या मित्ाांनो! सदां र पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

बाप्पा रावल
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येत.े

पण
तुम्ही ते फ़ुकट का घ्यावं?
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तम्ु हालाही आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ानां ा हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

बाप्पा रावल
(कादबां री)

अक
ां ु श वशगां ािे

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन
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• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे
फ़ॉरर्डा करू िकतव.
हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककिंवा
वाचनाव्यकतररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी ईसाकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

मनोगत
बाप्पा रावल नावाची कादबां री
वाचकापढु े ठे वताांना मला अवतशय आनांद
होत आहे. बाप्पा रावल ही सावहत्य
ववश्वातील माझी एकोणपन्नासवी पस्ु तक
असनू माझी जी इवतहास लेखनाची गोिी
होती. ती पणु ण झालेली असल्याचां समाधान
लाभत आहे.
मी रोजचे लेख वलवहणारा व्यक्ती. पवु ी वेळात वेळ काढून
लेख वलहायचो. पण कायणभार वाढल्यानां सध्या वेळ वमळत नाही.
त्यातही आताही वेळात वेळ काढून लेख वलवहतो.
मला कादबां रीचां वलखाण करणां आवितां. कारण कादबां री
एक वदघण कथा असते. त्यातच त्या वदघण कथेत आपल्याला
आपल्या भावना मनसोक्त व्यक्त करता येतात.
बाप्पा रावल ही अशी कादबां री की ज्या कादबां रीत बाप्पा
रावलचां कायण लपलेलां आहे. ही कादबां री वदघण स्वरुपात
वलवहण्याचा मानस होता. परांतू वेळेअभावी ती लघू स्वरुपात
बनली. बरे च वदवसपयंत ती कादबां री रें गाळली होती. म्हणनू च मला
ती पणु ण करताांना लघू स्वरुपात पणु ण करावी लागली.

कोणी म्हणतात की बाप्पा रावलचां कायण वहदां सांू ाठी होतां.
परांतू मी ठामपणे साांगतो की बाप्पा रावलनां मस्ु लीमाांनाही तेवढा
त्ास वदला नसेल. कारण बाप्पानां पसतीस मस्ु लीम वियाांशी वववाह
के ला होता. त्याच
ां े कळत नकळत त्याांच्याशी नात्याचे सांबधां होतेच.
बाप्पा रावलनां त्याच मस्ु लीमाांना त्ास वदला. ज्या मस्ु लीम
राज्यकत्यांची नजर भारतावर होती. ज्याांनी राजा दावहरला कपटानां
ठार के लां होतां. ज्यानां ी वसांध धोक्यानां वमळवला होता नव्हे तर या
देशातील तमाम आया बवहणींच्या इज्जती वेशीवर टाांगल्या होत्या.
बाप्पा रावलनां हे जेव्हा पावहलां. तेव्हा त्याांच्या मनाचा वतळपापि
झाला. तसां पावहल्यास ते त्यानां ा तसां होणां आविलां नाही. या
देशातील वीर परुु षाांची अशी गत होणां बाप्पाला लाजीरवाणी गोष्ट
वाटली. त्यातच बाप्पानां ठरवलां, आपण या भारताची राजा
दावहरच्या पराभवानां गेलेली अब्रू परत वमळवनू द्यायची. म्हणनू
बाप्पानां रुद्रावतार धारण के ला. त्याच्या समशेरी तळपू लागल्या.
त्यातच एक वदवस असा उगवला की बाप्पा रावलनां अरबाांना
भारतातनू बाहेर काढलां. तशीच त्याांनी अशी भीती वनमाणण के ली
की त्याांच्या मृत्यनू तां र जवळपास दोनशे वषणपयंत अरब भारतात
भटकले नाही. असा हा बाप्पाचा इवतहास.
त्याांनी मस्ु लीमाांना या देशातनू का बरां बाहेर काढलां? असा
जर कोणी प्रश्न के लाच तर त्याचां उत्तर आहे देशप्रेम. बाप्पाच्या
मनात देशभक्ती कुटकुट भरलेली होती. त्या देशाच्या प्रेमासाठी

बाप्पा रावल जगत होते नव्हे तर लढत होते. त्याच देशभक्तीखातर
बाप्पा रावलनां आपल्या तारुण्यातील वषण अवपणली आवण कायण पणू ण
होताच त्याांनी सन्ां यासही पत्करला. ते राज्यात ओझां बननू रावहले
नाहीत. याच त्याच्ां या कतणबगारीमळ
ु ां त्याांना लोकां बाप्पा अथाणत
बापाचा बाप म्हणू लागले.
आज बाप्पा रावल जीवांत जरी नसले तरी त्याांचा इवतहास
हा अजरामर आहे. हा वहदां स्ू थानी देश आहे. पण तरीही या देशातील
बाप्पा रावल सारख्या वीर परुु षाच
ां ी गाथा पाठ्यपस्ु तकात वदसत
नाही. पाठ्यपस्ु तकात वदसतो, त्या ववदेशी लोकाांचा इवतहास. जो
इवतहास या लोकाांच्या काही कामाचा नाही.
या देशात अनेक बाप्पा रावलसारखे वीर परुु ष झाले. ज्याांनी
आपली अख्खी हयात आपल्या देशासाठी खचण के ली.
बाप्पाच्याही मनात कायण करण्याची उमी उन्मळून आली नसती.
परांतू त्याांनी ववचार के ला की माझा देश हा शरु वीराांचा देश आहे.
मग अशा शरु वीराांच्या देशावर या ववदेशी अरबाांचां आक्रमण का?
म्हणनू च त्याांनी त्यानां ा या देशातनू खदेिून टाकण्याचा वविा
उचलला. तो पणु णही के ला.
अशा या बाप्पा रावलची कहाणी. जरी ही कादबां री कमी
पानात असली तरी वाचनीय आहे. मद्दु से दू आहे. थोिाफार
अफगावनस्तानचा भाग टाकला आहे. जो कांटाळवाणा वाटतो. तो

भाग तेवढा जर सोिला तर बाकी सगळांच छान आहे. तो भाग हा
बाप्पाचा इवतहास साांगत असताांना वलवहणां भाग पिल.ां आता
वाचक म्हणनू तम्ु ही हा भाग वाचा. कसा काय वाटतो ते सागां ा.
तमु च्या प्रवतवक्रयेनेच माझां लेखन वाढेल. एवढच
ां तम्ु हास सागां णां
आहे. बाप्पा रावल वाचा व प्रवतवक्रया नाही वदल्या तरी चालेल.
परांतू बाप्पा रावलसारख्या भारतीय वीराचा इवतहास जाणनू घ्या
एवढांच तम्ु हाला ववनतां ी आहे.
आपला अक
ां ु श वशगां ािे
नवगपरू ९९२३७४७४९२

ही कादबां री
बाप्पा रावल
याांचे स्मतृ ीस
सवदर सिवपणत

बाप्पा रावल

बाप्पा रावल
(कवदबां री)

अक
ां ु ि शिगां वडे

ही कवदबां री इशतहवसवर्र आधवररत काल्पवनक असनू यव
कवदबां रीतील ्थळे , व्यक्ती र् घटनव कवल्पशनक आहेत. त्यवत
कोिवच्यवही भवर्नव दख
ु वशर्िे हव हेतू नवही. कोिवही ्थळ,
व्यक्ती र्व घटनेिी प्रत्यि र्व अप्रत्यि सांबांध नवही. तसव तो
आढळून आल्यवस तो शनव्र्ळ योगवयोग सिजवर्व.

सस्ां कृ ती......एखाद्या व्यक्तीसमहु ाची प्रवृत्ती, मल्ु ये, ध्येये, प्रथा
प्रघात इत्यादी सामाईक बाबी याच
ु न इस पू
ां ी एकत्ीत गफ
ांु न. ती गांफ
१०,००० वषाणपवु ी गोबस्ु तान व अझरबैजानच्या सांस्कृ तीचा
अभ्यास के ल्यास वदसनू येते. त्याला मानवी ज्ञान, समजतू ी व
वतणणक
ू याची जोि वदली आहे. मनष्ट्ु यप्राणी व त्याच्या भोवतालचा
परीसर वमळून वनसगण बनतो.
भारतीय सांस्कृ ती ही बहूआयामी सांस्कृ ती आहे. ज्यामध्ये
भारताचा महान इवतहास, भगु ोल आवण ववज्ञान दिलेला आहे. ही
सांस्कृ ती वसांधू प्रदेशापासनू सरुु झाली व त्यात पढु े वैवदक सांस्कृ तीनां
भर टाकली. पढु े ही सस्ां कृ ती अवधक ववकसीत होत जावनू त्यातनू

बौद्ध, जैन सांस्कृ त्या ववकसीत झाल्या. त्यातच या सांस्कृ त्याांनी पढु े
जावनू धमाणचे स्वरुप घेतले.
या सवण सांस्कृ त्यावर के वळ भारतीय आचारववचाराांचाच
प्रभाव पिला नाही तर इतर देशातीलही आचार ववचाराांचा प्रभाव
पिला. त्यातच त्या त्या देशाांच्या प्रथा, परांपरा, ररती ररवाज याांचाही
प्रभाव पिला. आज या सांस्कृ तीत वशख, फारशी, विश्ती
सस्ां कृ त्याही सहभागी झाल्या आहेत.
भारत हा उपमहाविपाांचा समहु होता. भारतीय सांस्कृ ती ही
कमण प्रदान सांस्कृ ती आहे. ज्यावेळी मोहेंजोदािोचां उत्खनन झाल,ां
त्यावेळी मावहती पिलां की ही सस्ां कृ ती मेसोपोटेवमया व वमश्रच्या
सांस्कृ तीपेक्षा महान आवण समकालीन आहे. मेसोपोटेवमया
सांस्कृ तीत समु ेररयन, असीररयन बेवबलोवनयन आवण खाल्दीच्या
सस्ां कृ तीचा समावेश करण्यात आला तर वमश्र सस्ां कृ तीत यनु ान, रोम
आवण इराणच्या सांस्कृ तीचा समावेश झाला.यात वकत्येक सांस्कृ त्या
आज नष्ट झालेल्या आहेत. परांतू आजही भारतीय सांस्कृ ती ही
जीवांत आहे.
आज समु ेररयन, ग्रीक, इवजवप्शयन, वसांध-ू सरस्वती,
बेवबलोवनयन, मायन, इक
ां ास ह्या सस्ां कृ तींचा शोध लावनू त्याच
ां ा
अभ्यास के ला गेला आहे. पारांपाररक अभ्यासवगण समु ेररयन

सस्ां कृ तीला सवाणत प्राचीन मनात आलेला आहे आवण त्या
सस्ां कृ तीसाठी इ.स.पू ३५०० हे वषण नमदू के लेलां आहे. इवजवप्शयन
सांस्कृ तीसाठी इ.स.पू ३१०० हे वषण वनवित के ले गेले आहे तसेच
वसांधू सांस्कृ ती इ.स.पू २६०० ह्या वषी घिली अशी समजतू आहे.
प्राचीन ग्रीक सांस्कृ ती इ.स.पू ३००० एवढी जनु ी आहे असां मानलां
जात. समु ेररयन सांस्कृ तीत तयार झालेली पवहली वसाहत इ.स.पू
५३०० एवढी जनु ी आहे तर नाईल खोऱ्यात स्थावयक झालेल्या
जमातीने इ.स पू ५३०० च्या जवळपास शेती करण्यास सरुु वात
के ली असे मानले जाते. वसांधू सांस्कृ तीतील 'मृदीय नवपाषण
अवस्था', इ.स.पू ५५०० एवढी मागे नेता येईल आवण ह्याच
सांस्कृ तीतील खाद्य उत्पन्न करणाऱ्या यगु ाची सरुु वात ही इ.स.पू
७००० इतकी प्राचीन ठरते. महाभारत सांस्कृ ती ही एक सस्ु थावपत
सस्ां कृ ती होती आवण ह्या सस्ां कृ तीत रथ, घोिे, हत्ती, उांट, ववस्फोटक
आवण इतर शस्त्ाांचा समावेश होता. ह्या सांस्कृ तीतील समाज हा
जातींवर आधारलेला समाज होता आवण ह्या समाजात प्रस्थावपत
धावमणक ववधी, प्रगत दृक खगोलशास्त्, राजवािे आवण नौका,
कापसू आवण रे शीम ह्याांच्या पासनू तयार के लेले कपिे आवण प्रगत
खवनजशास्त् सोने, चादां ी,ताांबे लोखिां ह्या साऱ्याच
ां ा समावेश होता
आवण हे सारे इ.स.पू ५५६१ च्या आधी होते.

महाभारत सांस्कृ ती सवाणत प्राचीन सांस्कृ ती आहे. वसांध-ू
सरस्वती सस्ां कृ तीच्या काही स्थळावां र झालेल्या परु ातत्व
सांशोधनात इ.स.पू ७००० सालापयंतचा काळ उलगितो. या
वनसगाणमध्ये जीवनाच्या उत्कषाणला अनक
ु ू ल असे बदल करून
म्हणजेच वनसगाणवर काही सांस्कार करून मनष्ट्ु य आपली जीवनयात्ा
चालववतो. तो के वळ बाह्य ववश्वातील पदाथांवर सांस्कार करतो असे
नव्हे, तर स्वत:चा देह, मन आवण बद्ध
ु ी याच्ां यावरही सस्ां कार करून
स्वत:त बदल घिवनू आणतो. सांस्कृ ती या शब्दात हे दोन्ही
प्रकारचे बदल अवभप्रेत आहेत.
सस्ां कृ तीची दोन रूपे असतात, एक िोळ्याला जाणवणारे व
दसु रे ज्ञानेंवद्रयाांिारे जाणवणारे . घरे , कपिे इ. स्थल
ू वस्तांचू ा उपभोग
घेत असतात. हे सांस्कृ तीचे बाह्य रूप. सांस्कृ तीचे दसु रे रूप म्हणजे
माणसाने सामावजक जीवन जगण्यासाठी ठरवनू घेतलेली रीत होय.
योग्य-अयोग्य, पाप-पण्ु य, इत्यादी. सांकल्पना तसेच कौटुांवबक
नाती, वागणक
ू इत्यादी गोष्टी या परांपरागत असतात. या गोष्टी
माणसू एकटा वनमाणण करीत नाही, तो समहू ाने त्या करत असतो.
वहदां ू सांस्कृ तीच्या सांदभाणत ववववध सांकल्पना मानल्या आहेत.

१. ऋणकल्पना- ही भारतीय समाजशास्त्ीय महत्वाचे
सक
ां ल्पना असनू आश्रम व्यवस्थेशी या सक
ां ल्पनेची सागां ि
घातलेली वदसनू येते.
२. आश्रम-मानवी आयष्ट्ु याचे चार भाग कल्पनू त्या प्रत्येक
भागाला आश्रम असे नाव वदले आहे.ब्रह्मचयण, गृहस्थ ,वानप्रस्थ
आवण सांन्यास असे हे चार आश्रम आहेत.
३. परुु षाथण- धमण, अथण, काम, मोक्ष हे चार परुु षाथण मानले
असनू नीतीशास्त्ाच्या दृष्टीने याला ववशेष महत्त्वव आहे.
४. चातवु णण्यण-ब्राह्मण, क्षवत्य, वैश्य आवण शद्रू असे चार वणण
मानले गेले आहेत .
५. प्रतीक सांकल्पना- स्ववस्तक, कमळ, कलश ,यज्ञ अशी
ववववध प्रतीके ही भारतीय सांस्कृ तीचे महत्त्वाचे घटक आहेत.
आज इवतहासाचा अभ्यास के ल्यास असे वदसनू येते की आज
भारतीय धमण हा इतर धमाणपेक्षा जनु ा धमण आहे. ज्यात वहदां ,ू बौद्ध,
जैन, वशख हे धमण मोितात. आज जरी या धमाणची आकिेवारी
पावहली तर आज ह्या धमाणची लोकसांख्या कमी झालेली आहे.
आज वहदां ू व बौद्ध धमण हे जगात अनक्र
ु मे वतस-या व चवथ्या
क्रमाक
ां ावर आहेत. भारतात मात् हे धमण जास्त प्रमाणात असनू वहदां ू
धमण ८०.४ प्रवतशत तर मस्ु लीम धमण १३.४ प्रवतशत आहे.

महत्वपणू ण गोष्ट ही की भारतात एके काळी एकही मस्ु लीम नव्हता.
पण आज त्याची सख्ां या वाढत चाललेली आहे. कारण भारत हा
सवहष्ट्णू स्वभावाचा देश आहे.
भारत हा धमणवनरपेक्ष देश असनू या देशात आज वखिन,
यहूदी,फारशी व इतर धमाणतील लोकांही शाांततेनां वनवास करतात.
आज भारतात के वळ धमणच नाही तर जातीही वनवास करतात.
तसेच क्लेशही धमण आवण जातीच्याच आधारे होतात. आज या
भारतात जातीनसु ार मख्ु य रुपात चार गटात वगणवारी झालेली वदसनू
येते. ब्राम्हण, क्षत्ीय, वैश्य आवण शद्रु . त्या त्या वगाणनसु ार आज
त्या त्या वगाणत वववभन्न जातीचा समावेश के ल्या गेला आहे.
या देशात गाईला ववशेष महत्व असनू गाईच्या दधु ापासनू
बनलेले वेगवेगळे पदाथण या देशात वापरले जातात. तसेच गोहत्या
अपराध मानतात.
************************
अरबी लोकां हे पविम आवशया खांिात राहात होते. त्याांची
भाषा व सस्ां कृ ती वेगवेगळी होती. इस पवू ण नवव्या शतकात एक
अक्कादी भाषेचा वशलालेख सापिला. त्या वशलालेखात

असीररयाई साम्राज्याच्या करकर यद्ध
ु ात सीरीयाला वजांकल्याचां
वणणन आहे. यामध्ये असीरीयाचा राजा शल्मानसेर तृतीय याने जो
माल लटु ला होता. त्यात अरबाांच्या एकहजार उांटाांचा समावेश
होता. त्यात त्यानां वगन्दबचू ा पराभव के ला होता. जो अरबाांचा
सरदार होता.
यारब........अरबी भाषा बोलणारा पवहला व्यक्ती. अरबी
लोकां हे मेसोपोटेवमयाच्या पविम भागात वसलेले होते. ते
बवु द्धजीवी होते. त्यातीलच एक बवु द्धजीवी अल हमदानी, त्याचां
म्हणणां होतां की त्याांना अरब न म्हणता गरब म्हणावां. ज्याचा अथण
पविम असा होतो. परांतू कालातां रानां त्याचा अपभ्रश
ां अरब असा
झाला. तसेच एक प्राचीन अरब इवतहासकार अल मसदू ी म्हणतो
की सरुु वातीला हा शब्द अराबाह वादी च्या लोकाांसाठी होता. परांतू
नतां र तो शब्द सवणश्रतू झाला. आता पष्ट्ु कळ मिां ळी हे अरबानां ा
मस्ु लीम समजत असनू त्याांच्यासारखे मानत असतात. परांतू सत्य
परीस्थीती पाहता ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.पष्ट्ु कळसे अरब
हे ईसाई आहेत तर काही मांिळी ही यहूदी आहेत. वििन आवण
मस्ु लीम पवु ी या भारतात पांधरा धमण अवस्तत्वात होते. जे वहदां त्ू वाशी
जळ
ु ले होते.

सरुु वातीला लोकां जांगलात राहात होते. आपली गजु राणही
जगां लातच करीत होते. काही धमण असेही होते की जे वनसगण, पवु णज
व काही काल्पवनक देवीदेवताांची पजु ा करीत होते. प्रत्येक टोळीचा
वेगळा देव असायचा. परांतू जसजशी प्रगती झाली, तसतसा धमण
ववकसीत होत गेला. वनयम बनवले गेले.
धमाणच्या या कल्पनेत सवाणत पवहला धमण येतो, तो वैवदक धमण.
कोणी म्हणतात की बाकी सवण धमण होते. परांतू वैवदक धमण अवजबात
नव्हताच. परांतू वैवदक धमण हा इस पवु ण वीसहजार वषाणपवु ी
अवस्तत्वात आला. परांतू त्याला साजेसां नाव नव्हत.ां कोणी त्याला
आयण धमण म्हणत तर कोणी त्याला सनातन धमण म्हणत. हा धमण
आयाणच्या आगमणानांतर भारतात अवस्तत्वात आला असावा. मात्
त्यापवु ी भारतात आवदवासी टोळ्या होत्या. ज्याांना धमण म्हणजे
काय, तेही समजत नव्हतां.
या वठकाणी पवु ी आवदवासीच्या अनेक टोळ्या अवस्तत्वात
होत्या. जे फक्त आपलां अवस्तत्व वसद्ध करण्यासाठी एकमेकाांशी
भाांित नव्हे तर यद्ध
ु ही करीत असत. परांतू ज्यावेळी आयण भारतात
आले, त्यावेळी येथे असलेल्या या शरू आवदवासी टोळ्याांवर
आयांना सहज ववजय प्राप्त करता येत नव्हता. त्यामळ
ु ां की काय,
त्याांनी भारतात आल्यावर या आवदवासी लोकाांना मख
ु ण बनवलां व

या आवदवासी टोळ्या मख
ु ण बनत गेल्या. त्या टोळ्या मग जे
आयांनी सागां ीतल,ां तसां तसां करीत गेल्या.
आयांनी त्याांना देवावदकाांच्या कल्पना साांगीतल्या. देव
असतो, त्याबरोबर भतू ही असतो हेही साांगातलां. त्यातनू च भीती
वनमाणण झाले. याच भीतीतनू ररतीररवाज, प्रथा परांपरा, वनयम वनमाणण
झाले. त्या वनयमात पढु े स्वाथणपणा आला व वनयमातही भेदभाव
वनमाणण झाला.
वनयमाचां े दोन प्रकार पािण्यात आले. आपल्या फायद्याचे
वनयम व गैरफायद्याचे वनयम. गैरफायद्याचे वनयम हे आवदवासींना
प्रदान करण्यात आले व फायद्याचे वनयम हे आपल्यासाठी. याच
वनयमाांच्या गैरव्यवहारातनू पढु े आयांनी आवदवासींना गल
ु ाम के ले.
हाच आयणधमण होय. त्यावेळी या भारतात कोणीच दवलत, कोणीच
क्षत्ीय, कोणीच ब्राम्हण व कोणीच वैश्य नव्हते. फक्त आवदवासी
व आयण असे दोनच गट होते. हे चार वणणगट आयांनीच आपल्या
स्वाथाणसाठी वनमाणण के ले असावे.
या आयांनी जे वनयम त्यावेळी स्थापन के ले. त्या वनयमातनू च
पढु े धमण स्थापन झाला. अथाणत त्या वनयमाांना धमाणचे स्वरुप प्राप्त
झाले. हाच सनातन धमण होय. यालाच पढु े वहदां ू धमण मानल्या गेले.

ह्या श्रेणीत दसु रा धमण येतो जैन. हा देखील प्राचीन धमण आहे.
असां मानतात की रामायण काळात राजा जनक हा जैन धमाणचा
अनयु ायी होता. तसेच महाभारत काळात नेवमनाथ हा जैन धमाणचा
वतथणकार होता. जैन धमाणत एकुण चोवीस वतथणकार झालेले आहेत.
वतसरा धमण म्हणनू जगात यजीदी धमण मानला जात होता. हा
धमण ६७६३ वषाणपासनू अवस्तत्वात होता. अथाणत येशू विस्ताच्या
इस पवु ण ४७४८ वषाणपवु ी. या धमाणला वहदां ू धमाणची एक शाखाच
मानले जाते होते.
चवथ्या क्रमाांकाचा धमण म्हणनू यहूदी धमाणला महत्वपणू ण
स्थान होते. इिाईलचा राजधमण यहूदी होता. हा चमत्कारी धमण
असनू या धमाणच्या स्थापनेचा काळ हा इस पवु ण दोनहजार मानला
जातो. याचा आरांभ प्राफे ट अब्राहम याने के लेला असनू प्राफे ट मसु ा
याने या धमाणला नवीनतम स्वरुप प्रदान के ल.ां तसेच या धमाणला
नावही वदलां.या प्राफे चच्या यहूदी धमाणवरुनच पढु े मस्ु लीम आवण
वििन धमण तयार झालेले आहेत असे इवतहासकार मानतात.
पाचव्या क्रमाांकाचा धमण हा पेगन धमण. हा धमण रोम, अरबच्या
भागात जास्त वाढला होता. या धमाणला जमणनी मध्ये जास्त महत्व
प्राप्त झालां होत.ां हा धमण वििन धमाणपवु ी अवस्तत्वात होता.याच
धमाणच्या वेळी यरु ोपात यजीदी, सबाईन व यहूदी धमण अवस्तत्वात

होते. परांतू इस्लाम आवण वििन धमाणच्या अवस्तत्वानांतर हा धमण
पणू णतः नष्ट झाला.
सहाव्या क्रमाांकावर जरथिु धमण होता. ज्याला आता फारसी
धमण म्हटलां जातां. या धमाणची स्थापना इराणमध्ये झाली. ती जरथिु
नावाच्या व्यक्तीनां के ली. हा प्राचीन इराणचा राजधमण होता. तसेच
हा धमण इस पवु ण १७०० ते १५०० मध्ये अवस्तत्वात होता. ज्यावेळी
राजा सदु ास वहदां स्ू थानात राज्य करीत होता. ज्या वहदां स्ू थानाचां नाव
तेव्हा आयाणवतण होत.ां
ज्यावेळी राजा सदु ास आयाणवताणमध्ये राज्य करीत होता.
त्याचवेळी हजरत इब्राहीम हा आपल्या धमाणचा प्रसार व प्रचार
करीत होता. त्यावेळी इराणमध्ये पारसी, ग्नोवस्तवसस्म, याज्दावनस्म
अहल हक्क प्रचलनमध्ये होते. आता त्याची जागा वशया आवण
सन्ु नीनां घेतली आहे. जे मस्ु लीम धमाणला मानतात.
सातव्या क्रमाांकावर विू ू नावाचा धमण होता.हा धमण आविका
व कै रे वबयात अवस्तत्वात होता. या धमाणला सहाहजार पेक्षाही
जास्त जनु ा धमण समजण्यात येतो. परांतू ज्यावेळी वििन व मस्ु लीम
धमण वाढीस लागला. तेव्हा हा धमण लयास गेला.
आठव्या क्रमाक
ां ावर त्यावेळी बौद्ध धमण होता. हा भारतातील
प्राचीन धमण. याची स्थापना तथागत गौतम बद्ध
ु याांनी के ली. ह्या धमण

स्थापनेचा कायणकाळ हा इसपवु ण ५६३ ते इस पवु ण ४८३ समजला
जातो. हा धमण तथागताच्या महापरीवनवाणणानतां रही जगातच
वाढतच गेला. त्याचां मळ
ु कारण या धमाणतील अवहसां ावादी
दृवष्टकोण.
नवव्या क्रमाांकावर कांफ्यवू शयस नावाचा धमण होता. याचा
जनक कांफ्यवू सयसचा जन्म हा इसपवु ण २८ आगष्ट ५५१ मध्ये झाला.
तसाच तो चीनच्या शानिोंगच्या क्यफ
ू ू शहरात झाला. तसां पाहता
हा धमण चीनमध्ये जास्त प्रमाणात वाढू लागला होता.
दहाव्या क्रमाांकावर वशांतो हा धमण होता. हा धमण मख्ु यतः
जपानमध्ये होता. ह्या धमाणत जी तत्वे होती. त्यातील बरीचशी तत्वे
ही बौद्ध धमाणतनू घेतलेली होती. हा धमण इस पवु ण वतस-या
शताब्दीपासनू तर इस आठव्या शताब्दीपयंत वटकला. ह्या धमाणची
मान्यता होती की जपानचा राजपरीवार हा सयु णदवे ी अमावतरासू
ओवमकामी पासनू उत्पन्न झाला आहे.या देवीचे वनवासस्थान हे
पवणत, नद्या, िोंगर, पठार,झािां, पशू पक्षी तसेच चांद्र आवण सयु ाणच्या
उजेिात आहे.
अकराव्या क्रमाांकावर ताओ धमण होता.इस पवु णच्या दसु -या
शताब्दीपासनू या धमाणची सरुु वात झाली. या धमाणच्या पष्ट्ु कळ

शाखाही होत्या. परांतू तो नांतर दोन भागात ववभागल्या गेला.पवहला
अनचनताओ पथां आवण दसु रा चियीताओ पथां .
बाराव्या क्रमाांकावर नािीक नावाचा धमण होता. हा धमण पवु ी
यरु ोपीय देशात प्रचलीत होता. या धमाणतील लोक हे ओविनी
नावाच्या देवतेला मानत असत.
तेराव्या क्रमाांकावर यनु ानी धमण होता. त्याला ग्रीक धमणही
म्हणत. हा धमण त्यावेळी ग्रीस तसेच आजबू ाजच्ू या परीसरात
प्रचलीत होता. ही मांिळी वजझस, हरक्यल
ु स आवण अपोलो
देवीदेवताांना जास्त मानत असत.
रोमन हा चौदाव्या क्रमाक
ां ावरील धमण. सपां णू ण रोमन
साम्राज्यात हा धमण प्रचलीत होता. मख्ु यत्वे हा धमण इटली, फान्स
आवण जमणनीमध्ये प्रचलीत होता.
पधां राव्या क्रमाक
ां ावर रवशयन धमण होता. दहाव्या शताब्दीच्या
शेवटपयंत या धमाणचा प्रभाव वटकला. हा धमण वहदां ी आवण पारसी
धमाणशी वमळताजळ
ु ता होता. ह्या धमाणतील मांिळी अग्नी, सयु ,ण
पवणत, वायू आवण वृक्षाला जास्त मानत असत. तसेच पावसाळ्यात
किािणा-या वीजेलाही ते मानत असत. या वीज देवतेचां नाव
'पेरुन' ठे वलां होत.ां कोणत्याही शभु कामाचे वेळी ह्या पेरुन नावाच्या
देवतेला साक्षी माननू शपथ घेतली जात असे. या पेरुन देवतेचीच

पजु ा मख्ु य पजु ा मानली जात असे. ही मांिळी ज्याप्रमाणे पेरुन
देवतेला मानत. तसेच ते रोग आवण स्वारोग या नावाच्याही देवतेला
मानत असत.
प्राचीन काळ........ह्या काळात बरे चसे धमण हे सयु ाणला जास्त
मानत असत. त्यावशवाय ते होसण, यारीला, दाझबोग याही देवतेला
मानत. चमत्काराला अनन्यसाधारण महत्व होतां. सयु ाणव्यवतरीक्त
रुसच्या भागात वबरीगीन्या, दीवा, जीवा, लादा, मकोश आवण
मरे ना ह्यादेखील देवताांना मानत असत.
प्राचीनकाळात ही मरे ना देवी मृत्यचू ी देवता होती. आताही
कधी कधी रवशयात खोदकामाचे वेळी या रवशयातील परु ातन देवी
देवताांच्या लाकिाच्या तसेच दगिाच्या मत्ु याण सापितात. काही
मत्ु याणत अनेक िोके सापितात तर काही मत्ु याणत अनेक हात.
अथाणत एका वाक्यात सागां ायचां झाल्यास रुसच्या प्राचीन
देवीदेवतात व वहदां ू धमाणतीत देवीदेवतात खपु मोठ्या प्रमाणात
साधम्यण आहे.
आज बरे चसे धमण हे कालबाह्य झाले. त्याची काही कारणांही
आहे. पवहलां महत्वपणू ण कारण म्हणजे सतत होणारां यद्ध
ु .या
यद्ध
ु ानतां र वजांकणारा राजा हा प्रजेवर अनन्वीत अत्याचार करीत
असे. तसेच जबरदस्तीनां धमांतरणाची प्रवक्रया राबवीत असे.

त्यातच आपल्याला फालतचू ा त्ास नको म्हणनू लोकाांनी ते ते धमण
वस्वकारले.,आपले धमण सोिले. पयाणयानां सागां ायचां झाल्यास
स्वतांत्र्यतेचा अभाव असल्यानां बरे चसे धमण समाप्त झाले. आज
सामान्य माणसाांना त्याांचां नावही मावहत नाहीत.
आज वहदां ,ू मसु लमान, वििन, बौद्ध व जैन हे प्रमख
ु धमण जर
सोिले तर बाकी धमाणची सांख्या कमी झालेली आहे. ते धमण प्राचीन
धमाणसारखे के व्हा लयास जातील ते साांगता येत नाही. धमण लयास
के व्हा जातात? जेव्हा त्या धमाणतील लोकाांची सांख्या कमी कमी
होत जाते.
वहदां ू धमण वटकला. त्याचां कारण या धमाणत अवतशय जीवट
माणसां आहेत. जे मरण पत्करतात. पण धमांतरण करीत नाही.
याचा परीणाम बाकीच्या लोकाांवर होतो व ते त्यापासनू बोध घेवनू
आपला धमण परीवतणन करीत नाहीत. म्हणनू च आजही हा धमण
मस्ु लीमाांच्या एवढ्या अत्याचारानांतरही वटकला.
मस्ु लीम धमणही वटकला. त्याचां कारण म्हणजे त्याांची
बळजबरी. ह्या लोकाांनी आपला धमण शत्ाच्या धाकावर बळजबरी
करुन आपला धमण वाढवला नव्हे तर मल
ु ां म्हणजे अल्लाची देण
म्हणत मल
ु ां वनमाणण करुन आपला धमण वाढवला. आज
अफगावनस्तानच्या परीस्थीतीवरुन वकांवा कालच्या सांभाजी व

पृथ्वीराज चव्हाणच्या इवतहासावरुन हेच वदसनू येते. महाराज
पृथ्वीराज चव्हाण आवण सभां ाजी महाराजानां ी प्रसगां ी प्राण वदले.
परांतू धमण बदलववला नाही.
बौद्धही धमण वटकला. त्याचां कारण म्हणजे बौद्ध धमाणत
असलेली शाांततावादी तत्वे. जगाला क्राांतीची नाही तर शाांतीची
गरज आहे असां तथागत बद्ध
ु प्रवतपादन करतात. ब-याचशा
लोकानां ा आज शातां ताच आविते. यद्ध
ु , लढाई, भाांिण, झगिे
आवित नाही. म्हणनू आज बौद्ध धमण वटकतो आहे.
वििन धमणही आज वटकून आहे नव्हे तर त्याांची सांख्या वाढत
चाललेली आहे. ते एकच देव मानत असनू ते धमाणला
वाढववण्यासाठी प्रयत्न करतात. त्यामळ
ु ां हा धमण वटकून आहे.
जैन धमण हा देखील आज आपलां अवस्तत्व वटकवनू आहे.
त्याचां कारण म्हणजे त्याच
ां ा जीवटपणा. कोणीही इतर धमाणच्या
आश्वासनाला बळी पित नाहीत.
प्रत्येकजण आपला धमण वाढववण्यासाठी प्रयत्न करीत
असतात. कोणी भल
ु थापा देतात. कोणी बळजबरीनां धमण
वाढवतात. तर कोणी जनसांख्या पैदा करुन. पण ऐन त्या प्रकारे न
धमण वाढववतातच.

धमण वाढवावा. तो वाढववण्यासाठी प्रयत्न करावा. रास्त
मागाणनां प्रयत्न करावा. मल
ु ां पैदा करावी. हे सारांच ठीक आहे. पण
बळजबरी करायला नको. खनु , कापाकापी, बलत्कार व्हायला
नको. जे आज सत्ता हस्तगत करण्यासाठी अफगावनस्तानात होत
आहे. नव्हे तर काल भारतात धमण वाढववण्यासाठी घिल.ां धमण
वाढववण्यातही परु े शी स्वतांत्र्यता हवी.
*****************************
बाप्पा रावल हा असाच व्यक्ती. तो न्यायवप्रय होता. त्यालाही
धमण आविायचा लोकाांचे धमाणला वाढववणेही आविायचे. पण
त्यात जी बळजबरी होत होती. ती काही त्याांनाही आवित नव्हती.
त्यामळ
ु ां की काय, दावहरच्या मृत्यनू ांतर जी धमण वाढववण्याची
मोहम्मद वबन कासीमनां मोवहम आखली. त्या मोवहमेला ववरोध
करीत बाप्पा रावल लढला आवण शरु वीर असल्यामळ
ु ां त्याला
ववजय सांपादन करता आलां.
बाप्पा रावलचा अरबाच्या धमाणला ववरोध नव्हता. आपल्या
धमाणचा पावहजे तेवढा बाऊही नव्हता. पण अरबानां जी धमण
वाढववण्यासाठी रणनीती वापरली होती. त्या रणनीतीला ववरोध

होता. तसेच त्याला मोहम्मद वबन कासीमच्या यद्ध
ु ाचा ववरोध
नव्हता. परांतू त्यानां यद्ध
ु वजांकण्यासाठी जी रणनीती वापरली होती
अथाणत भारतीय यद्ध
ु ाचे जे वनयम तोिले होते. त्या वनयमाांचा ववरोध
होता. त्याला मावहत होते की ज्ञानमतच्या मदतीनां मोहम्मद वबन
कासीम याने रात्ीला यद्ध
ु करण्याचा भारतात वनयम नसनू ही त्यानां
रात्ीला जे यद्ध
ु के लां होतां. ते यद्ध
ु बाप्पाला पटत नव्हतां. त्यात जी
वसधां ची दगु णती झाली होती. ती दगु णती बाप्पाला पटत नव्हती.
त्यामळ
ु ां च त्यानां वसांधचा बदला काढण्यासाठी तो अरबाांशी लढला
नव्हे तर गजनीपयंत व खरु ासानपयंत त्यानां वहदां स्ू थानाची जरब
बसवली होती.
ते पावसाळ्याचे वदवस होते. सेना धावत होती आपल्या
मातृभमु ीसाठी. जी मातृभमु ी त्याांना वाचवायची होती. नव्हे तर
त्यानां ा आपल्या धन्याची स्वामीभक्ती करायची नव्हती तर
मातृभमु ीचां रक्षण करायचां होतां.
देश.......देश सवांनाच वप्रय असतो. तसा देश सवांनाच वप्रय
होता. तसा इवतहासच या भमु ीत घिला होता. देश........सवांनाच
वप्रय असतो. आम्हालाही आहे. त्यामळ
ु े आम्ही आमची इचां इचां
भमु ीही कोणाला देवू शकत नाही.

आमच्या शालेय अभ्यासक्रमात सरुु वातीलाच वलवहलेलां
आहे की भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बाधां व आहेत.
याच बाांधवाांना वाचववण्या नव्हे तर त्याांचां वशल रक्षण करण्यासाठी
आम्ही लढत असतो. तसेच सीमेवर सैन्य ही ठे वत असतो. तरीही
चीनसारखे काही देश आमच्या देशाच्या सीमारे षा चोरतात नव्हे तर
आमचे नकाशेही चोरतात. असे म्हटल्यास आवतशयोक्ती होणार
नाही. आज अरुणाचल प्रदेश हा आमचा असला तरी तो कुरापती
चीन त्याला आपल्या नकाशात दाखवत असतो. याच चीननां वहदां ी
चीनी भाईभाई म्हणत जे १९६२ ला यद्ध
ु के ल.ां त्या यद्ध
ु ात भारताचा
काही भाग बळकावला.
पावकस्तानही तसांच करण्याचा प्रयत्न करतो. नेहमी काश्मीर
वाद वचघळतच राहतो. ववनाकारण नेहमी भारतावर आतांकवादी
हमले होत असतात. यात पावकस्तानचा हात असतो. परांतू
पावकस्तान मी नाही त्या गावचा म्हणत त्या वादापासनू कोसो दरू
आहे हेच दाखवत असतो. ह्या वतणमानात घिणा-या घटना आहेत.
पवु ीही असेच सीमारे षेचे वाद होते. पवु ी अखांि असा भारत
देश नव्हता. सांस्थानीक होते आवण सांस्थानां होती. राजे महाराजे हे
प्रत्येक राज्याचे पालक होते. ते पालक आपल्या राज्याचां रक्षण
करीत. तसेच असां रक्षण करता करता त्याांच्या मनात लालसा

वनमाणण झालीच तर ते साम्राज्यववस्तार करीत. अथाणत
आजबू ाजच्ू या प्रदेशात दबु णळ राजे असले तर त्यानां ा वजांकून त्याांचे
प्रदेश आपल्या राज्यास जोिून घेत असत.
भारतात सरुु वातीपासनू बरे च राजे झाले. त्यात समद्रु गप्तु ,
चांद्रगप्तु दसु रा, चांद्रगप्तु मौयण, सम्राट अशोक, हषणवधणन, परुु , दावहर,
पृथ्वीराज यासह अनेक राजे होवनू गेले. ते न्यायी राजे होते. तसेच
या राज्यानां ी प्रजेच्या वहतासाठी न्यायदानाचे कायण के ले.
राजा दावहर आवण पृथ्वीराज याांनी आपल्या प्राणाचां बवलदान
वदलां. पण परकीय यौवनाांचां राज्य वस्वकारलां नाही. पढु े जेव्हा या
भारतात मोगली सत्ता स्थापन झाली. त्यावेळी मोगल सम्राट
अकबर हा सवहष्ट्णू वृत्तीचा होवनू गेलां. तसां पावहल्यास मघु ल
सत्ताधीश हे वहदां चांू ा राग करणारे च होते. परांतू अकबराने तसां काही
के लां नाही. त्यानां राजपतू कन्या जोधाबाईशी वववाह के ला व
शेवटपयंत वबरबलाच्या सल्ल्यानां चालले. महत्वपणू ण गोष्ट अशी
की ते वहदां श
ांू ी सवहष्ट्णू भावनेनेच वागले.
आज सीमावादाचा हा सांबांध अजनू ही भेिसावत आहे. परांतू
आज साम्राज्यववस्तार करता येत नाही. कारण आज सांववधानीक
राज्यव्यवस्था आहे. जी राज्यव्यवस्था फक्त भारतच नाही तर सपां णू ण
जगात कायणरत आहे. समजा एखाद्यानां एखाद्याच्या प्रदेशावर

आक्रमण के लांच तर त्याचा खटला आांतरराष्ट्रीय न्यायालयात
जातो. मग वतथां खटले प्रलबां ीतच असतात. वतथहां ी तारीखवर
तारीख चालत असते. वरुन वेगळी िोके दख
ु ी लागते. म्हणनू
कोणीही साम्राज्यववस्तारवादी धोरणाचा उदोउदो करीत नाहीत.
यातच एखाद्यानां साम्राज्यववस्तारात भमु ी देण्यास नकार वदलाच तर
सगळां जगच त्या देशाला वाळीत टाकत असतां. नव्हे तर सहकायण
करीत नाहीत.
वसधां चा राजा दावहर मरण पावला होता. त्याला यवनी
शहश
ां ाह मोहम्मद वबन कासीमनां ठार के लां होत.ां तसा राजा दावहरला
मोहम्मद वबन कासीमनां ठार के ल्यानतां र वसांधचां जनमत खवळल.ां
बाप्पा रावल........बाप्पा रावल हा वससौवदया वांशाचा राजा
होता. तो लहानपणापासनू च शरु वीर व हुशार होता.
बाप्पा रावल ज्यावेळी तीन वषाणचा होता. तेव्हा त्याच्या
आईला असहाय वाटत होतां. तेव्हा भील समदु ायानां त्याांना के लेली
मदत प्रशांसनीय आहे. जर या भील समदु ायानां त्याांना मदत के ली
नसती, तर कदावचत बाप्पा रावलला कोणीही ओळखू शकले
नसते.
बाप्पा रावलचां बालपण हे भील जातीत गेल.ां
लहानपणापासनू भील समदु ायामां ध्ये वावरताांना त्याच्या अांगी

काटकपणा येवनू गेला होता. भील जाती ही आधीपासनू च काटक
होती. तसेच ती मिां ळी कोणालाही घाबरत नसत.
लहानपणापासनू च भील जातीचे लोकां वशकार करायचे. त्या
वशकारीत ते मोठमोठ्या वहिां प्राण्याांना ठार करायचे. त्यातच त्याांना
ठार करण्यात त्याांचां कौशल्य पणास लागत असे. त्या प्राण्याांना
वशकारीच्या वनवमत्यानां का होईना, ठार करण्याची प्रथा व परांपरा
त्या भील लोकामां ध्ये असल्यानां लहानपणापासनू च बाप्पा
रावलमध्ये शरु वीरतेचे गणु आले होते.
बाप्पा रावलचा जन्म इस ७१३ मध्ये झाला. कोणी कोणी
त्याचा जन्म इ स ७१२ असां सागां तात. जणू राजा दावहरचा पनु जणन्म
वाटावा असा त्याांचा जन्म आहे. कारण राजा दावहरला इ स ७१२
मध्ये मोहम्मद वबन कासीमनां मारुन टाकलां होतां आवण त्याच्या
दसु -याच वषी त्याचा जन्म झालेला असल्याची इवतहासात नोंद
आहे. ज्या राजा दावहरची इच्छा होती की अरबानां वसांधला वजांकू
नये. तो वसांध वजांकून आपल्या घशात घातल्यानांतर अरबाांनी
आपला मोचाण मेवाि, वचतौि इकिे वळवला. तेव्हा त्या अरबाांचा
बाप्पा रावलच्या नेतत्ृ वात भील्लाांनी जोरदार प्रवतकार के ला व
अरबानां ा मेवाि, वचतोिच नाही, तर वसांधमधनू ही हाकलनू लावले.

इवतहासकार म्हणतात की बाप्पा रावल हा पोलादी परुु ष
होता. अथाणत तो पोलादाप्रमाणे होता. त्याच्या तलवारीचां वजन
बत्तीस मन होतां. तसेच त्याची उांचीही नऊ फुट होती. तसाच तो
वधप्पाि देहाचाही होता असां म्हटलां आहे. तो जेव्हा रणमैदानात
उभा राहात असे, तेव्हा भल्याभल्याांची हादरत असे. असांही म्हटलां
जातां की त्यानां शांभर वववाह के लेले असनू त्यात पसतीस राण्या ह्या
के वळ मस्ु लीम समाजाच्या होत्या. बाप्पा रावलच्या भीतीपायी
मस्ु लीम शासकाांनी आपल्या मल
ु ींचा वववाह हा बाप्पा रावलशी
करुन वदला असावा असांही इवतहासकार मानतात.
बाप्पा रावल लहानपणापासनू च पष्ट्ु कळ शक्तीशाली होते. ते
जेव्हा लहान होते. तेव्हाचा प्रसांग. बाप्पा भील समदु ायाांमध्ये
वावरत असताांना तो ज्या गायींना चारत असे. त्यातील एक गाय
ही अवधक दधू देत होती. त्यातच ती गाय जेव्हा सायांकाळी घरी
परतत असे. तेव्हा वतच्या स्तनाांमध्ये दधू राहात नसे. त्यातच
बाप्पाला आियण वाटत असे. त्यानां सत्यता जाणनू घेण्याचा ववचार
के ला.
त्या दधू ाचे रहस्य जाणनू घेताांना बाप्पा एक वदवस त्या
गायीच्या मागां मागां चालू लागले. तोच ती गाय एका वनजणन स्थळी
पोहोचली.

वतथे बाप्पा रावलला एक आश्रम वदसला. त्या आश्रमात एक
वशववलगां वदसल.ां त्यातच त्या वशववलगां ावर ती गाय आपल्या
दधू ातनू धारा सोित असल्याचे प्रत्ययास येत होते. बाप्पाला ते
पाहून आियण वाटलां. तसां त्यानां इकिांवतकिां पावहलां. त्याला एक
व्यक्ती वदसला. त्या व्यक्तीनां सांनस्थ कपिे अांगावर परीधान के ले
होते. तो वैरागी वाटत होता. तसेच त्या व्यक्तीच्या चेह-यावर
अलौकीक तेज होत.ां तसा तो व्यक्ती तरुण वाटत होता. त्या
व्यक्तीनही तोच चमत्कार पावहला होता. तसां त्यानां त्या व्यक्तीला
ववचारलां.
"हा चमत्कार काय आहे आवण हा आश्रम कोणाचा आहे?"
बाप्पाचा अबोध प्रश्न. तो व्यक्ती अगदी काही बोलला नाही.
तो मौन धारण करुन होता. तोच थोि्या दरू अांतरावर काही माणसां
उभी होती. त्याच
ां ी नजर बाप्पावर पिली. तोच त्यातील एका
व्यक्तीनां बाप्पाला इशा-यानच बोलवल.ां बाप्पा जवळ जाताच तो
म्हणाला,
"कोण रां तू आन् वहकिां कायले आला?"
"मी अपराजीत."
"कुठां रायतो?"
"त्या भील जातीसमदु ायाच्या आिोशाले रायतो."

"हो का? आन् वहतां कायले आला?"
"गाईले न्याले. माह्यी गाय हाये हे."
"हे तह्य
ु ी गाय?"
"हो, माह्यीच गाय."
"खरां साांगतोस."
"हो, खरांच की. हे माह्यीच गाय हाये."
"मग बेटा, तू खरांच भाग्यवान हायेस का हे तहु ी गाय हाये."
"म्हणजे?
"अरां हे गाय माहीत हाये का तल
ु े? कशी हाय ते?"
"म्हणजे?"
"आरां, हे पण्ु यवान गाय हाये."
"कशी?"
"आरां, ही गाय रोज वहतां येते आन् ह्या वशववलगां ावर रोज
आपल्या दधू ाच्या धारा सोिते."
"म्हणजे?"
"आरां, तल
ु े कसां साांग.ू ........अवभषेक करते अवभषेक."

बाप्पा रावल. तसां त्याला ती मांिळी काय बोलत आहेत हे
काही समजत नव्हत.ां परांतू तो गप्प होता. तशी ती बातमी त्या
तेजस्वी माणसाांच्या कानावर पिली. तसां त्या तेजस्वी माणसानां
बाप्पाला बोलावलां पाठीवर हात ठे वत ववचारलां.
"बाळा, ही गाय तह्य
ु ीच नां?"
"हो, माह्यीच गाय हाये."
"छान गाय हाये. अन् तू कोठां रायतोस?"
"त्या भील जातीत."
"एक ववचारु?"
"ववचारा."
"तू आमच्याकिां रायशीन बेटा. तल
ु े आमी वशक्षण वशकव.ू
तलवार, भाला सगळां काही वशकव.ू "
"ठीक हाये. पण माह्यी माय? ते कोठां राईन?"
"वतले बी घेवनू येवू इकिां. मग तां झालां."
"ठीक हाये."
"तर मग इचार तह्य
ु ा आईले."
"ठीक हाये."

"ये मग."
बाप्पा रावलनां आपल्या गाईचां दोरखिां धरलां आवण तो ती
अांधारलेली वाट चालू लागला. तसे त्याच्या मनात असांख्य ववचार
होते.
घर आलां होतां. तशी रात् फार झाली होती. तशी दारातच उभी
असलेली आई, त्या आईनां ववचारलां,
"बाळ,कुठां होता एवढा वेळ?"
"आई त्याची लांबी कहानी हाय."
"हो का? साांग बरां कोणती कहानी हाय ती?"
"तेथां एक तपस्वी हाय. लय गणु ाचा हाय. तसाच तेथां एक
वपांि हाय. मालमु हाये का तल
ु े, आपली गाय रोज त्या वपांिीवर
दधू ाचा अवभषेक करते."
"हो का?"
"हो आई."
"आई, तो तपस्वी तां म्हणाला की तू सोता आन् तह्य
ु ी आई
आन् ही गोमाता इथां घेवनू ये."
"हो का रे ."
"यावर तह्य
ु ां का मत हाये?"

ती ववचार करु लागली. तशी ती म्हणाली,
"जावू जाव.ू "
दोन तीन वदवस झाले होते. तसा तो आईला घेवनू त्या
ऋषीच्या आश्रमात गेला. तसा त्या ऋषीला आईचा परीचय करुन
वदला.
तो ऋषी म्हणाला,
"तम्ु ही महान लोकां आहात की तमु च्यामळ
ु ां या वठकाणच्या
वपांिीवर अमृत साांितां. तम्ु ही महान आहात की ही या वपांिीवर
अवभषेक करणारी गाय तमु च्याकिां आहे."
आईनां होकाराथी मान हलवली. तसा तो ऋषी म्हणाला,
"मी एक ववनांती करु. माझां ऐकाल काय?"
"बोला जी."
"आपण इथांच येवनू राहा म्हणजे आम्हाला तमु ची सेवा
करता येईल."
"म्हणजे?"
"आई, तम्ु ही महान आहात की ज्याांच्याकिे अशी गोमाता
आहे. जी गोमाता अांतयाणमी आहे. नाहीतर एवढ्या गाई आहेत.

त्यानां ा कळत नाही की या वपांिीवर अवभषेक करावां. ऐकाल ना
माझ?ां "
वतनां ते सवण ऐकलां. तशी ती ववचार करु लागली. तशी ती
म्हणाली,
"मी ववचार करीन आवण नांतर साांगेन."
थोि्या वेळाचा अवकाश. ती वतथनू वनघाली. ती थेट
आपल्या घरी. ती आता दररोज ववचार करीत होती. वतला सचु त
नव्हत.ां तशी रोजच वतची गाय त्या वपांिीवर दधू ाचा अवभषेक करीत
होती. तसे बाप्पाच्या आईचेही तीव्र होत चालले होते.
पावसाळा सरुु होता. श्रावण मवहना लागला होता. बाहेर
वटपवटप पाऊस पित होता. काळे कुट्ट मेघ आकाशात वदसत होते.
तसा कधीकधी वीजेचा किकिाटही ऐकू येत होता. त्यातच
पावसाच्या धाराही येत होत्या.
घर आलां होतां. तशी रात् फार झाली होती. तशी दारातच उभी
असलेली आई, त्या आईनां ववचारलां,
"बाळ,कुठां होता एवढा वेळ?"
"आई त्याची लांबी कहानी हाय."
"हो का? साांग बरां कोणती कहानी हाय ती?"

"तेथां एक तपस्वी हाय. लय गणु ाचा हाय. तसाच तेथां एक
वपिां हाय. मालमु हाये का तल
ु े, आपली गाय रोज त्या वपिां ीवर
दधू ाचा अवभषेक करते."
"हो का?"
"हो आई."
"आई, तो तपस्वी तां म्हणाला की तू सोता आन् तह्य
ु ी आई
अाान् ही गोमाता इथां घेवनू ये."
"हो का रे ."
"यावर तह्य
ु ां का मत हाये?"
ती ववचार करु लागली. तशी ती म्हणाली,
"जावू जाव.ू "
दोन तीन वदवस झाले होते. तसा तो आईला घेवनू त्या
ऋषीच्या आश्रमात गेला. तसा त्या ऋषीला आईचा परीचय करुन
वदला.
तो ऋषी म्हणाला,
"तम्ु ही महान लोकां आहात की तमु च्यामळ
ु ां या वठकाणच्या
वपांिीवर अमृत साांितां. तम्ु ही महान आहात की ही या वपांिीवर
अवभषेक करणारी गाय तमु च्याकिां आहे."

आईनां होकाराथी मान हलवली. तसा तो ऋषी म्हणाला,
"मी एक ववनांती करु. माझां ऐकाल काय?"
"बोला जी."
"आपण इथांच येवनू राहा म्हणजे आम्हाला तमु ची सेवा
करता येईल."
"म्हणजे?"
"आई, तम्ु ही महान आहात की ज्याांच्याकिे अशी गोमाता
आहे. जी गोमाता अांतयाणमी आहे. नाहीतर एवढ्या गाई आहेत.
त्याांना कळत नाही की या वपांिीवर अवभषेक करावां. ऐकाल ना
माझ?ां "
वतनां ते सवण ऐकलां. तशी ती ववचार करु लागली. तशी ती
म्हणाली,
"मी ववचार करीन आवण नतां र साांगेन."
थोि्या वेळाचा अवकाश. ती वतथनू वनघाली. ती थेट
आपल्या घरी. ती आता दररोज ववचार करीत होती. वतला सचु त
नव्हत.ां तशी रोजच वतची गाय त्या वपांिीवर दधू ाचा अवभषेक करीत
होती. तसे बाप्पाच्या आईचेही ववचार तीव्र होत चालले होते.

आज बाप्पाच्या आईनां वनणणय घेतला होता. आपण आपल्या
मल
ु ाला घेवनू त्या ऋषीच्या आश्रमात जाव.ां ज्या आश्रमातील
वपांिीवर आपली गाय दधु ाचा अवभषेक करते. तशी कल्पना वतनां
आपल्या मल
ु ालाही साांगीतली व मल
ु ाच्या इच्छे नसु ार त्याची आई
वभल्लवाि्यातनू त्या ऋषीच्या आश्रमात राहायला आली.
बाप्पाची आई वभल्ल आश्रमातनू जशी हारीत ऋषीच्या
आश्रमात राहायला आली. तशी ती त्या ऋषीच्या आश्रमात
सेवाही करु लागली. बाप्पाही न चक
ु ता हारीत ऋषीच्या आश्रमात
कायण करु लागला. वनत्यनेमानां तो वशववपांिीची सेवाही करु
लागला. रोज सकाळी उठणे, स्वतःची अघां ोळ आटोपववणे,
त्यातच स्वअांघोळीनांतर वशववपांिीला धणु े, त्या वपांिीला सजवणे,
अक्षद, बेलपत् तसेच हारफुलां वाहणे इत्यादी गोष्टी तो करु लागला.
हे सवण करण्यात त्याला अवतशय आनदां वाटत असे नव्हे तर तो त्या
वदवसापासनू वपांिीचा नव्हे तर वशवाचा भक्त बनला होता.
आज त्याांची रोजची वदनचयाण हारीत ऋषीही पाहात होते. ती
वदनचयाण पाहून ते आनांवदत झाले होते. त्यातच हारीत ऋषीनां ठरवलां
की बाप्पाला यद्ध
ु कला वशकवायची.

हारीत ऋषीनां यद्ध
ु कला वशकवायचा ववचार करताच बाप्पा
रावललाही आनदां झाला. ते मनोमन खश
ु झाले व यद्ध
ु कला
वशकण्यासाठी तयार झाले.
बाप्पा रावलचां नाव लहानपणी कालभोज असांही होतां.
त्याची जी गाय होती, ती गाय वशववलांगावर दधू ाचा अवभषेक करीत
असल्यानां कालभोजला एकवेळ उपाशीही राहावां लागत होत.ां
कालाभोज पढु े बाप्पा रावल म्हणनू प्रवसद्ध झाले असले तरी
त्यामागे इवतहास आहे. ते जेव्हा हारीत ऋषीच्या आश्रमात वशक्षा
ग्रहण करीत होते, त्या वशक्षेत त्याला हारीत ऋषींनी भाला
चालवणे, तलवार चालवणे, कुस्ती खेळणे, दािां पट्टा चालवणे
यासारख्या कृ ती होत्या. त्यातच हारीत ऋषीचा आश्रम हा िोंगरदयात कि्याकपारीत असल्यानां ती पहािी चढणे, उतरणे, वशकार
करणे तसेच खाण्यासाठी कांदमळ
ु े गोळा करणे यासारख्या कृ ती
बाप्पा रावल करीत असे. त्यातच त्या ववद्या वशकताांना बाप्पा रावल
जास्त मेहनत करीत असे. त्यातनू च त्याची भक
ू फार वाढली होती.
त्यातच तो जेवनही जास्त करीत असे.
**************************************
*****

बाप्पा रावलचा जन्म हा मेवािच्या नागदा प्रातां ात झाला
होता. काही इवतहासकार त्याला क्षत्ीय वांशी मानतात. त्याचा जन्म
इस ७१२ मध्ये झाला. ज्यावषी वसांधच्या राजा दावहरला मोहम्मद
वबन कासीमनां धोके बाजीनां ठार के लां. त्यानांतर अलोरवर मोहम्मद
वबन कासीमनां ताबा वमळवीत मोहम्मद वबन कासीम पढु ां सरकत
होता.
दावहरला एक मल
ु गाही होता. त्याचां नाव जयसेन होतां.
ज्यावेळी अलोरमध्ये राजा दावहरचा पराभव झाला. तेव्हा
साहवजकच या अलोरवर मोहम्मद वबन कासीमचा झालेला
कब्जा...... त्यातच राजा दावहरची एक राणी महाराणी लािी ही
आपला पत्ु जयसेनसोबत वचतौिला आली. त्यावेळी वचतौिला
मौयण शासकाचां राज्य होतां. त्याच मौयण शासनकत्याणच्या सैन्यात
बाप्पा रावल हा सेनापतीही होता. बाप्पा रावलची शरु वीरता पाहून
मौयण वांशाच्या शासकाांनी बाप्पाला आपल्या सैन्यात प्रवेश वदला
नव्हे तर त्यानां अल्पावधीत के लेले पराक्रम पाहून बाप्पाला
सेनापतीही बनवलां.
ज्यावेळी अलोरचां राज्य मोहम्मद वबन कासीमनां बळकावल.ां
त्यावेळी मदत मागण्यासाठी आलेल्या दावहर राजपत्ु जयसेन व

महाराणी लािीला मौयण शासकाांनी वनराश के लां नाही. त्याांनी
आपला सेनापती बाप्पा रावलला त्याच्ां या मदतीसाठी पाठवले.
बाप्पा रावल हे शरू होते. त्यातच इस ७१२ मध्ये ज्यावेळी
मोहम्मदनां वसांध वजांकला. त्यावेळी मोहम्मदला वाटलां की आपण
पणू ण वहदां स्ू थानलाच आता नेस्तनाबतू करु. त्यासाठी त्याने
मेवािलाही लक्ष्य बनवलां होतां.
**************************
बाप्पा रावलला हारीत ऋषीनां वशकवलां. त्यानसु ार त्याची
वशक्षा पणू ण झाली होती. त्यातच बाप्पा रावल मौयण शासकाांचा
सेनापतीही बनला होता. कारण त्याचेवर भगवान शांकराची कृ पा
होती असां इवतहासकार मानतात.
एकदा हारीत ऋषीनां पावहलां की मौयण शासक मानवसांह हा
उदास आवण वनराश आहे. त्याचां कारणही तसांच होतां. तो अरबी
आक्रमणानां त्स्त होता. बरांचसां धन अरबी आक्रमण थोपवनू
धरण्यात खचण झालां होतां.

हारीत ऋषीला वाटलां की अशानां राज्याचां नक
ु सान होवनू हे
राज्य आपोआपच वसधां ज्याप्रमाणे अरबानां वगळांकृत के ला. तसाच
अरबाांच्या घशात जाईल व अरब आक्रमणकारी ह्या वचतौिलाही
आपल्या घशात टाकतील. म्हणनू ते ऋषीतल्ु य ववचार करु लागले.
मेवािला कसां वाचवायचां.
एक वदवस ववचार करता करता त्याांना आठवलां की राज्यात
एका वठकाणी गप्तु धन आहे. ते मौयण शासकाला वमळवनू द्याव.ां
जेणेकरुन मौयण राजकत्यांची उदासीनता दरू होईल व मौयण राजवांशच
नाही तर अख्खा मेवािही वाचवता येईल. कारण अरबाांच्या
आक्रमणात ध्वस्त झालेलां राज्याचां धन अरबानां ा प्रत्यत्तु र देण्यास
परु े ल एवढां नव्हतां.
असाच ववचार करुन एकदा हारीत ऋषींनी मौयण शासक
मानमोरीला गप्तु सदां श
े पाठवला आवण त्यात म्हटलां की एका
वठकाणी गप्तु खवजना आहे. तो खोदनू काढावा. त्या खवजन्याचा
वापर सैन्य बाांधणीसाठी होईल.
मौयण शासक मानमोरी हा उदासलेला होता. परांतू तो सांदश
े
ऐकताच त्याच्यामध्ये नवा उत्साह सांचारला. जशी ववरश्री सांचारते.
त्यानां हारीत ऋषीनां पाठववलेल्या सदां श
े ानसु ार त्या खजीन्याचा
शोध घेतला. त्यातच त्या खजीन्याच्या शोधातनू अांदाजे पांधरा

करोि स्वणणमद्रु ा प्राप्त झाल्या. ज्या स्वणण मद्रु ातनू मौयण शासकाांनी
बाप्पाला अरबाववरुद्ध आक्रमण करण्यासाठी पाठवले.
अरब सेनेचा होत असलेला पराभव पाहून अरब शासकाांनी
वसांधच्या दावहरचा जसा शरणागती पत्करता पत्करता पराभव
के ला. तशी पराभवाची छाया वदसताच अरब सेनाकते
वाटाघाटीच्या गोष्टी करु लागले. त्यातच मौयण शासक मानमोरीही
वाटाघाटीच्या गोष्टी करु लागले. बाप्पा मात् ते सगळां पाहात होता.
त्याला त्या अरबाांच्या वाटाघाटी बरोबर वाटल्या नाही. त्यातच
त्याला वसांधचा इवतहास आठवला. वसांधमध्ये मोहम्मद वबन
कासीमनां पधां रा वेळा आक्रमणां के ली होती व पधां राही वेळा राजा
दावहरनां मोहम्मद वबन कासीमला धळ
ु चारली होती. त्यातच
सोळाव्या आक्रमणाच्या वेळी राजा दावहरला मोहम्मद वबन
कासीमनां धोक्यानां हारवलां व राजा दावहरला ठार के लां होत.ां हे
बाप्पा रावलला मावहत होत.ां त्यातच मौयण शासक मानमोरी हा
करीत असलेल्या वाटाघाटीच्या गोष्टी आविल्या नाहीत. कदावचत
त्यालाही वाटलां की हे अरबी शासक आज वाटाघाटी करतील व
उद्या पन्ु हा या वहदां स्ु थान धरणीवर येतील आवण परत आम्हा
वहदां स्ु थान वासीयाच
ां ा पराभव करतील व राजा दावहरसारखेच
आम्हालाही हलाल करतील.

बाप्पा रावलनां असा ववचार करुन मौयण शासक मानमोरीची
हत्या के ली. त्यातच वचतौिचा वकल्ला हस्तगत के ला. तसेच
बहात्तर हजार सेनेचां ववशाल सांघटन तयार के लां.
बाप्पा रावल हे वशवभक्त होते. ते हारीत ऋषीच्या छत्छायेत
वाढले. हारीत ऋषींनीच त्याला अनेक ववद्याही वशकवल्या.
त्यातच ते त्या ऋषीच्या मागणदशणनानां एवढे तरबेज झाले की
त्याच्ां यासमोर अरबाच
ां े वीरचे वीर वटकले नाहीत.
राजा दावहर मृत्यू पावताच खवलफाचां शासन वसांधवर सरुु
झालां होतां. त्यातच महाराणी लािी व जयसेन मदत मागायला
बाप्पा रावलकिे आले होते. त्यातच अरबानां ी भीनमाल आवण
मांिोरच्या गजु णर प्रवतहारावर तसेच मेवािच्या मौयण व गहलोतावर
आक्रमणां के लीत. त्यावेळी सैवनकाांनी महत्वपणू ण भवू मका अदा
के ली. त्याांनी के वळ चागां ली भवु मकाच अदा के ली नाही तर त्यानां ी
आपआपल्या सीमेचां रक्षणही के लां. यातच बाप्पा रावल जेव्हा
सेनापती पदावरुन राजपदाकिे आला, तेव्हा त्या वठकाणी
असलेला वहदां ू आवण बौद्ध धम्म धळ
ु ीस वमळणार होता. कारण
अरबाांनी वसांधनांतर हळूहळू सांपणू ण वहदां स्ू थानात पाय रोवणे सरुु के ले
होते.

ज्यावेळी अरबाांनी सोळाव्या आक्रमणानांतर वसांध वजांकला.
त्यावेळी अरबाच
ां ी महत्वाकाक्ष
ां ा वाढली होती. त्यानां ा असां वाटत
होतां की आपण अख्खा वहदां स्ू थान वजांकू शकू नव्हे तर आपला
धमणही जबरदस्तीनां का होईना या वहदां स्ु थानात पसरवू शकू. परांतू
येथील बाप्पा रावलसारख्या शरु वीर राजाांपढु े अरबाांची
महत्वाकाांक्षा वटकली नाही. त्याांनी त्या काळात जे शौयण दाखवले,
त्या शौयाणनेच अरबही घाबरले व त्यानां ी पढु ील काळात
वहदां स्ू थानावर आक्रमण तर के ले. परांतू जास्त करुन
धमणपरीवतणनाच्या भानगिीत पिले नाही.
इसवी सन ७२३ ची गोष्ट. बाप्पा रावल याचवेळी गादीवर
आले असे इवतहासकार मानतात. त्यावेळी त्याांचां वय अवघां दहा
वषण होतां. परांतू बाप्पाचां व्यक्तीमत्व हे दाांिगां होतां. त्याांची नऊ फूट
उांची असल्यानां त्या दहा वषाणच्या काळातही ते वधप्पाि देहाचे
वाटत असत.
हारीत ऋषीच्या मागणदशणनातनू बाप्पानां मानमोरीवर ववजय
वमळवला. पण पढु ला मागण काही सहज सोपा नव्हता.
इस्लाम धमण...... इस्लाम धमाणची स्थापना झाल्यानांतर अरबी
लोकानां ी फारसवर आक्रमण करुन फारसला वजांकलां. ज्याला
आधवु नक काळात इराण असां म्हणतात. त्यानांतर त्याांनी

अफगावनस्तानवर स्वा-या के ल्या व अफगावनस्तानलाही
नेस्तनाबतू के ल.ां अरबानां ी अफगावनस्तान नतां र वसांध वजक
ां ल्यावर
आपली स्वारी ज्यावेळी इतर भारतीय भभु ागाकिे वळवली. त्या
स्वा-याांना रोखण्यासाठी बाप्पा रावल मेवािमध्ये एक तटबांदी
म्हणनू उभे रावहले. त्यातच बाप्पा रावलनां जैसलमेर व अजमेर
सारख्या छोट्या राज्याांना आपल्यासोबत वमळवले. त्यातच त्याांची
बलशाली शक्ती तयार झाली.
बाप्पा रावलनां वकत्येक वेळा अरबाांना हारवलां. तसेच
वसांधच्या पिीमी तटावरच त्याांनी राहावां यासाठी त्याांना बाध्य के ल.ां
ज्याला आज बलवु चस्तान म्हणतात.
ते के वळ एवढ्यावरच थाांबले नाहीत. त्याांनी गजनीवरही
आक्रमण के लां व गजनीच्या खवलफालाही नेस्तनाबतू करुन त्याचा
शासक सलीमला हारवलां. त्यानतां र त्याांनी गजनीत आपला एक
प्रवतवनधीही वनयक्त
ु के ला. त्यानांतर बाप्पा रावल हे वचतौिला परत
आले.
वचतौिला काही वदवस रावहल्यानांतर त्याांनी आजबू ाजचू ा
प्रदेशही वजांकला. त्यानांतर त्याांनी आपले ववशाल साम्राज्य वनमाणण
के ले. ज्यात गाधां ार, इराण, खरु ासान, तरु ाणचे साम्राज्य सामील
होते.

बाप्पा रावल हे वससौवदया वांशाचे होते. ते पणु णपणे शक्तीशाली
होते. ते हारीत ऋषीच्या आश्रमात रावहल्याने त्याच्ां यावर चागां ले
सांस्कार झाले होते. त्यातच हारीत ऋषींनी व त्याांच्या वशष्ट्याांनी
त्याला वेद ववद्या वशकववल्याने ते सवण गोष्टीत गणु सांपन्न झाले होते.
त्यानां ी वसांधनांतर भारतात आलेल्या अरबाांना अफगावनस्तान
पयंत खदेिून लावलां होतां. त्यातच बाप्पा रावलनां आपले सैन्यतळ
रावळवपिां ी भागात ठे वला होता. त्या वठकाणावरुनच ते अरबावां र
जास्त लक्ष ठे वीत असत. त्यामळ
ु े की काय, बाप्पा रावलच्या या
नावावरुनच रावलवपांिी शहराचां नाव रावळवपांिी असां पिलां.
बाप्पा रावलला वाटत असे की आपल्याला यथोवचत
वशवशांकराचाच आवशवाणद असावा. कारण त्याच
ां ी गाय
बालपणावर दग्ू ध अवभषेक करीत असे.
बाप्पा रावल हे मेवािच्या राजगादीवर बसण्यापवु ी त्या
मेवािमध्ये अनेक राजवांश झाले. परांतू बाप्पा रावलचां व्यक्तीमत्व
हे त्या राजवांशापैकी वनराळां आहे.
बाप्पा रावलनां असां कायण के लां की जे कायण करण्यास मोरी हे
असमथण ठरले.
बाप्पा रावलच्या बापाचे नाव नागावदत्य होते. तसेच ते
गहलोत वांशाचे आठवे शासक होत.

रावलवपांिी.......रावलवपांिीला पवु ी गजनीचा प्रदेश म्हणत
असत. त्यावेळी कराचीचे नामकरण ब्राम्हणाबाद असे होते. मात्
बाप्पानां याच गजनीच्या प्रदेशात सैन्यतळ स्थापन के ल.ां त्याचां
कारण म्हणजे अरबाांच्या हालचालीवर नजर ठे वणे.
ते अरबाांच्या हालचालीवर एवढ्या सक्ष्ु मररत्या लक्ष ठे वत की
भले भले मस्ु लीम शासक त्याांना घाबरत असत. त्यातच त्याांच्या
वीरतेला घाबरुन ब-याचशा मस्ु लीम शासकानां ी आपल्या मल
ु ी
त्याला वदल्या अथाणत आपल्या मल
ु ींचे वववाह बाप्पा रावलशी
लावनू वदले.
बाप्पाचे विील हे एक राजा होते ईिर प्रातां ातील. परांतू त्याच
ां ी
हत्या झाल्यानांतर त्याच्या पत्नीनां म्हणजेच बाप्पाच्या आईनां
बाप्पाला नागर जातीतील कमलावती वांशजाजवळ नेलां. ज्या
कमलावतीचे वश
ां ज गहु ील राजवश
ां चे परु ोवहत होते. त्यातच त्या
भागात भील जातीचा आतांक होता. त्यातच त्या भील जातीच्या
आतांकाला घाबरुन कमलावतीच्या वांशजाांनी बाप्पाला भाांिेर
नावाच्या स्थानी आणलां. त्यावेळी बाप्पाचां वय तीन वषाणचां होतां.
या वठकाणी बाप्पा गायी चारायचां काम करीत असे. त्यानांतर बाप्पा
नागदा आले. त्या नागदामध्ये बाप्पा ब्राम्हणाच्ां या गायी चारायला
लागले.

बाप्पा रावलचा जन्म हा ईिरमध्ये झाला. ते गवु हल राजपतु
वश
ां ाचे सस्ां थापक होते. ज्याला वससोवदया राजवांश देखील
म्हणतात.
बाप्पा जेव्हा तीन वषाणचे होते, तेव्हा त्याांची आईला असहाय
आवण दबु णल वाटत होते. त्यातच तशा वेळी भील समदु ायानां
त्याांच्यावर कोणताही अवतप्रसांग येवू न देता त्या दोघाांची मदत
के ली. त्यातच त्यानां ा सरु क्षीत वठकाणीही ठे वल.ां
बाप्पा रावलचां बालपण हे भील जातीसमदु ायात व हारीत
ऋषीच्याच आश्रमात गेलां. तसां पाहता लहानपणापासनू त्याांचां
बालपण हे धकाधकीचां गेलां. बाप्पा रावलनां दःु ख सहन करता
करता ते बालपण व्यथीत के ल्यानां बाप्पा रावलनां पढु ील काळात
वससोवदया वांशाची महु ूतणमेढ रोवली.
बाप्पा रावलनां अवघ्या वीस वषाणच्या आयष्ट्ु यात म्हणजे इ स
७३४ मध्ये मानमोरीला ठार के लां. त्यावेळी तो काळ अत्यांत
धामधमु ीचा होता. त्यानांतर इस ७३५ मध्ये त्याांनी हज्जाजच्या
फौजेला खिेदनू लावलां.
बाप्पा रावल हे न्यायवप्रय शासक होते. ते स्वतःला राजा
समजत नव्हते तर ते वशव भगवानालाच राजा समजत होते. ते वशव
भगवानच्या रुपानां एकवलांगाला खरां शासक मानत असत. ते

स्वतःला वशवाचा प्रवतवनधी मानत असत. त्यामळ
ु ां की काय, त्याांनी
वीस वषाणच्या शासनकालानांतर सन्ां यास घेतला होता. तसां पाहता ते
आपला मल
ु गा सांग्रामवसांह याांच्या हातात सत्ता देवनू वशवाच्या
उपासनेसाठी अरण्यात वनघनू गेले.
वचतोि......वचतोिवर अवधकार करणां काही सहज सोपां काम
नव्हत.ां ज्यावेळी बाप्पा रावल मेवािच्या गादीवर बसले. त्यापवु ी
मेवािने पष्ट्ु कळ वीर राजे लोकानां ा वदलेही असतील. परांतू बाप्पा
रावलसारखा वीर नाही मेवािमध्ये त्याचे जन्मापवु ी दसु रा कोणी
झाला असेल.
****************************
राणी लािी व जयसेनानां मदत मागताच बाप्पा रावल
त्याच्यासोबत चालू लागले. सोबत सैन्याचा फौजफाटा होताच.
त्यातच बाप्पा रावल हे सेनापती असल्यानां व त्याांच्यात जोश
असल्यानां ते वसांध वजांकण्यासाठी चालत असताांना त्याांच्यासोबत
त्याांचे सैवनकही वसांध वजांकण्यासाठी चालत होते. तसा पावसाळा
लागला होता.

वसधां चा राजा दावहरला मारल्यानांतर मोहम्मद वबन कासीमनां
अलोरवर ताबा वमळवला होता. त्यातच त्यानां सैन्याचां कें द्रही
अलोरच्या आसपासच बनवलां होत.ां त्यात कारणांही होत.ां त्याला
त्या वठकाणी सैन्याचां तळ ठे वनू के वळ वसांधच नाही तर वसांधच्या
आजबु ाजसू असलेल्या भागावर त्याला आपली नजर ठे वता येत
होती. नव्हे तर भववष्ट्यात त्याला अखांि वहदां स्ु थानवर ताबा
करण्याचां त्याचां स्वप्न होतां. तसेच ज्यावेळी त्यानां वसांध वजांकला
होता. त्यावेळेपासनू जबरदस्तीनां तो वहदां चांू ां धमांतरण करण्याच्या
पाठीमागे लागला होता.
त्यानां राजधानी बनवली तेव्हापासनू वहदां चांू ां धमाणवरुन शोषण
सरुु होतां. गाईच्या कत्तली सरुु होत्या. त्यातच गाईच्या कत्तली करणां
मेवािच्या बाप्पा रावलला न आविणारी गोष्ट होती. तसां पाहता
बाप्पाची गाय ही वशववपिां ीवर दधू अवभषेक करीत होती हे
बाप्पाला मावहत होत.ां
वसांधमध्ये गाय कापली जाणां बाप्पाला न आविणारी व चीि
आणणारी गोष्ट होती. त्यामळ
ु े की काय, बाप्पानां अरबाांना या
देशातनू च हाकलनू देण्याचा वविा उचलला. त्यासाठी त्यानां
आपल्या सैन्याला चेतवलां व मायभमु ीबद्दल ज्योत त्याांच्या मनात
वनमाणण के ली.

*************************
मसु लमान जगातील एक प्रमख
ु धमण होता. या धमाणची सांख्या
आज वाढताांना वदसत आहे. त्याचे कारणांही तसेच आहे.
त्याांच्यामधील अवशक्षीतता व अांधववश्वास हे त्याांची लोकसांख्या
वाढण्याला कारणीभतू आहे. मल
ु ां ही अल्लाची देण म्हणत ती
जमात अगदी वियाांना मशीन समजत मल
ु ां जन्माला घालतात.
त्यातच त्याांना िीयाांनी नटणां, नेलपावलश लावणां वा भिकावू कपिे
घालणां आवित नाही. िीयाांनी बधां नातच राहावे तसेच परुु षाच्ां या
समोर जावू नये या सा-याच गोष्टीवर त्याांची बांधनां. त्यातच वतचां
सौंदयण कोणी पाहू नये म्हणनू बरु ख्याांची पद्धत. हेच घित आहे
अफगावनस्तानात. आज अफगावनस्तानात तावलबान्याांचा जय जरी
असला तरी तो के वळ धाक आहे म्हणनू . तलवारी आवण चाकूच्या
धाकावर मवु स्लम तावलबानी धमण जरी वाढला असला तरी त्याला
खरां खतपाणी वमळालां, ते म्हणजे मवहलाांचां अवशक्षीतपण व त्याांची
आवाज न उठववण्याची पद्धत आवण त्या वबचा-या मवहला आवाज
तरी का उठवतील. कारण त्यानां ा मावहत आहे की आम्ही जर
आवाज उठवला तर उद्या आमच्याच धमाणतील लोक आमची

दगु णती करतील. हे साधां अफगावनस्तानात घिलेल्या एका
नेलपावलशच्या तोिलेल्या हातावरुन लक्षात येते. आज
अफगावनस्तान मध्ये मळ
ु ात मवहलाांना जास्त ओवलस ठे वले जात
आहे.
आज अफगावनस्तान मध्ये लहान मल
ु ाांच्या हातात बांधक
ू देणे
वठक आहे. पण मवहलाांवर शाब्दीक बलात्कार करणे काही बरोबर
नाही. त्याचां ा गन्ु हा नसतानां ा त्याचां े ववनाकारण हात तोिणे बरोबर
नाही. इस्लाम काही हे साांगत नाही.
इस्लाम हा एके श्वरवादी धमण आहे. इस्लामचे दोन मख्ु य प्रवाह
आहेत. एक सन्ु नी व दसु रा वशया. सन्ु नीच्या मतानसु ार राजनीतीचा
उत्तरावधकारी हा शरू ा अथाणत ववचारमांथन करुन व योग्य वनणणय
घेवनू तयार करावा. जे हजरत महु म्मद च्या मृत्यनू ांतर घिलां. हजरत
महु म्मद च्या मृत्यनू तां र त्याचा उत्तरावधकारी हा त्याचा ससरू अबू
बक्र बनला होता हे इवतहास साांगतो. तसेच दसु रा इवतहास साांगतो
की हजरत महु म्मदाने आपला जावई अली इब्न अबी तावलब याला
उत्तरावधकारी नेमनू वदलां होतां. या धमाणचा पवहला वनयम म्हणजे
ववश्वास. ते अल्लाहवर ववश्वास ठे वतात. जे काही करे ल, तो
अल्लाच करे ल. दसु रा वनयम आहे तो म्हणजे प्राथणना. वतसरा वनयम
आहे, तो म्हणजे दान. चवथा वनयम आहे, तो म्हणजे उपवास.

पाचवा वनयम आहे तो म्हणजे वतथणयात्ा. असे असताांना ते
राजगादी बळकववण्यासाठी वहसां ाचाराचा मागण का अनसु रण
करतात ते कळत नाही. कारण कोणत्याही जन्मास आलेला जीव
हा अल्लाची देण असताांना अल्लावर ववश्वास ठे वनू मस्ु लीम धमाणने
कोणत्याही जीवाची हत्या करु नये वा कोणत्याही मवहलाांना
असमानतेने वागवू नये. ववशेष साांगायचां म्हणजे राज्य करण्याची
लालसा अवजबात या धमाणने बाळगू नये. तसां महु म्मद पैगबां र
साांगतातच.व्यवतरीक्त वतसरा वनयम जाकत अथाणत दान असल्यानां
रक्तदान, अवयवदान, जीवदान हे वजव्हाळ्याचे व महत्वपणू ण ववषय
असतानां ा वजत्या प्राणीमात्ाचाच नाही तर माणसाचा तरी त्याांनी
बळी का घ्यावा! वशवाय प्राणीमात्ाचा आवण माणसाांचा बळी तर
सोिा, व्यवतररक्त दसु -या वनयमानसु ार त्या प्राण्याांच्या
वदघाणयष्ट्ु यासाठी प्राथणना करावी.
मस्ु लीम हा पववत् धमण असनू ते चवथ्या वनयमानसु ार उपवास
वा रोजा ठे वतात. रमजानचा मवहना त्याांच्यासाठी पववत् असा
मवहना आहे. या मवहण्यात ते सकाळपासनू तर सायांकाळपयंत
जेवन, पेय,धम्रु पान, सांभोग व जीवहत्या करीत नाही. सांपणू ण लक्ष हे
वचतां न व अल्लाह भक्तीवर कें द्रीत करतात. असे असतानां ा याच
रमजानच्या मवहण्यात म्हणजे वदनाांक पांधरा आगष्टला

अफगावनस्तान तावलबान्याांनी ताब्यात घेतलाच कसा! त्याांनी
जीवहत्या के लीच कशी! याबाबत ववचार येतो. महत्वपणू ण गोष्ट ही
की तावलबानी हे खरे मस्ु लीम की खोटे हा प्रश्न उत्पन्न होतो.
मस्ु लीम धमाणत कुराणाला फार महत्व आहे.
तावलबानीदेखील कुराणाला मानतातच. वशवाय कुराण हा धमणग्रांथ
हा इतराांचा आदर करा असे साांगतो. वतथे मज्जीदमध्ये प्रवेश
करताांना एकमेकाच
ां ा आदर करत प्रवेश करावा. जतू े वापरु नये.
कुराणाची टर उिवू नये असे साांगीतले जाते. आलोचनाही करु नये.
एकमेकाांना मदत करावी. असेही साांगीतले जाते. असे असताांना
अफगावनस्तानात असे का घिले असावे असा ववचार येतो.
मख्ु य म्हणजे मस्ु लीम समदु ाय हा वरीलप्रकारच्या
ववचारसरणीचा असनू त्याचे ध्येय धोरण त्या धमाणतील
ववचारसरणीनसु ार पववत् असे आहेत. असे असतानां ा
अफगावनस्तान मध्ये तावलबानी हस्तकाांची क्रुरता वदसनू येते. या
क्रुरतेचा ववचार के ल्यास तावलबानी लोक हे जरी अफगावनस्तान
मध्ये आधारस्तांभ बनू पाहात असले तरी ते कदावपही शक्य होणार
नाही. अन् आज ते जरी आधारस्तांभ बनलेही तरी उद्या तेच
आधारस्तभां के व्हा धराशायी होतील हे आता सागां ता येत नाही.

मस्ु लीम धमण वाढत चालला होता त्यावेळेला. कारण
मोहम्मद वबन कासीमनां वसांध वजक
ां ला होता. तसां पाहता मोहम्मद
वबन कासीमनां वसांध वजांकल्यावर आपला आत्मववश्वास वाढवला
होता आवण त्याच आत्मववश्वासाच्या बळावर तो अफगावनस्तानात
असलेल्या वहदां वू र अत्याचार करीत होता नव्हे तर अत्याचार करुन
त्याांच्याकिून इस्लाम कबल
ू करवीत होता.
बाप्पा रावलच्या हे जेव्हा लक्षात आल.ां तेव्हा त्याला वाटलां
की या देशात असलेली परु ातन सांस्कृ ती उद्या चालनू नष्ट होईल. जी
परु ातन सांस्कृ ती ही अवहसां ावादी आहे. इथे यापवु ी कधीही क्राांती
झालेली नाही.
अफगावनस्तान मध्ये पवु ी वहदां ू धमण जास्त प्रमाणात होता. इथे
असलेल्या गाांधारमधनू त्या काळी भारतात गाांधारीला आणलां
होत.ां हस्तीनापरू च्या दरबारातील भीष्ट्माचायण यानां ी याच देशातील
कांदाहारची राजकन्या आपल्या भावाचा आांधळा पत्ु धृतराष्ट्रसाठी
मागीतली होती. जी मळ
ु ात वहदां ू होती.
मोहम्मद वबन कासीम अफगावनस्तान मागे भारतात येण्यापवु ी
इथे वहदां ू सांस्कृ ती वास करीत होती. कांदाहारचां मळ
ु नाव गाांधार असां
होत.ां इस सािेपाच हजार सालापवु ी याच गाधां ारवर राजा सबु ल

राज्य करीत होता. ज्याला एक मेव मल
ु गी होती. वजचां नाव गाांधारी
होत.ां
गाांधारीला शकूनी नावाचा भाऊही होता. राजा सबु लच्या
मृत्यनू ांतर अफगावनस्तानचा सवण राजपाट शकूनीच्या हाती आला.
परांतू त्याने राज्याची लालसा न बाळगता आपले राज्य आपल्या
मल
ु ाच्या हाती सोपवनू तो भारतात आपल्या बवहणीसोबत आला.
तो बवहणीसोबत राहूही लागला. परांतू त्याच्या मनात बदल्याचा
असांतोष धमु सत होता.
बदला........गाधां ारीचा ज्यावेळी वववाह तय झाला. तेव्हा
असे म्हणतात की वभष्ट्मानां गाधां ारीचा पती हा आधां ळा असल्याचां
साांगीतलां नव्हतां. परांतू प्रत्यक्षात जेव्हा वववाह झाला. त्यावेळी
कळलां की आपला जावई महाराज धृतराष्ट्र हा आांधळा आहे.
धृतराष्ट्र हा आधां ळा असल्याचां शकूनीला कळताच त्याला
भयांकर राग आला. परांतू आता वेळ गेलेली होती. राग जावहर करता
येत नव्हता. त्यामळ
ु ां त्यानां प्रवतज्ञा के ली की मी कौरवाांनाच नाही
तर सांपणू ण हस्तीनापरू चा वांश नष्ट करीन. कारण हस्तीनापरू नां
आम्हाला धोका वदलेला आहे.
शकूनीचां बवहणीवर अवतशय प्रेम होत.ां त्या प्रेमासाठीच तो
हस्तीनापरू ला राजपाट सोिून आला. त्यानां अगदी

लहानपणापासनू च आपल्या भाच्याांच्या मनात क्लेषभावच नाही
तर ववष पेरल.ां त्यात शेवटी त्याच्यासह सवण कौरवाच
ां ा अतां झाला.
आपले काही मल
ु ां मारले गेल्यानांतर गाांधारी खपु सांतापली.
वतला भयांकर राग आला व ती शाप देत सटु ली. तेव्हा वतनां सवाणत
पवहला शाप वदला. तो आपला भाऊ शकूनीला. कारण ती आपले
काळजाचे तक
ु िे नष्ट होताच शाप देत सटु ली होती. ती म्हणाली,
'माझे पत्ु मारणा-या हे भ्राता, ज्याप्रमाणे तझ्ु या बोलण्यातनू माझ्या
मल
ु ाांच्या मनात ववष पेरले गेले. वाटल्यास तू माझ्या मल
ु ाांमध्ये
चाांगले सांस्कार पेरु शकत होतास. कारण तू िोळस होतास. परांतू तू
तसे के ले नाहीस. तेव्हा माझाही शाप तल
ु ा आहे की ज्याप्रमाणे तू
माझ्या मल
ु ाांमध्ये कुसांस्कार टाकून त्याांचा अांत के ला. त्याप्रमाणे
एकवेळ अशी येईल की तझ्ु याही राज्यात असा कलह नेहमीच होत
रावहल.'
गाधां ारीचा तोच शाप. आजही अफगावनस्तान धगधगत
आहे.कधी मोहम्मद वबन कासीम या अफगावनस्तानातील लोकाांवर
अत्याचार करतो तर कधी तावलबानी. असे वाटते की आजही
अफगावनस्तान गाांधारीच्या शापाने की काय अजनू पयंत
ववकासाच्या टप्प्यावर पोहोचलेला नाही.

************************
अफगावनस्तान हा पवु ीपासनू च अत्याचारींचा बालेवकल्ला
रावहला आहे. पवु ीचे इराण, इराकचे सौदागर याच
अफगावनस्तानातील काबल
ू , कांदाहार मागे भारतात येत. भारताला
लटु त असत आवण येथील लटु लेला माल आपल्या देशात लटु ू न
याच मागाणनां नेत. त्यावेळी ते आपल्या सोबत तो माल वाहून
आणण्यासाठी गल
ु ाम आणत नसत तर ते गल
ु ाम याच
अफगावनस्तान मधील लोकाांवर अत्याचार करुन त्याांना गल
ु ाम
बनवनू त्याच्ां या अगां ावर ओझां देवनू या भारतातील माल ने आण
करीत असत.
बगदाद तसां पाहता ही व्यापारी पेठ होती. पढु े व्यापारी
बनलेली ही सौदी अरे वबयाची तसेच इराण, इराकची माणसां
अफगावनस्तानमध्ये वस्थरावली. त्यातच ती अफगावनस्तानची
राज्यकतेही बनली.
अफगावनस्तान हा पवु ीपासनू च स्वतांत्र्य असा देश नाही. तो
भारताचा एक भाग होता. कारण तसा उल्लेख इवतहासात नाही.
वखस्तपवु ण ज्यावेळी वसक
ां दराचां आक्रमण झाल,ां त्यावेळी याच
अफगावनस्तानमध्ये फारस हखामनी शाह याांचां शासन होत.ां

त्यानतां र या भागात बौद्ध धम्म अवस्तत्वात होता. परांतू
अफगावनस्तान हा स्वतत्र्ां य देश म्हणनू इस सतराशेपयंत तरी
अवस्तत्वात नव्हता.
अफगावनस्तान हा भारताचा एक भाग होता. तसां पाहता इग्रां ज
जेव्हा भारतात आले. तेव्हा त्याांनी अफगावनस्तान चा भारतातनू
कारभार पाहताांना एक सीमारे खा आखली. त्या रे षेला ि्यरु ां ि लाईन
म्हणतात. ही घटना १८९६ मध्ये घिली. त्यानसु ार अफगावनस्तान
हे स्वतांत्र्य राज्य म्हणनू अवस्तत्वात आले.
अफगावनस्तान हे १८९६ मध्ये स्वतांत्र्य राज्य म्हणनू
अवस्तत्वात आले असले तरी त्यानांतरही त्या प्रदेशावर वब्रटीश
हुकूमत होतीच. अथाणत अफगावनस्तान वब्रटीशाांचा गल
ु ाम होता.
अहमदशाह अब्दालीनां पवहल्याांदा अफगावनस्तानवर
एकावधकारशाही वनमाणण के ल्यानतां र अफगावनस्तान मधील
लोकाांना स्वातांत्र्याची जाणीव झाली.
अफगावनस्तानची जनु ी नावे आयाणना, आयाणनम्रु वीजू
पवख्तया, खरु ासान, पश्तनू ख्वाह आवण रोह अशी आहेत. ते पवु ी
वहदां ू राष्ट्र होते. त्यानांतर मौयण शासन काळात बौद्ध धम्म वतथां
प्रस्थावपत झाला. पढु े याच वठकाणी मस्ु लीम शासनही. या वठकाणी
जरी ससु ांपन्नता नसली तरी इथनू च सरळ सरळ मागण इवजप्त आवण

तत्सम देशाकिे वनघत असल्यानां अफगावनस्तान हे इतर देशाचे
लक्ष ठरले होते.
छत्पती वशवरायाांचा सरनौबत नेतोजी पालकर याला
जबरदस्तीनां मसु लमान बनवनू औरांगजेबानां त्याला याच
अफगावनस्तानात ठे वलां होत.ां १९१९ ला अफगावनस्तान स्वतांत्र्य
झालां. त्यानांतर १९३३ पयंत अफगावनस्तानचा राज्याची घिी
बसववण्यात वेळ गेला. त्यानांतर जावहर शाहचां शासन आल.ां जावहर
शाहने १९३३ पासनू १९७३ पयंत चाांगलां शासन के लां. त्यापवु ी
त्याच्या जीजाचां शासन होतां. जावहर शाह हा कम्यवु नस्ट पाटीचा
असनू जेव्हापयंत त्याची सत्ता होती. तेव्हापयंत सगळां व्यवस्थीत
होतां. परांतू त्याची सत्ता १९७३ ला जाताच मजु ावहदीनचां
(तावलबान) राज्य आलां.
अमेरीका..... एक बलाढ्य देश. तो महाशक्तीची स्वप्न पाहात
होता. त्याला कुठांतरी रवशया तोिायचाच होता. त्याची एक नजर
रवशयावर तर दसु री नजर अफगावनस्तानवर होती. त्यातच त्यानां
तावलबानला सोववयतला तोिण्यासाठी मदत के ली. त्यात
सोववयतमध्ये असलेली कम्यवु नस्ट सत्ता तटु ली. अमेररके चां काम
झालां. त्यातच अमेरीके नां हळूहळू तावलबानला ववरोध करणां सरुु
के लां. त्यातच मजु ावहदीन वचिूनच होता.

फे ब्रवु ारी २००७ पयंत अफगावनस्तानात लोकताांवत्क सरकार
होती. त्यातच अफगावनस्तानची सीमा भारताला लागनू असल्यानां
तसेच अमेरीकन सैन्य अफगावनस्तान मध्ये असल्यानां तावलबान
दबनू होते. परांतू ते सांधी पाहात होते. अमेररकन सैन्याच्या वनघनू
जाण्याची. जसे अमेरीके ने अफगावनस्तान मधनू सैन्य हलवले.
तावलबाननां अफगावनस्तानची सत्ता हातात घेतली. मग काय, त्याांना
जे जे ववरोध करत होते. त्यानां ा तावलबान मारत सटु ले. मग तो मागण
क्रुराचा का असेना. त्यात कोणाचा दोष का असेना. वनदोष नागरीक
आज अफगावनस्तानमध्ये बेवारसपणे मरत आहेत. एक भारत
सोिला तर आजबू ाजचू े देशही येथील लोकानां ा मदत करायला पढु े
येत नाही. त्याांना वाटत आहे की कदावचत आपल्यालाच पढु े
तावलबान अफगावनस्तान सारखां मारुन टाकतील.
अफगावनस्तान अख्खा ताब्यात आला असला तरी आजही
पांजशीर नावाचा एक प्राांत असा आहे की तो तावलबानला अजनु ही
ताब्यात घेता आला नाही. याच प्रदेशावर सोववएट सांघाने व
तावलबानने यापवु ीही ताबा वमळववण्याचा प्रयत्न के ला होता. परांतू
ते त्यात यशस्वी झाले नव्हते.
ज्यावदवशी भारताचा स्वातत्र्ां यवदन होता. त्यावेळी
अफगावनस्तान मध्ये तावलबानी सत्ता ताब्यात घेत होते. परांतू

पांजशीरमध्ये वतनशे दहशतवाद्याांचा खात्मा झाला आवण तेथील
उपराष्ट्रपती अजहर मसदू नां यानां ी सागां ीतलां की अजनु ही
अफगावनस्तान सरकार पराभवी झालेले नाही. त्याांच्या धमणीत
अजनु ही अफगाणी रक्त वशल्लक आहे.
तावलबाननां यापवु ी म्हणजे १९९६ मध्ये सत्ता हातात घेतली
होती. त्यावेळीही त्याांनी किक वनबंध लावले होते. लहान लहान
मल
ु ाच्ां या हातात बधां क
ू ा वदल्या होत्या. वशक्षणाचा लवलेश नव्हता.
मवहलाांना बरु खा वापरल्यावशवाय बाहेर पिता येत नव्हते. त्याांनी
नेलपावलश लावणे वा वलपवस्टक लावणे, सारासर गन्ु हे समजले
जाई. त्यातच या तावलबानाच्या मोरक्यानां १९९९ मध्ये भारतीय
ववमान हायजैक के लां. ते ववमान अफगावनस्तान मध्ये नेलां. त्यात
अनेक राष्ट्राचे नागरीक होते. शेवटी अमेररके च्या मदतीने २००१
मध्ये या अफगावनस्तान वर हल्ला के ला गेला. त्यानतां र तावलबान
सत्तेतनू बाहेर झालां.
आज अमेररके नां आपले सैन्य माघारी बोलावले होते. तोच
तावलबाननां अफगावनस्तानातील सत्ता हातात घेतली. परांतू त्याांचां
अत्याचार करणे पाहून तावलबानची सत्ता बरी नाही असां मत
साहवजकच लोकाच्ां या नजरे त वनमाणण होत आहे. त्यामळ
ु ां की काय,
अफगाण नागरीकाांना अजनु ही तावलबानवर ववश्वास नाही.

खरां तर तावलबाननां सधु रायला हवां. ठीक आहे, सत्ता
तावलबाननां हातात घेतली. परांतू जनु ां ते सोिून द्यावां व नवीन ववचार
अांगीकारुन तावलबानां लहान मल
ु ाांच्या हाती बांधक
ू ा देवू नये.
मवहलाांना सरु वक्षतता प्रदान करावी. तसेच कोणत्याही
अफगावनस्तान नागरीकाांवर अत्याचार करु नये. जेणेकरुन पढु ील
काळात हर अफगावनस्तान नागरीकच नाही तर इतर देशातील लोक
तावलबानकिे चागां ल्या नजरे नां पाहतील.
सध्या अफगावनस्तान धगधगत आहे.काल असाच एक
व्हाट्सअपवर वव्हिीओ आला. वव्हिीओ मवहलेचा होता. ती
मवहला...... त्या मवहलेनां नेलपावलश लावला होता. परांतू वतनां
नेलपावलश का लावला म्हणनू तावलबान्याांनी वतचा हात तोिला.
ते एवढे करुनच थाांबले नाहीत तर त्या मवहलेचा घावाचा हात
उकळत्या पाण्यात बिु वला. यावरुन कल्पना येते की
अफगावनस्तान मध्ये काय चाललेले आहे.
खरांच अफगावनस्तान मध्ये असलां तावलबान्याचां कृ त्य.
ववचार करायला भाग पािणारां दृश्य. सवण जगानां याचा ववचार
करण्याची गरज आहे. अफगावनस्तान खचला आहे. त्याला
मदतीची गरज आहे. तावलबान्यानां ी अमेरीके ला ३१ सप्टेंबरपयंत
सैन्य काढण्यासाठी मदु त वदली आहे. ते खरांही आहे. परांतू

अमेररके नां सैन्य काढू नये अफगावनस्तानमधनू .व्यवतररक्त सवण जगानां
तावलबानला लक्ष करुन त्यावर आक्रमण करावां. जेणेकरुन
तावलबानी दबेल व पन्ु हा ते मांिु कां वर करणार नाही. हे तेवढांच खरां
आहे.
*************************
महाभारत काल समाप्त झाला होता. त्यानांतर हळूहळू
हस्तानापरु मधील काही मांिळी गाांधारमध्ये येवू लागली होती.
त्यातच ती वतथे काही वदवस रावहली. पढु ां याच अफगावनस्तान मध्ये
बौद्ध धम्माचा प्रसार झाला व येथील काही लोक बौद्ध बनले. पढु े
काही वदवस इथे बौद्ध व वहदां ू शाांततेनां वनवास करीत रावहले. पण
काळाच्या गतेनसु ार व गाांधारीच्या शापानां की काय, येथे वसलेले
हे हस्तीनापरू ातील नव्हे तर अफगावनस्तानातील काही लोकां
मस्ु लीम आवण वहदां च्ू या सततच्या लढायानां त्स्त होवनू ते सौदी
अरे ब व इराकला स्थलाांतरीत झाले व तेथेच ते वनवास करु लागले.
अफगावनस्तानात बौद्ध धम्माचा प्रसार झाला. हळूहळू वहदां ू
धमण कमी झाला. त्यातच भगवान वशवाची पजु ाही कमी होवू
लागली. त्यातच काही मौयण वांशीयाांनी तेथे राज्य के ले. त्यातच

ज्यावेळी अकराव्या शतकात मोहम्मद गजनीनां जेव्हा
अफगावनस्तान मध्ये आक्रमण के लां. तेव्हा या वठकाणच्या काही
लोकाांना त्यानां जबरदस्तीनां मस्ु लीम बनवलां. त्यापवु ीही मसु लमान
बनववण्याची सरुु वात अफगावनस्तान मध्ये मोहम्मद वबन
कासीमच्या काळापासनू झालीच होती. यावेळी मात् गाांधारचां नाव
मोहम्मद गजनीनां बदलवनू कांदाहार के लां होत.ां
गाधां ार.......या गाधां ारला पवु ी के शरची शेती के ल्या जात
होती असा इवतहासात उल्लेख आहे. गाांधारचा मळ
ु ात अथण गांध
होत असनू या के शरच्या शेतीवरुनच गाांधारचां नाव गाांधार असां
पिल.ां असां मानतात की भगवान वशवाचां एक नाव गाधां ार आहे.
असां म्हणतात की पवु ीच्या काळी याच अफगावनस्तान मध्ये
भगवान वशवाच्या भक्ताचा वनवास होता.
अफगावनस्तान हा पवु ीपासनू च रे शम मागण व मानव प्रवास
मागण रावहलेला आहे. या भमु ीवर कुशाण, हफ्थवलट, समानी,
गजनवी, मोहम्मद घोरी, मगु ल सल्तनत, दरु ाणणी तसेच अनेक साया साम्राज्याांनी राज्य के लां. प्राचीन काळात फारस आवण शक
शासकाांनीही याच अफगावनस्तानात राज्य के ले. त्यात वसकांदर,
दारा प्रथम, तक
ु ण , बाबर, नावदर शहा हे प्रमख
ु होत.

साधारणतः या अफगावनस्तान मधनू च आयण भारतात आले
असे इवतहास सागां तो. इस पवु ण सातशेच्या शतकात गाधां ार हे
महाजनपद होत.ां त्यातच या अफगावनस्तानला इस पवु ण पाचशेच्या
शतकात फारस शासक हखामनी याने वजांकून घेतलां. त्यानांतर
शकाांनी. त्यानांतर इस पवू ण २३० च्या आसपास या वठकाणी मौयांनी
आपलां शासन के लेलां आहे असेहीाे, इवतहास साांगतो. त्यानांतर
पशीयन व ससानी शासक आले. हेच शेवटचे इरानी शासक होत.
त्यानांतर हा भाग अरबाांनी वजांकला.,अरबाांनी इस सातशे सात मध्ये
या भागातील खरु ासानमध्ये आपला अवधकार वनमाणण के ला.
त्यानतां र इस नवशे सत्याऐां शां ी मध्ये या भागाला गजनीनां वजक
ां ल.ां
इसवी सनाच्या सहाव्या शतकापयंत कायणरत असणारे वहदां ू व
बौद्ध राजे........हे वहदां ू व बौद्ध राजे अफगावनस्तान मध्ये
वेगवेगळ्या भागात आपलां साम्राज्य वटकवनू होते. परांतू सातव्या
शतकातील मोहम्मद वबन कासीमच्या वसांधच्या आक्रमणानांतर
म्हणजेच सन आठशे त्ेचाळीस नांतर कल्लार नामक राजा हा या
भागातील शेवटचा वहदां ू राजा ठरला. त्यापवु ी रणथल उफण रुतववल,
स्पालपती आवण लगतरु मान हे वहदां ू व बौद्ध राजे याच गाांधारला
होवनू गेले. या वठकाणी असलेल्या वहदां ू राजानां ा काबल
ू शाह तसेच
महाराज धमणपती म्हणनू गणल्या जाई. त्या राजाांमध्ये कल्लार,

सामांतदेव, भीम, अष्टपाल, जयपाल, आनांदपाल, वत्लोचनपाल,
भीमपाल इत्यादींचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागतील. या राजानां ीच
अरबी िाकांू ना अांदाजे सािेवतनशे सालपयंत जोरदार टक्कर वदली.
त्यातच त्याांनी या अरबाांना इस सातशेच्या शतकापयंत वसांधू
नदीच्या पार वशरु वदलां नाही. पढु े वसांध जरी मोहम्मद वबन
कासीमच्या हातातही आलां असेल, तरी सरासरी अफगावनस्तान हा
वहदां ू आवण बौद्धाच
ां ाच रावहलेला आहे.
वसकांदर आक्रमणाच्या वेळी अफगावनस्तान हा भारताचा एक
अववभाज्य भाग होता. ववश्वाच्या प्राचीन ग्रांथात म्हणजे
ऋग्वेदामध्ये याचा उल्लेख असनू या ग्रथां ात अफगान नद्याच
ां ाही
उल्लेख आहे.,दाशराज्ञ यद्ध
ु ामध्ये पख्तनू म्हणजे परुु चे सहयोगी
होत असे साांगीतले जाते.
ज्या नद्याांना आज अफगानमध्ये आम,ू काबल
ू , कुरण म, रांगा,
गोमल, हरररुद म्हणनू ओळखले जाते. त्याच नद्याांना भारतीय लोक
पवु ी वक्ष,ू कुभा, कुरम, रसा, गोमती, हयणू सयणू असे म्हणत असत.
ज्या स्थानाला काबल
ू , बल्ख, वाखान, बगराम, पामीर, बदख्शाां,
पेशावर, स्वात, चारसद्दा म्हणतात. त्याला पवु ी कुभा, गांधार,
बावल्हक, वोक्काण, कवपशा, मेरु, कम्बोज, परुु षपरू , सवु ास्त,ू
पष्ट्ु कलावती म्हणत असत.

चीनी इवतहासकार म्हणतात की या अफगाणमध्ये जे बौद्ध
वभख्खू होते, त्यानां ीच भारतीय बौद्ध ग्रथां ाच
ां ा अनवु ाद चीनी भाषेत
के ला. तसेच बौद्ध ग्रांथ महायान याची सरुु वात याच
अफगावनस्तानातनू झाली. अफगावनस्तान मध्ये जो बगराम नावाचा
जो हवाई अि्िा आहे. तीच बौद्ध सम्राट कुशाणाांची राजधानी
रावहलेली असनू वतचां पवु ीचां नाव कपीसी असां आहे.
अफगावनस्तान मध्ये आजही बौद्ध अवशेष वमळतात. तसेच
वहदां चांू ेही अवशेष वमळतात. तसेच फारशी इवतहासकाराांनी
अफगावनस्तान बाबत वलवहले आहे की वहदां ू आवण बौद्ध राजे हे
सवहष्ट्णतु ेचे पजु ारी असनू या वठकाणी सवण धमाणचे व जातीचे लोकां
अगदी गण्ु यागोववांदानां राहतात. आज ते सवण त्या काळातील वहदां ू
तसेच बौद्ध वांशीय लोक धाकाने का होईना, मस्ु लीम बनलेले
आहेत. त्याांनी आपला धमण बदलवला आहे. त्या वठकाणी असलेले
परु ातन अवशेष अथाणत मांवदर, स्तपू , ववहार नष्ट के ले गेले आहे.
तरीही आजही काही भागात जसे बावमयान, जलालाबाद, बगराम,
काबल
ू , बल्खमध्ये अनेक वठकाणी मतु ी, स्तपू आवण मांवदराचे
अवशेष वमळतात.काबल
ू मध्ये असलेला आसामाई मांवदर हा
दोनहजार साल परु ाना आहे.हे मवां दर पहािालाच कोरुन बनवले
असल्याने ते तोिता येणे शक्य नाही. तसेच बावमयान येथील

जगप्रवसद्ध बद्ध
ु मत्ु याणही अांदाजे नष्ट के ल्या की काय अशी शांका
येते.
कांबोजवर अजणनू ानां स्वारी के ली होती असा उल्लेख
महाभारतात वमळतो. तसेच कणाणनेही राजपरू वजांकून कांबोज
वजांकला असे उल्लेख वमळतात. मौयणकालात या वठकाणी कांबोज
हे गणराज्य होतां. इथे झालेल्या आठशे सत्तरच्या दशकातील जबरन
धमांतरणच्या कारणाने आज अफगावनस्तान मध्ये के वळ मस्ु लीमच
वदसतात. बौद्ध व वहदां ू नाहीच्या बरोबर आहेत. जे एके काळी
बहुसांख्य प्रमाणात होते. वतथे एकही मस्ु लीम नव्हता.
आज अफगावनस्तान मस्ु लीममय झाला आहे. तावलबाननां
पांजशीर वजांकलां. परांतू या पांजशीरमध्ये जी प्राणाची शथण
अफगावनस्तानां लावली. ती वाखाणण्याजोगी आहे. त्याांनी
तावलबानच्या वठकाणावर हवाई हमले के ले. यात तावलबानला
फारच नक
ु सान झालां असां ररपोटण साांगतां. आता कोणी म्हणतात की
तावलबानी खोटां बोलत आहेत. तर कोणी अफगावनस्तान सरकार
खोटां बोलत आहेत असां म्हणतात. पांजशीर घाटीचे नागरीक तर
दाव्यानां साांगतात की तावलबानी खोटां बोलतात. आजही यद्ध
ु सरुु च
आहे. याला पावकस्तान मदत करीत असनू अफगावनस्तानातील
लोकां पावकस्तान मदु ाणबाद म्हणत आहेत.

तावलबाननां पांजशीरवर ताबा वमळववल्याचा दावा के ला
आहे. आता नेमकां खरां तावलबान्याच
ां ां की अफगावनस्तान सरकारचां
ते साांगता येत नाही.
पांजशीर हा खरां तर घाटीचा प्राांत असनू या प्राांतावर सहज
ववजय वमळववणे शक्य नाही. शेर अहमद शाह मसदू याांचा
बालेवकल्ला असलेला पांजशीर. या पांजशीरमध्ये त्याचा मल
ु गा
अहमद मसदू सक्रीय झाला आहे.त्यातच अफगावनस्तानचा
उपराष्ट्रपती अमरुल्लाह सालेह याांनीही त्याला पाठींबा वदला
आहे. मात् अफगावनस्तानात तावलबानी अफगावनस्तान
वजक
ां ल्याचां ा दावा करीत असनू आता अफगावनस्तान मध्ये
तावलबानी सरकार बसते की काय याकिे जगाचे लक्ष लागले आहे.
मात् तावलबाननां सरकार समजा स्थापन के लांच तर त्याांनी कोणाचां
न ऐकता के वळ स्वतःचां मन पररवतणन करुन शाांततामय सत्ता
गाजवावी. एवढीच तेथील लोकाांची मागणी असेल. कारण
तावलबानी सरकार राहो की अजनू कोणते. त्यात लोकाांचा दोष
नाही. लोकाांना फक्त वशक्षण, रोजगार, तसेच दोन वेळचां पोटभर
जेवन वमळावां. त्यातच ते धन्यता मानतील. मग तावलबान सत्ता का
बसेना.

पांजशीर.......काबल
ू पासनू १५० वकमी अांतरावर असलेला
पजां शीरचा भभु ाग. उत्तरे किील भभु ागामध्ये वसलेला पजां शीर हा
वहदां क
ू ु शच्या िोंगराजवळ आहे. पांजशीरचा उत्तर भाग हा पवणतराांगेनां
घेरलेला आहे. दवक्षणेत कुहेस्थानच्या िोंगरद-या आहेत. वषणभर हा
भाग बफाणच्छावदत असतो. अशाप्रकारच्या पवणताच्या वेढ्यामळ
ु े हा
भाग दगु णम रावहलेला आहे.
मध्यपवु ण काळात ह्या प्रदेशात चादां ीच्या खाणी होत्या. तसेच
वतथां पाचच्ू याही खाणी सापितात. हे जरी असलां तरी या भागात
जायला एक अरुांद पायवाट आहे. ही पायवाट िोंगरराांगा आवण
नदीला वळणे देत जाते. त्यावेळेस त्याही भागात बाप्पा रावलचां
शासन होतां.

***************************
बाप्पा रावल याांनी जैसलमेर व अजमेर यासारख्या छोट्या
छोट्या राज्याांना आपल्या सोबत वमळवलां व स्वतःची मोठी
महाशक्ती तयार के ली. त्यानां अरबानां ा वकत्येक वेळा पराभवाची
धळ
ू चारली. एवढांच नाहीतर बाप्पा रावलनां गजनीवरही आक्रमण

के लां. तसेच तेथील शासक सलीमलाही हारवलां. एवढांच नाहीतर
त्यानां ी आपला एक प्रवतवनधी गजनीमध्ये वनयक्त
ु के ला.
वचतौि ही बाप्पा रावलनां आपली राजधानी बनवली होती.
त्यातच त्याांनी गाांधार, खरु ासान, तरु ान, इराण या भागाला सद्ध
ु ा
वजांकलां. बाप्पा रावलच्या कतणबगारीमळ
ु ां त्याच्या मृत्यनू ांतर चारशे
वषणपयंत कोणत्याच शासकाांनी भारतावर आक्रमण करण्यासाठी
वहमां त के ली नाही.
वकमान चारशे वषाणनांतर मोहम्मद घोरी भारतातावर आक्रमण
करण्यासाठी आला आवण त्यानां जयचांदाच्या मदतीनां पृथ्वीराज
चौहानचा पराभव के ला व त्याला गजनीला नेल.ां
बाप्पा रावल हा काही वियाांचा ववरोधक नव्हता. तो त्याांना
सन्मानच देत असे. त्यानां गजनीचा सल
ु तान मोहम्मद सलीमला
हरवनू गजनीचां राज्य ताब्यात घेतलां. त्याचबरोबर त्यानां त्याच्या
पत्ु ीशी वववाह के ला आवण वतला सन्मानानां राणी बननलां. एवढांच
नाहीतर वतला आपल्या राजमहालात अग्रगण्य स्थानही वदलां.
बाप्पा रावलला शांभर पत्नी होत्या. ज्यामध्ये पसतीस मस्ु लीम
होत्या आवण बाकीच्या इतर धमाणच्या. कोणी म्हणतात की बाप्पा
रावलच्या भयानां त्याला आपली मल
ु गी देत. परांतू तसां काही नसनू
आपल्या राज्याला वारस नाही. आता या बाप्पाचे प्रवतवनधी

आपल्यावर अत्याचार करतील व आपल्याला पदभ्रष्ट करतील
याची त्या राण्यानां ा कल्पना होती. तसां पाहता बाप्पा हे वियाच
ां ी
अब्रू राखणा-यापैकी असल्याने त्या बाप्पाशी वववाह करायला
राजी झाल्या होत्या. मग त्या मस्ु लीम का असेना.
त्या वेळच्या शासकाांपैकी सवणच शासक हे चाांगल्या
स्वभावाचे नव्हते. ते राज्यात एखादी सांदु र कन्या वदसली की
वतच्यावर जबरदस्ती करणारे होते. हा इवतहास तथाकथीत सवण
राज्याांना मावहत होता. वशवाय मोहम्मद वबन कासीमनां येथील
दावहर राजाच्या मल
ु ींना आपल्या राज्यात पाठवलां होतां व त्यातच
त्याचां ा हलाला करणार होता. परांतू दावहर कन्येनी आपल्या वशलाचां
हनन होवू न देता स्वतः आत्ममरण पत्करलां होतां. हे त्यावेळी
सांबांधीत राज्याांना मावहत होतां. त्यातच बाप्पा रावलच्या आदरयक्त
ु
स्वभावामळ
ु े त्या वेळी त्या राण्याांनी त्याच्ां याशी वववाह करण्याची
इच्छा जावहर के ली आवण त्या वववाहबद्धही झाल्या ही शक्यता
नाकारता येत नाही.
बाप्पा रावल याांच्यावर हाररत ऋषीचे सांस्कार पिले होते. जे
सात्वीक वृत्तीचे होते. ते सात्वीक वृत्तीचे असल्याने त्याांचे बाप्पावर
झालेले योग्य सस्ां कार हे वाखाणण्याजोगे होते. त्याच वृत्तीचा त्यानां ा
फायदाही झाला आवण बाप्पा रावल हे सदाचारी बनले. त्याांना

शांभर राण्या असनू ही ते त्या राण्याांमध्ये रमले नाही. के वळ
देशप्रेमाचे रणवशगां फांु कून या देशातील अनेक लोकावां र जे मोहम्मद
वबन कासीमच नाही तर त्याच्या इतर अवधकारी वगाणनां जो
अत्याचार के ला आवण जबरन या देशातील वहदां ू आवण बौद्ध
लोकाांना धमांतरण करण्याचा जो रक्तरांजीत इवतहास घिवला.
त्याचाच बदला घेण्यासाठी बाप्पा रावल पढु े सरसावले. त्याांनी
गाधां ार, खरु ासान हे प्रातां वजक
ां ले. त्याचां कारण होतां की त्या प्रातां ातनू
अरबी भारतात येवू नये. त्याांना तेथेच रोखता यावे. तसां पाहता
बाप्पाला त्या भागात जास्त वदवस वनयांत्ण ठे वता आलां नाही.
त्याचां कारणही तसच
ां होतां. ते म्हणजे तो भाग दरू होता वशवाय
प्रवासाची आज आहे तशी साधने नव्हते. प्रवतवनधी ववश्वासू होते.
परांतू एकटा व्यक्ती कुठे कुठे लक्ष परु ववणार. तेच झाले बाप्पासोबत.
वशवाय बाप्पानां आपली सत्ता गाांधार, खरु ासान, गजनी पयणटक नेली
असली तरी त्याांनी फार काळ राज्य के लां नाही. ऐन पसतीस
वषाणच्या ऐन उमेदीच्या काळात बाप्पानां सांन्यास घेतला व ते
जांगलात गेले व वशवाची भक्ती करीत बसले असा इवतहास साांगतो.
अलोर वजांकताच मोहम्मद वबन कासीमची महत्वाकाांक्षा
वाढली. त्यातच खवलफाची मोहम्मद वबन कासीमशी पटेना. त्यानां
मोहम्मद वबन कासीमनांतर त्याचा सेनापती जनु ैदला अलोर (वसांध)

वजांकल्यावर बाकी उरलेल्या वहदां स्ू थानावर ताबा वमळववण्यासाठी
पाठवल.ां
जनु ैद मोहम्मद वबन कासीमनांतर वहदां स्ू थानात आला.
त्याचीही महत्वाकाांक्षा वाढली होती. परांतू वसांधचा पराभव येथील
काही राजाांना मावहत होताच तसेच मोहम्मद वबन कासीमनां राजा
दावहरच्या मल
ु ींना खवलफाकिे पाठवताच त्याांनी के लेलां
आत्मबवलदान येथील राजे ववसरले नव्हते. वशवाय राजा दावहरचा
अांत अरबाांनी कसा दारुण के ला हेही येथील राजाांना मावहत होत.ां
ज्या दावहरनां मोहम्मद वबन कासीमला पांधरा वेळा स्वारी करुन माफ
के ल.ां त्या राजा दावहरचा पवहल्यादां ा पराभव होताच त्याच्या सपां णू ण
परीवाराचे के लेले हाल येथील राजाांनी ओळखले होते. त्यामळ
ु ां की
काय, ते सवण एकत् आले. त्याांनी सांघटन बनवलां व त्या सांघटनाचा
सेनापती बाप्पा रावलला बनवले. बाप्पा रावलनेही ववश्वासाला
तिा जावू न देता त्या अरबी आक्रमणाचा योग्य प्रवतकार के ला व
जनु ैदचे आक्रमण परतावनू लावले.
इस ७२३ मध्ये अल जनु ैद खवलफाचा प्रवतवनधी बननू
भारतावर आक्रमण करण्यासाठी आला होता. त्यातच त्यावेळी
भारतात या अरबाच
ां ा प्रवतकार करण्यासाठी एकत्ीकरणाची
चळवळ सरुु झाली होती. त्यानां गजु रात, जैसलमेर, जोधपरू या

शहरानां ा वनशाणा बनवला. परांतू बाप्पाच्या नेतत्ृ वात सेनेने भीनमाल
मधनू प्रस्थान के ले व जनु ैदच्या सेनेचा ब्राम्हणाबाद येथे पराभव
के ला. त्यानांतर अलोरलाही वजांकलां. पराजीत झालेला जनु ैद
काश्मीरला पळाला. परांतू तेथेही काश्मीर सम्राट काकोट वांशाच्या
लवलतावदत्य मक्त
ु ापीिनां त्याला पराभवाचाच रस्ता दाखवला.
(काश्मीरचा इवतहास राजतरांगीनी) अशाप्रकारे बाप्पा रावल व
लवलतावदत्याच्या प्रवतकाराने जनु ैदला वसांधू नदी तटावर शरणागती
पत्करावी लावली व तेथे त्याने अल मांसरू नावाची राजधानी
बनवली व तेथेच तो स्थायी झाला.
इस ७३१ मध्ये अल हकीमला वसांधची राजधानी अल
मांसरू चा राज्यपाल बनवलां गेलां. जनु ैदनांतर त्यानांही भीनमाल व
अवन्हलवाि हल्लीचे गजु रात वर आक्रमण के ल.ां यावेळी बाप्पा
रावलच्या नेतत्ृ वात अल हकीमचा पराभव झाला. त्यातच ही हार
एवढी मोठी होती की त्यापढु े वकतीतरी वषणपयंत इस्लामी सेना
भारतावर आक्रमण करण्यासाठी आली नाही वा तसा प्रयत्नही
के ला नाही. कच्छे ला, सैंधव, सौराष्ट्र, कावोटक, मौयण आवण गजु णर
या सवण सेना वमळून त्याांनी इस्लामी सेनेला वदलेली वशकस्त. यामळ
ु े
की काय, वकतीतरी वषणपयंत अरबानां ा वहदां स्ू थानवर आक्रमण
करण्यासाठी दबनू राहावां लागलां.

अल हकीमच्या मृत्यनू ांत अरबाांनी भारतावर हमले करणां बांद
के ल.ां यानतां र गजु णर प्रवतहार उत्तर भारतातील प्रमख
ु शक्ती बनल्या
नव्हे तर त्याांचां साम्राज्य गांगा नदीपासनू तर वसांधू नदीपयंत पसरलां
गेलां. मात् नागदाचां शासन स्वतांत्र्य रुपात बाप्पाजवळच रावहलां.
देबलच्या आसपासच्या प्रदेशात अरबाांचां शासन होतां. परांतू
दावहर पत्ु जयसेन आपली आई राणी लािीदेवी वहला घेवनू
वचतोिला आली. वजथे बाप्पा रावल सेनापती होते. वजथे मौयण
साम्राज्य होतां. त्या मौयण शासकानां जयसेन व राणी लािीची मदत
करण्यासाठी बाप्पाला पाठवल.ां त्यात बाप्पाने आपल्या नेतत्ृ वात
सोळा वषाणच्या प्रदीघण सघां षाणनतां र वसधां ला अरबमक्त
ु के ल.ां
बाप्पा रावल हे खरां तर देशभक्त होते. त्याांनी पावहलां की इथां
आलेला मोहम्मद वबन कासीम सांपणू ण वहदां स्ु थानातील जनतेचे
धमांतरण करीत आहे. त्यामळ
ु ां इथे जी पवु ाणपार चालत आलेली
वहदां ू व बौद्ध सांस्कृ ती कायमची लयास जाईल.
बाप्पा रावलला तसां वाटणां साहवजकच होतां. कारण मोहम्मद
वबन कासीमनां वसांध वजांकताच ज्या बौद्धाांच्या मदतीनां वसांध वजांकला
होता. त्याांनाही सोिलां नव्हतां. मांवदरापाठोपाठ वकत्येक ववहारां, स्तपू
त्यानां नष्ट के ली होती. एवढच
ां नाही तर बहुल वहदां स्ू थानातील
असांख्य लोकाांवर अत्याचार करुन त्याांना मस्ु लीम बनवणां ही गोष्ट

बाप्पा रावलला आविली नाही. त्याला के वळ वहदां चू आवित
नव्हते तर बौद्ध धमीय लोकांही आवित होते. त्याचां कारण होतां
मौयण राजवांश.
वचतोि हे मौयण राजवांशाच्या हातात होतां. त्यावेळी वतथे बौद्ध
लोकां भारी सांख्येनां वनवास करीत होते. तसेच काही अांशी वहदां हू ी
वनवास करीत होते. परांतू हाररत ऋषीच्या सांस्कारात वाढलेले बाप्पा
हे दयाळू होते. त्यानां ी मौयण शासक मानमौरीची हत्या के ली. त्याचां
कारणांही तसांच होत.ां मानमौरी हा सक्षम राजा नव्हता. जर असा
अकायणक्षम राजा सत्तेवर रावहल्यास उद्या आपले हे राज्य अरबी
सेना वजांकून टाके ल व वसधां च्या जनतेची जशी गत झाली. तशी
आपलीही गत होईल हे ओळखनू बाप्पानां मानमौरीला ठार के ल.ां
परांतू तेथील जनतेचां जबरदस्तीनां धमांतरण के लां नाही. तसां पाहता
त्यावेळी वचतोिमध्ये बौद्ध मांिळी जास्तच होती. परांतू वतकिे लक्ष
न देता बाप्पा कासीमनांतर जनु ैद व अल हकीमशी लढत रावहला.
पढु े अलहकीमच्या मृत्यनू ांतर जेव्हा खवलफानां बाप्पा रावलसोबत
तह के ला. त्यानांतरही बाप्पानां राज्य न करता सांन्यास घेतला आवण
ते वनात जावनू बसले. वतथां त्याांनी भगवान वशवाची प्रवतस्थापना
के ली व त्या पाषाणीय वशवाची वयाच्या सत्यान्नव वषाणपयंत सेवा
के ली. ते सांसारात परत आले नाही. ती वशवाची पजु ा करण्यासाठी

त्याचां बालपण खणु ावत होतां. ज्या बालपणात त्याच्या घरची गाय
रोज हाररत ऋषीच्या आश्रमात जावनू वशववपिां ीवर अवभषेक करीत
होती.
बाप्पा रावलचे साम्राज्य फारच वाढले होते. त्याला ते
वशवाचीच देण समजायचे. त्यासाठीच त्याांनी जन्मभर वशवाची
पजु ा अचणना करण्याचा वविा उचलला होता. त्यासाठीच ते
वयाच्या एकोणचाळीसव्या वषीच सनां स्थ झाले.
बाप्पा रावलनां आपल्या जीवनकालात बाांधकामाला ववशेष
प्राधान्य वदले. त्याांची धमणकायाणत जास्त रुची होती. जरा कुठे ही
धमाणवर कोण्या मस्ु लीमाक
ां िून आघात झाला की बाप्पा वतथां धावनू
जात असत. त्याांनी उदयपरू च्या उत्तरे स कै लासपरु ी इथे भव्यवदव्य
एकवलांगजी महाराजच्या मांवदराचे वनमाणण के ले. ज्याच्या जवळच
हाररत ऋषीचा आश्रम आहे. त्यानां ी के वळ एकवलगां मवां दरच बाधां लां
नाही तर त्या मांवदरामागच्या वठकाणी आवद वराह मांवदर देखील
बनवले.
त्यानां ी गजनी, ब्राम्हणाबाद, रावलवपांिी या भागात आपले
प्रवतवनधी ठे वनू इतर भागावर किक नजर ठे वायला लावली.
गजनीला तर त्यानां आपल्या भावाच्याच मल
ु ाला प्रमख
ु बनवनू
गजनीतील कारभार सोपवला. त्यातच सलीम राजाची मल
ु गी

माईया वहच्याशी वववाह करुन वतला भारतात आणलां. हे सवण
करण्यासाठी त्यानां ा सवण वहदां स्ू थानातील लहानमोठ्या साम्राज्याचां
एकीकरण करावां लागलां. के वळ अरबच नाही तर परकीय सत्तेच्या
ववरोधात एकत् के लेलां हे सांघटन म्हणजे वहदां स्ू थानातील पवहलां
सांघटन होत.ां त्याचा जबर धक्का अरबाांनी घेतला. या
एकत्ीकरणामळ
ु ां च की काय पढु े चारशे वषणपयंत म्हणजेच
बाप्पाच्या मृत्यनू तां र वतनशे वषणपयंत अरबी मिां ळी भारतावर स्वारी
करण्यासाठी वफरकले नाहीत. कारण बाप्पाच्या मृत्यनू ांतरही बरे च
वषणपयंत गजु णर, प्रवतहार, जाट, राजपतू , कच्छे ला, सैंधव, सौराष्ट्र,
ककोटक, मौयण एकता वटकली. त्याच्ां या एकतेमळ
ु े भारत अकराशे
ते बाराशेच्या शतकापयंत एकसांघ रावहला.
बाप्पानां काही वसक्के ही चलनात आणले होते. एका
वसक्क्यात िाव्या बाजल
ू ा वत्शल
ू व उजव्या बाजल
ू ा वशववलगां होतां.
त्यालाच लागनू एक नांदी वशववलांगाकिे तोंि करुन बसलेला तसेच
त्याखाली नमस्कार करणा-या एका व्यक्तीचां वचत्. याच वचत्ाच्या
बाजल
ू ा बोप्प वलवहलेला मजकूर. मागच्या बाजल
ू ा सयु ण आवण
छत्चां वचन्ह. जे प्रमाण त्याच्या सयु णवांशी होण्याचां प्रवतक मानलां
जात.ां त्याखाली उजव्या बाजल
ू ा तोंि असलेली एक गाय उभ्या

अवस्थेत होती. त्या गाईचे दधू वपणारा वासरुही त्या वसक्क्यात
कोरलेला आहे.
इस ७५३ चा तो काळ.शत्ू चपू बसला होता. अांतगणत शत्ू
होते. पण त्या अांतगणत शत्ांश
ू ी लढून काही उपयोग नव्हता. कारण
बाप्पा ओळखनू होते की आपण जर अतां गणत शत्ांश
ू ी लढलो तर
याचा फायदा ते परकीय अरब घेतील. आपलां सांघटन तटु ेल आवण
परकीय शत्ू आपल्यावर चाल चालनू येईल व आपली गत
वसांधसारखीच होईल. आपण कोणाचां मन दख
ु वू नये. नाहीतर
त्याचाही पररणाम आपल्या राज्य वटकववण्यावर होईल. मह
ज्याप्रमाणे वसधां मध्ये ज्ञानबद्ध
ु ने मोहम्मद वबन कासीमशी
हातवमळवणी करुन बदला घेतला. तसा बदला आपल्याही
राज्यातील लोकां घेतील. यासाठीच की काय आपण सांन्यास
घेतलेला बरा. असा ववचार करुन इस ७५३ मध्ये बाप्पानां आपल्या
मल
ु ाांच्या हातात सत्ता सोपवली व ते जांगलात गेले.
ते नागदाचां जांगल. ज्या नागदात त्याांचा जन्म झाला होता.
त्याच नागदातील जांगलात त्याांनी एक कुटी तयार के ली होती.
जांगलात दररोज वशवाची आराधना करीत बाप्पा जीवन जगत होते.
आपली कामां आपणच करुन सवण भारतीय लोकाच
ां ा बाप्पा आज
अगदी एका पाांढ-या विात जीवन जगत होता. ज्याने

अफगावनस्तानपयंतचा भाग वजांकला. त्या बाप्पाचे ते जीवन आज
अगदी साधेपणाचे होते.
*************************
ते विात गांिु ाळलेलां त्या बाप्पाचां पाथीव. त्या पाथीवाभोवती
सवण राण्या टाहो फोिून रित होत्या. त्यात वहदां ू राण्या होत्या. तशाच
मस्ु लीमही राण्या होत्या. असां वाटत होतां की बाप्पा रावल हा त्याांना
देवापरसही वप्रय असावा.
त्या राण्याच
ां ांही बरोबर होतां. कारण त्या राण्याांना बाप्पानां
त्याांच्या कायणकाळात अगदी सन्मानानां वागवलां होत.ां त्याांना
कोणताच त्ास होवू वदला नव्हता. तसांच त्याांचां सतीपण जपलां होतां.
बहुतेक सवण राज्याचा आधारस्तभां आज विात गिांु ाळलेला
होता. आज त्या राण्याांना मागचे वदवस आठवत होते. वकत्येक
राण्याांची त्याांच्या कुवारपणी बाप्पानां त्याांच्यावर होणा-या
अत्याचारापासनू सटु का के ली होती नव्हे तर बाप्पानां मरताांना
आपल्यासोबत काहीही नेलां नव्हतां. सवण देवनू गेले होते ते.

आज ते मरण पावले असले तरी त्याांच्या पाथीव चेह-यावरुन
ते मरण पावले असावे असां वाटत नव्हत.ां तो चेहरा आजही अगदी
ताजातवाना वाटत होता. जणू ते मरण पावले नसनू झोपले असावे
असां वाटत होतां.
आज त्या राण्याांना ते वदवस आठवत होते. ते पावसाळ्याचे
वदवसही आठवत होते. ती सेनाही आठवत होती. जी सेना एवढा
पाऊस कोसळूनही आपल्या मातृभमु ीसाठी धावली होती. बाप्पानां
त्या सेनेच्या मनात मातृभमु ीचां स्फुवलंग कोरलां होत.ां
ती सेनाच नाही तर सांबांधीत बहुतेक भारतातील लहानमोठ्या
राजेरजवाि्याांच्या मनात बाप्पानां अरबाच
ां ां षियत्ां वबबां वलां होत.ां
अरब भववष्ट्यात काय करु शकतात हेही साांगीतलां होतां. त्यासाठीच
त्याांनी सवण लहानमोठ्या राज्याांचां एकत्ीकरण के लां होतां.
आज अफगावनस्तानमध्ये िोकावनू पावहलां तर हेच वदसनू
येते. ज्या अफगावनस्तानात बाप्पाची सािेसातशेच्या शतकात सत्ता
होती. ज्या अफगावनस्तानात आतापावेतो बौद्ध आवण वहदां ू समाज
जास्त सांख्येनां अवस्तत्वात होता. वतथे आता मस्ु लीम मांिळी जास्त
आहेत. बौद्ध आवण वहदां ू समाज आपोआपच कमी झालेला आहे.
ते पाथीव........आज बाप्पा रावलला सत्यान्नव वषण झाले
होते. अगदी आयष्ट्ु याच्या शेवटच्या काळापयंत जगले होते बाप्पा

रावल. ज्या नागदामध्ये त्याांनी जन्म घेतला होता. त्याच नागदामध्ये
बाप्पानां आपली प्राणज्योत मालवली होती. वतथांच त्याच
ां ां
समाधीस्थळ उभारण्यात आलां.
बाप्पा रावलनां वचतोिमध्ये मौयण वांशाला समाप्त करुन गवु हल
वांश स्थापन के ला. परांतू तेथील नागरीकाांच्या भावनाांना जरासाही
धक्का लागू वदला नाही. त्याांना एवढी ताकद होती की ते
एकाचवेळी दोन म्हशीच्या माना कापतील. त्यातच त्याच
ां ी उांची
नऊ फुट होती. त्याांच्या जवळ सैन्यशक्ती बारा लक्ष होती. त्याांच्या
तलवारीचां वजन बत्तीस वकलो होत.ां
**********************
बाप्पा रावलनां पवहला वववाह नागेंद्रनगरच्या राजकुमारीशी
के ल.ां तो प्रेमवववाह होता. तसाच तो लपनू छपनू के लेला वववाह
असल्यानां वकत्येक वषण त्याला जांगलात लपनू राहावे लागले. नागेंद्र
राजाचे सैवनक त्याला शोधू लागले. परांतू त्याचा काहीही
ठाववठकाणा लागला नाही. त्यानांतर ते आपल्या आईच्या
सल्ल्यानसु ार वचतोिला आले.
वचतोिला येताच तो राजा मानमौरीच्या सैन्यात सहभागी
झाला. त्यातच एकदा वचतोिवर अरबाांचां आक्रमण झाल.ां त्यात

बाप्पानां आपली कतणबगारी दाखवली. त्याची कतणबगारी पाहून मौयण
शासक राजा मानवसहां खश
ु झाला व मानवसांहनां त्याला सामतां
बनवलां.
सामांतपदी असताांना त्यानां अशी काही कामां के ली की सगळे
सामांत त्याच्या अधीन झाले.वेळेच्या प्रहरात त्याची वस्थती मजबतू
झाली. त्यातच ती वेळ आली. त्या वेळेनसु ार त्यानां मानमौरीला
पायउतार के लां.
मानवसांहनां आपलां शासन इस ७१४ ते ७२८ पयंत चालवल.ां
ज्यावेळी बाप्पा रावल सामांत बनले, त्यावेळी त्याांचां वय अवघां
पधां रा सालाचां होतां आवण ज्यावेळी ते राजा बनले त्यावेळी त्याच
ां ां
वय एकोणवीस वषाणचां. अवतशय कमी वयात बाप्पा रावल राजा
बनले होते.
बाप्पा रावलनां अदां ाजे पच
ां वीस वषण वचतोिवर शासन के ल.ां
त्यात त्याांनी कांदाहार, काश्मीर, इराक, इराण, तरु ाण या राज्याांना
पराजीत करुन आपल्या वशमध्ये के ल.ां त्या राज्यातील
राजकुमारींशी त्याांनी वववाह के ला. ज्याांची सांख्या पसतीस होती.
ज्या धमाणने मस्ु लीम होत्या. त्या सवण पसतीस राण्याांपासनू त्याांना
एकशे तीन मल
ु ां झाली. ज्या त्याच्या पत्ु ानां ा नौशेरा पठाण म्हटलां
जातां.तसेच सवण वहदां ू राण्याांपासनू त्याला अठ्याांन्नव मल
ु ां झाली.

बाप्पा रावलच्या शासनकाळात अरबाांच्या अनेक प्रयत्नानेही
त्यानां ा राजस्थानातच नाही तर वहदां स्ू थानातील कोणत्याच कोपयात प्रवेश करता आलेला नाही. त्याांची ही ववरता पाहून त्याला
लोकाांनी बाप्पा, राजगरुु ,चम्कवैाे, सयु ण इत्यादी उपाध्या वदल्या
होत्या.
बाप्पा रावल आपल्या शक्तीसामथ्याणनां प्रवसद्ध होते. त्याांचां
धोतर पसतीस हात लाबां तसेच दपु ट्टा सोळा हात लाबां होता. असे
म्हणतात की त्याांच्या कायणकाळात सोन्याचे वसक्के चलनात होते.
तसेच त्याांच्या कायणकाळात ताांब्याचेही वसक्के चलनात होते.
ज्याचां ां वजन सािे सत्तावीस रत्ती होत.ां त्या वसक्क्यावर श्री बोध
वलवहलेलां वदसतां.
बाप्पा रावल हे गवु हल वांशाचे होते.गवु हल वांशाला सयु णवांशी
शाखेचे मानत असनू वशलावदत्यचा मल
ु गा गहु ावदत्य. ज्याने गवु हल
वांश स्थापन के ला. त्याच गवु हल वांशाला पढु े चालववण्याचां काम
बाप्पा रावल याांनी के लां.
नागदा....... ही गहु ावदत्यची राजधानी. ती राजधानी इस ५८४
मध्ये गहु ावदत्यनां स्थापन के ली. हे राजे स्वतःला रामाचे वांशज
समजत असत. त्याच्या मृत्यनू तां र म्हणजे जवळपास १९१ वषाणनतां र

म्हणजे इस ७१२ मध्ये बाप्पा रावलचा जन्म झाला. बाप्पा रावल
एक असा शासक की ज्याने मस्ु लीम बेगमाश
ां ी वववाह के ला.
मानमौरी........बाप्पा रावल याांचा मामा होता. त्याची बवहण
ही नागावदत्य वांशज महेंद्र वितीय राजाला वदली होती. नागावदत्य
महेंद्र वितीय हा ईिर नामक राज्याचा राजा होता. परांतू तो वाईट
ववचाराांचा असल्यानां त्याचा जो त्ास भील जातीला झाला. त्यामळ
ु ां
की काय, त्याची भील जातीनां हत्या के ली. त्यातच त्याची पत्नी
त्याच्या वचतेवर सती गेली. परांतू वतनां एक काम के ल.ां आपला तीन
वषाणचा मल
ु गा कालभोज अथाणत बाप्पाला, त्याची रक्षा आवण
पालणपोषणाच्या उद्देशानां ताराला सोपवला. जी जातीनां ब्राम्हण
होती. तसेच ववधवाही होती. वतनां बाप्पाचां अवतशय चाांगल्या प्रकारे
पालणपोषण के लां.
तारा.......तारा फारच बद्ध
ु ीमान िी होती. वतनां ववचार के ला
की या भील मल
ु ाांसोबत खेळताांना एखाद्या वेळी ती भील बालकां
बाप्पा रावलला ओळखतील व त्याच्यावर नागावदत्यचा मल
ु गा
असल्याचा सांशय व्यक्त करतील आवण बाप्पाची हत्या करतील.
त्यापवु ी ते स्थान सोिायला हवे.,असा ववचार करुन वतनां ते स्थान
सोिलां व ती नागदाला आली. नागदाला येताच वतला एका बाम्हण

परीवारानां शरण वदल.ां त्यातच तो त्या ब्राम्हणाच्या मल
ु ाांसोबत गाय
चारु लागला.
एक वदवस ववधवा ब्राम्हण िी ताराला एका सापानां दश
ां
के ला. ती मृत्यच्ू या अगदी जवळ होती. तेव्हा वतनां बाप्पाला सत्य
साांगण्याचा वनिय के ला. त्यानसु ार वतनां त्याला सत्य साांगीतलां
आवण साांगीतलां की माझ्या मृत्यनू ांतर त्यानां आपल्या मामाजवळ
वचतोिला जाव.ां
आपली पालनकती आई ताराच्या मृत्यु नांतर बाप्पा रावल
वचतोिला आपल्या मामाकिे राहायला आला. त्यानां आपला
परीचय वचतोिच्या शासकाला वदला. त्यावर त्याचा मामा खश
ु
झाला व त्याला आपल्या सेनेत महत्वपणू ण स्थान वदलां.
बाप्पानां जेव्हा गजनी वजांकलां आवण तेथील राजा सलीमला
हारवलां व त्याची पत्ु ी माईयाशी वववाह करुन तो जेव्हा वहदां स्ू थानात
परत आला. तेव्हा परत येताांना त्यानां अख्ख्या गजनीची धनसांपदा
लटु ू न आणली होती. ती धनसांपदा वहदां स्ू थानात आणनू ती धनसांपदा
त्यानां आपल्या वहदां स्ू थानातील गरीबाांना दानामध्ये वाटून टाकली
होती. त्यामळ
ु े च पढु े बाप्पाला बाप्पा म्हणनू नामाउपाधी वमळाली.
त्यापवु ी त्याला कालाभोज म्हणत असत. याचा परीणाम म्हणनू
बाप्पाचाच नाहीतर अख्ख्या वहदां स्ू थानचा िेष गजनीमध्ये होवू

लागला होता. ती धग धगधगत होती. परांतू बाप्पासमोर कोणाचे
काहीही न चालत असल्याने बदल्याची आग मनातच शातां ठे वनू
गजनी जगत होतां.
बाप्पा रावलच्या मृत्यनू ांतर या वहदां स्ू थानला नेस्तनाबतू
करण्याची स्वप्न पाहणारा गजनी समदु ायातील एक धरु ां धर मोहम्मद
गजनी बाप्पाच्या मृत्यनू ांतर दोनशे वषाणनां भारतात आला आवण
त्यानहां ी भारताला लटु ू न येथील धनसपां दा आपल्या देशात नेली
आवण बाप्पाच्या कृ त्याचा बदला घेतला. त्याचवेळी त्यानां
सोमनाथचां हेमािपांथी मांवदरही लटु लां होतां. के वळ गजनी समदु ाय
एवढचां करुन थाबां ला नाही तर बाराव्या शतकात याच भारतात
येवनू गजु णर व राजपतू ामध्ये भाांिणां लावनू येथील पृथ्वीराज
चव्हाणला अत्यांत वशतापीनां हारवलां व त्याला गजनीत नेवनू त्याचे
िोळे काढून त्याचे हालहाल के ले. हा इवतहास आहे.
इस ७२३ च्या समु ारास बाप्पा राजगादीवर आले. त्यावेळी
त्याचा राज्यवभषेक त्याच्या एका भील वमत्ाने आपल्या रक्ताचा
वटळा लावनू के ला. तेव्हापासनू ती मेवािच्या राजाांसाठी एक
परांपराच बनली. ती म्हणजे ब-याच वषाणपयंत मेवािच्या
राजगादीवर बसणा-या राजाांचा अवभषेक कोणीतरी भील आपल्या
रक्ताचा वटळा लावनू करतो. बाप्पा रावल जेव्हा लहानाचे मोठे

झाले. तेव्हा त्याांना कळलां की त्याच्या आईच्या मृत्यनू ांतर त्याला
ब्राम्हण आई तारानच
ां लहानाचां मोठां के लां होतां नव्हे तर ब्राम्हण
समाजानांच त्याला मदत के ली होती. त्यामळ
ु ां उपकाराची परतफे ि
म्हणनू तो ब्राम्हण समाजाचा सन्मान करु लागला. याचा अथण असा
नाही की तो बौद्ध वकांवा इतर धमीयाांचा िेष करे ल. त्याचा मामा
मानमौरी हा बौद्धच होता. त्याचा मामा बौद्ध असल्यानां त्याच्या
मनात बौद्ध धमाणबद्दल आत्मीयता असणां साहजीक आहे. त्यानां
आपला मामा मानमौरीची हत्या नक्की के ली. परांतू ती जर के ली
नसती आवण बाप्पानां सत्ता हस्तगत के ली नसती तर त्यावेळी
मोहम्मद वबन कासीमला रोखता आले नसते व आज भारतही
अफगावनस्तान सारखा मस्ु लीममय झाला असता.
बाप्पा रावल आज स्मशानभमु ीत दफन झाला होता. त्याच्या
मृत्यनू तां र काही राण्या सती गेल्या. काही जीवतां रावहल्या.सतीप्रथा
वाईटच होती. परांतू आपल्या पतीच्या प्रेमासाठी नव्हे तर ती प्रथा
वाईट असली तरी एक परांपरा असल्यामळ
ु े काही त्याच्या पत्नींना
सती जावां लागलां. वषाणमागनू वषण वनघनू गेलीत. बाप्पा रावलची
भीती सवांनाच वाटत होती. कारण आजही सवण राज्याची एकता
वहदां स्ू थानात वटकली होती. वहदां स्ू थानातील राजे हे धावू धावू
यमसदनी पोहोचवताच. ते पळूही देत नाहीत. ही भीती बाप्पा

रावलच्या रुपानां बाकी इतर देशात वनमाणण झाली होती. कारण
बाप्पानां अरबानां ा वहदां स्ू थानातनू हाकलनू लावतानां ा धावू धावू
मारलां होतां.बरोबर पळूही वदलां नव्हतां. असा हा बाप्पा रावल. त्यानां
के वळ वसांधच्या राजाचा बदलाच घेतला नाही तर आपला धाकही
वकत्येक वषणपयंत बसवला. हे के वळ बाप्पालाच जमलां. दसु -या
त्यापवु ीच्या आवण त्यानांतरच्या कोणत्याच राजाांना जमलां नाही.
काळ हळूहळू सरकत गेला. तसा बाप्पा रावलही मनाच्या
गाभा-यातनू उतरत गेला. आज बाप्पा रावलला बरीचशी मांिळी
ओळखत नाहीत. तो वहदां स्ू थानातील होता की अजनू कुठला हेही
काहींना मावहत नाही. तो आपल्या भारताचा असनू देखील
आपल्याला आपल्या इवतहासात वदसत नाही. मग आपल्याला
बाप्पा रावल कुठून मावहत होणार! ही शोकाांवतका आहे. राजा
दावहर आवण राजा बाप्पा रावल हे सातव्या शतकातील भारताचे
महानायकच आहेत. हवां तर त्याांचा अभ्यास भारतीय इवतहासात
व्हायला हवा. आपण वसकांदर वाचतो. मोहम्मद गजनी वाचतो. सवण
मोगल राजे अभ्यासतो. मग बाप्पा रावल वकांवा राजा दावहर का
नाही अभ्यासत. हा प्रश्न कोणालाही पिल्यावशवाय राहात नाही.
पयाणयानां सागां ायचां झाल्यास त्याच्ां यावर वहदां ू राजे असल्याचा ठपका
पितो. परांतू ते के वळ वहदां चू राजे नव्हते तर त्याांच्याही राज्यात

इतरही धमाणचे लोकां होते. ते इतरही धमाणला आपल्या धमाणएवढेच
स्थान देत होते. तेव्हाच तर ते धमण आजही अवस्तत्वात आहेत.
सन्मानाने उभे आहेत हे कोणीही ववसरु नये.
वब्रवटश राजवटीने ६१ वषांत सात वेळा भारताची फाळणी
के ली.
१) अफगावणस्तान १८७६ मध्ये भारतापासनू वेगळे झाले.
२) १९०४ मध्ये नेपाळ
३) १९०६ मध्ये भतू ान
४) १९०७ मध्ये वतबेट
५) १९३५ मध्ये श्रीलक
ां ा
६) म्यानमार (बमाण) १९३७ मध्ये आवण ...
७) १९४७ मध्ये पावकस्तान
पवु ी अखिां भारत वहमालया पासनू वहदां ी महासागरापयंत
आवण इराणपासनू इिां ोनेवशयापयंत ववस्तारलेला होता. १८५७
मध्ये भारताचे क्षेत्फळ ८३ लाख चौरस वकलोमीटर होते आणी
सध्या ३३ लाख चौरस वकमी आहे. वषण १८५७ ते १९४७ या
कालावधीत भारताचे बाह्य शक्तींनी अनेक वेळा तक
ु िे के ले.

पवू ीच्या भारतापासनू ववभक्त झालेले भारताचे आणखी
काही भाग पढु ीलप्रमाणे आहेत.
१) श्रीलांका
वब्रटीशाांनी १९३५ मध्ये श्रीलांका भारतापासनू वेगळी के ली.
श्रीलांकेचे जनु े नाव 'वसांहलदीप' होते. वसांहलदीप हे नाव नांतर
वसलोन असे ठे वण्यात आले. सम्राट अशोकाच्या काळात
श्रीलक
ु गा महेंद्र
ां े चे नाव 'तामपणी' होते. सम्राट अशोकाचा मल
आवण मल
ु गी सांघवमत्ा बौद्ध धमाणचा प्रचार करण्यासाठी श्रीलांकेत
गेले होते. श्रीलांका हा अखांि भारताचा एक भाग होता.
२) अफगावणस्तान
अफगावणस्तानचे प्राचीन नाव पाली भाषेत उपगणस्थान होते
आवण अफगावणस्तान हा एक बौद्ध देश होता. तो भारताचा एक
भाग होता. १८७६ मध्ये रवशया आवण वब्रटनमध्ये एक करार झाला.
करारानांतर, अफगावणस्तान एक स्वतांत् देश म्हणनू स्वीकारला
गेला.
३) म्यानमार (बमाण)
म्यानमारचे (बमाण) प्राचीन पाली शब्दात होते.

१९३७ मध्ये म्यानमार म्हणजेच बमाणला स्वतांत् देशाची
मान्यता वब्रवटशानां ी वदली. प्राचीन काळी बौद्ध राजा आनदां वताणने
येथे राज्य के ले होते.
४) नेपाळ
नेपाळ प्राचीन काळात *देवघर* म्हणनू ओळखले जात
असे. भगवान बद्ध
ु ाांचा जन्म लांवु बनी येथे झाला. ते शहर नेपाळमध्ये
आहे. १९०४ मध्ये वब्रवटशाांनी नेपाळला एक स्वतत्ां देश बनवले.
काही वषांपवू ीपयंत नेपाळच्या राजाला नेपाळ नरे श म्हटले जात
असे. नेपाळमध्ये ८१ टक्के बौद्ध आवण ९% वहदां ू आहेत. सम्राट
अशोक आवण समद्रु गप्तु याच्ां या काळात नेपाळ हा भारताचा
अववभाज्य भाग होता.
१९५१ मध्ये नेपाळचे महाराजा वत्भवु न वसांह याांनी भारताचे
तत्कालीन पांतप्रधान पवां ित जवाहरलाल नेहरू याांना नेपाळचे
भारतात ववलीनीकरण करण्याचे आवाहन के ले पण जवाहरलाल
नेहरूांनी हा प्रस्ताव नाकारला.
५)थायलांि
थायलांिला १३९३ पयंत स्याम/सयाम म्हणनू ओळखले
जात होते. स्याममधील बौद्ध मवां दराच
ां े बाधां काम वतसऱ्या शतकात

सरू
ु झाले. आजही या देशात अनेक ववहार व स्तपू आहेत.
थायलिां ची राजधानी बँकॉक मध्ये शेकिो बद्ध
ु ाची ववहार आहेत.
६) कांबोविया
कांबोवियाचे पाली नाव कांबोज पासनू आले आहे,
हा अखांि भारताचा भाग होता. भारतीय वांशाच्या कौंविन्य
शाक्य वांशाने पवहल्या शतकापासनू च येथे राज्य के ले. येथील लोक
बद्ध
ु याचां ी पजू ा करायचे. त्याांची राष्ट्रभाषा पाली होती.
कांबोवियामध्ये आजही चेत, ववशाख, आषाढ या भारतीय
मवहन्याांची नावे वापरली जातात.
जगप्रवसद्ध अांकोरवट मवां दर भगवान बद्ध
ु ाला समवपणत आहे, हे
बौध्द राजा सयू णदवे वमणन याांनी बाांधले होते.
अांकोरवटचे प्राचीन नाव यशोधरपरू आहे.
७)वव्हएतनाम
वव्हएतनामचे प्राचीन नाव चांपादेश आहे आवण त्याची प्रमख
ु
शहरे इद्रां परू , अमरावती आवण ववजय होती.
अनेक बौद्ध ववहार आजही इथे सापितात. लोकाांना चाम असे
म्हटले गेले जे मळ
ू बौद्ध होते.
८) मलेवशया

मलेवशयाचे प्राचीन नाव मलय देश होते. हा एक पाली शब्द
आहे ज्याचा अथण पवणताच
ु धमण
ां ी जमीन आहे. मलय देशात बद्ध
पाळला जात होता. बद्ध
ु ाच्या मतू ीची पजू ा करण्यात यायची. येथील
मख्ु य वलपी पाली होती आवण पाली ही मख्ु य भाषा होती.
९)इिां ोनेवशया
इिां ोनेवशयाचे प्राचीन नाव पाली शब्दात दीपांतर भारत आहे.
इिां ोनेवशयाच्या अग्रगण्य सस्ां थाच
ां ी नावे वकांवा मोटो अजनू ही
पालीमध्ये आहेत.
१०)वतबेट
वतबेटचे प्राचीन नाव पाली या "वत्ववष्ठम" नावाने होते आणी
ते दोन भागाांमध्ये ववभागले गेले होते. १९०७ मध्ये वचनी आवण
वब्रवटश याांच्यात झालेल्या करारानांतर एक भाग चीनला आवण
दसु रा भाग लामाला देण्यात आला. १९५४ मध्ये भारताचे
पांतप्रधान जवाहरलाल नेहरू याांनी वतबेटला चीनचा एक भाग
म्हणनू स्वीकारले जेणेकरून वचनी लोकाांना एकता दाखवता येईल.
पढु े वचनी राजवटीने तो भाग सद्ध
ु ा बळजबरीने ताब्यात घेतला.
११)भतू ान
१९०६ मध्ये वब्रवटशानां ी भतू ानला भारतापासनू वेगळे के ले
आवण एक स्वतांत् देश म्हणनू मान्यता वदली.

भतू ान हा पाली शब्द भ-ू उत्थान या शब्दापासनू बनला आहे
ज्याचा अथण उांच जमीन आहे.
१२)पावकस्तान
१४ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताची फाळणी झाली आवण
पवू ण पावकस्तान आवण पविम पावकस्तान म्हणनू पावकस्तान
अवस्तत्वात आला. मोहम्मद अली वजना १९४० पासनू धमाणच्या
आधारावर वेगळ्या देशाची मागणी करत होते जे नतां र पावकस्तान
बनले. १९७१ मध्ये भारताच्या सहकायाणने पावकस्तानचे पन्ु हा
ववभाजन झाले आवण बाांगलादेश अवस्तत्वात आला. जे
पावकस्तान आवण बागां लादेश पवु ीच्या भारताचेच भाग होते.
आजही आपण सधु ारलो नाही. आजही आपण के वळ
धमाणच्या नावावर भाांिणां करीत असतो. त्यातच ज्या परकीय
सत्तानां ी आपल्या भारतात येवनू आपल्यावर राज्य के ल.ां
जबरदस्तीनां आपलां धमांतरण के लां नव्हे तर आपल्या स्थापत्याचेही
नक
ु सान के ले. त्यातच त्याांनी आपला धमण या भारतात पसरवला.
आज ववचार करावा की या देशात वकती मांवदरां होती. वकती स्तपू ां
होती अन् वकती ववहारां होती. आज त्या स्तपू ाच्या जागेवर त्याांनी
त्याचां े स्थापत्य तयार के ले आवण आपण लढत रावहलो ते
आपापसातच. ते राज्य करुन गेले आपल्यावर जबरदस्तीनां आवण

आपल्याला त्याांनी नेलां का आपल्याबरोबर? तर याचां उत्तर नाही
असचां असेल. जे आले होते. ते मठु भर आले. कोणी भल
ु थापा
देवनू , कोणी यद्ध
ु करुन, कोणी आपल्याच आयाबवहणींना फसवनू
तर कोणी धाक दाखवनू आपला मळ
ु चा धमण बदलवला आवण
आपल्याच देशात आपल्यावर सत्ता के ली. आपण अवत खोलात
जावनू ववचार के ला तर आपल्याला हे जाणवते की ज्या भारतात
ज्या ज्या धमांनी जन्म घेतला. त्या त्या धमाणतील मिां ळी आजही
भाांिणां करीत आहेत. एकमेकाांवर वचखलफे क करीत आहेत. पवु ी
आपल्यावर अत्याचार के ला असेही म्हणत आहेत. मग खरांच हे
अत्याचार इतर धमाणत जावनू दरू होवू शकतील काय? याचहां ी उत्तर
नाही असांच येईल. आज आपल्या भारतात जे आपण राहात
आहोत. त्यात दोनचार जर सोिले तर रुपाांतरीत झालेले धमाणतील
लोकां राहात आहोत. ऐवतहावसक दृष्ट्या मागे वळून जर पावहले तर
आपल्याला असे वदसेल की आपल्या कुळातील आपल्या
वपढ्याांचा धमण जो होता. तो आज आपला नाही. का? तर
बळजबरीनां इतर लोकाांनी आपल्या कुळातील काही लोकाांचा धमण
बदलवल्या गेला.
आपण एक गोष्ट लक्षात ठे वायला पावहजे की याच धमाणचा
आधार घेवनू इग्रां जाांनी भारतावर राज्य के लां. त्या इग्रां जाांनी या देशात

वहदां ू मसु लमान अशी भाांिणां लावली. आज इग्रां जाांनी जे कृ त्य के ल,ां
तेच कृ त्य मस्ु लीमानां ीही या देशात आल्यावर के ल.ां ज्यावेळी अरब
भारतात आले, त्यावेळी या देशात असलेल्या मळ
ु च्या वहदां ू आवण
बौद्धाांचे भाांिण लावले. त्यातच वसांधला प्रवेश करण्यापवु ी अरब
सेनापती मोहम्मद वबन कासीमनां वसांधच्या देवल वकल्ल्यावरील
सेनापती ज्ञानमत, जो बौद्ध धमीय होता. त्याला राजा बनववण्याचां
आमीष वदल.ां त्यामळ
ु ां च सेनापती पदावर ववराजमान असलेल्या
ज्ञानमतने आपल्या काही सहका-याांना सोबतीला घेवनू मोहम्मद
वबन कासीमला मदत के ली. बदल्यात काय वमळाल?ां मोहम्मद वबन
कासीमनां त्याला व त्याच्या सहका-यानां ाही ठार के ल.ां त्यातच बौद्ध
स्तपू आवण ववहारां पािली. तसेच मांवदरांदख
े ील पािली. जी मांवदरां
आवण ववहारां राजा कवनष्ट्क आवण सम्राट अशोकाच्या काळात
मोठ्या प्रमाणात बाधां ली गेली होती.
आता या देशाचा ववचार के ल्यास तेच कृ त्य आयांचां
ज्यावेळी आगमण झालां, त्यावेळीही घिलां. त्यावेळीही आयांनी
येथे असलेल्या द्रववि (मळ
ु चे आवदवासी) सांस्कृ तीचा ववनाश
के ला. त्याांच्या परांपरा नष्ट करण्याचा प्रयत्न के ला. त्याांना गल
ु ाम
के ले आवण आपल्या मनाप्रमाणे वागायला लावले.

परीवतणनाला काळ रोखू शकत नाही. आज एका राजाांचां राज्य
असत.ां पढु ां दसु रा बसतोच. हा इवतहास आहे. आज जो राजा
असतो. तो आपल्या मनमजीनां लोकाांना वागायला लावतो. आपलां
स्थापत्य तयार करतो. दसु -या राजाचे स्थापत्य तोितो. हाही
इवतहासच. तेव्हा आपल्या पवु णजाांनी काय के लां याची पनु रावृत्ती
करण्याऐवजी तो इवतहास ववसरुन आपण काय करायचां याकिां
लक्ष देणां गरजेचां आहे.
बाप्पा रावलची लढाई ही सत्तेसाठी नव्हती. त्याांना वाटत
होतां, परकीय शत्वू र जरब बसवावी. जेणेकरुन त्यानां वारांवार यद्ध
ु
करु नये. यद्ध
ु ात वनरपराध लोकाच
ां ा बळी जातो. ज्याांचा काहीच
गन्ु हा नसतो तेही मारले जातात नव्हे तर मरतात. त्यासाठीच त्यानां
खरु ासान, काबल
ू , कांदाहार व गजनीपयंत धिक मारली होती.
त्याच्या अखांि कायणकाळात तसेच सन्ां यास घेतल्यानतां रही आवण
पढु े मरणानांतरही जवळपास चारशे वषणपयंत शत्ू या भारतात पावहजे
त्या प्रमाणात वफरकला नाही.
बाप्पा रावलच्या मनात लोभ नव्हता. लालसा नव्हती. फक्त
देशभक्ती होती. मग ती बौद्ध असो की जैन असो की वहदां ू प्रजा का
असेना. ती सख
ु ी रावहली पावहजे अनेक वषाणपयंत. एवढच
ां बाप्पाला
वाटत होतां. म्हणनू च त्याच्या या कृ त्यामळ
ु ां जनतेनच त्याांना त्या

काळात बाप्पा ही पदवी बहाल के ली व बाप्पा, कालाभोजवरुन
बाप्पा बनले. जर बाप्पा रावलला लोभ वा लालसा असती तर पढु ां
आणखी काही काळपयंत त्याांनी राज्य के लां असतां. अवघ्या
एकोणचाळीसच्या वयात त्याांनी सांन्यास घेतला नसता.
बाप्पा रावलचे नाव कोणी घेवो अगर न घेवो. पण आजही
त्याांनी वसवलेलां रावळवपांिी शहर त्याांच्या अवस्तत्वाची साक्ष देते
नव्हे तर त्याचां ी नागदा येथील समाधी त्याच्ां या अवस्तत्वाची साक्ष
देत.े अशा या महान देशभक्त असलेल्या बाप्पा रावलला आम्ही
जरी ओळखत नसलो तरी आजही बाप्पा शब्दावरुन आम्ही त्याांची
कळत नकळत आठवण करतोच.
बाप्पा रावल अनांतात ववलीन झाले होते. त्याांचा वहदां ू धमाणत
जन्म झाला होता. परांतू त्याांना मस्ु लीम समाजही तेवढाच मानत
होता. जैनही मानत होता आवण बौद्धही. काळाच्या ओघात जेव्हा
धमाणधमाणत स्वाथण वाढला. कलहही वाढला. तेव्हा कोणी त्याांना
वहदां चू ा बाप्पा रावल बनवले तर कोणी मसु लमानाांचा. बौद्ध आवण
जैन धमांनी त्या गोष्टीत फारसे लक्षच घातले नाही. सवांनी
राजकारण के लां. तसांच साध्या पाठ्यपस्ु तकातही त्याांना स्थान वदलां
नाही ही शोकावां तका आहे आवण ती सदोवदत रावहल असच
ां आज
पदोपदी वाटतां. प्रत्येकाला अनादीकालापयंत वाटत रावहल.

इवतहास आहे तोपयंत...........कारण बाप्पा रावल हे अमर असनू
ते नाव इवतहासाच्या पानावरुन कधीही न पसु लां जाणारां नाव आहे..
*****************************

*अंकुश रा. शशंगाडे
*जन्मतारीख: ०३/०३/१९७७
*शिक्षण: एम ए, डी एड
*प्रकाशशत छापील साशित्य:
*कशितासंग्रि*
१)स्वातं त्र्याची गाणी २)आजादी के गीत(शिन्दी) ३)अश्रंची गाणी ४)
राजवाडा
*कादं बरी*
१)वेदना २)कंस ३)संघर्ष ४)चमष योगी
*कथासंग्रि*
१)मजे दार कथा २)शचत्तथरारक ३)फोनच्या करामती ४)िरवलेलं
बालपण ५)स्मिानाची राख ६)शनकाल ७)अजरन शकती ८)शनरािा
*लेखसंग्रि*
१)माझे शिकशवण्याचे प्रयोग २)गतकाळातील िास्रज्ञ आशण िोध
३)अस्तित्व ४)अस्तित्वाची पाऊलवाट िोधतां ना
*चारोळीसंग्रि*
१)आक्रमण
*प्रिासिर्णन*
१)प्रवास २)प्रवासातील गमतीजमती
*मिाराष्ट्रात वे गवेगळ्या वृ त्तपत्रातरन साशित्य लेखन*

अिंकुश कशिंगाडे यािंची ई साकहत्यवर उपलब्ध ईपुस्तके
कव्हरवर एक कललक करताच पुस्तक उघडेल.

ई साकहत्य प्रकतष्ठानचे हे चौदावे वर्ष.
श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे ईसाकहत्यवर हे सोळावे पुस्तक.
अांकुश वशांगािे एक वशक्षक आहेत. वशक्षक ही त्याांची के वळ
उपजीववका नाही तर जीववकाही आहे. समाजात सत्याचे आवण
ववज्ञानाचे ज्ञान पसरावे व समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही
मल
ु ींनी वशकावे व त्याांच्या आत्मवनभणरतेने समाजाला अवधक
बळकटी यावी हे त्याांचे स्वप्न आहे. ते भरपरू वलहीतात ते
समाजातील दबल्या गेलेल्या घटकाांना आवाज देण्यासाठी.
आपली पस्ु तके समाजात जास्त वाचली जावीत असे त्यानां ा वाटते
आवण ई सावहत्य हे त्या दृष्टीने त्याांन योग्य वाटते. त्याांची आजवर
२४ छापील पस्ु तके ही ववववध प्रकाशकाांनी प्रकावशत के ली आहेत
व त्याच्ां या पस्ु तकानां ा मागणी आहे. पण तरीही ते आपली पस्ु तके ई
सावहत्यच्या वाचकाांना ववनामल्ू य देतात.
अांकुश वशांगािे याांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई
सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवनां व शर्नविल्ू य
देतवत. असे लेखक ज्यवांनव लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू
कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदु र्ै वने गेली दोन
हजवर र्षे कर्ीरवज नरें द्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत तक
ु वरविवांपवसनू ही

परांपरव सरू
ु आहे. अखांड. अजरविर. म्हिनू तर वदनानाथ मनोहर(४
पस्ु तके ), शभां ू गणपल
ु (े ९पस्ु तके ), िॉ. मरु लीधर जाविेकर(९), िॉ.
वसांत बागल
ु (१९), शभु ाांगी पासेबांद(१२), अववनाश नगरकर(४),
िॉ. वस्मता दामले(८), िॉ. वनतीन मोरे (३३), अनील वाकणकर
(९), िावन्सस आल्मेिा(२), मधक
ु र सोनावणे(१२), अनांत
पावसकर(४), मधू वशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे
महाभारत), श्री. ववजय पाढां रे (ज्ञानेश्वरी भावाथण), मोहन मिण्णा
(जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा,
१७ पस्ु तके ), ववनीता देशपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांवदनी
देशमख
ु (५), िॉ. सजु ाता चव्हाण (८), िॉ. वृषाली जोशी(२६),
िॉ. वनमणलकुमार फिकुले (१९), CA पनु म सांगवी(६), िॉ. नांवदनी
धारगळकर (११), अांकुश वशांगािे(१६), आनांद देशपाांिे(३),
नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण फिके (४)
स्वाती पाचपाांिे(२), साहेबराव जवांजाळ (२), अरुण वव.
देशपाांिे(५), वदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुांधती
बापट(२), अरुण कुळकणी(८), जगवदश खाांदवे ाले(५) पांकज
कोटलवार(४) िॉ. सरुु ची नाईक (३) िॉ. वीरें द्र ताटके (२),
आसावरी काकिे(४), श्याम कुलकणी, वकशोर कुलकणी, रामदास
खरे , अतल
ु देशपाांिे, लक्ष्मण भोळे , दत्तात्य भापकर असे अनेक

ज्येष्ठ र् अनभु र्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली
प्ु तके लवखो लोकवपां यंत शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यितू तच्ां यव त्यवगवतनू च एक शदर्स िरवठीचव
सवशहत्य र्ृि जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची
आम्हवलव खवत्ी आहे. यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक
िोठी चळर्ळ आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत.
त्यव त्यव व्यवसपीठवतां नू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत.
आशि यव सर्वंचव सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।

