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याजभाता जजजाऊ बाऴण आदयणीम व्मावऩीठ, व्मावऩीठालय उऩजथथत अवरेरे वलव भान्मलय, आजच्मा 
कामवक्रभाचे अध्मष, आमोजक, वतू्रवॊचारक तवेच, उऩजथथत वलव वलद्माथी लगव माॊना भी नभथकाय कयत े
आणण भाझ्मा बाऴणारा वरुुलात कयत.े खयॊतय, याजभाता जजजाऊ माॊचा वलऴम मा व्मावऩीठारा मभऱणॊ शे 
आऩल्मा वलाांचॊ वौबाग्म आशे आणण भी थलत्रा बाग्मलान वभजत ेकी आजच्मा मा बाऴण थऩधेभऱेु 
भरा याजभाता जजजाऊ माॊचाफद्दर फोरण्माची वॊधी मभऱतमे. मभत्रशो, याजभाता जजजाऊ माॊच्माफद्दर 
कुणारा काशी भाशीत नाशी, अवे कधीच शोऊ ळकत नाशी. 

जमाॊनी आऩल्मा  थलयाजमाचे थलप्न फघघतरे आणण पक्त फघघतरेच नाशी तय त ेवत्मात देखीर उतयवलर,े 

त्मा म्शणजे आऩल्मा भाॉवाशेफ जजजाऊ. बायतीम ऩयुाणाॊभध्मे आददळक्तीचा उल्रेख शा केरेरा ददवतो. मा 
आददळक्तीचे दळवन वलव  जगारा याजभाता जजजाऊॊ च्मा रूऩाने घडरे. भाॉवाशेफाॊचा उल्रेख कयताना 
आऩल्मारा कुठल्माशी वॊदबावची गयज ऩडत नाशी. 

“भजुया भाझा भाता जजजाऊॊ ना,  

जजने घडवलरे ळयु मळलफारा.  

वाषात शोती ती आई बलानी,  

जजच्मा ऩोटी जन्भ घेतरा मळलफाॊनी!” 

अळा मा भशान याजभाता अवरेल्मा जजजाऊॊ चा जन्भ भशायाष्ट्र याजमातीर फरुढाणा जजल्शमातीर  मवॊदखेड 
याजा मेथे १२ जानेलायी १५९८ वारी झारा. घतथीनवुाय ऩौऴ ऩौणणवभेरा जजजाऊॊ चा जन्भ झारा शोता.  
त्माॊच्मा लडडराॊचे नाल रखुजीयाल जाधल, तय आईचे नाल म्शाऱवाफाई उपव  गगरयजाफाई अवे शोते. 
रशानऩणाऩावनूच जजजाऊॊ ना अन्मामावलरुद्ध चीड शोती.  

मा अन्मामावलरुद्ध रढण्मावाठी त्माॊनी खेऱण्माच्मा लमात शाती तरलाय आणण ढार घेत मदु्धकौळल्म 
अॊगीकृत केरे. आऩल्मा भशायाष्ट्रात अनेक लऴाांऩावनू भघुर वत्ता शी चारनू मेत शोती आणण दीनदफुळ्मा 
जनतरेा रटुत शोती. मा भघुर वते्ततीर जे अभानऴु रोक शोत ेत ेआऩल्मा आमा-फदशणीॊच्मा अब्रलूय शात 
घारत शोत.े  

कोण थाॊफलणाय त्माॊना ? कुणी काशी म्शणू नमे आणण कुणी काशी वाॊग ूनमे अळी एकॊ दय त्मालेऱची 
ऩरयजथथती शोती. ऩयॊत,ु माऩढेु शा अत्माचाय वशन केरा जाणाय नाशी. भऱुात कुणी अत्माचाय कयताना दशा 
लेऱा वलचाय कयामरा शला अवे काशी तयी केरे ऩादशजे. 
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शा वलचाय आऩल्मा उयाळी आऩल्मा याजभाता जजजाऊ भाॉवाशेफाॊनी केरा. १९ पेब्रलुायी १६३० योजी 
जजजाऊॊ च्मा ऩदयी मळलफा जन्भरे. मळलफाच्मा जन्भाभऱेु भाॉवाशेफाॊचा आनॊद गगनात भालेनावा झारा. 
आऩरा ऩतु्र मळलफा, आऩण फघघतरेरे थलयाजमाचे थलप्न नक्की ऩणूव कयेर शे त्माॊना ठाऊक शोत.े 

मळलफाॊना अगदी रशानऩणाऩावनू याभामण आणण भशाबायतातीर ळौमव कथा त्माॊनी वाॊगगतल्मा. 
तरलायफाजी, मदु्धकौळल्म थलत् भाॉवाशेफाॊनी मळलफाॊना मळकवलरे शोत.े थलयाजम थथाऩनेचे शे फाऱकडू 
छत्रऩती मळलाजी भशायाजाॊना भाॉवाशेफाॊकडून मभऱारे शोत.े त्माभऱेु, जजजाऊ भातनेे फघघतरेरे शे  थलप्न 
मळलयामाॊनी देखीर वत्मात उतयवलरे. 

मभत्राॊनो, आऩल्मा बायतीम वॊथकृतीत तवेच, अनेक ऩयुाणाॊभध्मे एक गोष्ट्ट आऩल्मारा चाॊगरी सात झारेरी 
आशे ती म्शणजे अनॊत काऱाऩावनू जेव्शा जेव्शा गयज ऩडरी आशे, तवे्शा तवे्शा नायीळक्तीने आऩरा अलताय 
घेतरा आशे. 

शे लाक्म जय आऩण याजभाता जजजाऊ वॊदबावत फोररे तय त्मात काशी लालगॊ ठयणाय नाशी. आऩल्मा  
भशायाष्ट्रातीर भोठ-भोठ्मा वयदायाॊना जे जभरे नाशी त ेजजजाऊ भाॉवाशेफाॊनी करून दाखवलरे. मळलफाच्मा 
जन्भाच्मा अगोदयच भाॉवाशेफाॊनी त्माॊचे ध्मेम घनजचचत केरे शोत.े मळलफाॊनी वदु्धा भातचेे थलप्न ऩणूव 
कयण्माचा प्रण घेतरा. 

मेण केण प्रकायेण थलयाजम मभऱलामचे शे छत्रऩती मळलाजी याजाॊनी ठयवलरे. कुठल्माशी भातरेा थलत्च्मा 
ऩतु्र भोशाऩेषा काशीशी वप्रम नवत.े ऩयॊत ुभाॉवाशेफाॊनी अवा वलचाय भात्र कधीच केरा नाशी. थलयाजम घनभावण 
कयण्मात भाॉवाशेफ जजजाऊॊ चे पाय भोठे मोगदान आशे. 

मळलफाॊना अगदी रशानऩणाऩावनू याभामण आणण भशाबायतातीर ळौमव कथा त्माॊनी वाॊगगतल्मा. 
तरलायफाजी, मदु्धकौळल्म थलत् भाॉवाशेफाॊनी मळलफाॊना मळकवलरे शोत.े थलयाजम थथाऩनेचे शे फाऱकडू 
छत्रऩती मळलाजी भशायाजाॊना भाॉवाशेफाॊकडून मभऱारे शोत.े त्माभऱेु, जजजाऊ भातनेे फघघतरेरे शे  थलप्न 
मळलयामाॊनी देखीर वत्मात उतयवलरे. 

मभत्राॊनो, आऩल्मा बायतीम वॊथकृतीत तवेच, अनेक ऩयुाणाॊभध्मे एक गोष्ट्ट आऩल्मारा चाॊगरी सात झारेरी 
आशे ती म्शणजे अनॊत काऱाऩावनू जेव्शा जेव्शा गयज ऩडरी आशे, तवे्शा तवे्शा नायीळक्तीने आऩरा अलताय 
घेतरा आशे. 

शे लाक्म जय आऩण याजभाता जजजाऊ वॊदबावत फोररे तय त्मात काशी लालगॊ ठयणाय नाशी. आऩल्मा  
भशायाष्ट्रातीर भोठ-भोठ्मा वयदायाॊना जे जभरे नाशी त ेजजजाऊ भाॉवाशेफाॊनी करून दाखवलरे. मळलफाच्मा 
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जन्भाच्मा अगोदयच भाॉवाशेफाॊनी त्माॊचे ध्मेम घनजचचत केरे शोत.े मळलफाॊनी वदु्धा भातचेे थलप्न ऩणूव 
कयण्माचा प्रण केरा शोता. 

मेण केण प्रकायेण थलयाजम मभऱलामचे शे छत्रऩती मळलाजी याजाॊनी ठयवलरे. कुठल्माशी भातरेा थलत्च्मा 
ऩतु्र भोशाऩेषा काशीशी वप्रम नवत.े ऩयॊत ुभाॉवाशेफाॊनी अवा वलचाय भात्र कधीच केरा नाशी. थलयाजम घनभावण 
कयण्मात भाॉवाशेफ जजजाऊॊ चे पाय भोठे मोगदान आशे. 

“जजजाऊ तमु्शी नवता तय,  

नवत ेयादशरे मळलफा अन ळॊब ूछाला.  

जजजाऊ तमु्शी नवता तय,  

नवता मभऱारा थलयाजमाचा ठेला!” 

आऩल्मा भरुाॊलय ववुॊथकाय कळा ऩद्धतीने केरे ऩादशजेत, त्माॊना वषभ आणण खॊफीय कवे फनलरे ऩादशजेत 
मा वलव गोष्ट्टीॊचे उत्तभ उदाशयण आऩल्मा याजभाता जजजाऊ भाॉवाशेफ आशेत. एक आदळव भरुगा जय प्रत्मेक 
आईरा घडलामचा अवेर, तय त्मावाठी प्रत्मेक आईने याजभाता जजजाऊॊ चे आचयण केरे ऩादशजेत. 

शल्रीच्मा भाताॊकड ेआऩण ऩादशरॊ, तय एक बीऴण दृष्ट्म आऩल्मारा ऩाशामरा मभऱतॊ. आजच्मा काऱात 
१०० टक्कें ऩकैी ९९ टक्के भाता अळा आशेत, जमा आऩल्मा भरुाॊच्मा शातात भोफाईर देऊन थलत्ची 
जफाफदायी ऩणुव कयतात. खयॊतय, आऩल्मा भरुाॊचे ळयीय वदृढ फनलण्माव आऩल्मारा गयज अवत ेती 
फपयण्माची आणण व्मामाभाची. 

ऩयॊत,ू आजची आई थलत्च्मा भरुाॊना भोफाईर देऊन गेभ खेऱण्मावाठी प्रोत्वादशत कयत ेआशे. माॊभऱेु, 

आजची भरुॊ शी खूऩ शट्टी आणण आऱळी फनत आशेत. भात्र, शी गोष्ट्ट त्माॊच्मा भातेंच्मा रषात जोऩमांत 
मेत नाशी तोऩमांत आऩण कुणीशी मात कोणताशी फदर घडलनू आणू ळकत नाशी. अळा मा भशान जजजाऊ 
भाॉवाशेफाॊफद्दर आऩण  फकतीशी फोररे तयी कभीच आशे. 

वभदु्राची ळाई आणण आकाळाचा कागद करून वदु्धा त्माॊच्माफद्दर मरदशरे तयी तदेेखीर कभी ऩडरे, अळी 
जजजाऊ भाॉवाशेफाॊची कीती आशे. खयॊतय, जजजाऊच्मा रग्नाआधी त्माॊना चाय भोठे बाऊ शोत.े भाशेयी त्माॊनी 
त्माॊच्मा याजनीतीत आणण मदु्धकरेत प्रालीण्म मभऱलरे शोत ेआणण माचाच उऩमोग त्माॊना ऩढेु त्माॊच्मा 
रग्नानॊतय मळलफा जन्भल्मालय, मळलयामाॊना उच्च दजावचे मळषण आणण अभलू्म अवे वॊथकाय  देण्मावाठी 
झारा. 
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मभत्राॊनो, प्रथभ अशभदनगयच्मा घनजाभळशाच्मा ऩदयी एक वयदाय म्शणून काभ कयणाये ळशाजीयाजे माॊची 
ऩत्नी जजजाफाईंनी ऩणेु जजल््मातीर जुन्नय ळशयाजलऱ लवरेल्मा मळलनेयी मा डोंगयी फकल्ल्मालय इ.व. 
१६३० भध्मे मळलाजीॊना जन्भारा घातरे. खयॊतय, मळलफाच्मा जन्भाआधी जजजाफाईंचे ऩाच ऩतु्र भतृ्मभुखुी 
ऩडरे शोत.े 

ळलेटी एकटे मळलाजी भशायाज जगरे. खयॊतय , मा प्रवॊगातनू एखादी दवुयी भाता जय गेरी अवती तय घतने 
आऩल्मा ऩतु्रारा कधीच अळा जीलघेण्मा कामाववाठी वजज केरे नवत.े 

उरट त्मा भातनेे आऩल्मा ऩतु्राचे खूऩ राड केरे अवत,े त्माचे वलव शट्ट ऩयुलरे अवत.े ऩण, भाझ्मा 
याजभाता जजजाऊने भात्र आऩल्मा प्राणवप्रम अवरेल्मा मळलफा ऩतु्रारा याष्ट्रदशतावाठी तमाय केरे. त्माॊनी 
तऱुजाबलानीरा प्राथवना केरी शोती की कुऱारा, देळारा, धभावरा अमबभान लाटेर अवा ऩतु्र जन्भारा मेऊ दे 
आणण जेव्शा मळलाजी भशायाज जन्भारा आरे तवे्शा तऱुजाबलानीरा केरेल्मा प्राथवनेनवुाय त्माॊनी मळलफाॊना 
घडलामरा वरुुलात देखीर केरी. 

जेव्शा ऩणु्माची जशागीय मभऱारी, तवे्शा याजे अलघे १४ लऴाांचे शोत.े तयीदेखीर, रशान मळलाजी याजाॊना घेऊन 
जजजाफाई ऩणु्मारा याशामरा आल्मा. तवे्शा ऩणु्माची अलथथा शी अघतळम बीऴण शोती. त्माभऱेु, ऩणु्मात 
मेताच याजभाता जजजाऊॊ नी आऩरा ऩदय कॊ फयेत खोलरा आणण ऩणु्माचे काभ शाती घेतरे. 

मळलाजी याजेंना प्रत्मेक भशत्त्लाच्मा प्रवॊगी जजजाफाईंनी खॊफीय भागवदळवन ददरे. याष्ट्र आणण धभव माॊवायखे 
थोय वॊथकाय मळलफाॊलय कयण्मावाठी जजजाऊ भाता त्माॊना भशाबायत आणण याभामण माॊतीर कथा वाॊगत 
अवतॊ. खयॊतय, न्मामघनलाडा कयण्माचे धड ेशे छत्रऩती मळलाजी भशायाजाॊना जजजाऊ भातकेडूनच प्राप्त झारे. 
अळा ऩद्धतीने, याजभाता जजजाफाई मा  मळलाजी भशायाजाॊच्मा खयॊतय आद्मगरुूच शोत्मा. 

मामळलाम, मळलयामाॊचे आठ वललाश कयण्माभागे देखीर वलखुयरेल्मा भयाठा वभाजारा एक कयणे शाच  
त्माॊचा घनभवऱ उद्देळ शोता. मळलाजी भशायाज जमालेऱी आग्र्मात कैद शोत,े तवे्शा देखीर थलयाजमाची वतू्र ेशी  
जजजाऊ भातेंच्मा शाती शोती. 

अळा मा भातनेे मळलाजी भशायाजाॊचा याजमामबऴकेाचा वलुणावचा षण ऩादशल्मानॊतय अलघ्मा फाया ददलवाॊतच 
लऴव १६७४ भध्मे आऩरा देश ठेलरा. मभत्राॊनो, अळा जजजाऊॊ भऱेु आऩल्मा भशायाष्ट्राच्मा भातीरा मळलयाम 
राबरे आणण दशॊदली थलयाजमाची थथाऩना झारी. 

याष्ट्र आणण धभव माॊवायखे थोय वॊथकाय मळलफाॊलय कयण्मावाठी जजजाऊ भाता त्माॊना भशाबायत आणण 
याभामण माॊतीर कथा वाॊगत अवतॊ. खयॊतय, न्मामघनलाडा कयण्माचे धड ेशे छत्रऩती मळलाजी भशायाजाॊना 
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जजजाऊ भातकेडूनच प्राप्त झारे. अळा ऩद्धतीने, याजभाता जजजाफाई मा  मळलाजी भशायाजाॊच्मा खयॊतय 
आद्मगरुूच शोत्मा. 

मामळलाम, मळलयामाॊचे आठ वललाश कयण्माभागे देखीर वलखुयरेल्मा भयाठा वभाजारा एक कयणे शाच  
त्माॊचा घनभवऱ उद्देळ शोता. मळलाजी भशायाज जमालेऱी आग्र्मात कैद शोत,े तवे्शा देखीर थलयाजमाची वतू्र ेशी  
जजजाऊ भातेंच्मा शाती शोती. 

अळा मा भातनेे मळलाजी भशायाजाॊचा याजमामबऴकेाचा वलुणावचा षण ऩादशल्मानॊतय अलघ्मा फाया ददलवाॊतच 
लऴव १६७४ भध्मे आऩरा देश ठेलरा. मभत्राॊनो, अळा जजजाऊॊ भऱेु आऩल्मा भशायाष्ट्राच्मा भातीरा मळलयाम 
राबरे आणण दशॊदली थलयाजमाची थथाऩना झारी. 

याष्ट्र आणण धभव माॊवायखे थोय वॊथकाय मळलफाॊलय कयण्मावाठी जजजाऊ भाता त्माॊना भशाबायत आणण 
याभामण माॊतीर कथा वाॊगत अवतॊ. खयॊतय, न्मामघनलाडा कयण्माचे धड ेशे छत्रऩती मळलाजी भशायाजाॊना 
जजजाऊ भातकेडूनच प्राप्त झारे. अळा ऩद्धतीने, याजभाता जजजाफाई मा  मळलाजी भशायाजाॊच्मा खयॊतय 
आद्मगरुूच शोत्मा. 

मामळलाम, मळलयामाॊचे आठ वललाश कयण्माभागे देखीर वलखुयरेल्मा भयाठा वभाजारा एक कयणे शाच  
त्माॊचा घनभवऱ उद्देळ शोता. मळलाजी भशायाज जमालेऱी आग्र्मात कैद शोत,े तवे्शा देखीर थलयाजमाची वतू्र ेशी  
जजजाऊ भातेंच्मा शाती शोती. 

अळा मा भातनेे मळलाजी भशायाजाॊचा याजमामबऴकेाचा वलुणावचा षण ऩादशल्मानॊतय अलघ्मा फाया ददलवाॊतच 
लऴव १६७४ भध्मे आऩरा देश ठेलरा. मभत्राॊनो, अळा जजजाऊॊ भऱेु आऩल्मा भशायाष्ट्राच्मा भातीरा मळलयाम 
राबरे आणण दशॊदली थलयाजमाची थथाऩना झारी. 

आऩरे मळलाजी भशायाज जेव्शा वबेुदाय म्शणून ऩणेु ऩयगण्मात आरे तवे्शा जजजाऊ याजभाता मळलफाॊना 
घतथरा कायबाय चारलण्मावाठी एक ठयावलक यक्कभ देत. आजच्मा बाऴते वाॊगामचॊ झारॊ तय, ऩॉकेटभनी 
देत. ऩण त ेऩवैे ऩयगण्माचा खचव चारलण्मावाठीच ददरे जामचे. तलेढ्माच यक्कभेत मळलाजी भशायाज 
वगऱॊ घनमोजजत कयामचे.  

म्शणज,े अगदी प्रजेरा दषु्ट्काऱाच्मा काऱात द्माव्मा रागणाऱ्मा नकुवान बयऩाईऩावनू ठयरेरे खचव वगऱॊच 
काशी. फयॊ शे वलव घनमोजन मळलाजी भशायाज फकतव्मा लऴी कयत शोत ेअवेर, तय लमाच्मा अलघ्मा फायाव्मा 
लऴी! तीन लऴाांऩमांत शा अळाप्रकाये वलव डोराया वॊबाऱत मळलफाॊनी कायबाय चारलरा भग ऩॊधयाव्मा लऴी 
जेव्शा त्माॊनी यामयेचलयावभोय ळऩथ घेतरी.  
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तवे्शा कुठे त्माॊची मा ‘ऩॉकेटभनी’ प्रकायातनू वटुका झारी. याजभाता जजजाऊॊ च्मा आसेनवुाय मळलाजी 
भशायाज वलव गोष्ट्टी कयत अवत. याजभाता जजजाऊॊ चा एकशी ळब्द मळलफाॊनी कधीशी खारी ऩडू नाशी ददरा.  

आऩरे मळलाजी भशायाज जेव्शा वबेुदाय म्शणून ऩणेु ऩयगण्मात आरे तवे्शा जजजाऊ याजभाता मळलफाॊना 
घतथरा कायबाय चारलण्मावाठी एक ठयावलक यक्कभ देत. आजच्मा बाऴते वाॊगामचॊ झारॊ तय, ऩॉकेटभनी 
देत. ऩण त ेऩवैे ऩयगण्माचा खचव चारलण्मावाठीच ददरे जामचे. तलेढ्माच यक्कभेत मळलाजी भशायाज 
वगऱॊ घनमोजजत कयामचे.  

म्शणज,े अगदी प्रजेरा दषु्ट्काऱाच्मा काऱात द्माव्मा रागणाऱ्मा नकुवान बयऩाईऩावनू ठयरेरे खचव वगऱॊच 
काशी. फयॊ शे वलव घनमोजन मळलाजी भशायाज फकतव्मा लऴी कयत शोत ेअवेर, तय लमाच्मा अलघ्मा फायाव्मा 
लऴी! तीन लऴाांऩमांत शा अळाप्रकाये वलव डोराया वॊबाऱत मळलफाॊनी कायबाय चारलरा भग ऩॊधयाव्मा लऴी 
जेव्शा त्माॊनी यामयेचलयावभोय ळऩथ घेतरी.  

तवे्शा कुठे त्माॊची मा ‘ऩॉकेटभनी’ प्रकायातनू वटुका झारी. याजभाता जजजाऊॊ च्मा आसेनवुाय मळलाजी 
भशायाज वलव गोष्ट्टी कयत अवत. याजभाता जजजाऊॊ चा एकशी ळब्द मळलफाॊनी कधीशी खारी ऩडू नाशी ददरा. 

ऩण मभत्राॊनो, जजजाऊ भाॉवाशेफ वभजून घेणॊ शे कोणत्माशी मेड्मागफाळ्माचॊ काभ नाशी शे खयॊ! याजभाता 
जजजाऊ वभजालनू घेण्मावाठी आऩल्मारा थलत्रा त्माॊच्मा जागी उब कयालॊ रागेर, तयच आऩल्मारा 
याजभाता जजजाऊ कऱतीर.  

जजच्मााा शाती ऩाऱण्मारची दोयी ती जगारा उध्दा यी, अळा उद्धतृ केरेल्मा ओऱी म्शणजे आऩल्मा  
भाततृ्लाच्मा भशन्भॊगर अवलष्ट्कायाच्मा ऩयभोच्च षणाचा वुॊदय येखील नभनुाच! मगुऩरुुऴ मळलयाम घडरे, 

लाढरे आणण ‘घनचचमाचा भशाभेरू । फशुता जनाॊवी आधारू । श्रीभॊत मोगी।’ अवे जमाॊचे लणवन केरे जात,े ती 
वायी कुणाची ऩणु्माई शोती, तय ती एका ध्मेमलेड्मा आईची, घनयाग्रशी भातचेी आणण लीयभाता, भाॉवाशेफ  
जजजाऊॊ ची!  

याजभाता जजजाऊ भाॉवाशेफाॊनी ऩणु्मातीर मळलनेयीच्मा अॊगाखाॊदमालय मळलयामाॊना रशानाचा भोठा कयताना, 
व्माद्रीच्मा कुळीत घनबवमऩणे लालयामरा मळकवलताना त्माॊनी मळलयामाॊना भशाबायत आणण याभामणातीर 
‘याभ आणण कृष्ट्णाॊच्मा’ गोष्ट्टीॊचे फोधाभतृ ऩाजरे. मामळलाम, त्माॊनी मळलयामाॊना थलयाजमथथाऩनेचे फाऱकडू 
देखीर ऩाजर.े ‘शे याजम व्शाले शी श्रीॊची इच्छा आशे’ अवा भरूभॊत्र जमाॊनी मळलयामाॊच्मा भनात उतयवलरा, ती 
भाततृ्लळक्ती म्शणजे याजभाता जजजाऊ.  

भशायाष्ट्र जळी लीय ऩतु्राॊची बभूी आशे, तळीच लीय भाताॊची देखीर बभूी आशे. मभत्राॊनो, याजभाता जजजाऊ मा 
काशी वाधायण थत्री नव्शत्मा. जजजाऊने आऩल्मा भालळ्माॊच्मा यक्तात थलामबभान ऩेयरा शोता. भालऱरेल्मा 
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जनतरेा थलयाजमाचे थलप्न दाखलनू, त्माॊना खऱ्मा अथावने जजलॊत कयण्माचे काभ याजभाता जजजाऊ माॊनीच 
केरे शोत.े  

त्माॊनी, मळलफाॊना रशानऩणाऩावनुच जथत्रमाॊचा आदय कयामरा मळकलरॊ शोत. त्मालेऱी, भघुराॊकडून आऩल्मा 
भशायाष्ट्रातीर जथत्रमाॊलय खूऩ अन्माम-अत्माचाय व्शामचा, त्मा अन्मामावलरुध्द रढण्मावाठी आणण जथत्रमाॊचा 
यषणकताव म्शणून उब याशण्मावाठी त्माॊनी मळलफाॊना तमाय केरॊ शोत. 

मभत्राॊनो, जमालेऱी मळलाजी भशायाज शे ऩन्शाऱा फकल्ल्माच्मा लेढ्मात अडकरे शोत.े तवे्शा याजभाता जजजाऊ 
मा थलत् ऩन्शाळ्माच्मा लेढ्मात अडकरेल्मा मळलाजीॊना भकु्त कयण्मावाठी मदु्धालय घनघाल्मा शोत्मा; ऩण 
नेताजी ऩारकय माॊनी त्माॊना त्मा गोष्ट्टीऩावनू ऩयालतृ्त केरे. मा प्रवॊगात त्माॊची ऩतु्रपे्रभाची आतवता ददवनू 
मेत ेतवेच, वलरषण आलेळ गोष्ट्टी देखीर ददवनू मेतात. 

इ. व. १६६४ वारी दोददगगयीच्मा अयण्मात ळशाजी याजाॊचा अऩघात झारा शोता आणण त ेघनलतवरे शोत,े शा 
लज्राघात झेरनू याजभाता जजजाऊ मा थलत् वती जामरा घनघाल्मा शोत्मा, ऩण मळलाजी याजाॊनी त्माॊना 
वलनलणी करून मा घनचचमाऩावनू याजभाता जजजाऊॊ ना ऩयालतृ्त केरे. जजजाफाईंच्मा अॊगी अनेक चाॊगरे गणु 
शोत.े 

त्मा खूऩ भोठ्मा कतवफगाय शोत्मा. ळशाजी याजेंनी वलव याजमकायबाय शा याजभाता जजजाऊॊ च्मा शाती 
थलाधीन केरा शोता. याजभाता जजजाऊॊ लय एक काव्म अवे मरदशरे आशे जे आऩल्मा याजभातफेद्दर 
उल्रेखनीम लणवन कयत.े त ेम्शणज,े ‘मगुऩरुुऴ घडवलरा जजने खाव याजमाचे उबायरे तोयण अदभाव 
मळलनेयीच्मा बलूयती, व्माद्रीच्मा कुळीत, उदमाव आरे एक अनभोर यत्न! 

उबायरी दशॊदली थलयाजमाची गढुी परदऩु झारी जजजाऊॊ ची थलप्ने लेडी. घतच्मा मोगदानाची फकती लणावली 
भशती घतच्मा प्रत्मेक कृतीतनूच झारी थलयाजमाची थलप्नघनमभवती!’ आऩल्मा भशायाष्ट्रारा थलयाजमाचे 
वलुणवददन दाखलणाऱ्मा, भशान थलयाजम वॊप्रेरयका भाॉवाशेफ याजभाता जजजाऊॊ ना भी ळतळ् नभन कयत े
आणण भाझे दोन ळब्द इथच वॊऩलत.े धन्मलाद! 

जय जजजाऊ! जय शिवराय! 

 


