतच त्यानंा येऊन भेटला. 
बादशहाच्या आ ेने तोफानंा सरब ी देण्यात आली. मरहूम िदलेरखान याचा मुलगा चादं याला शोक व े 
व बालाबदं ही (अलंकार) देण्यात आले. 
 

अहमदनगरच्या िक ेदारीवर िमफताखान याची नेमणूक झाली होती. त्याची मनसब वाढिवण्यात 
येऊन त्याला िखलातीची व े देण्यात आली. 
 

बादशहाने आ ा केली की, कऱ्हाडाबाद (कऱ्हाड) चा ठाणेदार सुलेमानखान याजकडे प ास मण 
दारु आिण सरब (सरब व बारूत) ही पाठिवण्यात यावी. 
 

मु ाम अकलूज 
पचवीस िडसबर १७०४ 

 
िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले. 

 
स वीस िडसबर १७०४ 

 
आज बादशहा अकलूजहून िनघाले आिण अडीच कोसाची मजल मारून मौजे ल ग (?) येथे 

मु ामाला आले. ऐलापूरचा ठाणेदार सोमानजी हा बादशहाना वारीत भेटला. 
 

खलीलु ाखान मरहूम याचा मुलगा अजीजउ ा याला मनसबीहून बडतफर्  करण्यात आले होते. 
त्याला पूवर्वत बहाल करण्यात आले. 
 

अहमदनगरचा िक ेदार िमफताहखान याला िखलातीची व े देण्यात आली. मुगलखानाचा 
मुलगा आिण इन्दापूरचा ठाणेदार बहरामन याला इन्दापूरकडे जाण्यास िनरोप देण्यात आला. 
 

अबदुःरसमदखान हा मुहंमद अमीनखानाच्या पथकात होता. त्याला अमानु ाखानाबरोबर 
अहमदनगरकडे पाठिवण्यात आले. त्याला आता बादशाही ल करात चदंावल (िपछाडी) मध्ये तैनात 
करण्यात आले. 
 



 
अनुकर्मिणका 

को हापुरचा माजी ठाणेदार नाहरखान याची पथके फािजलखानाने बादशहाना दाखवावी अशी 
आ ा झाली. 
 

स ावीस िडसबर १७०४ 
 

आज बादशहा तख्तेखाचंी वारी करून दीड कोसाची मजल मारून मौजे जामगाव येथे मु ामाला 
आले. 
 

मीर ल करीचा मुलगा मुहंमद बाकर हा अहमदनगरहून आला होता. तो बादशहाना भेटला. 
अकलूज उफर्  असदनगरचा िक ेदार याला िखलातीची व े देऊन अकलूजकडे जाण्यास िनरोप देण्यात 
आला. 
 

कऱ्हाडाबाद (कऱ्हाड) चा ठाणेदार सुलेमानखान याने बादशहाचा िनरोप घेतला. बादशहाने आ ा 
केली की, (करडे-िनमोण्याच्या) जवळ चोर (मराठे) हे पसरले आहेत. आधी त्याचें पािरपत्य करा आिण 
मग तुमच्या थळी कऱ्हाडला जा. बादशहाने आ ा केली की, सुलेमानखानाबरोबर दोनश ेहशम व शभंर 
बाण हे देण्यात यावते आिण त्या भागातील ठाणेदार व फौजदार यानंी सुलेमानखानाशी सहकायर् करावे. 
 

एलापूरचा ठाणेदार सोमानजी हा हुजुरात आला. त्याला एक हजार जात व एक हजार वार अशी 
मनसब होती. ती वाढिवण्यात आली. 
 

िमफताहुलफुतूह (चदंन वंदन) चा िक ेदार मुहंमद जमाल याला कडिनमोणे येथे ठाणेदार हणून 
नेमण्यात आले. 
 

खुदाबदंाखान याने दोन किंलगडे (तरबूज) पाठिवली होती. 
 

अजीजखानाने िवनंती केली की, माझ्या पथकातील आठ मनसबदार हे माझ्यापासून फुटून 
सुलेमानखान ठाणेदार याचं्याकडे गेले आहेत. मी त्यानंा काही नगद र म िदली. सुलेमानखानाला आ ा 
हावी की, त्याने त्या इसमानंा आप या नोकरीत घेऊ नये. 

 
कोतवालानी त्याचं्याकडे असलेले माझे पैसे त्यानंा ायला लावावते. बादशहानी िवनंती मान्य 

केली. 
 

बादशहाचा मु ाम जामगाव येथे 
अ ावीस िडसबर १७०४ 

 
हेराचं्या त डून कळले ते असे.––चोराचंी (मरा ाचंी) फौज आजमगड उफर्  पुरंदरच्या भोवती 

पसरलेली आहे. बादशहाने आ ा केली की, दिक्षणच्या तोफखान्याचा दारोगा याने तयार राहाव.े चोराचें 
(मरा ाचें) पािरपत्य करण्यासाठी मी त्याला पाठवीत आहे. त्याच्याबरोबर एक हजार पाचश े वार 
देण्यात याव.े 



 
अनुकर्मिणका 

 
एकोणतीस िडसबर १७०४ 

 
आज बादशहा मु ामावरून िनघाले. पावणेदोन कोसाची मजल मारून ते मौजे कडौली येथे 

पोहोचले. 
 

सागंो याचा िक ेदार व फौजदार नजरबेगखान (सागंीला, सोलापूर िज हा) याने िवनंती िलहून 
पाठिवली की, बादशहाची वारी माझ्या तालुक्याच्या जवळ आली आहे. पाठिवली अस यास माझ्या 
मुलाला येथे माझा नायब (डे युटी) हणून ठेवनू हुजुरात येईन. िवनंती मान्य करण्यात आली. 
 

दुपारच्या नमाजानंतर बादशहाने मन्सूरखान (दिक्षणच्या तोफखान्याचा दारोगा) याला बोलािवले, 
त्याला एक ढाल बक्षीस िदली. त्याच्यासाठी बादशहाने ाथर्ना पढली आिण त्याला चोराचें (मरा ाचें) 
पािरपत्य करण्यासाठी आजमगड (पुरंदर) कडे जाण्यास िनरोप िदला. 
 

 मु ाम कडौली 
तीस िडसबर १७०४ 

 
आज िदवाणचे काम बदं ठेवण्यात आले होते. 

 
लोहगड मरा ांच्या ता यात 

 
हरकाऱ्याचं्या त डून बादशहाना कळले ते असे—चोराचं्या (मरा ाचं्या) फौजेने लोहगडला वेढा 

घातला होता. तेथील िक ेदार व फौजदार सभापत (सेनापती असू शकेल) याने त्याचं्याशी यु  केले. 
चोराचंी (मरा ाचंी) फौज मोठी होती. त्यानंी सभापतवर ह ा करून त्याला जखमी केले आिण कैद 
केले. त्यानंी (मरा ानंी) िक यावर ताबा िमळिवला. 
 

बादशहाने आप या आरामगाहची िखडकी उघडली आिण हमीदो ीनखान, अबदुल हादी, मु फ 
आिण शखे नूरमंुहमद, तबे याचा अिधकारी यानंा बोलावनू सािंगतले की, अहमदनगरहून घोडे आले 
आहेत. ते दाखिवण्यासाठी आणा. हमीदो ीनखानाने दहा घोडे आणले. बादशहाने ते पािहले. 
 

एकतीस िडसबर १७०४ 
 

आज बादशहा दोन कोस पंचवीस साख या अशी मजल मारून दुपारच्या वळेेस मौजे कोकोली 
येथे आले. 
 

आज िदवाणचे काम बदं होते. बादशहाच्या चौकशीवरून मतलबखानाने कळिवले की, इ लामपुरी 
( हपुरी) येथून सात कोसावंर आहे. चार मजला ठरिव या आहेत. 
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सागंो याचा िक ेदार व फौजदार नजरबेग खान हा आप या मुलाला सागंोला येथे नायब हणून 
ठेऊन हुजुरात आला होता. तो व त्याचा धाकटा मुलगा मेहरू हे वारीत बादशहाना भेटले. वारीमध्ये 
हमीदउ ीखान याने बादशहाच्या पाहणीसाठी खाशाचें घोडे आणले, ते पाहून बादशहा हणाले.—शखेनूर 
मुहंमद याने घोडे चागंले ध  पु  तयार केले आहेत. 
 

१६ (सोळा) रमजान, एक जानेवारी १७०५ 
 

आज िदवसाचा एक हर आिण दोन घिटका बादशहा आप या मु ामावरून िनघाले. ते 
तख्तेरवावंर वार होते. दोन कोसाची मजल मारून ते पढंरपूर जवळील आप या मु ामावर दाखल झाले. 
बादशहा वारीत असताना मुहंमदऐवज उफर्  एितबारखान आिण पंढरपूरचा जिमनदार (देशमुख) बावजी हे 
त्यानंा भेटले. बावजीने नऊ मोहरा नजर के या. मुगलखानाचा मुलगा क बेअली याची मनसब 
वाढिवण्यात आली. अ दालखान तोफची बाशी याला मन्सूरखान हा मोिहमेवरून परत येईपयत त्याचा 
नायब हणून दिक्षणच्या तोफखान्याचा नायब दारोगा हणून नेमण्यात आले. 
 

हमीदो ीनखान याने तीन ह ी बादशहाच्या पाहणीसाठी आणले. त्याचंी नाव ेरणबळी, भीमबादी, 
िसकंदर (?) बादशहाने ह ीपाहून, रणबळी ह ीची िंकमत सोळा हजार केली. 
 

पंढरपूर 
रमजान १७, दोन जानेवारी १७०५ 

 
बादशहाचा मु ाम पढंरपूर येथे. कालरातर्ी ख्वाजा मुहंमद शहामुहतिसब (नैितक आचरणावर 

देखरेख ठेवणारा अिधकारी) याने बादशहाना पुढील माणे िवनंती करून कळिवले—“मौजे पंढरपूर येथे 
एक देऊळ आहे. (दर मौजे पढंरपूर बु खाना ह त.)” 
 

ल करातील िंहदू माणसे तेथे गदीर्, यातर्ा व पूजा करीत आहेत. (मदुर्मे हुनूदाने ल कर मालूम 
हुजूम व बुतपर ती मी नुमायद) त्या माणे बादशहाने मुहंमद खलील व िखदमतराय, बेलदाराचंा दारोगा 
मुहंमद अमीन यानंा हुजुरात बोलािवले. (चुनाचें मुहंमद खलील, िखदमतराय दारोगा बेलदारा , मुहंमद 
अमानश बहुजू तलिबदा) बादशहने आ ा केली की, देऊळ जमीनदो त (न ) करावे, (फमूर्दंद के  
बु खानारा िन मार नुमायंद) आिण ल करातील कसाबानी देवळात जाव ेव गाई कापा या (व कसाबाने 
ल करा दर बुतखाना बरवद. गावा हलाल बकुनानद.) तरिबयत खान बहादुरचा मुलगा मुहंमद इसहाक 
याने तेथे (देवळात) जाऊन गदीर् (यातर्ा) पागंवावी. (मुहंमद इसहाक िपसरे तरिबयतखान बहादुर र ता 
हुजूम (गदीर्, यातर्ा दूर नुमायद.) त्या माणे अंमलबजावणी करण्यात आली. (चुनाचें अमल्आम ). १७०४ 
संपले. 
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