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"जजजराऊ जययंतती वविरलेष - नककक्की विराचरा"

अससं मम्हणततात ककि इततम्हतासताचचता पतानतासंमधचध्ये म्हरखखन न जतातता चध्येणताऱचता भवविषचताकिडध्ये विताटचताल किरताविव, परसंतत चताच इततम्हतासतात अशव किताम्हही 
ससोनध्येरही पतानसं असततात जव न ककि किध्येविळ आपलचतालता आपलचता चतकिलध्येलचता मतारतार्गाचव जतातनवि किरून दध्येततात, चध्येणताऱचता भवविषचताचता मतारर्गाम्हही 
तचताचचता ददवचतवितानध्ये उजताळखन टताकिततात.

आपलता मम्हतारताषष्ट्र आणण चता मम्हतारताषष्ट्रताचव लध्येकिरसं चता बताबतवत नशवबवितानच ! कितारण तसता वितारसताच आमम्हतालता लताभलता आम्हध्ये, इततम्हतासतातवल 
प्रतचध्येल पण मम्हणजध्ये दम्हऱचता - मतानकितासंचचता शबदतासंनव रचलध्येलध्ये तनखळ ससोनध्येरही पतानसं !

चता मतातवत थसोर ससंत झतालध्ये , वविचतारविसंत दम्ह झतालध्ये ! इथध्येच विवर जनमतालता आलध्ये, आणण इथध्येच आमम्हतालता म्हजतारसो विरतार्षांचचता तनदध्येतखन जतारध्ये किध्येलध्ये
तध्ये समताजसतधतारकितासंनव !
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आज चता इततम्हतासताचव उजळणव किरताविव विताटलही कितारण आज १२ जतानध्येवितारही !

चताच मम्हतान मम्हतारताषष्ट्रताचचता एकिता नवचता इततम्हतासतालता जनम दध्येणताऱचता मताउलहीसंचव जचसंतव ! म्हरविलध्येलचता सविताभभमतान आणण अससततवितालता 
पतनरजनम दध्येणतारही मतातता !

आपलचता पसोटचता रसोळता सविरताजचतास अपर्गाण किरून चता मतातवलता आपलता पदम्हलता छत्रपतव रताजता दध्येणतारही मतातता मम्हणजध्येच रताजमतातता सजजताऊ 
ममॉ सताम्हध्येब चतासंचव जचसंतव.

अरदही कितालपरविताच अखसंड कतासंतवजचसोतव सताववित्रवबताईंचव दम्ह जचसंतव पतार पडलही, कित ठध्ये कित ठध्ये चता जचसंतचता मसोठचता प्रमताणताविर सताजऱचता दम्ह म्हसोत 
असतवल.

आजचचता चता ददनव आमम्हतालता एकि प्रशन पडलताच ककि जचता इततम्हतासताचध्ये दताखलध्ये दध्येऊन आमम्हही नविवन वपढही घडविणचताचध्ये सविपन पताम्हतसो 
तनदतान तचता इततम्हतासतानध्ये तरही
आमचचता चता प्रध्येरणतामततर्तींससोबत नचताच किध्येलताच किता?

सजजताऊ भशविताच भशविबता छत्रपतव झतालता असतता ?जचसोतवरतावि कित णताचचता खतासंदचतालता खतासंदता लताऊन सत्रव भशक्षणतासताठठी झरडलध्ये असतध्ये ? चता 
थसोर सत्रवचतासनशविताच इततम्हतास म्हता इततम्हतास तरही झतालता असतता किता ? शध्येविटही इततम्हतासतालता जनम दचताचलता दम्ह एकि मताउलही च लतारतध्ये म्हध्ये दम्ह 
आमम्हही वविसरलसो ?

जचता समताजतात म्हजतारसो विरर ससत्रचतासंनता दतयचम वितारणखकि ददलही जतातध्ये, दतरतार्गा - शकतव अशव उपमता तर दध्येततात पण सवितार्गात जतासत अतचताचतारदम्ह 
ततचचताविरच म्हसोत असततात, मर अशचता समताजतालता सजजताऊ - सताववित्रवबताई सतारखचता असतामतानच मदम्हलतासंचव ओळख किरून दध्येणचतात म्हता 
इततम्हतास किता किमव पडलता ?

आज दम्ह सत्रव दम्ह दतयचमच, मर तव दभलतताचव अससो विता सविणतार्गा चव ! दम्हसंदखसंचव अससो वि मतससलमतासंचव ! तवच रतलतामगररही तसोच अनचताच ! 

अरदही आमचचता घरता -घरतापचर्गात दम्ह असमतानतता ! आज दम्ह रभतार्गातच ततचव म्हतचता !

मर म्हध्ये धड धडवत सतच समसोर असततासंनता किता इततम्हतासकितार किता किमव पडलध्ये हचता असतामतानच ससत्रचतासंचध्ये ससंसकितार रुजविणचतात ! बर जचतासंनव 
प्रचतन किध्येलध्ये तचतासंचचता पताठठीशव समताज तरही उभता रतादम्हलता किता ?

आजचता ददविस मम्हणजध्ये एकि नविता इततम्हतास जनमतालता घतालणताऱचता मताउलही चता जनम ददविस !

इततम्हतास तनमतार्गाण किरणध्ये मम्हणजध्ये झतालध्येलचता चतकितासंनता सतधतारून पतनम्हता नविता इततम्हतास घडविणध्ये … मर आजचचता चता ददविशव किरूचता एकि 
ससंकिलप….

ससत्रचतासंचध्ये दम्हरताविलध्येलध्ये म्हककिताचध्ये सथतान तचतासंनता प्रतापत किरून दध्येणचताचता ! आमचचता मतातता - भगरनव आणण मतलता-मतलहीसंमधचध्ये सजजताऊ आणण 
सताववित्रव चध्ये ससंसकितार रुजविणचताचता ! चध्येणताऱचता वपढहीलता सजजताऊ - सताववित्रव सतारखचता ससत्रचतासंचव खरही ओळख किरून दध्येणचताचता !

इततम्हतासतातवल म्हरविलध्येलध्ये म्हध्ये ससोनध्येरही पतान समताजतासमसोर उघडध्ये किरणचताचव आज खरही ररज आम्हध्ये, खतात्रव आम्हध्ये चध्येणतारता किताळ तचतासंचचता वविचतारतासंनव
- ससंसकितारतासंनव उजताळखन जताईल !

चताचव सतरुवितात आपलचता घरतापतासखन किरता ! ततमचचता मतलहीमधचध्ये सजजताऊ आणण सताववित्रव बघताचलता सतरुवितात किरता ! फ़क़त ततलताच 
नवितनमतार्गाणताचध्ये सतामरचर्गा आम्हध्ये, तचतासंचचता म्हतातखनच चता रताषष्ट्रताचध्ये नवि - तनमतार्गाण घडख दध्ये !!

पतनम्हता एकिदता रताजमतातता - रताषष्ट्रमतातता सजजताऊ सताम्हध्येब चतासंनता अभभवितादन !

जच सजजताऊ - जच भशविरताच



ससौजनच : 

आपलध्येच किताचर्गाकितर,
सजजताऊ.किमॉम
www.jijau.com
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रराजमरातरा जजजराबराई
 सजजताऊ … सजजतामतातता … रताजमतातता सजजताबताई भसोसलध्ये … मरताठठी सतामताजचताचध्ये ससंसथतापकि छत्रपतव भशविताजव मम्हतारताजतासंचचता मतातसोशव … 

अशता अनध्येकि नतावितानव आपण चतासंनता ओळखतसो. जचता विचतात बताम्हतलचतासंचता खध्येळ मतासंडखन ससंसतारताचव ततालहीम किरणचतात मतलसं दसंर असततात, तचता 
विचतात सजजताऊ तलवितारहीचव मखठ घटट पकिडणचतात दसंर म्हसोतचता. मतलसं आईकिडखन सदताचतार वि प्रध्येमताचता, तर विडडलतासंकिडखन कितरर्गातविताचता विसता 
घध्येततात, पण सजजताऊ तचतालता अपविताद आम्हध्येत.          

  भससंदखध्येडचध्ये पताच म्हजतारही मनसबदतार लखतजव जताधवि आणण मम्हताळसताबताई चतासंचचता पसोटही सजजताऊसंचता जनम झतालता. कितरर्गातविवितान वपतचताचचता 
परताकमताचध्ये पसोविताडध्ये पताळणचतात असलचतापतासखन सजजताऊसंचचता कितानताविर म्हसोतध्ये. विताढतचता विचताससोबत पतारतसंतचताचव जताणवविम्हही विताढत रध्येलही आणण 
लताचतारहीचचता वि कफिततरहीचचता रसोरताचता तचता मनतापतासखन ततरसकितार किरू लतारलचता.  पतढध्ये डडससबर इ.स. १६०५ मधचध्ये सजजताबताईंचता शम्हताजवरताजतासंशव 
दसौलतताबताद चध्येथध्ये वविविताम्ह झतालता.           

पतढध्ये लखतजव जताधवि वि शम्हताजवरताजध्ये भसोसलध्ये चतासंचचतात रताजकिकीच बध्येबनतावि तनमतार्गाण झतालता. सजजताबताईंनव आपलचता पतवशव एकितनषठ रताम्हत 
आपलचता मताम्हध्येरताशव ससंबसंध तसोडलध्ये. सजजताबताईंनता एकिख ण आठ अपतचध्ये म्हसोतव. तचतापपैकिकी सम्हता मतलही वि दसोन मतलरध्ये म्हसोतध्ये. तचतासंचता थसोरलता मतलरता 
ससंभताजव म्हता शम्हताजव रताजतासंजविळ विताढलता तर भशविताजव रताजतासंचव ससंपखणर्गा जबताबदतारही सजजताबताईंविर म्हसोतव. नतातचतासंनता, भताविनतासंनता बताजखलता सतारुन 
आपलचता कितर्गावचतात किसलचताम्हही प्रकितारचता किसखर न म्हसोऊ दध्येतता धपैचतार्गानध्ये आणण खसंबवर पणध्ये आलचता प्रससंरतालता सतामसोरध्ये जताणचताचता सजजताबताईंचता 
म्हता रतण भशविताजव रताजतासंत पतरध्येपतर उतरलता म्हसोतता.           

 शम्हताजव रताजध्ये बसंरळखरतात वितासतवचतास असततासंनता भशविताजवरताजतासंचचता आई वि विडडलतासंचव चसोख जबताबदतारही सजजताबताईंनव मसोठचता किसौशलचतानध्ये 
पध्येललही म्हसोतव. भशविताजवरताजध्ये १४ विरतार्षांचध्ये असततानता शम्हताजव रताजतासंनव तचतासंचचता म्हतातव पतणचताचव जम्हतारवर सतपखतर्गा किध्येलही. अथतार्गातच जम्हतारवरहीचव 
विदम्हविताट लताविणचताचव जबताबदतारही सजजताबताईंविर चध्येऊन पडलही. दतादसोजव किकोंडदध्येवि वि इतर कित शल अगधकिताऱ चतासंसमविध्येत सजजताबताई आणण भशविताजव 
रताजध्ये पतणचतात चध्येऊन दताखल झतालध्ये. रताजतासंचचता भशक्षणताचव जबताबदतारही पध्येललही. सजजताऊसंनव भशविरताचतासंनता रसोषटही सतासंगरतलचता तचता पतारतसंतचतात सतरू
झतालध्येलचता आणण सवितातसंतचतात ससंपलध्येलचता. सवतध्येचध्ये म्हरण किरणताचतार्गा रताविणताचता विध किरणतारता रताम ककितव परताकमव म्हसोतता, बकितासतरताचता विध किरून
दतबळचता लसोकितासंचव सतटकिता किरणतारता भवम ककितव परताकमव म्हसोतता. प्रतचध्येकि परताकमव पतरुरताचचता जवविनताचध्ये धचध्येच एकिच असतध्ये, जध्ये पतारतसंतचतात 
असततात, तचतासंनता सवितातसंतच भमळविखन दध्येणध्ये, म्हही तचतासंनव भशविरताचतासंनता ददलध्येलही भशकिविण म्हसोतव. आणण तचताससोबत आपण- समताज, तख आणण मव 
म्हही - पतारतसंतचतात आम्हसोत, म्हही प्रतचध्येकि किथध्येनसंतर ददलध्येलही जताणववि म्हसोतव. कितरर्गातवि रताजवविणचताचता एकिमध्येवि मतारर्गा मम्हणजध्ये सविरताजच सथतापन किरणध्ये
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म्हही भशविरताचतासंचव धतारणता झतालही, तव सजजताऊसंचचता चता ससंसकितारतासंमतळध्येच.रताजतासंनता घडविततानता तचतासंनव फिकत रतामताचण, मम्हताभतारततातवल रसोषटही नताम्हही 
सतासंगरतलचता तर शध्येजतारही सदरध्येविर बसविखन रताजकितारणताचध्ये पदम्हलध्ये धडध्येम्हही ददलध्ये.         

     भशविरताचतासंचचता मनतात कितरर्गातविताचव दठणरव टताकिततानताच सजजताऊसंनव तचतासंनता रताजनवतवम्हही भशकिवविलही. समतान नचताच दध्येणचताचव विरतव आणण 
अनचताच किरणताचतार्गालता किठसोरतात किठसोर भशक्षता दध्येणचताचध्ये धताडस ददलध्ये . शसत्रतासत्रतासंचचता प्रभशक्षणताविर सवित: बतारकिताईनसं लक्ष ठध्येविलध्ये . 

शम्हताजवरताजतासंचव किपैद वि सतटकिता, अफिझलखतानताचध्ये ससंकिट, आगता चध्येथखन सतटकिता अशता अनध्येकि प्रससंरतासंत भशविरताचतासंनता सजजताऊसंचध्ये मतारर्गादशर्गान 
लताभलध्ये. भशविरताच मसोठचता मसोदम्हमतासंविर असततानता, खतदद सजजताऊ रताजचकितारभतारताविर बतारहीकि लक्ष ठध्येवित असत. आपलचता जम्हतागररहीत तचता 
जतातवनध्ये लक्ष घतालत. सदरध्येविर बसखन सवित: तसंटध्ये ससोडवित.          

 रताजतासंचचता सविर्गा सविताऱ चतासंचता, लढताचतासंचता तपशवल तचता ठध्येवित. तचतासंचचता खलबततासंत, सललता मसलतवत भतार घध्येत. रताजतासंचचता रपैरम्हजध्येरहीत सवित: 

रताजचताचव धतरता विम्हतावित. भशविताजव रताजध्ये आगचताचचता किपैदध्येत असततानता रताजचताचव पखणर्गात: जबताबदतारही उततारविचतातम्हही सजजताबताईंनव किसौशलचतानध्ये 
तनभताविखन नध्येलही. भशविताजव रताजतासंचता रताजचताभभरध्येकि वि दम्हसंदविव सविरताजचताचव सथतापनता पताम्हखन रताजचताभभरध्येकितानसंतर बतारता ददविसतासंनव १७ जखन, इ.स. 

१६७४ लता तचतासंनव सवितसंत्र दम्हसंदविव सविरताजचतात शध्येविटचता शवितास घध्येतलता, आपलचता विचताचचता ८० वचता विरर्षी सजजताबताईंचध्ये रताचरडताचचता पताचरचताशव
असलध्येलचता पताचताड रताविव विरदधतापकिताळतानध्ये तनधन झतालध्ये,चता रताविव रताजमतातता सजजताबताईंचव समताधव आम्हध्ये.    

    आपलचता मनतात तचतार असलध्येलही दम्हसंदविव सविरताजचताचव ससंकिलपनता प्रतचक्षतात सताकितार किरणचतासताठठी छत्रपतव भशविरताचतासंनता जतान, चताररतच, 

चताततचर्गा, ससंघटन वि परताकम अशता रताजस वि सतविरतणतासंचध्ये बताळकिडख दध्येणताऱ चता रताजमतातता सजजताऊ भसोसलध्ये !!! - 

ससौजनच : 
http://www.baalpan.com/samajik/article-story/rajmata-jijau
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रराजमरातरा जजजराऊ

सजजतामतातता (जनम – १२ जतानध्येवितारही १५९८, : मरतचख – १७ जखन १६७४) हचता मरताठठी सतामताजचताचध्ये ससंसथतापकि छत्रपतव भशविताजव मम्हतारताजतासंचचता
मतातसोशव म्हसोतचता. भससंदखध्येडचध्ये लखतजव जताधवि म्हध्ये सजजताऊसंचध्ये विडवल म्हसोतध्ये. जताधवि म्हध्ये दध्येविगररहीचचता चतादवि घरताणचताचध्ये विसंशज म्हसोतध्ये. डडससबर इ.स.

१६०५ मधचध्ये सजजताबताईंचता शम्हताजवरताजतासंशव दसौलतताबताद चध्येथध्ये वविविताम्ह झतालता.  पतढध्ये लखतजव जताधवि वि शम्हताजवरताजध्ये भसोसलध्ये चतासंचचतात रताजकिकीच
बध्येबनतावि तनमतार्गाण झतालता,  एकिदता एकि म्हतव वपसळलता म्हसोतता,  म्हतवस पकिडणचतास २ पथकिध्ये तचतार किध्येलही पदम्हलध्ये जताधवितासंचध्ये तचताचध्ये नध्येतततवि
दतताजवरतावि जताधवि लखतजव जताधवि चतासंचता मतलरता वि सजजताबताईचता भताऊ. दतसरध्ये पथकि भसोसलध्ये चतासंचध्ये तचताचध्ये नध्येतरतवि ससंभताजव भसोसलध्ये शम्हताजवरताजध्ये
भसोसलध्ये चतासंचध्ये बसंधख किरत म्हसोतध्ये.  चतात दसोघतासंचध्ये भतासंडण झतालध्ये वि ससंभताजव भसोसलध्ये चतासंनव दतताजवरतावि जताधवितास ठतार किध्येलध्ये.  म्हध्ये लखतजव जताधवितास
समजतताच तचतासंनव रतारतानध्ये ससंभताजव भसोसलध्ये चतासंस ठतार किध्येलध्ये. म्हध्ये सविर्गा शम्हताजवरताजतासंनता समजतताच तध्ये समशध्येर घध्येऊन सतासऱ चताविर चतालखन आलध्ये
चतात शम्हताजवरताजध्ये भसोसलचतासंचचता दसंडताविर वितार लतारलता . चता प्रससंरतानसंतर सजजताबताईंनव आपलचता पतवशव एकितनषठ रताम्हत आपलचता मताम्हध्येरताशव
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ससंबसंध तसोडलध्ये. नतातचतासंनता, भताविनतासंनता बताजखलता सतारुन आपलचता कितर्गावचतात किसलचताम्हही प्रकितारचता किसखर न म्हसोऊ दध्येतता धपैचतार्गानध्ये आणण खसंबवर पणध्ये
आलचता प्रससंरतालता सतामसोरध्ये जताणचताचता सजजताबताईंचता म्हता रतण भशविताजव रताजतासंत पतरध्येपतर उतरलता म्हसोतता

सजजताबताईंनता एकिख ण आठ अपतचध्ये म्हसोतव.  तचतापपैकिकी सम्हता मतलही वि दसोन मतलरध्ये म्हसोतध्ये.  तचतासंचता थसोरलता मतलरता ससंभताजव म्हता शम्हताजव रताजतासंजविळ
विताढलता तर भशविताजव रताजतासंचव ससंपखणर्गा जबताबदतारही सजजताबताईंविर म्हसोतव. सजजताबताईंनता पदम्हलध्ये आपतच झतालध्ये नतावि किताच ठध्येविताचचध्ये म्हता प्रशन म्हसोतता
६ मदम्हनचतानसंतर दहीरताचध्ये नताविता प्रमताणध्ये ससंभताजव ठध्येविलध्ये.  चतानसंतर तचतासंनता ४ मतलध्ये झतालही चतार म्हही दरताविलही,७ विरतार्गाचता किताळ तनघतन रध्येलता.  १९
फिध्येबतवितारही फितालरतन विपैदच तरतवचता सतचतार्गासतताचचता विध्येळव भशविनध्येरहीत सजजताऊसंनता मतलरता झतालता. छत्रपतव भशविताजवरताजध्ये भसोसलध्येचतासंचता जनम झतालता.
भशविनध्येरहीत पताळणता बतासंधलता नतावि ठध्येविलध्ये “भशविताजव”.  सविततः चचता किततर्गातवितानध्ये अरर थसोर पतव भमळतालचतानध्ये जचतासंचध्ये आचतषच किकीततर्गामसंत ठरलध्ये
अशता नतामविसंत सत्रवचता पतषकिळ आम्हध्येत. पण मतलरता अतचसंत थसोर वि कितर्गाबरतार तनपजलचतामतळध्ये सजचचता मतातरतविताचव किकीतर्षी चम्हखकिडध्ये विरतार्गानतविरर्गा
रताजत रतादम्हलही अशव भतागचवितव एकि रताजमतातता सजजताबताईच शव. छत्रपतवसंचव मतातता.

भशविताजव चता लम्हतानच, पण चता क्षणतापतासखन दसोन उतम रतरु तचतालता लताभलध्ये. एकि दतादताजव वि दतसरता परमशध्येषठ रतरु प्रतचक्ष मतातता सजजताबताई!

मतातता सजजताबताईचसं कितरर्गावच फितार थसोड मम्हटलसं पतादम्हजध्ये भशविताजवचचता बतालमनताविर तचतासंचध्ये ससंसकितार घडव – घटकिध्येलता म्हसोत म्हसोतध्ये. दम्हऱचतालता पपैलख
पताडणचतासतारखसं म्हध्ये सजजताऊसंनव किठठीण किताम किध्येलसं मम्हताभतारत वि रतामताचणतातलचता आदशर्गा पतरुरतासंचचता शसौचतार्गाचचता वि नचताचताचचता किथता तव मतलतालता
रसोज सतासंरध्ये,  तर दतसऱचता तऱचध्येचध्ये रताजकितारणताचध्ये धडध्ये,  जम्हतारवरहीचव वचविसथता वि शतालध्येच भशक्षण चतासंचव मतादम्हतव दतादताजव किकोंडदध्येवि दध्येत म्हसोतध्ये.
भशविताजवरताजध्ये १४ विरतार्षांचध्ये असततानता शम्हताजव रताजतासंनव तचतासंचचता म्हतातव पतणचताचव जम्हतारवर सतपखतर्गा किध्येलही. अथतार्गातच जम्हतारवरहीचव विदम्हविताट लताविणचताचव
जबताबदतारही सजजताबताईंविर चध्येऊन पडलही.कित शल अगधकिताऱ चतासंसमविध्येत सजजताबताई आणण भशविताजव रताजध्ये पतणचतात चध्येऊन दताखल झतालध्ये. तनजतामशताम्हही,
आददलशताम्हही आणण मतघलतासंचचता सततचचता सविताऱ चतासंमतळध्ये पतणचताचव अविसथता अततशच भवरण म्हसोतव.  अशता प्रततकिख ल पररससथतवत तचतासंनव
दतादसोजव किकोंडदध्येवि चतासंचचता ससोबत नध्येटतानध्ये पतणध्ये शम्हरताचता पतनवविर्गाकितास किध्येलता.  ससोनचताचता नतासंरर घडविखन तचतासंनव शध्येतजमवन नतासंररलही,  सथतातनकि
लसोकितासंनता अभच ददलध्ये. रताजतासंचचता भशक्षणताचव जबताबदतारही पध्येललही. सजजताऊसंनव भशविरताचतासंनता रसोषटही सतासंगरतलचता तचता पतारतसंतचतात सतरू झतालध्येलचता
आणण सवितातसंतचतात ससंपलध्येलचता. सवतध्येचध्ये म्हरण किरणताचतार्गा रताविणताचता विध किरणतारता रताम ककितव परताकमव म्हसोतता, बकितासतरताचता विध किरून दतबळचता
लसोकितासंचव सतटकिता किरणतारता भवम ककितव परताकमव म्हसोतता.

प्रतचध्येकि परताकमव पतरुरताचचता जवविनताचध्ये धचध्येच एकिच असतध्ये, जध्ये पतारतसंतचतात असततात, तचतासंनता सवितातसंतच भमळविखन दध्येणध्ये, म्हही तचतासंनव भशविरताचतासंनता
ददलध्येलही भशकिविण म्हसोतव. आणण तचताससोबत आपण-  समताज, तख आणण मव म्हही – पतारतसंतचतात आम्हसोत,  म्हही प्रतचध्येकि किथध्येनसंतर ददलध्येलही जताणववि
म्हसोतव.  कितरर्गातवि रताजवविणचताचता एकिमध्येवि मतारर्गा मम्हणजध्ये सविरताजच सथतापन किरणध्ये म्हही भशविरताचतासंचव धतारणता झतालही,  तव सजजताऊसंचचता चता
ससंसकितारतासंमतळध्येच.रताजतासंनता घडविततानता तचतासंनव फिकत रतामताचण,  मम्हताभतारततातवल रसोषटही नताम्हही सतासंगरतलचता तर शध्येजतारही सदरध्येविर बसविखन
रताजकितारणताचध्ये पदम्हलध्ये धडध्येम्हही ददलध्ये.  भशविरताचतासंचचता मनतात कितरर्गातविताचव दठणरव टताकिततानताच सजजताऊसंनव तचतासंनता रताजनवतवम्हही भशकिवविलही.  समतान
नचताच दध्येणचताचव विरतव आणण अनचताच किरणताचतार्गालता किठसोरतात किठसोर भशक्षता दध्येणचताचध्ये धताडस ददलध्ये .  शसत्रतासत्रतासंचचता प्रभशक्षणताविर सवित:

बतारकिताईनसं लक्ष ठध्येविलध्ये .  शम्हताजवरताजतासंचव किपैद वि सतटकिता,  अफिझलखतानताचध्ये ससंकिट,  आगता चध्येथखन सतटकिता अशता अनध्येकि प्रससंरतासंत भशविरताचतासंनता
सजजताऊसंचध्ये मतारर्गादशर्गान लताभलध्ये. भशविरताच मसोठचता मसोदम्हमतासंविर असततानता, खतदद सजजताऊ रताजचकितारभतारताविर बतारहीकि लक्ष ठध्येवित असत. आपलचता
जम्हतागररहीत तचता जतातवनध्ये लक्ष घतालत. सदरध्येविर बसखन सवित: तसंटध्ये ससोडवित.

शम्हताजव रताजध्ये बसंरळखरतात वितासतवचतास असततासंनता भशविताजवरताजतासंचचता आई वि विडडलतासंचव चसोख जबताबदतारही सजजताबताईंनव मसोठचता किसौशलचतानध्ये
पध्येललही.  सईबताईंचचता पशचतात ससंभताजव रताजतासंचवम्हही ससंपखणर्गा जबताबदतारही तचतासंनव उचललही.  रताजतासंचचता प्रथम पतनव,  सईबताईंचध्ये भताऊ बजताजव
तनसंबताळकिर चतासंनता जतलमतानध्ये बताटविणचतात आलध्ये म्हसोतध्ये.  तचतासंचव दम्हसंदख धमतार्गात परत चध्येणचताचव इचछता म्हसोतव,  रताजतासंचताम्हही तचतालता पतादठसंबता म्हसोतता. चता
धमर्गारताजकितारणतात सजजताबताई रताजतासंचचता पताठठीशव ठताम उभचता रतादम्हलचता. एविढच नवम्हध्ये तर रताजतासंचव किनचता सखतबताईंनता, बजताजव तनसंबताळकिरतासंचचता
मतलतालता दध्येऊन तचतासंनव रताज ससोचररकि सताधलही आणण बजताजवसंनता पखणर्गापणध्ये धमतार्गात परत घध्येतलध्ये.  चता ससंपखणर्गा प्रकिरणतात तचतासंचता दषटध्येपणता वि
सदम्हषणखतता ददसखन चध्येतध्ये. चविनतासंचता उचछध्येद किरून आपणचताच मरताठचतासंचध्ये रताजच सथतापन किरणचताचध्ये वविचतार भशविरताचतासंचता मनतात घसोळख लतारलध्ये.



मतातता सजजताऊचचता वि मतातता जरदसंबध्येचचता शतभशववितार्गादतानध्ये भशविताजवनध्ये तसोरणता रड घध्येऊन सविरताजचताचध्ये तसोरण बतासंधलध्ये. पतढध्ये भशविबतानध्ये आजखबताजखचध्ये
ककिललध्ये सजसंकिख न घचताचलता सतरुवितात किध्येलही. १६४६ सतालतापतासखन भशविताजवनध्ये चताकिण,पतरसंदर,रसोम्हहीडता, रताजमताचव अशव अनध्येकि ककिललध्ये घध्येतलध्ये आणण
१९७४ सतालही भशविताजव छत्रपतव झतालध्ये !

सजजताबताईंचचता आचतषचतातलही एकिच एकि इचछता ‘आपलसं मरताठचताचसं सवित्रसंत्र रताजच वम्हताविसं’ म्हही ततचचता अलसौककिकि पतत्रतासंनव पखणर्गा किध्येलही. सजजताबताई
म्हही आपलचता मनतात तचतार असलध्येलही दम्हसंदविव सविरताजचताचव ससंकिलपनता प्रतचक्षतात सताकितार किरणचतासताठठी छत्रपतव भशविरताचतासंनता जतान ,  चताररतच,

चताततचर्गा,  ससंघटन वि परताकम अशता रताजस वि सतविरतणतासंचध्ये बताळकिडख दध्येणताऱ चता रताजमतातता म्हसोच.  मतलसं आईकिडखन सदताचतार वि प्रध्येमताचता,  तर
विडडलतासंकिडखन कितरर्गातविताचता विसता घध्येततात, पण सजजताऊ तचतालता अपविताद आम्हध्येत. शम्हताजवरताजसचचता रपैरम्हजध्येरहीत तचतासंनव दसोनम्हही भखभमकिता पतार पताडलचता.
चता ससंसकितारतासंचचता जसोरताविरतव छत्रपतव भशविरताचतासंनव म्हजतारसो विरतार्षांचव रतलतामगररही मसोडखन किताढलही, दम्हसंदविव सविरताजचताचव सथतापनता किध्येलही.  पतत्रताचचता
कितरर्गातविताविर विध्येळसोविध्येळव मताचध्येचव,  प्रसोतसताम्हनताचव,  मतारर्गादशर्गानताचव फितसंकिर घतालत तचतालता रताजभससंम्हतासनताविर अगधसषठत झतालध्येलता बघध्येपचर्षांत सजजताऊ
लढत रतादम्हलचता.  रताजतासंचचता सविर्गा सविताऱ चतासंचता,  लढताचतासंचता तपशवल तचता ठध्येवित.  तचतासंचचता खलबततासंत,  सललता मसलतवत भतार घध्येत.  रताजतासंचचता
रपैरम्हजध्येरहीत सवित: रताजचताचव धतरता विम्हतावित. भशविताजव रताजध्ये आगचताचचता किपैदध्येत असततानता रताजचताचव पखणर्गात: जबताबदतारही उततारविचतातम्हही सजजताबताईंनव
किसौशलचतानध्ये तनभताविखन नध्येलही.  भशविताजव रताजतासंचता रताजचताभभरध्येकि वि दम्हसंदविव सविरताजचताचव सथतापनता पताम्हखन रताजचताभभरध्येकितानसंतर बतारता ददविसतासंनव १७
जखन, इ.स. १६७४ लता तचतासंनव सवितसंत्र दम्हसंदविव सविरताजचतात शध्येविटचता शवितास घध्येतलता, आपलचता विचताचचता ८० वचता विरर्षी सजजताबताईंचध्ये रताचरडताचचता
पताचरचताशव असलध्येलचता पताचताड रताविव विरदधतापकिताळतानध्ये तनधन झतालध्ये,चता रताविव रताजमतातता सजजताबताईंचव समताधव आम्हध्ये.
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रराषष्ट्रमरातरा रराजमरातरा जजजराऊ मरा सराहलेबरायंचयरा जययंतती ननममत.....
अगगग्निररखख  .....!!

आज १२ जखग्निरवखररी सवर मरखठठ ठखठ्यांग्निरी आपलठख मग्निखत ककोरूग्नि ठरवखवख असख गदिवस...महखरखषषखचठख इगतहखसखलख कलखटग्निरी 
दिरणखऱठख, ससरखजठखचरी सवपग्नि सखकखरणखऱठख, सवखगभिमखग्निरी, जखधवखठ्यांचरी कनठख तर भिकोसललचरी ससग्नि असलरलठख रखजमखतख 
जरीजखऊठ्यांचरी जठठ्यांतरी.... जठखठ्यांग्निरी सवर मरखठठ ठखठ्यांचठख रकखत सवखगभिमखग्नि गभिग्निवलख प्रतठरकक  मखवळठखत गशिवबख घडवलख..जठखठ्यांग्निरी 
आपलर उभिर आठसषठ ठख सवरखजठखचख जडण घडग्निखसखठरी पणखलख लखवलर.. वरळकोवरळरी पतग्निरी महणसग्नि धरीरखग्निर शिहखजरी रखजठखठ्यांचठख
सकोबत उभठख रखगहलठख..गशिवरखठखठ्यांचठख मखतततव बरकोबरच गसरुतवहरी सवरीकखरलर अशिख कतसरतववखग्नि “रखजमखतख जरीजखऊ” 
मखसखहरबखठ्यांचरी जठठ्यांतरी.....



गपतठखचठख गशिलरदिखररीमसळर जनमखपखससग्निच दिदवरी आलरलठख असहखठ भ्रमठ्यांतरीचर चटकर  बसलरलठख, लगग्निझखलठखवरहरी परत तरीच 
दिस:खदि भ्रमठ्यांतरी वखटठठखलख आलठखग्निर आगण हरी भ्रमठ्यांतरी महणजर कर वळ गवषवतकखलख खतपखणरी घखलणठखचख प्रकखर आहर हरी 
जखणरीव झखलरलठख जरीजखऊठ्यांग्निख अग्निठ्यांत तरीबलरग्निरी ‘अगगग्निररखख’ महणसग्नि सठ्यांबकोधलर आहर.. ‘अगगग्निररखख’ जणस डरीवचलरलरी 
ग्निखगरीण,ररौद्ररुप धखरण कर लरलरी आकखशिखचरी चपलख...जरी कणखतच सखर ब्रमहखठ्यांड उजळस ग्नि टखकतर अशिरी अगगग्निररखखच...!!! तरी 
कर वळ गग्निगमषमखत्रच चमकतर पण सखर ब्रमहखठ्यांड हखदिरवसग्नि टखकणखरख आवखज करतर, कसठ्यां घडलठ्यां ठखचख मखगमसस हरी ग्नि ठरवतख
जशिरी ठरतर तशिरी गग्निघसग्निहरी जखतर...

रखजमखतख गजजखऊ हरी अशिखच गपतख ग्निरी पतरी ठखठ्यांचठख सहवखसखत दिरवरशिखच गग्निरखधखर जरीवग्नि जगलठख...गपतठखचरी अमखग्निसष 
हतठख पखगहलरी, पतरीचरी अवहरलग्निख उरत जतग्नि करूग्नि ठरवलरी... पतरी हठखत असतखग्निख पररीतठकर च जरीवग्नि वखटठठखलख 
ठरऊग्निहरी धरीर सकोडलख ग्निखहरी... आपण सरी आहकोत, दिसबळठख आहकोत असख गवचखरहरी सपशिसर ग्नि गदिलरलठख सवगभिमखग्निरी कनठख, 
कतसरतववखग्नि पतग्निरी, दिरव-धमर दिरशिखवर प्रखणखठ्यांहहग्नि अगधक प्ररम करणखररी मखतख, बलवठ्यांत अससग्निहरी ठखवग्निरी चखकररी करत 
पखतशिहखचठखसमकोर गदिरग्नि झसकखवग्निखऱठखठ्यांग्निचरी ककीव ग्नि करणखऱठख गहठ्यांदिस सरी...

वरीर सठ्यांभिखजरी रखजर आगण गपतख, बठ्यांधस दितखजरीचठख अकखलरी मततठसग्निर दिगलबखज ठवग्निखठ्यांग्निख पसरतठख ओळखसग्नि चसकलरलठख मखग्निरी 
सरी...पखतशिखहरीचठख कखळखत कतरबगखर वजरीर महणसग्नि गमरवणखऱठख, सवदरखचखररी ठवग्निखठ्यांचठख  दिसबरलखग्निर परटलरलठख असतखग्निखहरी 
धखडसखग्निर मखग्नि वर करूग्नि पखहणखऱठख.. आपलठख पसत्रखत ठख सवदरखचखररी ठवग्निखठ्यांचठख दिगलबखजरी गवरुद्ध भिखवग्निख ठरचसग्नि 
भिरणखऱठख आगण तठखलख शिस, असगवदख, रखजकखरण समजखवसग्नि सखठ्यांगसग्नि बलवठ्यांत बग्निगवणखऱठख एक गजदरी मखतख.....

‘अगगग्निररखख’ मख गजजखऊ एक मखतख हकोतठख एकख ठसगपसरूषखचरी पण कर वळ मखतखच ग्निखहरी तर कस णखचरी तररी  कनठख, पतग्निरीहरी
हकोतठख..सवर सखमखनठ सरीलख जरी ग्निखतरसठ्यांबठ्यांध,बठ्यांधग्नि असतखत तशिरी सखररी ग्निखतरी तठखठ्यांग्निखहरी हकोतरी,  तठखठ्यांग्निरी तरी पतकखरलरी 
हरी...गपतख, बठ्यांधस, जठरष्ठ गचरठ्यांजरीव सठ्यांभिखजरीचठख हतठरग्निर गववहळ बग्निलठख, पतरीचठख अपमखग्निखग्निर चरीडलठखहरी..पण हर सखर 
असतखग्निखहरी तठखठ्यांग्निरी आपलर कतरवठ सकोडलर ग्निखहरी गजद सकोडलठ्यां ग्निखहरी...

“मखतख हरी खऱठख अरखरग्निर एक गशिलपकखर असतर..गतग्निर गदिलरलर बकोध,जखग्नि हख कस ठलठखहरी गठ्यांरखपरकख जखसत 
पगवत्र,प्रभिखवशिखलरी असतर...आपलठख अपतठखठ्यांग्निख घडगवणठखच कतरवठ गतलख पखर पडखवच लखगतठ्यां”.....

जरीजखऊ सखहरबखठ्यांग्निरी हरी तसचठ्यां कर ल...जनमखलख घखलतखग्निखच गशिवरखठखठ्यांग्निख आपलठ्यां ससनदिर रूप गदिल..अगदिरी तसच तठखचठ्यां 
चररत्रहरी घडवलठ्यां....शिसगवदख,असगवदख,रखजकखरण आगण ठखवग्निखठ्यांबदिलचख दरशि अगदिरी ठखससग्नि भिरलख..दिरव,धमर, दिरशिखवर 
प्ररम करखठलख गशिकवलठ्यां... जरीजखऊठ्यांसखहरबखठ्यांग्निरी आपलठख सससठ्यांसकखरखग्निर एक पखतशिखह बग्निगवलख जको गसठ्यांहखसग्निखवर 
बसणठखआधरीच “रखजर” महणसग्नि मखनठतख पखवलख...असख बखदिशिखह-“छत्रपतरी गशिवरखठ”... शिरवटरी गकतठरक वषखरचठख 
सठ्यांघषखरग्निठ्यांतर ३२ मग्नि सकोनठखचर गसठ्यांहखसग्नि रखठगडरी अवतरलर आगण आपलठख “छत्रपतरी गशिवरखठ” गमळखलर तर ठख 
मखऊलरीमसळरच..तठखठ्यांचठख आशिरीवखरदिखग्निरच.....

गशिवरखठखठ्यांचठख हखतसग्नि तठखठ्यांग्निरी एक ग्निवख इगतहखस घडगवलख.....ग्निवख ससरखजठ सरखगपत कर लठ्यां.....

गहठ्यांदिस गहठ्यांदिस महणसग्नि जगखलख तको ठख अगगग्निररखरचठख प्रकखशिखमसळरच..... अशिख ठख “अगगग्निररखख” रखजमखतख गजजखऊ सखहरबखठ्यांग्निख 
तठखठ्यांचठख हख जनमगदिग्निरी ककोटरी ककोटरी प्रणखम...!!!

जठ गजजखऊ !!

जठ गशिवरखठ !!

       रखजमखतख गजजखऊसखहरबखठ्यांबदल गलगहणठखचख हख छकोटखसख प्रठतग्नि...जर कखहरी चसकलठ्यां असरल तर कमख असखवरी...



- गदिपरीकख.....

सरौजनठ : http://vicharanchekshitij.blogspot.in/2012/10/blog-post.html
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रराजमरातरा जजजराऊ
पखणर्गा नतावि - सजजताबताई शम्हताजवरताजध्ये भसोसलध्ये
मरतचख - १७ जखन, इ.स. १६७४
पताचताड, रताचरडचता पताचथता
विडवल - लखतजवरतावि जताधवि
आई - मम्हताळसताबताई
पतव - शम्हताजवरताजध्ये भसोसलध्ये
ससंततव - छत्रपतव भशविताजवरताजध्ये भसोसलध्ये
ससंभताजव - (ससंभताजवरताजध्ये भसोसलध्ये चता नताविताचचता नतातविताशव रललत नकिसो)
रताजघरताणध्ये - भसोसलध्ये
चलन - म्हसोन

सजजताबताई (सजजतामतातता, रताजमतातता, सजजताऊ) (इ.स. १५९४- १७ जखन, इ.स. १६७४) हचता मरताठठी सतामताजचताचध्ये ससंसथतापकि छत्रपतव भशविताजव 
मम्हतारताजतासंचचता मतातसोशव म्हसोतचता. भससंदखध्येडचध्ये लखतजव जताधवि म्हध्ये सजजताऊसंचध्ये विडवल म्हसोतध्ये. जताधवि म्हध्ये दध्येविगररहीचचता चतादवि घरताणचताचध्ये विसंशज म्हसोतध्ये. 
इ.स. १६०५ मधचध्ये सजजताबताईंचता शम्हताजवरताजतासंशव विध्येरुळ चध्येथध्ये वविविताम्ह झतालता.
बतालपण

रताजध्ये भससंदखध्येड वितनताचध्ये (सधचताचचता बतलढताणता सजलहचतातवल) पताच म्हजतारही मनसबदतार लखतजव जताधवि आणण मम्हताळसताबताई चतासंचचता पसोटही 
सजजताऊसंचता जनम झतालता. कितरर्गातविवितान वपतचताचचता परताकमताचध्ये पसोविताडध्ये पताळणचतात असलचतापतासखन सजजताऊसंचचता कितानताविर म्हसोतध्ये, पण विचताससोबत 
पतारतसंतचताचव जताणवविम्हही विताढत रध्येलही आणण लताचतारहीचचता वि कफिततरहीचचता रसोरताचता तचता मनतापतासखन ततरसकितार किरू लतारलचता.

भसोसलध्ये वि जताधवितासंचध्ये विपैर

पतढध्ये लखतजव जताधवि वि शम्हताजवरताजध्ये भसोसलध्ये चतासंचचतात रताजकिकीच बध्येबनतावि तनमतार्गाण झतालता, एकिदता एकि म्हतव वपसळलता म्हसोतता, म्हतवस पकिडणचतास
२ पथकिध्ये तचतार किध्येलही पदम्हलध्ये जताधवितासंचध्ये तचताचध्ये नध्येतततवि दतताजवरतावि जताधवि लखतजव जताधवि चतासंचता मतलरता वि सजजताबताईचता भताऊ. दतसरध्ये पथकि 
भसोसलध्ये चतासंचध्ये तचताचध्ये नध्येतरतवि ससंभताजव भसोसलध्ये शम्हताजवरताजध्ये भसोसलध्ये चतासंचध्ये बसंधख किरत म्हसोतध्ये. चतात दसोघतासंचध्ये भतासंडण झतालध्ये वि ससंभताजव भसोसलध्ये चतासंनव 
दतताजवरतावि जताधवितास ठतार किध्येलध्ये. म्हध्ये लखतजव जताधवितास समजतताच तचतासंनव रतारतानध्ये ससंभताजव भसोसलध्ये चतासंस ठतार किध्येलध्ये.म्हध्ये सविर्गा शम्हताजवरताजतासंनता 
समजतताच तध्ये समशध्येर घध्येऊन सतासऱ चताविर चतालखन आलध्ये चतात शम्हताजवरताजध्ये भसोसलचतासंचचता दसंडताविर वितार लतारलता [ ससंदभर्गा म्हविता ].

चता प्रससंरतानसंतर सजजताबताईंनव आपलचता पतवशव एकितनषठ रताम्हत आपलचता मताम्हध्येरताशव ससंबसंध तसोडलध्ये [ ससंदभर्गा म्हविता ]. नतातचतासंनता, भताविनतासंनता 
बताजखलता सतारुन आपलचता कितर्गावचतात किसलचताम्हही प्रकितारचता किसखर न म्हसोऊ दध्येतता धपैचतार्गानध्ये आणण खसंबवर पणध्ये आलचता प्रससंरतालता सतामसोरध्ये जताणचताचता
सजजताबताईंचता म्हता रतण भशविताजव रताजतासंत पतरध्येपतर उतरलता म्हसोतता.



सजजताऊसंचव अपतचध्ये

सजजताबताईंनता एकिख ण आठ अपतचध्ये म्हसोतव. तचतापपैकिकी सम्हता मतलही वि दसोन मतलरध्ये म्हसोतध्ये. तचतासंचता थसोरलता मतलरता ससंभताजव म्हता शम्हताजव रताजतासंजविळ 
विताढलता तर भशविताजव रताजतासंचव ससंपखणर्गा जबताबदतारही सजजताबताईंविर म्हसोतव.

सजजताबताईंनता पदम्हलध्ये आपतच झतालध्ये नतावि किताच ठध्येविताचचध्ये म्हता प्रशन म्हसोतता ६ मदम्हनचतानसंतर दहीरताचध्ये नताविता प्रमताणध्ये ससंभताजव ठध्येविलध्ये. चतानसंतर तचतासंनता
४ मतलध्ये झतालही ४रहीम्हही दरताविलही,७ विरताचता किताळ तनघतन रध्येलता. १९ फिध्येबतविरही फितालरतन विपैदच तरतवचता सतचतार्गासतताचचता विध्येळव भशविनध्येरहीत सजजताऊसंनता 
मतलरता झतालता. छत्रपतव भशविताजवरताजध्ये भसोसलध्येचतासंचता जनम झतालता. भशविनध्येरहीत पताळणता बतासंधलता नतावि ठध्येविलध्ये "भशविताजव".
रताजतासंचध्ये ससंरसोपन आणण कित शल कितारभतार

भशविताजवरताजध्ये १४ विरतार्षांचध्ये असततानता शम्हताजव रताजतासंनव तचतासंचचता म्हतातव पतणचताचव जम्हतारवर सतपखतर्गा किध्येलही. अथतार्गातच जम्हतारवरहीचव विदम्हविताट लताविणचताचव
जबताबदतारही सजजताबताईंविर चध्येऊन पडलही. दतादसोजव किकोंडदध्येवि वि इतर कित शल अगधकिताऱ चतासंसमविध्येत सजजताबताई आणण भशविताजव रताजध्ये पतणचतात चध्येऊन 
दताखल झतालध्ये. तनजतामशताम्हही, आददलशताम्हही आणण मतघलतासंचचता सततचचता सविताऱ चतासंमतळध्ये पतणचताचव अविसथता अततशच भवरण म्हसोतव. अशता प्रततकिख ल
पररससथतवत तचतासंनव दतादसोजव किकोंडदध्येवि चतासंचचता ससोबत नध्येटतानध्ये पतणध्ये शम्हरताचता पतनवविर्गाकितास किध्येलता. ससोनचताचता नतासंरर घडविखन तचतासंनव शध्येतजमवन 
नतासंररलही, सथतातनकि लसोकितासंनता अभच ददलध्ये. रताजतासंचचता भशक्षणताचव जबताबदतारही पध्येललही. मताम्हध्येरतात तचतानचचताविर घडलध्येलध्ये सनत एकिनताथतानचचता 
विताङरमचताचध्ये ससंसकितार तचतानव भशविबताविर किध्येलध्ये. सजजताऊसंनव भशविरताचतासंनता रसोषटही सतासंरवतलचता तचता पतारतसंतचतात सतरू झतालध्येलचता आणण सवितातसंतचतात
ससंपलध्येलचता. सवतध्येचध्ये म्हरण किरणताचतार्गा दतषट रताविणताचता विध किरणतारता रताम ककितव परताकमव म्हसोतता, बकितासतरताचता विध किरून दतबळचता लसोकितासंचव 
सतटकिता किरणतारता भवम ककितव परताकमव म्हसोतता. अशता प्रतचध्येकि रसोषटहीत तचतासंनव परताकमव पतरुरतालता भरविसंतताचध्ये सथतान ददलध्ये, तर सवितातसंतचतालता 
धचध्येचताचध्ये सथतान ददलध्ये.

प्रतचध्येकि परताकमव पतरुरताचचता जवविनताचध्ये धचध्येच एकिच असतध्ये, जध्ये पतारतसंतचतात असततात, तचतासंनता सवितातसंतच भमळविखन दध्येणध्ये, म्हही तचतासंनव भशविरताचतासंनता 
ददलध्येलही भशकिविण म्हसोतव. आणण तचताससोबत आपण- समताज, तख आणण मवम्हही - पतारतसंतचतात आम्हसोत, म्हही प्रतचध्येकि किथध्येनसंतर ददलध्येलही जताणववि 
म्हसोतव. कितरर्गातवि रताजवविणचताचता एकिमध्येवि मतारर्गा मम्हणजध्ये सविरताजच सथतापन किरणध्ये म्हही भशविरताचतासंचव धतारणता झतालही, तव सजजताऊसंचचता चता 
ससंसकितारतासंमतळध्येच.रताजतासंनता घडविततानता तचतासंनव फिकत भताविताथर्गा रतामताचण, मम्हताभतारततातवल रसोषटही नताम्हही सतासंगरतलचता तर शध्येजतारही सदरध्येविर बसविखन 
रताजकितारणताचध्ये पदम्हलध्ये धडध्येम्हही ददलध्ये.

भशविरताचतासंचचता मनतात कितरर्गातविताचव दठणरव टताकिततानताच सजजताऊसंनव तचतासंनता रताजनवतवम्हही भशकिवविलही. समतान नचताच दध्येणचताचव विरतव आणण 
अनचताच किरणताचतार्गालता किठसोरतात किठसोर भशक्षता दध्येणचताचसं धताडस ददलसं. शसत्रतासत्रतासंचचता प्रभशक्षणताविर सवित: बतारकिताईनसं लक्ष ठध्येविलसं. शम्हताजवरताजतासंचव 
किपैद वि सतटकिता, अफिझलखतानताचध्ये ससंकिट, आगता चध्येथखन सतटकिता अशता अनध्येकि प्रससंरतासंत भशविरताचतासंनता सजजताऊसंचध्ये मतारर्गादशर्गान लताभलध्ये. भशविरताच 
मसोठचता मसोदम्हमतासंविर असततानता, खतदद सजजताऊ रताजचकितारभतारताविर बतारहीकि लक्ष ठध्येवित असत. आपलचता जम्हतागररहीत तचता जतातवनध्ये लक्ष घतालत. 

सदरध्येविर बसखन सवित: तसंटध्ये ससोडवित.

जवविन

शम्हताजव रताजध्ये बसंरळखरतात वितासतवचतास असततासंनता भशविताजवरताजतासंचचता आई वि विडडलतासंचव चसोख जबताबदतारही सजजताबताईंनव मसोठचता किसौशलचतानध्ये 
पध्येललही. सईबताईंचचता पशचतात ससंभताजव रताजतासंचवम्हही ससंपखणर्गा जबताबदतारही तचतासंनव उचललही.

रताजतासंचचता प्रथम पतनव, सईबताईंचध्ये भताऊ बजताजव तनसंबताळकिर चतासंनता जतलमतानध्ये बताटविणचतात आलध्ये म्हसोतध्ये. तचतासंचव दम्हसंदख धमतार्गात परत चध्येणचताचव 
इचछता म्हसोतव, रताजतासंचताम्हही तचतालता पतादठसंबता म्हसोतता. चता धमर्गारताजकितारणतात सजजताबताई रताजतासंचचता पताठठीशव ठताम उभचता रतादम्हलचता. एविढच नवम्हध्ये तर 



रताजतासंचव किनचता सखतबताईंनता, बजताजव तनसंबताळकिरतासंचचता मतलतालता दध्येऊन तचतासंनव रताज ससोचररकि सताधलही आणण बजताजवसंनता पखणर्गापणध्ये धमतार्गात परत 
घध्येतलध्ये. चता ससंपखणर्गा प्रकिरणतात तचतासंचता दषटध्येपणता वि सदम्हषणखतता ददसखन चध्येतध्ये.

रताजतासंचचता सविर्गा सविताऱ चतासंचता, लढताचतासंचता तपशवल तचता ठध्येवित. तचतासंचचता खलबततासंत, सललता मसलतवत भतार घध्येत. रताजतासंचचता रपैरम्हजध्येरहीत सवित: 

रताजचताचव धतरता विम्हतावित. भशविताजव रताजध्ये आगचताचचता किपैदध्येत असततानता रताजचताचव पखणर्गात: जबताबदतारही उततारविचतातम्हही सजजताबताईंनव किसौशलचतानध्ये 
तनभताविखन नध्येलही.

भशविताजव रताजतासंचता रताजचताभभरध्येकि वि दम्हसंदविव सविरताजचताचव सथतापनता पताम्हखन रताजचताभभरध्येकितानसंतर बतारता ददविसतासंनव १७ जखन, इ.स. १६७४ लता तचतासंनव
सवितसंत्र दम्हसंदविव सविरताजचतात शध्येविटचता शवितास घध्येतलता, आपलचता विचताचचता ८० वचता विरर्षी सजजताबताईंचध्ये रताचरडताचचता पताचरचताशव असलध्येलचता पताचताड
रताविव विरदधतापकिताळतानध्ये तनधन झतालध्ये,चता रताविव रताजमतातता सजजताबताईंचव समताधव आम्हध्ये.

सजजताबताई म्हही आपलचता मनतात तचतार असलध्येलही दम्हसंदविव सविरताजचताचव ससंकिलपनता प्रतचक्षतात सताकितार किरणचतासताठठी छत्रपतव भशविरताचतासंनता जतान, 

चताररतच, चताततचर्गा, ससंघटन वि परताकम अशता रताजस वि सतविरतणतासंचध्ये बताळकिडख दध्येणताऱ चता रताजमतातता म्हसोच.

ससौजनच : 
https://www.facebook.com/notes/521307837918836/
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