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या मित्ाांनो! स ांदर प स्तकाांचा िनि राद आनांद ल टा!! 

कोहीनूर 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकांना शवनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलं की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचं काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनंद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तुम्ही ते फ़ुकट का घ्यावं?  
तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई साशहत्यच्या लेखकांना, टीमला आशण तमु्हालाही आनंद शमळेल 

आशण तमुचं काहीच कमी होणार नाही.  
तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

शमत्ांना ह ेपसु्तक िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल 

शमशडयावर ई साशहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच 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 व्हाव ेव 

त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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कोहीनरू 

(कादबंरी) 

 

 

 

अकुंश शशंगाडे 

 

 

 

 

 

 

 

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  
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कोहीनरू 

लेखक : अंकुश शशंगाडे 

फ़ोन – ९३७३३५९४५० 

पत्ता : अंकुश शशंगाडे- १२२बी, गजानन नगर, भरतवाडा, कळमना माकेट रोड,  

नागपरू. महाराष्ट्र 

ईिेल - geetshingade454@gmail.com 

 

यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे सरुशित असनू 

पु् तकवचे शकां र्व त्यवतील अांिवचे पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट 

शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेखकवची परर्वनगी घेिे 

आर्श्यक आह ेतसे न केल्यवस कवयदिेीर कवरर्वई होऊ िकत.े  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the 

IT Act 2000. Copyright protection in India is available for any literary, dramatic, 

musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for 

registration of such works. Although an author’s copyright in a work is recognised 

even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 

injunction, damages and accounts.  
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प्रकविक: ई साशहत्य प्रशतष्ठान  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

Whatsapp- 9987737237 (शवनामलू्य पुस्तके शमळण्यासाठी 

आपले नाव व गाव कळवा) 

 

प्रकविन: २० ऑक्टोबर २०२२  

©esahity Pratishthan® 2202  

• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्डा करू िकतव.  

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककिं वा वाचनाव्यकतररक्त 

कोणताही वापर करण्यापुवी ई-साकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे 

आवश्यक आहे.  
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मनोगत 

 

 कोहीनरू नावाची कादबंरी वाचकांना दते 

असतांना मला अशतशय आनंद होत आह.े 

कोहीनरू शलशहण्यामागे प्रेरणा ही माझे शमत् सशुनल 

वाडे यांची असनू मी यापवुी भानमुती कादबंरी 

शलशहल्यानंतर सहज माझे शमत् सशुनल वाडे यांना 

फोन केला आशण सहजच शवषय शवचारला असता 

त्यांनी सांगीतलं की कोहीनरू या शवषयावर एखादी 

कादबंरी शलहा. मी लगेच मनात ठाणलं की आपण कोहीनरू या शवषयावर 

कादबंरी शलहावी. लगेच शवचार करुन मी त्याचं कथानक मनात तयार केल ंव 

ही कादबंरी साकार केली. 

 खरं तर मी ही कादबंरी शलशहली असली तरी तो शवषय दणंे आशण त्या 

शवषयासंदभाात प्रेरणा दणंे महत्वाचं असतं. ते काम सशुनल वाडे यांच्या रुपान ं

झालं. त्यांच ेशवशेष आभार.  

 मी यापवुी सहासष्ट पसु्तके शलहून प्रकाशीत केलेली असनू त्यात 

कशवतासंग्रह, कथासंग्रह, कादबंरी, प्रवासवणानं, नाटूकली यांचा समावेश आह.े 

मी जास्तीत जास्त कादबंर् या शलशहलेल्या असनू या पसु्तकाला धरुन ही 

चाळीसवी कादबंरी आह.े मी esahity.com या वेबसाईटचे शवशेषतः आभार 

मानतो की त्यांनी माझ्या एकुण सत्तावीस पसु्तका ऑनलाईन केल्या. तसेच 
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शवशेषतः शवनंती करतो की कोणी प्रकाशक असेल तर सांगावं. कारण माझ्या 

पसु्तकाला अजनूही बाजारपेठ उपलब्ध नाही. तशी मला एक खंत आह ेकी मी 

स्वतः माझ्याकडे असलेल्या तटुपुंज्या पैशात कमी अधीक खचा करतो व 

साशहत्य वाचकांना पसु्तके दतेो. परंत ूते सहज सोपं काम नाही. म्हणनू प्रकाशक 

महत्वाचा की जो बाजारपेठेत माझ्याही साशहत्याला स्थान शमळवनू दईेल. 

 माझ्या साशहत्याबाबत सांगतांना मी एवढंच सांगेन की माझ्या साशहत्यात 

वेगळंच कथानक मांडत असनू भन्नाट शवषय आशण संशोधन असतं. 

पालापाचोळा शवशेषकरुन नसतोच. काही ऐशतहासीक पसु्तके अशी काढली की 

ज्यात मला फारच काटकसर करावी लागली व ज्यांचा इशतहास उपलब्ध 

नव्हताच. जसे. गोशवंदा गायकवाड, राजा दाहीर, बाप्पा रावल, सजुाता, शांता, 

उमीला व आता एकलव्य, भानमुती आशण ही कोहीनरू. 

 कोहीनरूचं कथानकही तेवढ्याच ताकदीन ंबनवलं असनू तो एक शहरा 

आह.े जो सध्या भारतात नाही. तो इगं्लडंला आह.े याच शवषयावर मी कोहीनरू 

ही काल्पनीक पसु्तक शलशहली. कथानकानसुार कोहीनरूचा इशतहास काय? 

कोहीनरूसाठी काय काय करावं लागल?ं तो खरंच इगं्लडंमधनू भारतात आणला 

गेला का? वैगेरे प्रश्न आहते. 

 वरील प्रश्नाचंी उत्तरे जर जाणनू घ्यायची असेल तर कोहीनरू वाचा व 

आवजूान प्रशतशिया द्या. रास्त प्रशतशिया द्या. कारण तमुच्या रास्त प्रशतशियेन ं

माझ्या अनेक पसु्तका तयार होतील. माझा आनंद शिगणुीत होईल आशण 

तमुचाही. कारण तमु्हालाही नवनवीन कथानकासह माझ्या मनातील अनेक 
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शवषय वाचायला शमळतील. बाकी काय शलहू. पनुश्च सवाांचेच आभार. वाचक, 

प्रकाशक आशण इतर सहकारीवगााचं. कृपया आपण ही पसु्तक वाचावी. माशहती 

घ्यावी आशण माशहती नसले घेता येत तर केवळ मनोरंजन म्हणनू तरी ही पसु्तक 

वाचावी एवढीच शवनंती आह.े धन्यवाद! 

  

 आपला नम्र. 

अंकुश शशंगाडे,  

नागपूर , ९३७३३५९४५०  
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ही कादबंरी 

जगभरातील 

मानवी शहर् यांना 

सादर समशपात   
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कोहीनरू 

 

(कवदांबरी) 

 

अांकुि शिांगवडे 

 

 

 

 

 

ही कवदांबरी काल्पशनक असनू यव कवदांबरीतील ्थळे, व्यक्ती र् घटनव कवल्पशनक 

आहते. त्यवत कोिवच्यवही भवर्नव दखुवशर्िे हव हतेू नवही. कोिवही ्थळ, व्यक्ती 

र्व घटनेिी प्रत्यि र्व अप्रत्यि सांबांध नवही. तसव तो आढळून आल्यवस तो शनव्र्ळ 

योगवयोग सिजवर्व.  
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कोहीनरू (कादबंरी) 

  

 

 

 

 

 "मम्मी, मले कोहीनरू आणनू द.े" त्या लहानग्या बाळाचं म्हणण ंहोतं. 

ते लहानगं बाळ ग्रामीण भागात राहात होतं. त्याला काय माशहत होतं की 

कोहीनरू म्हणजे काय? ते कुठं शमळतं? 

 कोहीनरू त्याला व्हाट्सअपवर मोठ्या मलुांनी दाखवला होता. तो 

व्हाट्सअपवर पाहताच त्याच्या त्या अशितीय गणुांमळंु तो एखादा 

चॉकलेटच असावा असं त्या बाळाला वाटलं व तसं वाटणं साहजीकच 

होतं. म्हणनू तो आईसमोर शजद्द करीत होता.  

 भोळाभाबडा तो मलुगा. तो मलुगा आईजवळ हट्टच करीत होता. तो 

रडतही होता त्यासाठी. त्याला समजावणं कठीण होतं. कारण कोहीनरू 

काही खाण्याचा पदाथा नव्हता. तो एक शहरा होता. 
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 कोहीनरू एक शहरा होता भारतात सापडलेला. परंत ूआज त्यालाही 

गलुाम केलं होतं लोकांनी. प्रत्येक शतकात त्याचा हवा तसा उपभोग घेतला 

होता प्रत्येक शासकांनी. त्याला ते आवडत नसतांनाही. यातच तो जेव्हा 

जेव्हा स्री शासकाजवळ गेला. तेव्हा तेव्हा त्या राज्याचा शवकासच झाला. 

कारण शस्रया त्याला मकूुटावर सजवीत व सन्मान दते. परंत ूतो ज्या ज्या 

राजांच्या हाती लागला, त्या राज्याचा त्यानं शवनाशच केला. कारण ते 

बसायच्या शसंहासनाला लावत असत. तो सन्मान नसे कोहीनरूचा. तर त्या 

शसंहासनावर बसताच कोहीनरूला वाटायचं की हा राजा आपल्याच पाठीवर 

बसलेला आह.े 

 ते ग्रामीण भागातील आईजवळ हट्ट करणारे बाळ. आईनं काही त्याला 

कोहीनरू नावाचं चॉकलटे आणनू शदलं नाही. तसा काही वेळानं थकताच 

तो दमला व रडत रडत झोपी गेला. नाईलाजानं त्याला त्याची इच्छाही 

मारावी लागली. 

 तो मलुगा...त्या मलुाचं नाव गोवधान होतं. गोवधान लहानाच ंमोठा 

होव ूलागला. तो थोडासा मोठा झाला. तेव्हा त्याचं नाव शाळेत घालण्यात 

आलं. तसं त्याला कोहीनरू म्हणजे काय? ह ेयाही वयात माशहत नव्हतं. 

एकदा वगााच्या तासामध्ये त्याच्या शशक्षीकेनी सांगीतलं की कोहीनरू हा एक 

शहरा आह ेव तो इगं्रजांच्या ताब्यात आह.े तेव्हा त्याला माशहत झालं की 
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कोहीनरू ह ेएका शहर् याचं नाव. ते जेव्हा त्याला त्याच्या बालवयात माशहत 

झालं, तेव्हा तो त्या शहर् याबद्दल माशहती शमळव ूलागला.  

 गोवधान एका शेतकर् यांचा मलुगा होता. त्याच्या वडीलाजवळ दोनच 

एकर शेती होती. त्याचे मायबाप गरीब होत.े त्यांना त्या शेतीत पाशहज ेत्या 

प्रमाणात उत्पन्न येत नव्हतं. त्यातच त्या दोन एकर शेतीसोबतच त्याचे 

मायबाप इतंरांचीही शेती करीत. ती शेती मकु्ताबटईनं करीत असत. तसेच 

ते कामालाही जात असत इतरांच्या. त्यावर त्यांची गजुराण चालत असे. 

 गोवधान मायबापाचा एकुलता एक मलुगा होता. तो आता शशकत 

होता शाळेत. हुशारही होता. त्याची कोहीनरूबाबतची शजज्ञासा वाढत 

चालली होती. तो शाळेतच त्यांच्या शशक्षकांना त्याबद्दल नाना त-हचेे प्रश्न 

शवचारत असे. परंत ू त्याच्या शशक्षकांना त्याबद्दल तेवढं फारसं माशहत 

नसल्यानं ते सांगणार तरी कसे. शेवटी ते गप्प राहायचे व गोवधानलाच 

म्हणायचे की असले फालतचूे प्रश्न त्यानं त्यांना शवचारु नयेत. त्यानं त्यांच ं

मस्तक गोंधळतं. त्यामळंु शशक्षकांनी तसं म्हणताच तो अगदी गप्प बसायचा 

शहरमसुला होवनू. कारण त्या लहानशा वयात त्याला शशक्षकांचाही धाकच 

वाटायचा. 
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 ती शाळा व तो बालवगा...गोवधाननं शाळेत असे कोहीनरूबाबतचे प्रश्न 

शवचारताच आशण शशक्षकांनी त्याला गप्प करताच तो चपू बसायचा. परंत ू

त्यावर तो, अख्खा वगा हसायचा आशण शशक्षकही हसायचे. शेवटी 

गोवधानला तसं वगाात घडताच वाईट वाटायचं. त्याचा भ्रमशनराश व्हायचा. 

अपेक्षा मारल्या जात होत्या. काय करावं सचुत नव्हतं. 

 ते बालवय...त्या बालवयात त्याचे शमत्मंडळ रंगीबेरंगी फुलपाखरं 

मारायची. ते पाहात असतांना गोवधानला तसं त्या मलुांनी करणं आवडायच ं

नाही. त्याला वाटायचं की ह्या फुलपाखरांना शवधात्यानं कोहीनरूसारखा रंग 

दवेनू पाठवलं असावं. कारण कोहीनरूचं कोणाला दशान होत नाही म्हणनू. 

ते दशान सवाांना व्हावं म्हणनू ही फुलपाखरं. त्यामळंु त्यांचा जीव घेणं बरोबर 

नाही. तरीही ती मलंु त्या फुलपाखरांना मारायचीच.  

 ती मलंु गोवधान जे काही बोलतो. त्याला रास्त मानत नव्हती. ती मलंु 

त्या गोष्टीला महत्वही दते नव्हती. त्यामळंु गोवधान जे काही करतो, ते 

वेड्यागत करीत असनू तो वेडाच आह े असं त्याच्या शमत्मंडळींना 

वाटायचं. शेवटी ते त्याचं बरोबर असले तरी ते त्याला टाळायचे. कारण तो 

अशाही काही कोहीनरूबद्दलच्या गोष्टी करुन जायचा. ज्या गोष्टी मलुांना 

कळायच्या नाहीत. त्यामळंु जण ू गोवधान वेडाच आह े असं त्याच्या 
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शमत्मंडळींना वाटायचं. तसं त्याच्या शमत्मंडळींचं वागणंही साहजीकच 

होतं. 

 गोवधानच्या घरची पररशस्थती बेताचीच होती. कारण त्याच्या 

वडीलांकडे असलेली शेती ही कमी असल्यानं त्यांच ंत्या तटुपुंज्या पैशानं 

भागत नव्हतं. आज तरीही त्याचे मायबाप त्याला शशकवीत होते.  

 गोवधानची कोहीनरूची आवड त्याला स्वस्थ बस ूदते नव्हती. तो त्या 

कोहीनरूची माशहती शमळशवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत होता. 

अशातच त्याला कोणीतरी सांगीतलं. कोहीनरू शहरा इगं्रजांनी नेला. जेव्हा 

भारतावर आिमण त्यांनी केलं होतं. अजनूही तो शहरा त्यांच्या ताब्यात 

आह.े  

 कोहीनरू ...एका काळात तो भारताची शान होता. म्हणतात की 

कोहीनरूचा जन्म एका खाणीत झाला. त्या खाणीचं नाव गोलगुंडा. ज्याला 

आज गोवळकोंडा म्हणतात. ही खाण कनााटकात होती.  

 ज्यावेळी हा शहरा शमळाला आशण त्याचे गणु पाशहल े तर तो शहरा 

भल्याभल्यांना आपले वेड लावत होता. त्याची चमकदार शैली आशण 

त्यातनू शनघणारा प्रकाश हा एखाद्या पवातासम भासत होता. हा शहरा फारसी 

व मघुल सल्तनतकडून प्रवास करीत करीत जेव्हा इगं्रज भारतात आले, 
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रुळावल.े तेव्हा त्यांच्याकडे गेला नव्ह ेतर त्यांनी आपल्या ताब्यात घेतला. 

त्यानंतर त्यांनी त्याला आपल्या खशजन्यात टाकलं. ही घटना सन १८७७ 

मध्ये घडली. 

 

**************************** 

 

 शहरा...त्या शहर् याच्या मागे आणखी एक कहाणी दडलेली आह.े ती 

कहाणी अशी. 

 स्यमंतक मणी...या शहर् याला पवुी स्यमंतक मणीही म्हणत. हा मणी 

सकु्ष्म शक्ती प्रदान करतो अशी लोकांची भावना होती. त्यातच हा मणी 

सांसरीक प्रगतीही करतो असेही लोकं सांगतात. या स्यमंतक मण्याची 

परुातन कहाणी पढुीलप्रमाणे आह.े 

 एकदा जरासंधाच्या सतत यदु्धाला त्ासनू श्रीकृष्ट्णानं आपली नगरी 

समदु्राच्या मध्यंतरी वसवली व ते शतथं राहू लागले. त्या नगरीचं नाव 

िारकापरुी होतं. या िारकापरुीत एक सत्यजीत नावाचा व्यक्ती राहात होता. 

त्याला अशतशय त्ास होता. म्हणतात की या सत्यजीतनं तो त्ास दरू व्हायला 

हवा म्हणनू सयुााची आराधना केली. त्यावेळी त्याच्या आराधनेवर प्रसन्न 
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होवनू सयुाानं सत्यजीतला आपल्या गळ्यातील माळ उतरवनू शदली. हाच 

तो स्यमंतक मणी. ज्याला आपण कोसीनरू शहरा म्हणतो.  

 सत्यजीत जेव्हा सयुा आराधना समाप्त होताच समाजात शवहार करु 

लागला. तेव्हा ती माळ सत्यजीताच्या गळ्यात चमकती शदसत असल्यानं 

भगवान श्रीकृष्ट्णानं ती मागण्याचा प्रयत्न केला. परंत ूसत्यजीतनं भगवान 

श्रीकृष्ट्णाला ती माळ न दतेा, ती माळ आपला भाऊ प्रसेनजीत याला शदली.  

 काही आख्यायीकानसुार एक शदवस प्रसेनजीत घोड्यावर बसनू 

वनशवहाराला गेला. तेव्हा शशकारीदरम्यान एका शसंहानं प्रसेनजीतला मारुन 

टाकलं व ती माळ त्यानं आपल्या गहृते नेली. ह ेदृश्य अश्वलाचा राजा 

जांबवतानं पाशहलं. त्याला ते शसंहाचं कृत्य आवडलं नाही व त्यानंही 

शसंहाला मारुन ती माळ आपल्या ताब्यात घेतली. तोही ती माळ घेवनू 

आपल्या गहृते गेला. परंत ूरस्त्यात जांताना ती माळ तटुली असल्यानं ते 

मणी जागोजागी शवखरूले. हचे आजचे शहरे असावेत. कालपरत्व े त्याचे 

पाऊस, वादळ, तापमान याचा पररणाम त्या शहर् यांवर होवनू त्याचे तकुडे 

झाले असावते. ते शवखरूले असावेत व त्याचे वजनही कमी झाले असावेव 

ते दभंुगले जावनू त्याच ेतकुडे अथाात लहान लहान स्फटीक तयार झाले 

असावेत. असा अंदाज बांधता येतो. हचे मणी, ज ेज ेमणी ज्या ज्या भागात 
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शवखरूले. त्या त्या भागात ते कालपरत्व ेमातीत गाडले गेले असावेत. ज्या 

शठकाणी आज शहर् याच्या खाणी बनल्या आहते.  

 प्रसेनजीतला शसंहानं ठार केल्यावर व त्या शसंहाला जांबवंतानं, ठार 

केल्यावर जो, एक मणी उरला होता. तो जांबवंतानं आपल्या गहृते नेला 

होता. इकडे प्रसेनजीत परत घरी न आल्याच े पाहून सत्यजीतला शचतंा 

पडली. त्याला वाटलं की ही मण्याची जी माळ माझ्या भावाला शदली होती. 

ती माळ श्रीकृष्ट्णानंही मागीतली होती. कदाशचत कृष्ट्णानंच तर ती माळ 

हस्तगत करण्यासाठी माझ्या भावाला ठार केलं असावं. असं त्याला वाटलं. 

त्यानंतर शवना चौकशी करता त्यानं राज्यात श्रीकृष्ट्णाचा अपप्रचार सरुू 

केला की त्यानं स्यमंतक मणी चोरलेला असनू तो मणी प्राप्त करण्यासाठी 

प्रसेनजीतची हत्याही केली आह.े  

 ही लोकशनंदा होती. त्यालोकशनंदतेनू स्वतःवरील कलंक शमटशवण्या-

साठी ती मण्यांची माळ शोधण्यासाठी श्रीकृष्ट्ण अनेकदा वनात गेला. परंत ू

त्याला ती माळ काही गवसली नाही. परंत ू ते शसंहाचं मारणं आशण 

शसंहालाही अश्वलाचं मारणं त्याला समजलं. त्यानंतर श्रीकृष्ट्ण त्या मण्याचा 

शोध घेत घेत पाऊलखणुेनं तो जांबवंताच्या गहृते पोहोचला. शतथ ेत्यान, 

पाशहलं की जांबवंताची मलुगी त्या मण्यासोबत खेळत आह.े  
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 श्रीकृष्ट्णानं ते पाहताच तो जाबवंताला म्हणाला, 

 "हा मणी सत्यजीताला सयुाानं दान शदलेला असनू तो सत्यजीताचा 

आह.े त्यामळंु त्या मण्याचा तोच हकदार असल्यानं त्याला परत करावा. 

त्यासाठीच मी आलेलो आह.े कारण तो मणी चोरल्याचा आरोप माझ्यावर 

आह.े त्याला या लोकशनंदतेनू मोकळं व्हायचं आह.े" 

 कृष्ट्णानं तसं सांशगतलं खरं. परंत ूते ऐकल्यानंतरही जांबवंत तो मणी 

द्यायला तयार नव्हता. शेवटी तो श्रीकृष्ट्णाला म्हणाला, 

 "मणी जर पाशहज ेअसेल तर यदु्ध कर." 

 श्रीकृष्ट्णानं लोकशनंदतेनू वाचण्यासाठी जांबवंताशी यदु्ध केलं. ह ेयदु्ध 

एकवीस शदवस चाललं. शेवटी जांबवंत थकला व त्याचा पराभव झाला. 

शेवटी पराभव होताच जांबवंतानं म्हटल्यानसुार तो मणी श्रीकृष्ट्णाकडे 

सोपवला व म्हटलं की प्रभो, माझी मलुगी ही या मण्याशशवाय राहू शकणार 

नाही. ती आधीन झाली आह े त्या मण्याच्या. तेव्हा आपण या माझ्या 

मलुीशी शववाह करा. ती आपल्यासोबत आपल्या राज्यात राहील व त्या 

मण्यासोबतही. परंत ूश्रीकृष्ट्ण म्हणाला, 
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 "हा मणी काही माझा नाही. तो सत्यजीतचा आह.े तेव्हा तो माझ्या 

राजमहालात नाही तर तो मणी सत्यजीतकडे राहील. मी येथनू परत जाताच 

हा मणी त्याला दणेार आह.े" 

 श्रीकृष्ट्णाच्या बोलण्यावर जांबवंत काय समजायचं ते समजला. मात् 

त्याचा नाद सोडून तो म्हणाला, 

 "जाव ूद्या प्रभो, मणी तमुच्याकडे राहो अगर न राहो, माझी मलुगी राहू 

द्या तमुच्याकडे म्हणज ेझालं." 

 श्रीकृष्ट्णानं त्या जांबवंताच्या प्रस्तावाचा शस्वकार केला व तो मणी 

आशण जांबवंतीला घेवनू आपल्या राज्यात आला.  

 स्यमंतक मणी घेवनू श्रीकृष्ट्ण आपल्या राज्यात जेव्हा परत आला. 

त्यावेळी तो मणी परत करतांना त्या सत्यजीतला त्या मण्याची सत्य कहाणी 

माशहत झाली. तो लज्जीत झाला. त्याच लज्जेतनू मकु्त होण्यासाठी त्यानंही 

आपली मलुगी श्रीकृष्ट्णाला शदली. परंत ूतो मणी त्यानं आपल्याच जवळ 

ठेवला. कारण तो मणी श्रीकृष्ट्ण शस्वकारायला तयार नव्हता.  

 एकदा श्रीकृष्ट्ण इदं्रप्रस्थला गेला असतांना अिूर व त्तुवूमाा यांच्या 

म्हणण्यानसुार शतधन्वानं सत्यजीतला ठार केलं व मणी आपल्या ताब्यात 

घेतला. ही घटना जेव्हा श्रीकृष्ट्णाला माशहत झाली. तेव्हा तो परत िारकेत 
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आला. त्यावेळी तो मणी अिूरला दवेनू शतधन्वा पळून गेला. कारण 

त्याला भीती होती की श्रीकृष्ट्ण आपल्याला ठार करेल व मणी शहसकावनू 

घेईल. शेवटी तेच घडलं. श्रीकृष्ट्णानं शतधन्वाला ठार केलं. परंत ूमणी काही 

त्यालाही शमळाला नाही. शेवटी बलराम शतथे पोहोचले, त्यांना श्रीकृष्ट्णानं 

ती गोष्ट सांगीतली. परंत ू मणी सापडला नाही हहेी सांगीतले. त्यानंतर 

बलराम प्रसन्न होवनू शवदभाात गेले व श्रीकृष्ट्ण िारकेत. परंत ूयाहीवेळी मणी 

लालसेनं, श्रीकृष्ट्णानं आपल्या भावाला ठार केलं. हा अपप्रचार होव ू

लागला.  

 हाच अपप्रचार...श्रीकृष्ट्ण लज्जीत होवनू शफरु लागला. त्यावेळी 

अचानक नारद शतथे आले. त्यांनी सांगीतलं की तमु्ही भाद्रपद शकु्ल 

चतथुीचा चदं्रमा पाशहला असल्यानं आपल्यावर अशी वेळ आली आह.े  

 श्रीकृष्ट्णानं नारदाला त्यावर उपाय शवचारला व नारदानं तो उपाय 

सांगताच व तो उपाय करताच ते पढुील काळात त्या कलंकातनू मकु्त झाले 

होत.े 

 अिूरजीनं शहरा लपवनू ठेवला होता. तस ेते सात्वीक स्वभावाचे होत.े 

ती गोष्ट कृष्ट्णालाही माशहत झाली होती. 
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 तो स्यमंतक मणी शजथ ेपजुला जात होता. शतथं तो दशुभाक्ष, महामारी, 

ग्रहपीडा, सपाभय, मानसीक व शारररीक व्यथा आणत होता. जर तो 

परुुषांच्या जवळ असेल तर. परंत ूशस्रयांजवळ असतांना तो मणी वरील सवा 

आधारावर व संकटांना मात करुन त्यांचं जीवनच नाही तर राज्यही 

सशुोभीत करीत होता.  

 

******************************* 

 

 स्यमंतक मणी जांबवंताकडून परत आणताच व सत्यजीतचा भ्रम 

कृष्ट्णानं दरू करताच सत्यजीतनं राजगादीवर बसलेल्या उग्रसेन आशण 

दरबारीगणांना शवचारलं की मी काय करावं ज्यानं कृष्ट्ण प्रसन्न होईल. तेव्हा 

सवाजण म्हणाले,  

 "आपली मलुगी दवेनू टाक कृष्ट्णाला." 

 त्यानंतर सत्यजीतनं आपली मलुगी सत्यभामा व स्ययंतक मणी 

कृष्ट्णाला शदली. परंत ूकृष्ट्ण म्हणाला,  

 "मी तमुच्या मलुीचा शस्वकार करतो. परंत ूमण्यांचा शस्वकार करीत 

नाही. तो आपल्याकडेच ठेवा." 
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 त्यानंतर सत्यजीतनं तो मणी आपल्याकडेच ठेवला होता. 

 सत्यजीतला ठार करताच शतधन्वा तेथनू पळाला. त्यानं तो मणी 

आपल्याकडेच न ठेवता शभतीनं तो अिूरकडे शदला. ज्यावेळी अिूरला 

माशहत झालं की कृष्ट्ण इदं्रप्रस्थवरुन िारकेत येत आह,े तेव्हा तेही घाबरले. 

आता आपण कृष्ट्णाचा सामना कसे करणार, या भयाने तेही राज्य सोडून 

चालते झाल.े कारण त्यांनी साखरझोपेत असलेल्या सत्यजीतला ठार 

मारणार् या शतधन्वाला मदत केली होती. 

 अिूर राज्यातनू शनघनू जाताच म्हणतात की िारकेत भयंकर दषु्ट्काळ 

पडला. त्यावेळी कोणीतरी वयस्क व्यक्तींनं सचुवलं की ज्यावेळी 

काशीमध्ये दषु्ट्काळ पडला, तेव्हा अिूरच्या वडीलांना काशी नरेशनं 

आपली मलुगी शदली. शजचे नाव गाशन्दनी होत.े अिूरजी हहेी त्याचे वडील 

श्वफल्कच ेवारस आहते. कदाशचत ते हा पडलेला दषु्ट्काळही दरू करतील.  

 श्रीकृष्ट्णानं ते ऐकताच ते अिूरकडे गेले. त्यांना आपली कैशफयत 

सांगीतली आशण सांगीतलं की तेही राज्य तमुचंच असनू तमु्ही त्या राज्याला 

संकटापासनू वाचवा. मी हवं तर माफी मागतो. श्रीकृष्ट्णाच्या याच 

वक्तव्यावर शवश्वास करुन अिूरजी िारकेत परत आले. त्यांनी स्ययंतक मणी 

कृष्ट्णाला शदला. परंत ूकृष्ट्ण म्हणाला,  
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 "अिूरजी हा मणी आपल्याकडेच ठेवा. या मण्याचे खरे वारसदार 

आपणच आहात. आपण सात्वीक आहात. हा मणी आपणच सांभाळून 

ठेव ूशकता." असे म्हणत कृष्ट्णानं तो मणी अिूरकडे शदला व अिूरनही 

त्या मण्याला सांभाळून ठेवलं होतं. 

 स्यमंतक मणी...असे मानले जाते की स्यमंतक मणी अिूरजीनं 

सयुााला परत केला. परंत ूसयुाानं तो मणी स्वतःजवळ न ठेवता तो कणााला 

शदला व कणाानंतर तो मणी अजुानाला व त्यानंतर तो मणी यधुीष्ठीरजवळ 

आला. तो मणी पढेु शपढ्या दरशपढ्या चालत चालत यधुीष्ठीर वारसांकडून 

मगधचा सम्राट धनानंदकडे आला. त्यानंतर तो सम्राट चदं्रगपु्त, सम्राट 

अशोक व त्यानंतर आलेले गपु्त घराण.े ज्या घराण्याचा प्रमखु होता चंद्रगपु्त. 

त्यानंतर तो मणी सम्राट हषावधानकडेही गेला. पढेु हाच मणी मालव्याचा 

राजा रामदवे याचेजवळ शमळाला. काही लोकं म्हणतात की जेव्हा िापरयगु 

गेलं. कलीयगु आलं, त्या कलीयगुात तो मणी आंध्रप्रदशेातील 

गोलकंुडाच्या अथाात गोवळकोंडाच्या खाणीत सापडला होता. कोणी 

म्हणतात की हाच तो स्वमंतक मणी की ज्याला आज कोहीनरू नाव आह.े  

 

****************************** 
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 गोवधान अभ्यास करीत होता कोशहनरू शहर् याचा. कोहीनरू शहरा 

गोलकंुड्याच्या खाणीत सापडला. जी खाण भारतात आह,े हहेी त्याला 

माशहत झालं होतं. याचाच अथा कोहीनरू शहर् यावर भारताचा ताबा आह.े 

परंत ूतो आता इग्लंडच्या ताब्यात असनू तो इगं्लंडनं पळवला हहेी त्याला 

माशहत झालं होतं. त्यातच त्याला वाटत होतं की तो शहरा भारतात यावा. 

त्यासाठी तो अभ्यास करीत होता. 

 हळूहळू तो मोठा होव ूलागला. त्यातच तो शशक्षणही घेव ूलागला 

होता. त्याचं स्वप्न होतं की कोहीनरूला परत आणणं. त्याला वाटत होतं की 

भारत स्वतंत्र्य झाला. परंत ूकोहीनरू काही स्वतंत्र्य झाला नाही. तो अजनूही 

त्या इगं्रजांच्या गलुामगीरीत होता. कधी शसंहासनात तर कधी महाराणी 

एशलझाबेथच्या मकूुटाची शान वाढवीत होता. 

 गोवधान कोहीनरू शहर् याची माशहती शमळवत असतांना अचानक 

त्याला माशहत पडलं. ते म्हणजे कोहीनरूचं नामकरण. कोहीनरू ज्यावेळी 

सापडला होता. त्यावेळी त्याला कोहीनरू नाव नव्हतं.  

 भारतात अनेक शहरे होते. तेही कोहीनरूसारखेच होत.े परंत ूत्यांना त्यांचं 

स्वतःचं नाव होतं. परंत ूकोहीनरूला स्वतःचं नाव नव्हतं.  
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 ते शहरे होते. गे्रट मगुल, ओरलोव, द ररजेंट, ब्रोशलटी ऑफ इडंीया, 

अहमदाबाद डायमंड, द ब्ल ू होप, आगरा डायमंड, द नेपाल. तसा 

कोहीनरूही भारतीयच शहरा होता. कोहीनरूसह बाकी सवाच शहरे शवदशेी 

लोकांनी भारतातनू नेल ेहोते. 

 कोहीनरू शहरा हा जगातील सवा शहर् यांपैकी एक मोठा शहरा होता. ह्या 

शहर् याला कोणीच कधी कोणाला शवकल ेनाही. परंत ूतत्कालीन शासकांनी 

हा शहरा शमळशवण्यासाठी लढाया केल्या. त्यातनूच शासकाचा पराभव करुन 

त्या शहर् याचे ते ते मालक बनले होत.े  

 इसवीसनाच्या सोळाव्या शतकात म्हणजेच १५२६ मध्ये बाबर हा 

आग्रा इथे आला. तेव्हा त्याला तेथील राजा शविमाशदत्यने तो शहरा 

बाबराला शदला. त्यानंतर बाबरानं हुमायनू. त्यापवुी त्याला शहराच म्हटलं 

जात असे. त्यावेळपयांत त्याचा रंग शपवळा होता. तसाच तो फारसा 

चमकदार नव्हता. परंत ू नंतर त्याला चमकशवण्यासाठी त्याची घसाई 

करण्यात आली व शहरा चमकला.  

 बाबराला ज्यावेळी राजा शविमाशदत्यानं शहरा शदला. त्यावेळी त्याला 

नाव शदलं गेलं होतं बाबरचा शहरा. असं नाव शमळताच त्या शहर् याच ंनाव 

पडलं बाबरचा शहरा. हुमायनूनंतर हा शहरा त्याचे वारसदार असलेल्या 
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शहाजहान व औरंगजेब यांच्याकडे तो शहरा आला. पढेु इराणचा राजा 

नाशदरशहानं भारतावर आिमण केलं व त्यानं आग्रा आशण शदल्ली शहरं 

लटुली. त्यावेळी त्यानं हा बाबर शहरा व मयरू शसंहासन आपल्या दशेात नेलं. 

त्यानं हा शहरा आपल्या दशेात नेताच त्यानं त्या शहर् याला पाशहलं. 

 नाशदरशहानं तो शहरा पाहताच व त्याचे चमकणे पाहताच त्याला 

आश्चया वाटलं व त्याच्या तोंडून सहज शब्द फुटले. कोह इ नरू. याचा अथा 

असा होतो, प्रकाशाचा पवात. तो शहरा प्रकाशाच्या पवातासारखा चमकत 

होता. बस, तेव्हापासनू लोकांनी या शहर् याला नाव शदलं होतं कोहीनरू.  

 इस १७४७ मध्ये नाशदरशहाचा खनु झाला. तो खनु अफगाशणस्तानच्या 

अहमदशहा अब्दालीनं केला. त्यामळेु आपोआपच तो शहरा अहमदशहा 

अब्दालीकडे आला. त्यानंतर अफगाशणस्तान मध्ये १८०९ मध्य ेगादीवर 

आलेल्या शाह शजुाला पदच्यतू केले गेले. परंत ूशाह शजुा तो शहरा घेवनू 

पळाला. तो भारतात आला. त्यानं पंजाबच्या रणजीतशसंगाची मदत घेतली 

व १८३९ मध्य ेपनु्हा तो अफगाशणस्तानच्या गादीवर बसला. त्यानंतर त्यानं 

हाच कोहीनरू शहरा रणजीतशसंगाला आदरपवुाक परत केला. कारण तो शहरा 

भारतीय आह.े ह ेशाह शजुाला माशहत झाले होत.े कोशहनरू शहरा हा पढेु 

रणजीतशसंगाचा अल्पवयीन मलुगा दशलपशसंग यांच्याकडे गेला. जो 

अल्पवयीन होता. 
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 इगं्रज भारतात आले. त्यांनी पढेु या रणजीतशसंगाचा लाहोर इथे पराभव 

केला व त्यांनी हा शहरा १८४९ मध्ये इगं्लंडला नेवनू राणी शव्हक्टोरीयाला 

शदला. सोबतच दशलपशसंगलाही त्यांनी इगं्लंडला नेले होत.े  

 इगं्लंडमध्ये शव्हक्टोरीयाच्या पतीन े १८५३ मध्ये या शहर् याला पैल ू

पाडण्याचा शवचार केला व त्या नादात या शहर् याचे तकुडे तकुडे झाले व 

शहरा लहान झाला. आज तो शहरा इगं्लंडच्या ताब्यात असनू जगाची शान 

आह.े  

 गोवधानला शहर् याचं नाव कसं पडलं. याची माशहती झाली होती. परंत ू

तो भारतात राजा शविमाशदत्याच्या पवुी कोणाकडे होता, ते माशहती पडलं 

नव्हतं. तस ेत्यान ेबरेचवेळ संदभागं्रथ चाळल.े परंत ूत्याला काहीच माशहती 

शमळत नव्हती. अशातच त्याच्या हातात एक पसु्तक पडलं. त्या पसु्तकात 

तेराव्या शतकाचा इशतहास होता.  

 इस १३२० मध्ये शदल्लीत शखलजी वंश अस्तास आला होता. त्यानंतर 

मोहम्मद तघुलक शदल्लीच्या गादीवर बसला. त्याला शगयासदु्दीन तघुलकही 

म्हणत. त्यानं आपला पतु् उलघु खानला १३२३ मध्ये काकातीय वंशाचा 

राजा प्रतापरुद्र यांच्याशी यदु्ध करायला पाठवले. त्यानं त्याला वारंगलमध्ये 

झालेल्या यदु्धात हारवलं. त्यानंतर त्यानं पणूा माल लटुला व तो माल लटूुन 
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तो माल शदल्लीला आणला. त्यात कोहीनरू शहरा दखेील होता. हा शहरा 

तघुलकाच्या वंशजांनी सांभाळून ठेवला होता. परंत ूपढेु शदल्लीवर बाबराच ं

आिमण झालं व १५२६ मध्ये शहरा बाबराच्या ताब्यात आला.  

 एवढाच तो इशतहास गोवधानच्या हाती लागला होता व तो वाचण्यात 

आला होता. परंत ू त्याच ंमन भरलं नव्हतं. त्यानं त्या पवुीचाही इशतहास 

शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यातच त्याला आढळलं की इस १२९४ मध्ये हा 

शहरा मालव्याच्या एका राज्याच्या ताब्यात होता. परंत ूमालव्याच्या राजाला 

त्याची राजगादी जबरदस्तीनं अलाउद्दीन शखलजीला द्यावी लागली व शहरा 

शखलजी वंशाच्या ताब्यात गेला. 

  

**************************** 

 

 गोवधानला कोहीनरूची संपणूा माशहती झाली होती. आता तो शवचार 

करु लागला की कोहीनरू आपल्या दशेात कसा आणायचा. त्याला वाटत 

होतं की कोहीनरू हा भारताचाच एक अंग आह.े ते भारतातच परत याव.े 

 याच बाबतीत शवचार करता करता त्यानं शवचार केला की कोहीनरूला 

गत राजकारणी लोकांनी आणण्याचा प्रयत्न केला नाही का? शवचार करता 
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करता तो शोध ूलागला कोहीनरूच्या परत आणण्यासाठी झालेले प्रयत्न. 

तसा शवचार करता करता त्याला शेरखान आठवला.  

 शेरखान...ज्यानं फूलन दवेीचा खनु केला होता. त्याला शतच्या खनुात 

शशक्षा झाली होती. तो शशक्षा भोगत असतांना त्याच्या मनात वेगळेच शवचार 

चालत होत.े त्यानं कुठंतरी ऐकलं होतं की ज्या भारताचा राजा 

गतकाळातील एक महान राजा होवनू गेला. त्या राजाच्या समाधीला, त्या 

समाधीचे दशान घेतांना शवदशेात चप्पलनं मारतात. हा आपलाच नाही तर 

आपल्या दशेाचा अपमान आह.े त्याला असं घडू नये असं वाटत होतं. परंत ू

त्याच्याजवळ आज उपाय नव्हता. कारण तो तरंुुगात होता आशण तरंुुगात 

तो शशक्षा भोगत होता आपल्यावरील आरोपाची. शवचार करता करता त्यानं 

योजना बनवली व योजनेनसुार तो तरंुुग तोडून पळाला. त्यानं शव्हसा 

बनवला व तो थेट योजनेनसुार शजथे समाधी होती पथृ्वीराज चव्हाणची. 

शतथ ेगेला. 

 शतथ े जाताच त्यानं ती कबर खोदली व त्यातनू त्यानं पथृ्वीराज 

चव्हाणच्या अस्थी भारतात आणल्या. त्यावेळी त्यानं, मोठी शहमंत 

दाखवली होती. 
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 गोवधान शवचार करु लागला कोहीनरूबाबत की कोहीनरू भारतात 

आणायचा कसा? कोहीनरू आणतांना मोठं संकट आह.े तसं चोरी करणंही 

पापच आह.े तरीही कोहीनरू आणतांना दशेासाठी चोरी केली तरी त्यात 

वाईट नाही. परंत ूयात जीव गेला तर...तर आपलं उद्दीष्ट कसं साकार होईल! 

त्याच्यासमोर प्रश्न होता. त्याला काय कराव े सचुत नव्हते. कारण तो 

वयानेही लहान होता. 

 गोवधान आज तरुण झाला होता. त्याचे शशक्षण पणूा झाले होत.े तसा 

तो नोकरीच्या शोधात होता.  

 दशेात बेरोजगारी वाढली होती. दशे बेरोजगारीच्या बाबतीत 

चरणसीमेवर पोहोचला होता. अशातच त्याच्यासमोर कोहीनरूचाही शवचार 

होता. 

 दशेात खाजीकरणाचं वादळ सरुु झालं होतं. वीज, रेल्वे आशण तत्सम 

के्षत्ाचं आता खाजगीकरण झालं होतं आशण आता शशक्षणक्षेत्ही खाजगी 

होव ूपाहात होत.े ती अगदी जमेची बाज ूहोती. कारण यातनू त्या त्या क्षेत्ाचा 

शवकास होव ूशकतो आशण दशेाचाही. असं सरकारला वाटत होतं. कारण 

त्याचा दशेाला कराच्या स्वरुपात फायदा होत होता. परंत ूयामधनू एक 

सवाात मोठा दषु्ट्पररणाम म्हणजे गरीबांची मलंु उच्च शशक्षण घेव ूशकणार 
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नव्हती. तसेच खाजगी नोकर् याही गरीबांच्या वाट्याला येणार नव्हत्या. जरी 

त्यांच्यात कौशल्य असले तरीही...हाच संभाव्य धोका होता दशेाच्या 

खाजगीकरणात. 

 बेरोजगारी वाढली होती. दशे चरणसीमेला पोहोचलेला होता 

बेरोजगारीच्या बाबतीत. लोकांना शशकावंसं वाटत होतं. लोकं शशकत होत.े 

उच्च शशक्षण घेत होत.े परंत ू ह े शशक्षण घेत होत े नोकरीच्या अपेके्षनं. 

कोणीही साधा धंदा लावायचा शवचार करीत नव्हता. त्यांना असं वाटत होतं 

की नोकरी करणे ह ेउच्च शशक्षण घेणार् यांचे काम आशण धंदा करणे ह े

शनरक्षरांचे काम आह.े मग मी जर शनरक्षर नाही तर मी धंदा कशाला करु? 

शेवटी याच प्रश्नांच्या चिव्यहुात फसनू लोकं उच्च शशक्षण तर घेत होते. 

परंत ूनोकरी व्यशतररक्त इतर काम ेकरायला धजत नव्हते. मग बेरोजगारी 

वाढणार नाही तर काय? 

 

******************************* 

 

 अलीकडे नोकरीमध्येही स्पधाा आहते. नोकरी नोकरी करता करता वय 

शनघनू जातं. परंत ूनोकरी शमळत नाही. तसेच नोकरी शमळवीत असतांना 
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लाखो रुपये डोनेशन म्हणनू द्यावं लागतं. शशवाय शशफारशीही भरपरू 

लागतात. शेवटी या शकतीही शशफारशी असल्या तरी भागत नाही. जवळचा 

नातेवाईक व जवळची ओळखही असते नोकरी शमळवायला. ती 

नसल्यानेही नोकरी लागत नाही. 

 आजच्या पररशस्थतीत असा शवचार केला तर नोकर् याच अलीकडे 

संपलेल्या आहते. लोकं उच्च शशक्षण घेत आहते. परंत ू नोकरी न 

शमळाल्यानं ते आत्महत्याही करीत आहते. कारण उच्च शशक्षण घेत 

असतांना घरी आलेली डबघाईची पररशस्थती. 

 अलीकडच ं शशक्षण एवढं महाग झालं आह े की त्याचा शवचारच 

आपण करु शकत नाही. कोणताही मलुगा सहजपणे दहावी, बारावीपयांत 

शशकू शकतो. कारण तेवढं शशकायला तेवढा पैसा लागत नाही. परंत ूपढेु 

मात् भरपरू पैसा लागतो. कारण सवा शैक्षणीक संस्था ह्या खाजगी आहते. 

याचाच अथा असा की मालीक मौजाच्या आहते. त्या संस्थेच े मालक 

शवद्याथ्याांकडून अतोनात शलु्क गोळा करतात नव्ह ेतर शशक्षण दणे्यासाठी 

व्यापार करतात. मग एवढा पैसा गरीबांजवळ कुठून? तरीही त्यांची मलंु 

उच्च शशक्षण शशकता यावं म्हणनू शशकतात. त्यामळंु आलेली डबघाईची 

पररशस्थती. त्यातच मलंु शशकली की त्यांना वाटणारी लाज. उच्च शशक्षीत 

मलुांना कोणतेही काम करायला शरमच वाटत.े  
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 शवद्याथ्याांना शशक्षण शशकतांना शशकायला शशष्ट्यवतृ्तीही शमळत.े परंत ू

शकती? शतही अत्यल्प अशीच असते. त्या शशष्ट्यवतृ्तीनं त्या शवद्याथ्याांच ंपरेुसं 

शशक्षणच होत नाही.  

 आज अशा काही बेरोजगाराच्या दशेात आत्महत्या सरुु झालेल्या 

असनू त्याचे प्रमाण वाढू नये. यासाठी सरकार प्रयत्नशील नाही. परंत ू ते 

प्रयत्नशील असल्याचा दखेावा करीत आह.े त्याच अनषंुगानं त्यांनी नवीन 

शैक्षणीक धोरण आखलं.  

 सरकार उच्च शशक्षण तर दते आह.े व्यशतरीक्त सरकार उच्च 

शशक्षणाबरोबरच तंत्शशक्षण दते नाही. ज्याला आपण कौशल्याशधष्ठीत 

शशक्षण म्हणतो ते. त्यामळंु मलंु उच्च शशक्षण शशकतीलच. परंत ूते शशक्षण 

घेतल्याबरोबर त्यांना कोणतेही काम करायला लाज वाटू नये ह्या 

बाबतीतील शशक्षण शवद्याथ्याांना नाही. सरकारचा उद्दशे आह े की 

बेरोजगारांच्या आत्महत्या घडू नये. मग दशेातील नोकर् यांची 'माय मरो 

मावशी जगो' अशी अवस्था का असावी? मावशी अथाात सरकारी नोकरी 

व माय अथाात खाजगी काम. सरकार यासाठीच सवा के्षत्ाचं खाजगीकरण 

करीत आह.े कोणालाच राग नाही आशण कोणालाच लोभ नाही. 
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 सरकारचा नोकरीसंदभाात असलेला खाजगीकरणाचा उद्दशे अशतशय 

सुंदर शवचार वाटत असनू तो शवचार दशेातील तरुणांमध्ये भेदभाव 

शशकशवणारा उद्दशे वाटत नाही. तो सरकारी अन ्आम्ही खाजगी. हा जो 

भेदभाव आह.े तो नक्कीच या उद्दशेानं बंद होईल. यामध्य ेअनेक फायद े

आहते. प्रत्येक कायाालयात कामे जोमानं होतील. भ्रष्टाचाराला वावच 

राहणार नाही. बेरोजगाराच्या होणार् या आत्महत्याही थांबतील. लोकांच्या 

अनभुवाला व शियाशीलतेला प्राधान्य येईल. कुणावर अन्याय होणार नाही 

वा कोणीही माझ्यावर अन्याय झाला असं वक्तव्य करणार नाही. दशेाचा 

शवकास होईल. आपलाही शवकास होईल. परंत ूयात काही दषु्ट्पररणामही 

आहते. गरीबांची मलंु जास्त शशकू शकणार नाहीत. तसेच नातेवाईक व 

ओळखीच्या माणसांना वरीष्ठ जागा शमळतील. ते नाही शशकल ेतरी आशण 

जे शशकल.े परंत ूज्यांची ओळख नाही, जे नातेवाईक नाही. अशांना अशा 

खाजगीकरणाच्या वादळात गलुामासारखं नक्कीच वागवलं जाईल यात 

काही शंका नाही. 

 गोवधान भरपरू शशकला होता. तो समजदार होता. परंत ूतोही सरकारी 

नोकरीची वाट पाहात होता. परंत ू त्याला सरकारी नोकरी लागत नव्हती. 

काय करावं असं त्याला सचुत नव्हतं. त्यातच कोहीनरूचा शवचारही त्याच्या 

मनात होता. 
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 कोहीनरूचा शवचार मनात असतांना त्याला वाटत होतं की आपण 

इगं्लंडला जावं आशण कोहीनरूला परत शमळशवण्याबाबत प्रयत्न करावा. 

तसा तो कोहीनरूच्या परती शनशमत्यानं इगं्लंडला जाण्याचा शवचार करु 

लागला. 

 तो शवचार येताच त्याला वाटलं की आपल्याला कोहीनरू 

शमळशवण्यासाठी इगं्लंडला जातांना बराच पसैा लागणार. काय करावं. 

शेवटी तो पैसा कमशवण्यासाठी शहर् याला पैल ू पाडण्याच्या दकुानात तो 

कामाला लागला.  

 गोवधानला इतर शठकाणीही काम शमळू शकत होतं. परंत ू त्याला 

शहर् याबद्दलची माशहती जाणनू घ्यायची होती. म्हणनू तो शहर् याला पैल ू

पाडण्याच्या दकुानात लागला. 

 या दकुानात शहर् याला पैल ूपाडण्याचं काम करु लागला. त्यातच तो 

त्या दकुानात त्या शहर् याबाबतचे काही बारकावेही शशकू लागला.  

 तो कारखाना... त्या दकुानात खाणीतनू सापडलेल्या शहर् याला शदु्ध 

करुन त्याला कसोटीनं बरोबर पैल ूपाडून व त्याला घासनू त्याला चमकवलं 

जात असे. तसा गोवधान आधीपासनूच हूशार होता. त्यातच तो ती कला 

लवकरच शशकला. अशातच हळूहळू त्याचेजवळ पैसाही गोळा झाला.  
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 लवकरच त्यानं इगं्लंडला जाण्याची योजना बनवली व त्यानं त्याची 

ररतसर कागदपत्े तयार केली. तसा तो इगं्लंडला शनघाला होता. 

 तो प्रवास मोठा खडतर होता. परंत ू तो प्रवास त्या कोहीनरूच्या 

शहर् यासमोर कठीणाईचा वाटत नव्हता. त्याचा एकच उद्दशे होता कोहीनरूला 

प्राप्त करणं आशण तोही सनदशीर मागाानं. 

 इगं्लंडचा प्रवास करीत करीत गोवधान इगं्लंडला पोहोचला. त्यानं 

आपण भारतीय असल्याची नोंद इगं्लंडमध्ये केली व उद्दशे सांगीतला की 

आपण कोहीनरू पाहायला आलो आह.े फक्त आपल्याला तो शहरा भारतीय 

असल्यानं व त्याची आपल्याला पाहायची उत्सकूता असल्यानं आपण 

त्याला पाहण्यासाठी आलो आह.े तसा त्याचा उद्दशे रास्त उद्दशे आह.े दसुरा 

कुठलाही उद्दशे नाही. 

 तो इगं्लंडमध्ये उतरला. तशी त्याची ओळख एका जेशनफर नावाच्या 

सुंदर मलुीशी झाली. जेशनफर त्याला बीचवर गवसलेली मलुगी. ती मलुगी 

सुंदर होती. व्यशतरीक्त शतचा स्वभावही. त्यातच ती घरी एकटीच होती. 

कारण शतच ेमायबाप अकाली मरण पावल ेहोत.े आप्तही कधी येत नव्हते 

आशण ती दःुखीही होती. तसा तो काही शदवस शतथेच रमला. 
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 जेशनफरची जशी गोवधानशी ओळख होताच तो शतला त्या बीचवर भेटू 

लागला. आता रोजच त्याचे भेटणे सरुु झाले होत.े तसं शतनं त्याला आपल्या 

घरीही नेणं सरुु केलं होतं. 

 तो एकदाचा शदवस. सायंकाळ झाली होती. तसा तो त्या बीचवरच 

गोवधान जेशनफरला भेटला. जेशनफरला गोवधान म्हणाला, 

 "मी कोहीनरूला पाहायला आलो आह.े का त ू मला त्याच ं दशान 

करवशील?" 

 "कोहीनरू? कोण कोहीनरू?" 

 "कोहीनरू...भारतीय वंशाचा शहरा." 

 "ओहो, ओहो, कोहीनरू. कोहीनरू शहरा. ठीक आह.े परंत ूशतथं जाणं 

सहज शक्य नाही शमत्ा. अन ्कोणत्याच भारतीय माणसाला शतथं जाव ूदते 

नाहीत." 

 "मग त्यासाठी काय करावं लागेल?" 

 "तलुा नागरीकत्व शमळवावं लागेल इगं्लंडचं." 

 जेशनफर बोलली व चपू झाली. ते बराच वेळ बोलत होत.े तशी रात् 

झाली होती आशण आता घरी परतणेही आवश्यक होत.े तसा तो जेशनफरला 

बाय बाय करुन आपल्या घरी परतला. 
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 गोवधान घरी परतला. तसं त्यानं रात्ीचं जेवन आटोपवलं व तो 

शबछाण्यावर आडवा झाला. परंत ूआज त्याला झोप येत नव्हती. तो शवचार 

करीत होता की कोहीनरूला पाहण्यासाठी इगं्लंडचं नागरीकत्व हवं. परंत ूते 

कसं शमळवायचं. तसं क्षणातच त्याला आठवलं व तो शवचार आला 

जेशनफरचा. 

 जेशनफरचे आईबाबा हयात नव्हते. ते एकदा कार अपघातात मरण 

पावले होत.े ती दःुखी होती. तशी ती कुणाशी तरी मैत्ी करण्याची वाटच 

पाहात होती. परंत ूशतला असा कोणी चांगल्या स्वभावाचा व्यक्ती शमळत 

नव्हता. 

 शतनं ऐकलं होतं की भारतीय वंशाचे लोकं फारच चांगले असतात व 

ते चांगल्या शवचारांचे असतात. ते सशहष्ट्ण ूअसतात आशण एकमेकांचा 

आदर करतात. त्यातच ते जेव्हा पती पत्नी बनतात. तेव्हा ते जीवनभर 

जोडीदाराच्या सोबतीनं राहतात. त्याला कधीच दगा दते नाहीत. 

 शतनं प्रत्यक्ष अनभुवलं होतं की इगं्लंडचे लोकं ह ेजोडीदाराशी शववाह 

तर करतात. परंत ू ते जीवनभर सोबत राहात नाहीत. पत्नीशी एकशनष्ठही 

राहात नाहीत. अनेक पत्न्या करतात. त्यामळंु जेव्हा जेशनफरची गोवधानशी 
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ओळख झाली. त्यावेळी त्यानं तो भारतीय आह ेअसं सांगताच शतला फार 

आनंद वाटला व ती आनंदाच्या भरात म्हणाली, 

 "माझ्याशी मैत्ी करशील?" 

 गोवधाननं जेशनफरचा ऐकलेला प्रस्ताव. त्यातच त्यालाही इगं्लंडमध्ये 

तसं ओळखीचं कोणीच नव्हतं. तसा तो क्षणाचाही शवचार न करता 

म्हणाला, 

 "होय." 

 जेशनफरची ती मैत्ी वाढत चालली होती. ती त्याला भेटतही होती रोज. 

परंत ूशववाह कर म्हणायची शहमंत ना जेशनफरला झाली ना गोवधानला. मात् 

मैत्ीच्या भावनेन ेते वावरत होते. 

 आज अंथरुणात असतांना गोवधानला शवचार आला की जर त्यानं 

जेशनफरशी शववाह केला तर...तसं त्यानं वाचलं होतं पसु्तकात की शववाह 

केल्यानं त्या दशेातील नागरीकत्व शमळू शकतं. जेशनफर तशीही इगं्लंडची 

रशहवाशी होती.  

 त्याच्या मनातील शववाहाचा शवचार. परंत ू ह ेजेशनफरशी बोलायचं 

कसं? ती खरंच शववाह करेल का आपल्याशी की आपली मैत्ी तोडून 

टाकेल? इत्यादी प्रश्न आज त्याच्या मनात होते. काय करावं त्याला सचुत 
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नव्हतं. शेवटी शवचार पक्का केला. तटेुल तर तटेुल मैत्ी. परंत ूजर जेशनफरनं 

होकार शदलाच. तर कदाशचत आपलाच फायदा होईल. आपल्याला 

इगं्लंडचं नागरीकत्व शमळेल व कोहीनरूला पाहता येईल. तसेच त्याला 

शमळशवण्याचे प्रयत्नही करता येईल. 

 शवचारांचे ह े चिव्यहू. त्याला त्या चिव्यहूानं झोप येत नव्हती. 

मध्यरात् उलटून गेली होती.  

 तो शवचार करीतच होता. शेवटी झोप केव्हा आली, ते कळलंच नाही. 

 दसुरा शदवस उजळला होता. पाखरांची शकलशबल सरुु झाली होती. 

तसा डोळा उघडला. तशी आठवण आली जेशनफरची. शतला आज केव्हा 

भेटतो आशण केव्हा नाही असं होवनू गेलं होतं. परंत ूतो भेटणार कसा? ती 

तर त्याला सायंकाळी भेटत होती. 

 आजचा शदवस कंटाळवाणा वाटत होता त्याला. सारखी त्याला 

जेशनफरचीच आठवण यते होती. तशी सायंकाळ झाली व तो सायंकाळी 

लवकरच बीचवर गेला. जेशनफर यायचीच होती. तसा तो शतची वाट पाहात 

बसला. 
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 थोड्याच वेळात जेशनफर आली. तस े ते दोघंही त्या बीचवर गोष्टी 

सांगत बसल.े गोवधान तशी संधी पाहातच होता. त्याला शववाहाच ंबोलायच ं

होतं. तशी संधी शमळताच तो जेशनफरला म्हणाला, 

 "जेशनफर, एक गोष्ट शवचारु?" 

 "शवचार. एक नाही, शंभर गोष्टी शवचार." 

 "रागवशील तर नाही?" 

 "कशाला रागवणार. शवचार. अगदी शनभाय होवनू शवचार." 

 "त ूमाझ्याशी शववाह करशील?" 

 जेशनफर चपू होती. शतच्याही मनात होतं शववाह करायचं. परंत ूशतला 

असं काही वाटलं नव्हतं की तो अचानक शतला शववाहाबद्दल शवचारेल. तसं 

शववाहाबद्दल शवचारताच व जेशनफर चपू राहताच तो म्हणाला, 

 "जेशनफर, त ूसांगीतलं नाहीस?" 

 "इश्य. मला लाज वाटत.े" असं म्हणत जेशनफरनं दोन्ही हाताचे तळव े

डोळ्याला लावल ेव डोळे झाकून घेतले. तसा शतच्याकडे पाहात व शतचे 

झाकलेले डोळे हातान ेहळूवार उघडत गोवधान म्हणाला, 

 "जेशनफर, रागवलीस." 
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 जेशनफर काहीच बोलली नाही. मात् शतनं डोळ्यावरील हात बाजलूा 

करीत त्याला घट्ट शमठी मारली व रडत रडत ती म्हणाली, 

 "ओ माय गॉड, त ूमाझ्या भावना ओळखल्या. मी तझुे उपकार कसे 

फेडणार." 

 तो स्पशा... .तो स्पशा गोवधानला सखुकारक वाटत होता. शतनं त्याला 

घट्ट शमठी मारताच त्यानंही आपला एक हात घट्ट केला व दसुर् या हात 

शतच्या पाठीवर शफरवनू तो म्हणाला, 

 "जेशनफर, तझु्याशी शववाह केल्याने माझे तीन फायद ेहोतील. पशहला 

म्हणजे मला तझु्यासारखी जोडीदार शमळेल व दसुरा म्हणजे मला तझु्या घरी 

राहता येईल. अथाात हक्काचं घर शमळेल आशण शतसरा म्हणजे मला 

कोहीनरूचं दशान घेता येईल." 

 जेशनफरनं ते ऐकलं. तशी ती म्हणाली, 

 "तथास्त,ू तझु्या सवा इच्छा पणूा होतील." 

 जेशनफरनं तथास्त ू म्हणत आशलंगण सोडलं. ती हसली. तशी ती 

म्हणाली, 

 "तमुच्याकडे तथास्त ूम्हणतात ना. शमही तेच म्हटले. हा तथास्त ूकाय 

आह?े" 
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 "तथास्त ूयाचा अथा तझु्यासवा मनोकामना पणूा होवोत." 

 "ओके ओके. असा त्याचा अथा होय तर..." 

 सायंकाळ केव्हाचीच शनघनू गेली होती. बरीच रात् झाली होती. तसा 

जेशनफरला बाय करीत गोवधान शनघाला. वाटेत त्याच्या मनात बराच शवचार 

होता. तसा तो त्या अंधाराला शचरत शचरत शवचार करीत करीत रस्ता पार 

करीत होता. त्यातच त्याची रुम केव्हा आली ते कळलंच नाही. 

 

**************************** 

 

 ती रात्...त्यानं शतला होकार शदला होता. शतनंही त्याला होकार शदला 

होता. त्यामळेु दोघांनी एकमेकांना पसंत केलं होतं.  

 त्या शकत्येक रात्ी...त्या रात्ी त्यांना झोप घेव ूदते नव्हत्या. असं वाटत 

होतं की शदवस केव्हा उगवतो. परंत ू शदवस काही लवकर उगवत नव्हते. 

त्यातच त्यांचं शववाह करण्याचं ठरलं असलं तरी तो शववाह केव्हा होणार 

याची शचंता दोघांनाही लागली होती. ते भेटत होते एकमेकांना. परंत ूगोष्ट 

काढत नव्हते.  
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 आज मनात गोवधाननं शवचारच केला होता की ती जेशनफर भेटायला 

येताच शतला शववाहाचं शवचारणे. तसा आज तो लवकर बागेत गेला आशण 

वाट पाहात बसला जेशनफरची. थोड्या वेळाचा अवकाश. जेशनफर आली.  

 जेशनफर आली, तसा गोवधान शतच्याशी नेहमीप्रमाणे बोलायला 

लागला. तसा आज तो म्हणाला.  

 "जेशनफर, आपण तर शववाह करायचा ठरवलाय. परंत ूआपण केव्हा 

शववाह करायचा?" 

 जेशनफर अगदी गप्प होती. तसा गोवधान म्हणाला,  

 "जेशनफर, आपण शववाह केव्हा करावा? त ूबोलत का नाहीस?" 

 "उद्या कराव ेकाय शववाह. त ूम्हणत असशील तर उद्याच करायचा." 

 "जेशनफर, माझं म्हणणं तसं नाही." 

 "मग कसं? तलुा कोणाला बोलवायचे आह ेकाय?" 

 "नाही, नाही. एवढ्या दरुुन कोणीच येव ूशकत नाही. " 

 "मग काहीच प्रॉब्लेम नाही तर. उद्या चचाला ये. करुन घेव ूशववाह." 

 "..." गोवधान चपू बसला. तशी ती म्हणाली. 

 "येशील ना उद्या चचाला?" 

 "हो नक्कीच येईल." 
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 शतही रात्. शतही रात्, आठवणीचीच रात् होती. अशातच शतची ती 

आठवण त्याच्या हृ्रदयात होती. ती आठवण दसु- या शदवसाची वाट पाहात 

होती. अशाच आठवणीत तो शदवस उजळला होता. त्यामळेु झोपही परेुशी 

झालेली नव्हती.  

 आज तो लवकर उठला. नेहमीप्रमाणे आपल्या दवेालयात गेला. त्यानं 

पजुाशवधी केला. तशी दपुार झाली व तो चचाकडे शनघाला.  

 ती चचा. त्या चचामध्ये काही प्रेमीयगुलु होत.े तर काही म्हातारेही. ते 

एकमेकांशी बोलत होत.े एकमेकांची इज्जत करीत होते. अशातच 

जेशनफरही शतथं पोहोचली. तसा तो म्हणाला,  

 "जेशनफर, बराच वेळ लावला. कुठं होती एवढा वेळ. अगं मला शकती 

वेध लागले होत ेतझुे. माशहती नाही तलुा." 

 "हो काय." ती म्हणाली व थोडी हसली.  

 जेशनफर आली होती. शतच्या जवळ दोन फुलांचे गलुदस्ते होत.े त्याला 

घेवनू ती चचाच्या आतमध्य ेगेली. शतथं त्यानं पाशहलं एक दाढीवाला गहृस्थ 

होता. एक उभी मतुा होती.  

 ती येशचूी मतुी. तशी जेशनफर त्या दाढीवाल्याजवळ गेली. 

त्याच्याजवळ काहीतरी कुजबजुली. तसं त्यानं त्या दोघांना त्या प्रभ ूयेशचू्या 
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मतुीपढेु उभं केलं व तो काहीतरी पटुपटुला. त्यानंतर त्यानं एकमेकांना 

गलुदस्ते द्यायला लावले. सोबतच अंगठ्या एकमेकांना घालायला 

लावल्या. तसेच पेढाही एकमेकांना भरवायला लावला. म्हणाला.  

 "झाला तमुचा शववाह." 

 गोवधानचा जेशनफरसोबत शववाह झाला होता. जेशनफर आता 

ररतीनसुार त्याची पत्नी झाली होती. तसं त्याला घर नव्हतंच. त्यामळेु तो 

शतच्या घरी राहायला आला.  

 काही शदवस बरे गेले. तसा त्याला कोहीनरूचा शवसरही पडला होता. 

परंत ूएक शदवस त्याला कोहीनरुची आठवण आली व त्याला आठवलं की 

आपल्याला या दशेाचं नागरीकत्व शमळवायचंय. त्याशशवाय आपण 

कोहीनरू पयांत पोहोच ूशकणार नाही. तशी आठवण येताच तो कामाला 

लागला इगं्लंडमधील नागरीकत्व शमळशवण्यासाठी. 

 काही शदवस असेच गेले. गोवधाननं जेशनफरशी शववाह करताच व काही 

शदवस मजा मारताच त्याला आठवण आली. ती म्हणजे इगं्लंडमधील 

नागररकत्वाची. त्यातच त्यानं जेशनफरशी केलेल्या शववाहाच ं प्रमाणपत् 

लावनू इगं्लंडच्या नागररकत्वाचं प्रमाणपत् बनवलं. त्यानंतर तो एक शदवस 

जेशनफरला म्हणाला, 
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 "जेशनफर, मी आता इगं्लंडचं नागररकत्व शमळवलं आह.े त ूआता एक 

काम कर. त ूआता माझ्या सोबत चल. आपण कोहीनरूला पाहून येव.ू" 

 गोवधाननं तसं म्हणताच जेशनफर त्याच्यासोबत शनघाली. तस ेते दोघंही 

इगं्लंडला ज्या शठकाणी कोहीनरू शहरा ठेवला होता, शतथ ेपोहोचले. शतथ े

कोहीनर शहरा प्रदशानाप्रमाण े ठेवला होता. त्यातच त्या प्रदशानात पोशलस 

बंदोबस्त होता. त्यातच तो शहरा दृष्टीक्षेपात येईल, अशाप्रकारे शहर् यावर 

सीसीशटव्ही कैमेरे मारले होत.े ते जेव्हा शतथे पोहोचले. तेव्हा फक्त दरुुन 

त्याला पाहता येत होतं. त्या शहर् याला स्पशा करता येत नव्हता.  

 गोवधाननं तो शहरा पाशहला. परंत ूतो शहरा पाहताबरोबर तो चिावला. 

कारण तो शहरा चमकत होता आशण त्या शहर् यातनू लख्खं प्रकाश पसरला 

होता. ज्या प्रकाशाचा पवात तयार झाला होता. असं वाटत होतं की तो 

प्रकाश त्या शहर् याचा नसनू जण ूशतथं सयुाच शनघाला की काय?  

 तो शहरा चमकत होता आशण त्यातनू रंगीत आभा शनघाली होती. तसा 

शतथं काही वेळानं अंधार झाला.  

 शतथं अंधार झाला होता. तशी ती अंधारलेली प्रकाशखोली 

प्रकाशमान झाली होती. त्यातच त्या शहर् यातनू वेगवेगळे रंगशकरण शनघाल े

होत.े तस ेगोवधानच्या तोंडून शब्द फूटले. 'बापरे!' शकती छान शहरा आह.े 
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म्हणनूच याला कोहीनरू म्हणतात. म्हणनूच या कोहीनरूला शमळशवण्यासाठी 

शकत्येक राज ेशहीद झाले.' 

 आज कोहीनरू प्रशसद्ध होता आपल्या खास अंगानं. आज त्याचे खास 

अंग अगदी प्रत्यक्ष पाहण्यावरुन शदसनू येत होत.े त्याच्या शवलक्षण छटा 

मनाला मोहून टाकत होत्या. 

 गोवधाननं प्रत्यक्ष पाशहलं की तो शहरा चोरता येवचू शकत नाही. कारण 

त्याची सरुक्षाच अशा ढंगानं केली गेली आह.े शतथ ेपशपूक्षीच नाही तर 

मुंगीही प्रवेश करु शकत नाही. मात् एक की तो शहरा बनवता येव ूशकतो व 

त्याचे महत्व कमी करता येव ूशकते. तसा तो जेशनफरला म्हणाला, 

 "जेशनफर, त ूयापवुी कधी शहरा पाशहला होता का?" 

 "होय, परंत ूबरेचदा नाही. कारण आम्हाला त्याचं महत्व वाटत नाही. 

कारण आज तो आमच्या दशेात आह.े" 

 जेशनफरनं बोलणं बंद केलं. त्याचबरोबर तो शवचार करु लागला की 

जेशनफरचं बरोबर आह.े ज्या दशेात जी वस्त ूअसते. त्या वस्तचूं चेवढं 

महत्व आपल्याला वाटत नसतं. आमच्या दशेातही ताजमहाल आह.े 

कुतबूशमनार आह े आशण लाल शकल्लाही आह.े परंत ू आम्हाला त्याचं 

महत्व पाशहजे तेवढं वाटत नाही. परंत ूत्याच जर वस्त ूदसुर् या दशेात असत्या 
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तर त्याचं महत्व शवशेष करुन वाटलं असतं. आज आम्हाला अशभमान 

वाटायला हवा की हा शहरा आमच्या दशेातील आह.े परंत ूआज हा शहरा या 

दशेात असल्यामळेु त्याचे शवशेष महत्व आम्हाला वाटत आह.े 

 आपण जर असाच शहरा शनमााण केला तर...तर याचं महत्व नक्कीच 

कमी होव ूशकतं व या दशेालाही हा शहरा भारतातनू आणल्याची लाज वाटू 

शकते. परंत ूत्यासाठी आपल्याला परेूपरू तंत्ज्ञान शशकायला हवं. 

 कोहीनरू शहरा त्यानं अगदी नजरभर पाशहला होता. तो संपणूा डोळ्यात 

भरवला होता. कारण त्याला तो शहरा बनवायचा होता. तो शहरा...ज्या 

शहर् याला आज जगमान्यता होती. 

 गोवधान जेशनफरला घेवनू त्या कोहीनरू शहर् याच्या प्रदशानीतनू घरी 

आला व त्यानं काच कंपनीत नोकरी पकडली. 

 गोवधाननं इगं्लंडमध्ये राहून काच कंपनीत नोकरी पकडली होती. 

त्यातच ती नोकरी करता करता त्यानं अनेक लोकांशी ओळख केली. तसं 

पाहता त्या काच कंपनीत काचावर प्रशिया करुन नवा काच बनशवण्यात येत 

असे. तसेच रेतीपासनू नवीन काच बनशवण्यात येत असे. 

 गोवधान काच बनशवण्याचं कसब शशकू लागला. त्यातच त्या काचाला 

हवा तसा आकार दणे्याच ंकसब शशकू लागला. तसा तो त्या काचात रंग 
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कसा भरायचा तेही शशकला. तसाच त्यानं त्या काचाला कसं चमकवायच ं

हहेी कसब जाणनू घेतलं होतं.  

 गोवधान ज्याप्रमाणे काचापासनू वस्त ूकशा बनवतात. याचं कसब 

शशकला. त्याचप्रमाणे तो मखु्य म्हणज ेतो काच बनशवण्यासाठी लागणार् या 

उपकरणाची नावेही शशकला. ती नावं त्यानं नोंद करुन ठेवली होती. 

 हळूहळू गोवधान काचाला आकार दणे्याचं तंत्ज्ञान शशकत होता. काही 

शदवसानंतर तो त्यात तरबेज झाला होता. काही शदवसानंतर मात् त्या 

कारखान्यावर गदा आली. 

 कारखान्यावर जशी काही शदवसानंतर गदा आली व कारखाना 

चालेनासा झाला. तसं मालकानं ती कंपनी बंद करायचं ठरवलं. शेवटी एक 

शदवस त्यानं कंपनी बंदच केली. 

 कंपनी बंद झाली होती. कंपनी मालकावर उतरती कळा आली होती. 

त्यातच त्या कंपनी मालकावर कजााचे हप्तेही चढत होत.े शेवटी कंपनी 

मालकानं ती कंपनी शवकायचं ठरवलं. 

 कंपनी मालकानं ती कंपनी शवकायचं ठरवताच गोवधान जेशनफरला 

म्हणाला, 

 "जेशनफर, आपण कंपनी घेवयूा का?" 
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 गोवधाननं तसं म्हणताच जेशनफर म्हणाली, 

 "आपण पैसे कुठून आणणार? अन ्आधीच बडुीत असलेली कंपनी 

पढेु चालेल काय?" 

 "जेशनफर, ती कंपनी कशी चालवायची. ते मला माशहत आह.े परंत ूती 

कशी घ्यावी हा शवचार होता. त ूमदत करशील का?" 

 "कशी करणार!" 

 "तझुी सवा मालमत्ता शवकून." 

 "मग आपण राहणार कुठे? खाणार काय?" 

 "जेशनफर, आपण कारखाण्यात राहू आशण शमळेल ते खाव.ू" 

 जेशनफरला ती गोष्ट पटत नव्हती. ती नकार दते होती. परंत ूपतीची 

इच्छा. त्या इच्छेपढंु जेशनफरचं काहीही चाललं नाही व शतला शतची 

मालमत्ता शवकायला भाग पाडलं त्यानं. 

 इगं्लंडमध्ये जेशनफरचं मोठं घर होतं. त्यातच शेतीवाडीही होती. ती सवा 

जेशनफरनं शवकली व त्यानं त्या कारखान्याचा जो शललाव झाला. त्यात तो 

कारखाना शवकत घेतला. तसे ते कारखान्यात राहू लागले. त्यानंतर तो 

कारखानाही सरुु केला गेला. परंत ूतो कारखाना आता चालेना, कारण काच 
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बनशवण्याचे कारखान ेइगं्लंडमध्ये भरपरू होत.े त्यातच इगं्लंडमध्ये आथीक 

मंदी आली होती. 

 गोवधानजवळ जेशनफरची मालमत्ता शवकून भरपरू पैसा तर आला होता. 

परंत ूजर हा कारखाना चालला नाही तर आपण नक्कीच शभकेला लाग ूअसा 

शवचार करुन गोवधान म्हणाला, 

 "जेशनफर, इगं्लंडमध्ये आथीक मंदी आह.े पैसा आपल्याजवळ भरपरू 

आह.े कारखाना चालत नाही. आपण जर असाच कारखाना सरुु ठेवला तर 

एक शदवस नक्कीच आपल्याला रस्त्यावर यावं लागेल. यावर काही उपाय 

आह ेकाय?" 

 गोवधाननं शवचारलेला प्रश्न. जेशनफर म्हणाली, 

 "तमुचं म्हणण ंबरोबर आह.े आपण असाच जर कारखाना सरुु ठेवला 

तर एक शदवस आपल्याला शभक्षा नक्कीच मागावी लागणार. परंत ूमला 

काही यावर उपाय सापडत नाही. ह,ं एक उपाय आह.े" 

 "कोणता? लवकर सांग." गोवधान उतावीळपणानं म्हणाला. 

 "आपण कारखाना बंद करायचा." 

 "मग काय करायचं?" 
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 "भारतात जायचं. मला तमुचा भारत पाहायची मोठी इच्छा आह.े 

दाखवाल ना भारत?" 

 "वेडी कुठली? मला इथे प्रश्न पडलाय की आता काय करायच ंआशण 

त ूशमश्कीलपणा करतेय?" 

 "हा शमश्कीलपणा नाही. मी अगदी खरं बोलतेय. आपण भारतात 

जायचं. भारतात एखादा कारखाना उभा करायचा. त्यानंतर कधीतरी येव ू

इथे. मग इथला शवचार करु. तेव्हापयांत इगं्लंडमधील आथीक मंदीचे 

सावटही शनघनू जातील." 

 "व्वा, भन्नाट यकु्ती जेशनफर. आपण तसंच करु. भारतात जाव.ू शतथे 

एखादा उद्योग उघडू व पैसे कमव.ू मग आपण इथे येव.ू त्यानंतर या 

कारखान्याच ंकाय करायचं ते करु." 

 गोवधाननं तसं म्हणताच शतलाही ती गोष्ट पटली व ती ते सवा काही 

तसंच ठेवनू भारतात यायला तयार झाली. त्यापवुी त्यांनी आपला कारखाना 

बंद केला होता. 

 जेशनफरजवळ आजशमतीला भरपरू पैसा होता. तो पैसा घेवनू ती 

गोवधानसोबत भारतात आली होती. ती त्यावेळी भारतात आली. ज्यावेळी 

भारतात मंदी नव्हती. काही शदवसानंतर गोवधाननं आपल्या शेतीतच 
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कारखाना उभा केला. त्यानं त्याच्या गावात चॉकलेट कंपनी उभी केली 

होती. त्याला नाव शदलं होतं. कोहीनरू चॉकलेट. 

 कारखान्याला जेशनफरचंच नाव होतं. परंत ू कंपनीतनू जे चॉकलेट 

शनघायचे. त्या चॉकलेटला कोहीनरू नाव पाहून वेगळंसं नाव वाटून लोकं ती 

चॉकलेट शवकत घ्यायचे. हळूहळू त्यानं लोकांची मांग लक्षात घेता त्याच 

कारखान्यात शबशस्कट व इतर पदाथा बनवल ेजाव ूलागले. त्यालाही नाव 

शदलं गेलं कोहीनरू. 

 कोहीनरू नावाचे पदाथा कारखान्यातनू तयार होताच ते कोहीनरू नाव 

लोकांमध्ये प्रचलीत झालं होतं. कारखाना चांगला चालत होता. कारण 

लोकांना त्या कारखान्यातील चव चांगली शदसत होती. लोकं आवजूान त्या 

कारखान्यातील पदाथा शवकत घेत व ते पदाथा आवडीनं खात. त्यातच ते 

नाव फारच प्रशसद्ध झाल्यानं ते त्या कारखान्याच ेप्रॉडक्टही शवदशेात शवकल े

जाव ू लागले. त्याचबरोबर इगं्लंडमध्येही. इगं्लंडमध्ये तर कोहीनरू नाव 

असल्यानं लोकं जास्तीत जास्त आवडीनं ते पदाथा घेत असत. आता 

गोवधाननं तो कारखानाही मोठा केला होता. 

 जेशनफर खशु होती. कारण कारखाना चांगला चालत होता भारतात. 

सगळं सरुळीत होतं व त्या कारखान्यातील पदाथाही खपत होत.े अशातच 
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शतला भारतात असतांना दोन मलंुही झाली. मलंुही लहानाची मोठी होव ू

लागली.  

 जेशनफर भारतात खशु होती. मलंु काहीशी मोठी झाली होती. 

कारखानाही चांगला चाल ूलागला होता. तोच शतला इगं्लंडची आठवण 

आली. ती आठवण शतला काही स्वस्थ बस ूदते नव्हती. तशी एक शदवस 

ती आपल्या पतीला म्हणज ेगोवधानला म्हणाली,  

 "मला, माझ्या मायदशेाची आठवण येत.े मी आजपयांत बरीच मनात 

दाबली. परंत ूआता मला राहावत नाही. काय करावं?" 

 "जेशनफर, आता कसं शक्य आह?े आपला कारखाना चालायला 

लागला आशण आता तझूा मधातच हा उपिम. शवचार कर. शवचार कर की 

याचा आपल्या धंद्यावर शकती पररणाम होईल?" 

 गोवधानच ंते बोलणं. जेशनफर चपू बसली होती. परंत ूशतला ती शतच्या 

मायदशेाची आठवण सतावतच होती. त्यातच त्यांची शकरकोळ स्वरुपात 

भांडणंही व्हायची. सचुायचं नाही, काय करावं ते. तशी एक शदवस ती 

बोलनूच गेली. 

 "गोवधान मला तझु्याकडून फारकत हवी. त ूतझुं आयषु्ट्य जग. मी माझ.ं 

मी इगं्लंडला जाणार." 
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 गोवधान चपू बसला होता. त्याला त्या बोलण्यावर काय करावं सचुत 

नव्हतं. त्याची रोजरोजची भांडणं त्या बोलण्यानं संपली होती. 

 गोवधाननं ते बोलणं ऐकलं. तसा तो शवचार करु लागला. 'ही जेशनफर, 

शहला आपण त्ासच द्यायला नको मळुात. कारण याच जेशनफरनं आपलं 

आयषु्ट्य घडवलं. इगं्लंडमध्ये गेल्यानंतर या जेशनफरनं आपल्याशी शववाह 

करुन आधार शदला नव्ह ेतर या जेशनफरनं मला हा कारखानाही उभारायला 

पैस ेशदल ेआशण आता दोन पैसे आले. म्हणनू काय शतला आपलं गलुाम 

करावं काय?' 

 गोवधानचा तो शवचार. तो हळूच जेशनफरजवळ गेला. ती बसली होती 

काहीशी नाराजीतच. तसा त्यानं शतच्या पाठीवर हात ठेवला. तो हात शतनं, 

अगदी झटक्यानं दरू सारला. परत त्यानं हात ठेवला. पनु्हा शतनं तो हात दरू 

सारला. तसा तो म्हणाला, 

 "जेशनफर, काय झालं? एवढ्याशा बोलण्यानं त ूनाराज झाली. अगं 

शनराश होव ूनकोस. आपण जावयूा तझु्या इग्लंडमध्येच. शतथेच स्थायीक 

होवयूा. परंत ूया कारखान्याची बागडौर कुणाच्या हाती दवेनू. मला माशहत 

आह ेकी त ूमाझ्यासाठी शकती केलं. घर शवकलं आशण शेतीही. परंत ूमी 
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तलुा वचन दतेो की तझुं ते घर आशण तझुी शेतीही मी तलुा शमळवनू दईेल. 

परंत ूमला थोडी सवड द.े" 

 एवढं बोलनू होताच जेशनफरचा राग मावळला व शतनं त्याला स्वारी 

म्हटलं. तसा त्यानं शतच्या पाठीवर हात ठेवला. क्षणातच भावना 

वळवळल्या व जेशनफरनं त्याला आशलंगण शदलं. त्याचबरोबर ते जनेु शदवस 

आठवले. गत शदवसातही त्या बागेत शतनं शववाहाबद्दल गोवधाननं होकार 

दतेाच असंच आशलंगण शदलं होतं.  

 ते एकमेकांना बाहूपाशात घेवनू घट्ट शमठी मारत होते. तोच त्यांची मलंु 

आली. त्यांनी आवाज शदला. तोच भानावर येत शतनं त्याच ंआशलंगण 

सोडलं व ती स्वयंपाक करायला आतमध्य ेशनघनू गेली. कारण सायंकाळ 

केव्हाचीच शनघनू गेली होती व रात्ही बरीच झाली होती. 

 ती शतची मायदशेची आठवण. गोवधानलाही स्वस्थ बस ूदते नव्हती. 

त्यातच एक शदवस त्यानं तो कारखाना मैनेजरच्या स्वाधीन करुन तो 

इगं्लंडला शनघाला. वाटेत कसं होईल, काय होईल कारखान्याचं हा शवचार 

मनात होताच. तसा तो आज अगदी श्रीमंतही बनला होता. 

 

***************************** 
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 आज गोवधान एवढा श्रीमंत बनला होता की त्याचेसाठी इगं्लंड आशण 

भारत घर अंगणच होतं. त्यातच तो आता त्या स्वरुपानं वावरत होता. तो 

इगं्लंडला स्थायीक झाला होता.  

 भारतातील त्याचा चॉकलेटचा कारखाना जोमात चालत होता. 

त्याच्या चॉकलेटला दशे शवदशेात चांगली मागणी होती. शवशेषतः त्याचं 

कोहीनरू नाव ठेवल्यानं ते नाव दशे शवदशेात चालत होत.े  

 ज्यावेळी तो जेशनफरला घेवनू इगं्लंडला पोहोचला. त्यावेळी त्यानं तेथ े

असलेल्या व बंद पडलेल्या कारखान्याची चांगली पाहणी केली. त्या मशीन 

आज धळू खात होत्या. काही गंजल्याही होत्या.  

 तो बंद पडलेला कारखाना आज त्याच्या आगमनाची जण ूवाट पाहात 

होता. त्या कारखान्यात जागोजागी उंदरानं खोदकाम केलं होतं. तसेच काही 

शठकाणी काशतणीनं जाळंही पकडलं होतं. 

 गोवधाननं त्या कारखान्याची पाहणी करताच त्यानं तो कारखाना 

मजरूांकरवी आधी स्वच्छ करवनू घेतला. त्यानंतर त्या कारखान्यात 

असलेलं संपणुा सामान स्वच्छ धवुनू घेतलं. ज्याला गंज चढला होता. 
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त्याला तेलपाणी शदलं. त्यानंतर शतथं पजुाशवधी ररतीरीवाजानं उरकवला व 

प्राथाना केली की हाही कारखाना सरुु व्हायला हवा. 

 गोवधाननं त्या कारखान्याची पाहणी केली. तसं त्यानं ठरवलं की 

आपण हा कारखाना सरुु करावा. परंत ूकाच तर चालत नाही. काय लावावं? 

कोणता पदाथा काढावा यामधनू की हा कारखाना चाल ूशकेल. तसं पाहता 

चॉकलेटचा कारखाना त्याचा भारतात होताच. 

 तसा अचानक त्याच्या मनात शवचार आला. 'आपण इथे चॉकलेटचा 

कारखाना उभारला तर...तर कदाचीत तो चाल ू शकेल. परंत ू आपल्या 

कोहीनरूचं काय? कोहीनरू नावानं आपण प्रॉडक्ट काढलं. परंत ूआपण 

समाधानी आहोत काय? आपण समाधानी केव्हा होणार? वैगेरे प्रश्न त्याच्या 

मनात होत.े आपण समाधानी तेव्हाच होणार. जेव्हा कोहीनरूचं महत्व कमी 

होणार वा कोहीनरू आपल्या भारतात परत जाणार.' 

 काय करावं, काय करु नये. या चिव्यहुात त्याला आठवलं की ह्या 

कोहीनरूला नेण्यासाठी भारताकडून काहीच प्रयत्न झाले नसेल काय? झाले 

असेल. परंत ूया चालाख इगं्लंडनं आपल्या भारताच ेप्रयत्न हाणनू पाडल े

असेल कदाचीत. तसा तो भारतानं कोहीनरूशवषयी कोणते प्रयत्न केले. ते 

शोध ूलागला. अचानक त्याला शतही माशहती गवसली. माशहतीपसु्तीकेत 
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कोहीनरू हा भारताचा शहरा आह ेअसे काही राजकारणी म्हणत होत.े तर 

काही राजकारणी कोहीनरू हा पाशकस्तानचा शहरा आह ेअसं मानत होत.े इ 

स १९७६ मध्य ेपाशकस्तानी प्रधानमंत्ी जशुल्फकार अली भटु्टो यांनी इगं्लंडचे 

प्रधानमंत्ी शजम कैलेघन यांना तो शहरा पाशकस्तानचा असनू तो 

पाशकस्तानला परत करा असा दावा केला. त्यावर पाशकस्तानला तत्कालीन 

प्रधानमंत्ी शजम कैलेघन यांनी नकार दशावनू तो दावा फेटाळून लावला.  

 कोहीनरू शहरा हा दोन हजार सात पयांत इगं्लंडच्या टॉवर ऑफ लंदन 

इथे ठेवण्यात आला होता. तो परत करा म्हणनू भारतानं अनेक दाव ेकेले 

होत.े  

 भारतानं केलेला पशहला दावा हा १९४७ ला केला. त्यानसुार १९४७ 

ला कोहीनरू परत करु असा दावा शब्रटीशांनी केला होता. परंत ूतो कोहीनरू 

अजनूही त्यांनी परत केला नाही. त्यानंतर १९५३ ला दसुर् यांना कोहीनरू 

परत करण्याबाबत दावा केला गेला. परंत ूत्याहीवेळी दावा फेटाळला गेला. 

त्यानंतर २००० मध्ये पनु्हा एकदा कोहीनरू शहर् याची मांग झाली होती. 

यावेळी सरकारनं शब्रटीश सरकारला एक शचठ्ठी शलशहली आशण कोहीनरू 

दणे्याशवषयी मागणी केली. परंत ूशब्रटीश सरकारनं म्हटलं की या कोहीनरूचा 

मालक कोणीच नाही. म्हणनू तो परत करता येव ूशकत नाही. इगं्लंडनं 
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त्यावेळी म्हटलं होतं की हा कोहीनरू एकशे पन्नास वषाापासनू इगं्लंडमध्ये 

असनू तो इगं्लंडचा शहस्सा आह.े  

 सन दोनहजार दहा मध्ये शब्रटीश प्रधानमंत्ी डेशव्हड कैमरुन हा भारत 

दौर् यावर आला. तेव्हाही कोहीनरूची मागणी केली गेली. परंत ू कैमरुननं 

म्हटलं की जर हा शहरा आम्ही परत केला तर आमचं संग्रहालय खाली 

होईल. दोन हजार तेराला जेव्हा हाच प्रधानमंत्ी भारतात आला होता. 

त्यावेळीही त्यानं कोहीनरू शहर् याला परत करण्याचा शवचार त्यागनू म्हटलं 

की हा कोहीनरू शहरा लाहौर संधीनसुार आमचाच आह.े ज्यावेळी महाराज 

रणजीतशसंगाचं यदु्ध झालं होतं. त्यावेळी त्याच्या पतु्ानं, म्हणजेच 

दशलपशसंगानं तो शहरा आम्हाला १८५६ ला शदला होता. त्यानसुार तो शहरा 

आमचाच असनू तो आता यापढेु परत करता येणार नाही. तसेच यानंतर 

आपण तशी कोहीनरूच्या मागणीची यापढेु शशफारसही करु नये वा तशी 

मागणी करु नये. परंत ूभारताचं म्हणणं असं की हा शहरा जेव्हा शब्रटनच्या 

महाराण्यांच्या ताजवर शदसतो, तेव्हा आम्हाला तो, आमचा अपमान 

झाल्यासारखा वाटतो. कारण हा शहरा इगं्लंडनं अशतशय अपमानजनकररतीनं 

भारतातनू नेला. तोही आपल्या पाचवषीय राजकुमारला खेळण्यासाठी. 

परंत ूतो कोहीनरू होता. खेळण्याची वस्त ूनव्हती वा खेळायला दणे्यासाठी 

तो शहरा नव्हता. 
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 गोवधानला माशहत झाले होत ेभारतानं केलेले प्रयत्न. इगं्लंड काही 

भारताचं ऐकत नाही व भारताला काही कोहीनरू परत करीत नाही ह ेत्याला 

माशहत झालं होतं. त्यावर काय करावं वा काय करता येईल. याचा तो शवचार 

करीत होता. शेवटी शवचार करता करता त्याच्या डोक्यात योजना आली की 

आपण काचापासनू शहरे बनवायचे. कुत्ीम शहरे. जे शहरे पाहताक्षणी 

कोहीनरूसारखेच वाटतील. त्यातच असे शहरे बनताच व ते शहरे लोकं 

वापरताच त्या कोहीनरूचं महत्व कदाचीत नष्ट होईल व तो कोहीनरू शहरा 

सामान्य शहर् यासारखा होईल. यामळंु भारतच नाही तर सवा जगच 

कोहीनरूला शवचारणार नाही वा महत्व दणेार नाही. 

 कोहीनरू बनशवण्याची कल्पना... ती कल्पना त्यानं आपल्या 

पत्नीजवळ बोलनू दाखवली होती. तसेच कोहीनरू शहरा आपल्या भारताला 

का हवं आह.े याचंही महत्व शतनं पटवनू दाखवलं होतं. त्यातच तो शहरा 

कसा बनशवणार, तेही शतला समजावनू सांगीतलं होतं. ते शतला पटलं होतं. 

 कोहीनरूची भारतानं केलेली शब्रटीशांना मागणी. कोहीनरू भारताचा 

शहरा असनूही तो पळवनू नेणारा शब्रटन. तो कोहीनरू परत करतांना लाहोरची 

संधी सांगत होता. आम्ही कोहीनरू पळवनू आणला नाही तर लाहोर संधीतनू 

दशलपशसंगानं तो आम्हाला प्रदान केला असं शब्रटनच ंम्हणण ंहोतं. त्यामळंु 

तो शहरा आता आपल्याला पनु्हा परत शमळेल. या आशा एकदाच्या 
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मावळल्या होत्या. त्यातच काय करावं सचुत नव्हतं भारताला. अशावेळी 

भारताचाच एक नागरीक असलेला व सध्या इगं्लंडचं नागरीकत्व प्राप्त 

केलेला गोवधान, ही कोहीनरू परत न होण्याची बाब लक्षात घेवनू त्या 

शहर् याचं महत्व कमी करण्याचे स्वप्न पाहात होता. तो शवचार करीत 

असतांना त्यालाही गवसलं होतं की जर आपण त्या कोहीनरूसारखेच 

शदसणारे शहरे उत्पाशदत केले तर... शवचाराचा अवकाश तो तसं उत्पादन 

करण्यासाठी शवचार करु लागला. क्षणातच त्याला आठवलं की आपला 

कारखाना आज धळू खात पडला आह.े शतथं काच उत्पादन चाललं 

नसल्यानं आपण तो बंद केला होता. परंत ूआता पयााय म्हणनू हा कोहीनूर 

उत्पादीत करता येईल. तसं पाहता आपल्याला काचाचे पदाथा 

बनशवण्याचीही यकु्ती अवगत आह.े 

 शवचारांचा अवकाश. तो तसा शवचार करु लागताच त्यानं ठरवलं की 

आपण शहरे उत्पादन करायचे. त्याला तसा शवचार येताच तो कारखान्यात 

गेला. पनु्हा लागलेली धळू स्वच्छ केली व प्रायोगीक तत्वावर त्यानं 

काचेचा एक शहरा बनवनू पाशहला. तसं त्यानं कोहीनरू पाहून तो डोळ्यात 

भरलाच होता. 



वासना   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

65 
 

 गोवधाननं कोहीनरू शहर् यासारखाच शदसणारा शहरा बनवनू पाशहला. तो 

शहरा बनला होता व हुबेहूब तो कोहीनरूसारखाच शदसत होता. मात् त्यात 

एक गोष्ट कमी होती. ती म्हणजे तो पाशहज ेतेवढा चमकत नव्हता. 

 गोवधान शवचार करु लागला त्याला चमकंवायचे कस?े तो प्रश्न 

त्याच्याही पढेु पडला. तशी पनु्हा तो त्या काचेच्या शहर् यावर त्याला 

चमकशवण्यासाठी शिया प्रशिया करु लागला. परंत ूते काही त्याला बरोबर 

जमत नव्हतं.  

 आपण या काचावर शिया प्रशिया करुनही हा शहरा चमकत नाही असा 

शवचार करुन तो त्यावर अभ्यास करु लागला. त्यातच त्याला गवसलं की 

हा शहरा गोल न ठेवता त्याला प्रत्येक कोनात दभंुगलं आशण त्यावर न 

शदसणारा अपारदशाक पदडा टाकला तर कदाशचत त्यावर पडणारे सयुााचे 

कीरण ह े परीवतीत होवनू लोकांच्या डोळ्याचा वेध घेतील व तो 

चमकल्यासारखा शदसेल.  

 शवचारांचा अवकाश...त्यानं लगेच त्या काचाला षष्टकोनी आकारात 

तयार केले व त्याच्या आत असा अपारदशाक पदडा टाकला की तो 

लोकांना शदसणार नाही. त्यातच त्यावर सयुााचे प्रकाशकीरण पडताच ते 

परावतीत होवनू ते लोकांच्या डोळ्यात जातील व लोकांना तो शहरा 
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चमकल्याचा भाष होईल. तो शहरा बनला होता. परंत ूतो शहरा षटकोणी 

होता. परंत ूपरुातन शहरा हा अंडाकार आकाराचा होता. त्यामळेु तो हुबेहूब 

कोहीनरूसारखा शदसत नव्हता. शेवटी गोवधाननं त्या षटकोणी शहर् याला 

पवुावत ठेवनू त्यावर अंडाकार काचेचा लेप चढवला होता. आता तो शहरा 

हुबेहूब जनु्या कोहीनरूसारखा शदसत होता. 

 गोवधाननं केलेली काचावरची ही प्रशिया. आता शहरा चमकत होता. 

परंत ूतो एकाच रंगात चमकत होता. बाकीच ेरंग शदसत नव्हते. तसा तो पनु्हा 

शवचार करु लागला की वेगवेगळ्या रंगात याला कसे चमकवाव.े शेवटी 

त्यानं प्रयोग करता करता त्या काचेला वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळे रंग 

शदल.े आता तो शहरा वेगवेगळ्या शदशांमध्ये वेगवेगळे रंग दाखवीत होता. 

मात् त्याला ते रंग पाहतांना स्वतःला गोलगोल शफरवाव ेलागत होते शकंवा 

त्या शहर् यालाच शफरवाव ेलागत होत.े परंत ूयात एक समस्या सटुली नव्हती. 

ती म्हणजे हा शहरा रात्ीच्या अंधारात चमकत नव्हता.  

 तो काचेचा शहरा. तो शहरा हुबेहूब कोहीनरू सारखाच बनला होता. परंत ू

तो शहरा रात्ीला चमकत नव्हता. तसा तो अभ्यास करीतच होता 

हुर् याबाबतचा. कारण त्याला माशहत होत ेकी शकतीही प्रयत्न केले तरी 

शब्रटन कोहीनरू शहरा भारताला परत दते नाही. तेव्हा आपणच त्याच्यासारखा 

हुबेहूब शदसणारा शहरा शनमााण करुन त्याचं महत्व कमी करावं.  
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 शहरा तयार झाला होता काचपेासनू. परंत ूतो रात्ीच्या अंधारात चमकत 

नव्हता. रात्ीच्या अंधारात शहर् याला चमकवणारं तंत्ज्ञान पसु्तकात नव्हतं. 

काय करावं सचुत नव्हतं. अशावेळी त्याला आठवलं की रात्ीच्या भीषण 

अंधारातही काजवे आपल्या शरीरातनू प्रकाशझोत काढतात. त्यामळंू 

रात्ीच्या अंधारात काजव्याचा प्रकाश शनघतो व चमकल्याचा भाष होतो. 

परंत ू ते काजव ेतसा प्रकाश कसा काढतात. यासाठी त्यानं काही काजव े

पकडले व ते काजवे एका काचेच्या भरणीत ठेवनू त्याचं रात्ीच्या वेळी 

शनरीक्षण करु लागला. परंत ूते काही जमलं नाही. त्याला ते तंत्ज्ञान समजचू 

आलं नाही. शेवटी त्याला आठवलं की रेडीअम नावाचा घटक हा 

रात्ीलाही चमकतो. अगदी अंधारातही चमकतो. शेवटी त्यानं ह्या रेडीअम 

पदाथााचा वापर शहर् यात करायचं ठरवलं व तो यशस्वी झाला. आता तो 

शहरा रात्ीलाही अंधारात चमकत होता. आता तो शदवसाही चमकायचा व 

रात्ीच्या अंधारातही. तो काचेचा शहरा बनावटी का असेना, पवुावत 

असलेल्या कोहीनरूसारखाच वाटत होता. 

 गोवधाननं हा काचपेासनू बनशवलेला शहरा अगदी हुबेहूब 

कोहीनरूसारखाच शदसत होता. त्यातच त्या शहर् याचे पणूा गणु त्याच्यात होते 

नव्ह ेतर तो शहरा तयार होताच तो आपण कसे तयार केले. ह ेतंत्ज्ञान त्यानं 

एका वहीत शटपण म्हणनू शलहून ठेवले होत.े आता त्यानं शवचार केला की 
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आपण असे शहरे तयार करावेत आशण ह ेशहरे जगात पसरवावेत. जेणेकरुन 

शब्रटनमधील कोहीनरूच ेमहत्वच कमी होईल.  

  

************************** 

 

 गोवधाननं शहरा बनवला व त्याचे तंत्ज्ञानही आपल्या पत्नीला 

जेशनफरला सांगीतले. तसं शतला ते तंत्ज्ञान आपण एका वहीतही शलशहले 

आह ेअसंही सांगीतलं होतं. ती वही त्यानं आपल्या पत्नीलाही शदली. परंत ू

ना शतनं त्या गोष्टीकडं लक्ष शदलं ना त्या शटपण वहीकडं. ती वही शतनं, एका 

अडगळीच्या पेटीत टाकून शदली. तसे काही शदवस बरे गेले. 

 आपण हा शहर् याचा कारखाना सरुु करावा असा तो शवचार करु 

लागला. त्यातच त्यानं ठरवलं की आपण एकदा भारतात जावनू कोहीनरू 

चॉकलेटचा कारखाना पाहून यावा. त्यानंतर परत इगं्लंडला आल्यावर 

आपण या शहर् याचा कारखाना उभारावा.  

 त्यानं तसं आपल्या मनात ठरवताच तो भारतात यायला शनघाला. परंत ू

ददुवैच होतं ते. तो भारतात यायला शनघाला खरा. परंत ू त्या शवमानाला 
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अपघात झाला. अगदी उंचावर अपघात. त्यातच तो मरण पावला की नाही 

ह ेकळलंच नाही. कारण सवाांची प्रेतं सापडली. त्याचं प्रेत सापडलं नाही. 

 शनसगााचा चमत्कारच तो. तो वाचला होता की नाही ह ेकाही समजले 

नाही. परंत ूतो सापडला नव्हता. त्याचं प्रेतही नाही. त्यामळंु साहजीकच तो 

मरण पावल्याची पषु्टी झाली.  

 त्या शवमानाला अपघात झाल्याची घटना सार् या जगात पसरली. 

त्यातच गोवधानही मरण पावल्याची गोष्ट सार् या जगात पसरली. 

त्याचबरोबर त्याचं तंत्ज्ञानही त्याच्या मतृ्यसूोबत दफन झालं होतं. ती घटना 

अशतशय दखुद होती. काचपेासनू शनमााण होणार् या कोहीनरूच ं तंत्ज्ञान 

त्याच्या मतृ्यबूरोबर दफन होताच ते जगाच्याही दृष्टीकोनातनू आशण नजरेतनू 

शनघनू गेलं होतं. तसं सवाात जास्त दःुख जेशनफरला झालं होतं. कारण तो 

शतला जेव्हा भेटला होता. तेव्हा शतला मायबाप नव्हते. ते मायबापाचं प्रेम 

त्यानं शतला शदलं होतं.  

 जेशनफरचं शनरशतशय प्रेम होतं त्याचेवर. शतला भारत पाहण्याची जी 

अगदी लहानपणापासनू इच्छा होती. शतही पणूा झाली होती. शतला 

आजपयांत कोणतीच शचंता नव्हती. कारण कोहीनरू शबस्कीट व चॉकलेटचा 
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कारखाना तोच सांभाळत होता आजपयांत. आता तो कारखाना शतलाच 

सांभाळावा लागणार होता. शतलाच सगळीकडं लक्ष द्यावं लागणार होती. 

 ती आता शचंतेत होती. सारखी त्याची आठवण येत होती शतला. ती 

पशहली भेट. ते शमलनाचे प्रसंग सारंच आठवत होते शतला.  

 काळ हळूहळू सरकत होता. तशी ती हळूहळू त्यालाही शवसरली. 

त्यासोबतच त्यानं सांगीतलेलं तंत्ज्ञानही. मलुांना मोठं करता करता शतकडं 

लक्षच गेलं नाही. त्यातच त्या कारखान्याकडही. मात् त्या कारखान्यानं 

शतला दगा शदला नाही. तो काचेचा कारखाना आज शतच्या येण्याची वाट 

पाहात होता. 

 शतची ती मलंु. गोवधान पासनू झालेली. वैधव्याचं जीणं ती जगली. 

शतथं पती मरण पावल्यानंतर दसुर् या शववाहाच ं प्रावधान असनूही शतनं 

पनुशवावाह केला नाही नव्ह ेतर एखादा मदतीसाठी शतनं कोणी सोबतीही 

पकडला नाही. ती अगदी भारतीय तत्वज्ञानानसुार व संस्कारानसुार जगली. 

त्याची आठवण करीत करीत. 

 शतची मलंु इशंजनीअर झाली होती. ती नोकरीला लागली होती. तशी 

ती घरी एकटीच राहात होती. मलंु कामाला जात होती. 
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 एक शदवस ती अचानक बसली असतांना ती कोणतीतरी वस्त ू

पाहण्यासाठी काहीतरी शोधत होती. अशातच शतचं लक्ष त्या पेटीकडं गेलं. 

ज्या पेटीत ती वही होती. शोधता शोधता शतला ती वही सापडली. ज्या 

वहीत काचेपासनू शहरा कसा तयार करायचा. याच ंतंत्ज्ञान व पद्धत शलशहली 

होती.  

 जेशनफरच्या हातात ती वही लागताच शतनं त्या वहीचं वाचन केलं. त्या 

वाचनानसुार शतच्या गतकाळाच्या आठवणी ताज्या झाल्या. 

 ती वही वाचतांना येणार् या आठवणी. ती वाचत असतांना शतला 

आठवत होता तो प्रयोग. काचेचा शहरा आपण कसा बनवला ह ेसांगीतलं 

होतं त्यानं नव्ह ेतर त्यानं शतला प्रत्यक्ष तो शहराही बनवनू दाखवला होता 

आशण सांगीतलं होतं की आपण त्या कोहीनरूसारखाचा शहरा बनवणार 

आशण या इगं्लंडमधील कोहीनरूचं महत्व कमी करणार. कारण कोहीनरू हा 

भारतीय शहरा असनू त्याची मातभृमुी भारतीय आह.े तो भारतातच असावा. 

परंत ू इगं्लंड ते मानत नसल्यानं नाईलाजानं आपल्याला असा काचेचा 

बनावटी शहराही बनवावा लागत आह.े काय करावं उपाय नाही. 

 शतची ती गतकाळातील आठवण ताजी झाली. शतला आज गोवधान 

आठवायला लागला. त्यातच ते तंत्ज्ञानही. काल जीवंत असेपयांत 
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गोवधानचं तंत्ज्ञान शतला आवडत नव्हतं. परंत ूआज तो जगात नसल्यानं 

शतला तो आवडायला लागला होता. 

 क्षणातच ती पसु्तक वाचतांना जसा गोवधान शतच्या नजरेखालनू गेला. 

तसं ते तंत्ज्ञानंही. त्या बारीक सारीक गोष्टी त्याला आज आठवायला 

लागल्या होत्या. त्यातच आठवत होती ती मलेु. गोवधान मरण पावल्यानंतर 

शतनं कसं त्या मलुांना लहानाचं मोठं केलं, ते यथोचीत आठवत होतं. 

 हळूहळू सगळी पसु्तक शतनं पालथी केली. त्याचबरोबर ती आपल्या 

कारखान्याकडं वळली. आज दोन्ही मलंु शतची नोकरीवर गेली होती.  

 तशी ती सवाांना नोकरीवर जाव ूदवेनू आज ती कारखान्यात जाणार 

होती. त्यासाठी ती, ती मलंु नोकरीवर जाण्याची वाटच पाहात होती. 

 मलंु नोकरीवर शनघनू जाताच ती तातडीनं उठली. शतनं कारखान्यातील 

कुलपाच्या शकल्लीचा तातडीनं शोध घेतला. तसा शतनं ड्रायव्हरला आवाज 

शदला व ती त्या कारखान्याच्या शदशेनं शनघाली. क्षणातच तो कारखानाही 

आला होता. 

 तो कारखाना...ती त्या कारखान्याच ंगंजलेलं कुलपू काढून हळूच ती 

कारखान्यात शशरली. तसा तो कारखाना शतची वाटच पाहात होता नव्ह ेतर 

जण ू शतला आवाज दते होता. असं शतलाही वाटत होतं. हळूच ती 
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कारखान्यात शशरली व शशरता बरोबर शतला जाणवलं की त्या कारखान्यात 

गोवधानची आत्मा असनू ती आत्मा शतला आवाज दते आह.े म्हणत आह े

की हा कारखाना सरुु कर. 

 जेशनफर कारखान्यात शशरली. शतनं पाशहलं की त्या कारखान्याला 

काशतणीचे जाळे पकडल ेआहते व सवात् धळू साचली आह.े आजबुाजलूा 

उंदरांनी उकीरडे काढलेल े असनू शभंती जागोजागी खचलेल्या आहते. 

काचावरही धळू साचलेली आह.े 

 जेशनफरनं कारखाना पाशहला व शतनं ठरवलं की आपणही कारखाना 

सरुु करायचा. शतनं त्यासाठी मजरू लावनू मजरूांकरवी तो कारखाना स्वच्छ 

केला. त्याच्या खचलेल्या शभंतीची डागडूगी केली. तसेच जाळे काढल.े 

काही शठकाणचे उंदरांचे उकीरडे साफ करुन त्या जागेवर शसमेंटचं खडीकरण 

केलं. कारखान्यातील मशशनीला तेलपाणी लावनू मशशनी अद्ययावत 

केल्या. तसा तो कारखाना उत्पादनासाठी सज्ज झाला.  

 शतनं त्या कारखान्याची डागडूगी करीत असतांना आपल्या मलुांनाही 

शतनं कारखान्यात नेलं. तो कारखाना त्यांना दाखवला व त्या 

कारखान्याशवषयी असलेलं त्यांच्या वडीलाचं मत सांगीतलं. ते ऐकताच तो 
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कारखाना चालशवण्यासाठी जेशनफरनं आपल्या मलुांची मानसीक तयारी 

करुन घेतली होती. 

 कारखाना सरुु करण्यापवुी शतनं, आपल्यालाही खरंच काचापासनू शहरा 

तयार करता येतो का ह ेतपासनू पाशहलं होतं. त्याच ंप्रात्यक्षीक शतनं केलं 

होतं. ते प्रात्यक्षीक शतला जमलंही होतं. तसं प्रात्यक्षीक शतच्या मलुांनीही 

करुन पाशहलं होतं. त्यांनाही ते जमलं होतं. शतला आठवत होतं ते तंत्ज्ञान. 

त्यातच त्या तंत्ज्ञानानसुार त्याचं बोलणंही आठवत होतं की आपल्याला 

शहरा बनवायचाय. त्यानसुार शतलाही वाटलं की आपल्या पतीची इच्छा 

अधरूी असनू आपण जेव्हा काचपेासनू शहरा बनव.ू अगदी हुबेहूब 

कोहीनरूसारखा. तेव्हाच आपल्या पतीच्या आत्म्याला खर् या अथाानं शांती 

शमळेल. त्यासाठीच ती शहरा तयार करणार होती. 

 थोड्याच शदवसात शतनं तो कारखाना सरुू केला व शतला अवगत 

असलेल्या तंत्ज्ञानानसुार कोहीनरूसारखेच शदसणारे शहरे, ती काचांपासनू 

तयार करु लागली व थोड्याच शदवसात ते शहरे प्रचलीत झाले. कारण ते शहरे 

जरी मळु कोहीनरू नसल ेतरी हुबेहूब कोहीनरूसारखेच होत.े आता ते शहरे 

सवासामान्य जनमाणसंही अगदी आवडीनं घेत होत े नव्ह े तर आपल्या 

टोपीवर, शखशावर आवडीनं शमळवीत होते. त्या शहर् याचे आकारही 

लहानमोठे होते.  
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 आज शब्रटनमध्य,े असलेला कोहीनरू शहरा पाशहज े त्या प्रमाणात 

पवुीपेक्षा जास्त प्रमाणात चमकत नव्हता. कारण त्याचा आकार बदलला 

होता. त्याला अंडाकृती आकार आला होता. अल्बटा कैमरुननं त्याचा 

आकार बदलवला होता. तसेच त्याचा आकारही लहान केला होता. 

त्यानंच त्या शहर् याला अंडाकृती आकार शदला होता. तसेच त्यानंच 

भारताला तो न दणे्याचं वक्तव्य केलं होत. 

 आज गोवधान व जेशनफरच्या कारखान्यातनू लहानमोठे शहरे बनत होते. 

ते हुबेहूब कोहीनरू सारखे. हळूहळू जेशनफरचे ते शहरे शब्रटनच्या बाजारात 

रस्त्यारस्त्यावर, गल्लीगल्लीत शवकल े जाव ू लागले. त्यातच ते 

कोहीनरूसारखे शदसत असल्यानं त्याला शवशेष मागणी होती. तसे ते शहरे 

शब्रटनबाहरेही शवकल ेजाव ूलागले होते. 

 जेशनफरच्या शहर् याचा व्यापार चांगलाच वाढला होता. शतचे दोन्ही मलंु 

शतच्याच कारखान्यात काम करीत होते. शहरे शब्रटनबाहरेही शवकले जाव ू

लागले होत.े त्यातच त्या शब्रटनमध्ये असलेल्या कोहीनरू शहर् याचं महत्व 

कमी झालं होतं. कारण जेशनफरनं त्या शहर् याला कोहीनरूच नाव शदलं होतं.  

 हळूहळू शब्रटन सरकारला माशहत झालं की जेशनफर कोहीनरूला अगदी 

साजेसा, त्याचेच पररपणुा गणु असलेला शहरा काचेपासनू तयार करीत असनू 
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त्या शहर् याला शवशेषतः शब्रटनमध्येच नाही तर शब्रटनबाहरेही मागणी आह.े 

असंच जर सरुु राशहलं तर उद्या भारतातही ह े काचेचे शहरे जातील व 

भारतासमोर आपली प्रशतष्ठा धळुीस शमळेल. शेवटी शवचारांचा अवकाश. 

शब्रटन सरकारनं, एका पत्कािारे जेशनफरला सांगीतलं की शतनं ह्या काचेच्या 

शहर् याचा व्यापार बंद करावा. कारण ती शनमााण करीत असलेला शहरा हा 

कोहीनरू सारखाच असनू त्यानं त्यांच्या दशेातील कोहीनरूचं महत्व कमी 

केलेलं आह.े ते महत्व तेव्हाच वाढेल, जेव्हा तस ेशहरे बनवणं जेशनफर बंद 

करेल. ही शहरे बनशवण्याची गोष्ट संशदग्ध वाटत आह ेआशण ती दशेशहताच्या 

दृष्टीनं अशतशय हानीकारक आह.े 

 सरकारचं ते पत्. पत् पाहताच जेशनफरनं अशतशय शहमतीनं सरकारला 

पत्ाचं उत्तर शदलं. उत्तरात शलशहलं की व्यापाराचे दोन प्रकार असतात. 

पशहला प्रकार दशेशवरोधी वस्तूंचं उत्पादन करणं. त्या वस्त ू शविी करणं. 

जस.े ड्रग्स, अफीमची शविी. ज्यामळंु मलंु शबघडतात व त्याच्या सेवनानं 

आपल्या आयषु्ट्याचं नकुसान करुन बसतात. जो व्यापार खरंच दशेशवरोधी 

असतो. त्यानंतर व्यापाराचा दसुरा प्रकार आह,े तो म्हणजे दशेाच्या 

शहताच्या दृष्टीकोणातनू केलेला व्यापार. ज्या व्यापारातनू दशेाच ं महत्व 

वाढवणं हा उद्दशे असतो. कोणताही व्यापार हा व्यापार असतो. जो व्यापार 

दशेाचा दजाा आशण महत्व वाढवीत असतो. त्याला दशेशवरोधी व्यापार 
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म्हणता येत नाही. आपला व्यापार हा दशेशवरोधी नसनू दशेाला शहतकारक 

ठरणारा असाच व्यापार आह.े आपण माझ्या व्यापाराला दशेशवरोधी ठरव ू

नये. 

 जेशनफरनं सरकारच्या पत्ावर शदलेलं प्रशतउत्तर, ते सरकारला पसंत 

पडले नाही. त्यातच सरकार आपल्या मतावर ठाम होतं. ते म्हणत होतं 

जेशनफरला की शतनं तो शहर् याचा कारखाना बंद करावा. परंत ू शतही काही 

ऐकत नव्हती सरकारचं. शतला वाटत होतं की आपण कोणताच गनु्हा 

केलेला नसनू आपण सरकारच्या मतानसुार चाल ूनये. व्यापार करणे हा 

गनु्हा आह.े परंत ूजो व्यापार दशेशवरोधी आह.े आपण असा दशेशहताला 

घातक अशा कृत्यातनू व्यापार करीत नसनू आपला व्यापार हा रास्त आशण 

शवधायक स्वरुपाचा आह.े 

 जेशनफरचा तो शवचार. तो सत्य शवचार होता. त्यामळंु जेशनफरनं काही 

हार मानली नाही. शेवटी जेशनफरनं त्या सरकारच ंन ऐकल्यानं त्या सरकारनं 

शतच्यावर शब्रटनच्या न्यायालयात खटला दाखल केला व त्यानंतर शतचा 

व्यापार रास्त असनूही शतला जबरन न्यायालयात ओढलं गेलं. 

 जेशनफरच्या शवरोधात शब्रटनमध्ये खटला दाखल झाला होता. ती 

खटला लढणार होती नव्ह ेतर लढायला तयार झाली होती. फैरीच्या फैरी 
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झडत होत्या. तारीखवर तारीख सरुु होती. तसं पाहता सरकारही त्यांचच 

होतं आशण न्यायालयही त्यांचंच होतं. शेवटी पराभव तो होणारच. त्यामळंु 

शेवटी शनकालही त्यांच्याच बाजनंू लागला. न्यायालयानं शनकाल शदला की 

जेशनफरनं आपला कारखाना बंद करावा. कारण शतनं केलेली कृती योग्य 

नाही. ती कृती दशेशहताच्या शवरोधी आह.े 

 न्यायालयानं शदलेला शनकाल पाहता जेशनफरनं कारखाना अशतशय 

दःुखद अंतःकरणानं बंद केला. ज्यावेळी शतनं तो कारखाना बंद केला होता. 

तेव्हा शतच्या डोळ्यात अश्र ू होत ेआशण ती आठवण होती गोवधानची. 

ज्याची अजनूही इच्छा पणूा झाली नव्हती. 

 

**************************** 

 

 भाग दसुरा 

 

 जेशनफरनं न्यायालयाचा शनकाल पाशहला. तो शतच्या शवरोधात लागला 

होता नव्ह ेतर लावला गेला होता. कारखाना बंद झाला होता. इगं्लंडमधील 

शतच्या उदरशनवााहाचं साधन बंद झालं होतं. त्यातच भारतात शतचा कोहीनरू 
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शबस्कीट आशण कोहीनरू चॉकलेटचा कारखाना होता. तेथनूही तटूपुंजा पैसा 

येत होता. मैनेजर म्हणत होता की तोही कारखाना आता चालत नसनू तोही 

कारखाना बंद होण्याच्या मागाावर आह.े  

 कारखाना बंद झाला होता. याचा धक्का शतच्या मलुांना बसला. शतही 

आता व्यसनाच्या आहारी गेली होती. त्यामळंु शतला काय करावं सचुत 

नव्हतं. जवळ होता नव्हता, तेवढा पैसा संपत आला होता. पणूा पैसा शतनं 

कोहीनरूसाठी लढलेल्या खटल्यात गमावला होता. कारण त्या इगं्लंडमध्ये 

न्यायाधीशानं शतला दडं जबरदस्त आशण जबरदस्तीनं लावला होता.  

 खटला हारल्याचा वैताग शतच्या मलुांना आला होता. एकंदरीत 

सांगायचं झाल्यास ती हताश झाली होती व शतला काहीही सचुेनासं झालं 

होतं. शेवटी शतनं शनणाय घेतला. आपण भारतात परत जावं. इथं राहून काही 

उपयोग नाही. तस ेशतला ते जनेु शदवस आठवले. 

 गोवधान सांगत होता त्या भारतभमुीची कहाणी. तो भारतदशे कसा 

आह.े याचा पररपाठ नव्ह ेतर इशतहास त्यानं पणुापणे शतच्यासमोर उलगडून 

टाकला होता. 

 भारतभमुी...भारतभमुी ही दवेाशदकांची भमुी होती. तेथील लोकं 

आधीपासनूच मतुीपजूक होत.े त्यातच ते सशहष्ट्ण ू होत.े इथे सवा धमा 
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आधीपासनूच एकत् नांदत होत.े तसेच येथील धमा प्राचीन होत.े त्या त्या 

धमाानं आपल्या आचरणानं शवदशेातही मजल मारली होती. इथे मखु्यतः 

शहदं,ू शिश्चन, बौद्ध, जैन, शीख, मसु्लीम व पारशी असे वेगवेगळे धमा 

आजही गणु्यागोशवंदानं नांदतात हहेी शतला गोवधानमळंु ज्ञात झालं होतं. 

 येथील लोकं शांत होत.े यदु्धही लढले असतील, परंत ूते लोकं शवदशेी 

लोकांबद्दल आदर बाळगनू होत.े ते शरूवीर होत.े काटकही तवेढेच होत.े 

ज्या ज्या वेळी शवदशेी लोकांनी आिमण केलं, त्या त्या वेळी त्यांनी 

आपल्या प्राणांची पवाा न करता ते लढले होते व आपले प्राण गमावनू बसले 

होत.े परंत ूत्यांनी शरणागती शस्वकारली नव्हती.  

 येथील शस्रयाही काटकच होत्या. त्यांनीही जोहार केला होता. परंत ू

स्वतः कोणत्याही राजांपढंु शरणागती पत्करली नव्हती. 

 भारत आपल्या दशान, कला, संगीत, नतृ्य व पयाटन के्षत्ात प्रशसद्ध 

होता. इथे मशहला आशण परुुषांना समान स्थान होत.े अगदी आशद 

काळापासनू. येथील शस्रया गागी, मैत्ेयी व अशहल्या फारच गाजल्या होत्या.  

 गोवधाननं सांगीतलं होतं की आमच्या मातभृमुीनं आम्हाला झाडं, 

झडुपं, झरे, नद्या पवात आशण पशपूक्षी भेट म्हणनू शदलेल े असनू इथे 

आम्हाला कोणाचीच शभती नाही. आमचा भारत आसेतशूहमाचल म्हणज े
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कन्याकुमारीपासनू तर शहमालय पवातापयांत पसरलेला आह ेअस ेसांगीतले 

होत.े तसेच ह्या शहमालय पवाताला पणूा जग ओळखतं हहेी सांगीतलं होतं. 

इथे असलेला माऊँट एव्हरेस्ट पवात जगातील सवाात उंच पवात आह,े हहेी 

सांगीतलं होतं. तसेच ह्या शहमालयाचा काही भाग वषाभरच बफााच्छादीत 

राहात असनू शतथ ेअनेक साध ूव संत तपश्चयाा करतात हहेी सांगीतलं होतं. 

गोवधाननं सांगीतलेल्या शकतीतरी गोष्टी शतला आठवत होत्या. 

 भारतातील शतनही भागाला समदु्र आह,े दक्षीण भागास भारतीय 

महासागर, पवेुला बंगालची खाडी व पश्चीमेला अरबी सागर असनू 

आमच्या भारतात आजही अनेक मंशदरं आहते. कोणाका चं सयुामंशदर ह े

जगातील शान असनू तमुच्या या कोहीनरूला याच सयुाानं दान शदलं असा 

आमचा इशतहास सांगतो. आमच्या भारतात आजही जगप्रशसद्ध आग्रयाचा 

ताजमहाल आह.े तसेच येथील कुतबूशमनार, लालशकल्ला, सोमनाथ मंशदर 

ही येथील शान आह.े ज्या सोमनाथ मंशदराला तमुच्या शवदशेी लोकांनी 

शकत्येकदा लटूुन नेलं. 

 आमच्या भारतावर शसकंदरापासनू तर आजच्या तमुच्या इगं्रज 

लोकांपयांत शकत्येकांनी लटु लटु लटुलं. परंत ूआमच्या दशेातील खशजना 

काही कमी झाला नाही. तमु्ही आम्हाला लटुता, ह ेमाशहत असनूही आम्ही 

त्यापासनू बोध घेतला नाही. कारण आमच्यात दया आशण माणसूकी आह.े 
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आम्ही शकत्येकांची दया घेतो. त्यांना राहायला जागा दतेो. त्यांना खायच ं

प्यायचं परुवतो. आमच्या भारताचा अभ्यास करण्यासाठी तर शकत्येक 

शवदशेी आले आशण वणान शलहून गेले. ते वणान वाचनूच तमुच्या दशेातील 

लोकंही व्यापारी म्हणनू आले आशण आमचा मायदशेचा असलेला कोहीनरू 

लटूुन नेला. 

 गोवधान सांगत होता शतला की कोहीनरू आज तमुच्याकडे आह,े म्हणनू 

एवढ ेवषा तरी सरुक्षीत राशहला. नाहीतर तो भारतात असता तर येथील 

लोकांनी त्याला केव्हाच शवकून टाकलं असतं एखाद्या राष्ट्राला. ज्याचा 

कधीच अता पताही लागला नसता. तसं पाशहलं तर आम्ही कोहीनरू 

तमु्हाला माग ूनये. परंत ूकाय करणार. तो आमचा आज जीव की प्राण वाटू 

लागला आह.े आम्हालाही वाटते की आम्ही तमुच्यापासनू स्वतंत्र्य झालो, 

परंत ूआमचा कोहीनरू, आमचा कोहीनरू आजही गलुाम आह,े त्याच ंकाय? 

तो स्वतंत्र्य झाला पाशहज े की नाही? हचे प्रश्न असतात आमच्या 

भारतीयांच्या मनात.  

 आमच्या भारतात जन्म झालेल्या रामाची भमुी आह.े कृष्ट्णाचाही जन्म 

इथेच झाला आह.े इथंच जैन धमााची शनमीती झाली आह.े तसेच इथेच बौद्ध 

धमा प्रस्थापीत झाला आह.े याचाच अथा असा की जगातील जेवढेही धमा 
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आज अशस्तत्वात असतील, त्यापैकी अध्याांचं जन्मस्थान भारतभमुीच 

आह.े  

 आमच्या भारताला ऐशतहासीक धमााचीही परंपरा लाभली आह.े ज्या 

गणपती, दगेुला संपणूा जग मानतं ना. त्यांचाही जन्म आमच्या भारतातीलच 

आह.े  

 गोवधानच्या एकएक गोष्टी आज शतला आठवत होत्या. तो म्हणत होता 

की आमच्या भारतात सोन्याची खाण आह.े म्हणतात की ज्यावेळी 

कृष्ट्णाचा जन्म झाला, त्यावेळी इथे सोन्याचा पाऊस पडला होता. इथे 

शनव्वळ सोन्याचाच पाऊस पडला नाही तर इथे शकत्येक महापरुुषही जन्मास 

आले. तसेच काही प्रज्ञावंत शास्रज्ञही. झाडांना जीव असतो असं सांगणारा 

जगशदशचंद्र बोस आमच्या भारतातीलच. तसेच आमच्या भारतानं 

पवुीपासनूच मोठमोठे शास्रज्ञ शदल.े आकडेमोड सांगणारा वराहशमहीर व 

औषधाचा जनक जीवक तसेच खगोलशास्रज्ञ आयाभट्ट, ज्यांना आज दशे 

ओळखतो, ते भारतातीलच आहते.  

 आमच्या भारतात अनेक नद्याही आहते. इथे असणार् या नमादा, 

गोदावरी, तापी, सतलज, ब्रम्हपतु्ा, कृष्ट्णा, कावरेी नद्या बारामाही वाहात 

असनू या नद्यांना वषाभर पाणी असतं. त्यामळंु इथं पीकणारं अन्नधान्य ह े
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शवपलू प्रमाणात पीकत असतं. माशहत आह ेजेशनफर, आमच्या भारतात पवुी 

मसाल्याच ेपदाथा पषु्ट्कळ शपकायचे व येथील मातीच्या शवशशष्ट प्रकारामळेु 

त्या पदाथाांना मोठी चव असायची. ते घेण्यासाठी तमुची शवदशेी मंडळी 

भरपरू येत. त्याच दृष्टीकोणातनू आमच्या भारतातील मळू लोकांना गलुाम 

करीत गेले तमुच्यासारखे शवदशेी लोकं. प्रथम अरबांनी गलुाम केलं 

आम्हाला. त्यांनीही आमच्या भारतातील कच्चा माल लटूलटू लटूला 

आशण आता तमु्ही. तमु्हीही गलुाम केलं आम्हाला. तमु्हीही आम्हाला 

लटूलटू लटूलं. तमुच्या पवुाजांनी येथील कच्चा माल लांब धाग्याचा कापसू 

आपल्या दशेात अशतशय कमी शकंमतीत नेला व त्यावर आधारीत व 

त्यापासनू बनशवलेला पक्का माल अशतशय जास्त शकमतीत आपल्या दशेात 

आणला. 

 आमचा भारत दशे भारतीय इशतहासातील प्राचीन दशेांच्या पंगतीत 

बसतो असे म्हटल्यास आशतशयोक्ती होणार नाही. आमचा शलशहलेला 

इशतहास हा २,५०० वषाांपवूीचा असनू भारतीय परुाव्यांनसुार आमच्या 

भारतात पन्नास हजार वषाांपवूीपासनू असलेले आमचे अशस्तत्व आशण 

आमचा इशतहास आमच्या भारताला वैभवसंपन्न आशण सामथ्याशाली 

बनवत आह.े असाच आमचा इशतहास आह.े  
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 आमच्या भारतामध्य े प्राचीन काळापासनू ते आधनुीक काळापयांत 

अनेक राजवटी सत्ताकें द्री आल्या. या राजवटीन े आमच्या भारतामध्ये 

अनेक काळापयांत राज्य केलं. यामधील सवाात प्रभावी आशण सामथ्याशाली 

राज्य म्हणजे मौया साम्राज्य. ज्या मौया साम्राज्याचा प्रमखु चंद्रगपु्त मौया होता. 

ह ेआमच्या भारताच्या पशहल ेप्रभावी असे कें द्रीय शासन होत.े ही सत्ताही 

भारतामध्य े मोठ्या काळापयांत शटकून राशहली. दशेातील ही पशहली 

कें द्रीकृत अशी सत्ता होती. या काळामध्य ेराज्यकत्याांनी एक मोठा भपू्रदशे 

आपल्या अशधपत्याखाली आणला आशण प्रजते चांगली शासन व्यवस्था 

शनमााण करण्याचा प्रयत्न केला. 

 अशजंठा-वरेूळची शभत्तीशचत्े, 

मध्यप्रदशेातील भीमबेटका येथील पाषाणयगुातील शभशत्तशचत्े, ह े

मानवी अशस्तत्वाचे सवाांत जनेु नमनेु. इशतहासकारानसुार आशदमानवान े

भारतात पन्नास हजार वषाांपवूी प्रवेश केला. साधारणपणे ५००० वषाांपवूी 

भारतात ग्रामीण व शहरी स्वरूपांची मानवी वस्ती प्रस्थापीत झाली व शसंध ू

नदीच्या काठावर त्याचे हळूहळू शसंध ूसंस्कृतीत रूपांतर झाल.े इसवी सन 

पवूा ३५०० च्या कालखडंाला शसंध ू संस्कृतीचा काल मानला जातो. या 

शसंध ू संस्कृतीची सरुुवात भारताच्या वायव्य प्रांतात म्हणजेच आजच्या 

पाशकस्तानात झाली. मोहेंजोदडो व हडप्पा ही उत्खननात सापडलेली शहरे 
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आज पाशकस्तानात आहते. परंत ू तोही भारतीय इशतहासच आह.े ह्याच ं

उत्खनन दयाराम सहानी यांनी केले. काही इशतहासकार म्हणतात की यरुोप 

व मध्य आशशयातनू आलेल्या आया लोकांच्या टोळ्यांनी सातत्याने 

आिमणं करून शसंध ूसंस्कृती नष्ट केली व त्यानंतर वैशदक काळ सरूू केला. 

पवूीच्या काही संशोधकांच्या म्हणण्यानसुार प्राचीन हडप्पा व 

मोहेंनजोदाडोची संस्कृती या एकच होत्या. शसंध ू संस्कृती व वैशदक 

काळातील घडामोडी या शसंध ूव सरस्वती नद्यांच्या काठी घडल्या होत्या. 

यातील सरस्वती नदी काळाच्या ओघात भपुषृ्ठीय बदलांमळेु लपु्त झाली. 

प्राचीन सरस्वती नदी ही पंजाब, राजस्थान व कच्छ, गजुरातमधनू वाहत 

होती. ह ेशास्त्रीय परुाव्यातनू शसद्ध झाले आह.े अशाच काही कारणानं 

कोहीनरूही िापरयगुात जमीनीत गाडला गेला असेल असे साहजीकच 

म्हणता येत,े जो गोवळकोंड्याच्या खाणीत शमळाला.  

 वैशदक काळातच भारतीय संस्कृतीची मळेु रोवली गेली. मध्य वैशदक 

काळात शसंध ूनदीच्या काठची वैशदक संस्कृती गंगेच्या खोर्यात पसरली 

होती. साधारणपणे इसवी सन पवूा १००० ते इसवी सन पवूा ६०० हा 

कालखडं म्हणजे वैशदक उत्तर कालखडं मानला जातो. या काळात जनपद े

अशस्तत्वात आली. ही जनपद ेम्हणज ेछोटी छोटी राज्य ेहोती. ह ेजनपद 

म्हणजेच जनसमहू होय. या जनसमहूांचे रावी नदीच्या तीरावर झालेले 
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'दशयज्ञ यदु्ध' प्रशसद्ध आह.े या वैशदक लोकांच्या जनसमहुांसोबत 'दास' 

शकंवा 'दस्य'ू लोकांचे वास्तव्य होत.े  

 आमच्या भारतीय उपखंडाच्या वायव्येला असलेल्या आजच्या 

अफगाशणस्तानपासनू ते पवेूला असलेल्या शबहार, बंगाल, ओडीसा 

पयांतच्या प्रदशेात आशण दशक्षण महाराष्ट्रापयांत ही जनपद ेपसरलेली होती. 

आजच्या महाराष्ट्राचा काही भाग तेव्हाच्या या जनपदाने व्यापलेला होता. 

संस्कृत, पाली आशण अधामागधी साशहत्यात या जनपदाची नाव ेशदसतात. 

शवदशेी ग्रीकांच्या शलखाणातनूही त्यासंबंधीची माशहती शमळत.े त्यातील 

काही जण पदांमध्ये राजेशाही अशस्तत्वात होती, तर काही जणांमध्ये मात् 

गणराज्य व्यवस्था होती. त्याकाळी अशी १६ जनपद ेअशस्तत्वात होती. 

गणराज्य असलेल्या जनपदांमधील ज्येष्ठ व्यक्तीची गणपररषद असे 

पररषदचेे सदस्य एकशत्तपण ेचचाा करून राज्यकारभारास संबंधीचे शनणाय 

घेत असत. अशा चचाा ज्या शठकाणी होत. त्या सभागहृाला संतागार असे 

म्हटले जाई. गौतम बदु्ध ह ेनेपाळमधील शाक्य गणराज्यातील राजपतु् होत.े  

 प्रत्येक जनपदाची स्वतंत् अशी नाणी प्रचलनात होती. जन पदांच्या 

संदभाातला उल्लेख हा तत्कालीन प्राचीन धाशमाक साशहत्यामधनू शदसनू 

येतो. बौद्ध धमाातील शत्शपटक आशण जैन धमाातील गं्रथ यामध्य ेजनपदांचा 

व गणराज्यांचा उल्लेख आलेला आह.े कोसल महाजनपदाचा शवस्तार 
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शहमालयाच्या पायथ्याशी नेपाळ आशण उत्तर प्रदशे या शठकाणी झालेला 

होता. या राज्यातील श्रावस्ती, कुशावती आशण साकेत ही नगरे प्रशसद्ध 

होती. श्रावस्ती ह ेकोसल महाजनपदाची राजधानी होती. गौतम बदु्ध ह े

संनस्थ अवस्थेत श्रावस्थीमध्य े चेतवणी या प्रशसद्ध शवहारात दीघाकाळ 

राशहलेल ेहोते. कोसल राजा प्रसेनजीत हा वधामान महावीर आशण गौतम 

बदु्ध यांचा समकालीन होता. कोसलचे राज्य मगधामध्ये शवलीन झाले. 

 कोसलप्रमाणेच वत्स, अवंती आशण मगध हीदखेील मोठी महाजनपद े

अशस्तत्वात होती. मगधच्या उत्तरेस शलच्छवीचे व्रजु्जी ह ेगणराज्य होत.े 

वैशाली ही त्याची राजधानी होती. मगधचा राजा अजातशत्नेू शलच्छवी 

राज्य शजंकून ते मगधामध्ये शवलीन करून घेतले होते. वत्स महाजनपदाचा 

शवस्तार हा उत्तर प्रदशेातील प्रयागच्या आसपासच्या प्रदशेात झालेला 

होता. कोसल म्हणजेच प्राचीन काळाचे कौशांबी, ह ेएक महत्त्वाचे प्राचीन 

व्यापारी कें द्र होत.े कौशांबीतील तीन अत्यंत श्रीमंत व्यापार्यांनी गौतम बदु्ध 

आशण त्यांच ेअनयुायी यांच्यासाठी तीन शवहार बांधले. राजा उदयन हा 

गौतम बदु्धांचा समकालीन राजा होता. राजा उदयन नंतर वत्स महाजन 

पदाचे स्वतंत् अशस्तत्व फार काळ शटकले नाही. ते अवंती महाजन पदाच्या 

राजान ेशजंकून घेतले. 
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 प्राचीन भारताच्या इशतहासात पदांची स्थानं महत्त्वपणूा ठरलेल ेआहते. 

या काळातील जनपदांच्या उदयातनूच सावाभौम सत्ता ह्या आकाराला 

आल्या होत्या. त्यांच्या प्रदशेांमध्ये त्या त्या सत्तांचा मोठा शवस्तार घडून 

आला. अनेक वैभव संपन्न असे राज्य दशेांमध्ये आकाराला आले. इसवी 

सन पवूा शतसर्या शतकात ग्रीक सम्राट शसकंदरच्या आिमणानंतर बरीच 

राजकीय शस्थत्यंतरे झाली. शसकंदराने गंगेच्या खोर्यापयातचा भारताचा 

काही भाग शजंकून तेथ ेत्याचे ग्रीक क्षात्प म्हणजे सभेुदार नेमले. भारतामधनू 

शनघनू गेल्यानंतर ग्रीसमध्य े त्याचा मतृ्य ू झाला. शसकंदराच्या मतृ्यनंुतर 

ग्रीकाच्या ताब्यात असणार्या भारतीय प्रदशेात उठाव सरुू झाल.े 

भारताच्या चंद्रगपु्त मौयााने आया चाणक्याच्या मदतीने मगधच्या मौया 

साम्राज्याची महूुतामेढ रोवली. त्याआधी त्यान ेमगधमधील नंद घराण्याचा 

शेवटचा राजा धनानंदाचा पराभव केला. त्यानंतर मौया साम्राज्याचा त्याचा 

नात ूसम्राट अशोकान ेकळस गाठला. भारताच्या पशश्चम सीमेपयात त्यानं 

साम्राज्यशवस्तार केला. त्यानंतर कशलंगाच्या यदु्धात मानवी िौयाानंतर 

अशोकान ेशांतता व अशहसेंचा मागा अवलंबला व बौद्ध धमााचा स्वीकार 

केला. भारतात या काळात मोठ्या प्रमाणावर बौद्ध धमााचा प्रसार झाला 

होता. 
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 अशोकाच्यानंतरचे मौया सम्राट फारस े कतृात्ववान नसल्याने मौया 

साम्राज्याचे पतन सरुू झाले. शेवटचा मौया सम्राट बहृद्रथ याची त्याचा 

सेनापती पषु्ट्यशमत् शुंग याने हत्या केली आशण शुंग घराण्याची सत्ता स्थापन 

केली. पढेु काही काळानंतर शुंग घराण्याचा मंत्ी वासदुवे कण्व यान ेशुंग 

घराण्याच्या राजाची हत्या केली आशण कण्व घराण्याची सत्ता स्थापन केली. 

मौया साम्राज्याच्या पतनानंतर काही काळ उत्तर भारतात अनेक ग्रीक 

आिमणे पनु्हा झाली. काही काळ ग्रीक सत्तेखाली भारताचा काही भाग 

गेला होता. शतसर्या शतकात स्थापन झालेल्या गपु्त साम्राज्यान ेभारताच्या 

बहुतांशी भागावर बराच काळ राज्य केले. त्यानंतर सातवाहनांची सत्ता 

आशण साम्राज्य स्थापन झाले होत.े 

 हा काळ भारताचा सवुणायगु मानला जातो. या काळातच शदघाकाल 

राशहलेला बौद्ध धमााचा पगडा हळूहळू कमी झाला व पवूीच्या वैशदक 

धमााची वेगवेगळ्या स्वरूपांत पनुबाांधणी केली गेली. महाराष्ट्रातील 

प्रशतष्ठान आजचे पैठण, ही त्यांची राजधानी होती. 

 इ.स. नवव्या शतकाच्या समुारास उत्तर प्रदशेात गजुार प्रशतहारांची 

राजवट स्थापन झाली. कन्नोज ही त्यांची राजधानी होती. साशहत्य, गशणत, 

शास्त्र, तत्त्वज्ञान इत्यादी के्षत्ात भारताने मोठी मजल मारली होती. भारत या 

काळात व्यापारीदृष््टया अशतशय पढुारलेला दशे होता. दशक्षण भारतात 
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अनेक साम्राज्य े उदयास आली. तशमळनाडूतील पांड्य, चोल साम्राज्य, 

चेरा, शवजयनगरचे साम्राज्य, महाराष्ट्रातील सातवाहन, यादव, शवदभा या 

काळातील कला, स्थापत्यशास्त्रातील प्रगती पाहता आजही शतथ ेअसलेली 

भरभराट शदसनू येत.े अशजंठा, वेरूळ, हपंीचे प्राचीन नगर, दशक्षणेतील 

प्राचीन मंशदरे ही याच काळात बांधली गेली आहते.  

 चोल साम्राज्याचा शवस्तार आग्नेय आशशयातील इडंोनेशशयापयांत 

पोहोचला होता. चालकु्य, राष्ट्रकूट, परमार, काकतीय, होयसळ राज्ये 

उदयास आली. ग्रीकाप्रमाणेच शक, हूण, कुषाणानीही भारतावर आिमणे 

केली. मध्य प्रदशेातील खजरुाहो येथील चंडेल राजपतू राजवटीन ेबांधलेली 

मंशदरे प्रशसद्ध आहते. 

 सातव्या शतकात इराणमधील अरब सेनापती मोहम्मद शबन कासीमने 

शसंध प्रांतात आिमण केले व तेथील राजा दाहीर राजाचा पराभव करून तो 

प्रांत काबीज केला. यानंतर अनेक इस्लामी आिमण ेझाली व भारताच्या 

मोठ्या भभूागावर इस्लामी राजवट लाग ूझाली. परंत ूत्याला बाप्पा रावलनं 

शह दते इस्लामी सत्ता भारतातनू हुसकावनू लावली पढेु मोहम्मद घोरीचं 

राज्य येईपयांत.  
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 भारताच े अनेक राज्य े आशथाकदृष््टया अशतशय पढुारलेली होती. 

इस्लामी आिमणांत सत्ता काबीज करणे तसेच लटू करणे ह ेमखु्य उद्दशे्य 

असत. गझनी येथील एका महमदू नावाच्या राज्यकत्यााने भारतात लटुीच्या 

१७ मोशहमा आखल्या होत्या. मंगोल सम्राट तैमरूलंगने केलेल ेशदल्लीतील 

शशरकाण मानवी इशतहासातील सवााशधक िूर घटना होती. असे 

इशतहासकार म्हणतात.  

 अफगाण शासक मोहम्मद घोरीने भारतावर आिमण 

केले.अजयमेरुचा (अजमरे) एक राजपतू राजा पथृ्वीराज चौहानशी त्याचा 

संघषा झाला. तो त्यावेळी शदल्लीचा शासक होता. त्याचेसोबत आठ यदेु्ध 

झाली. त्या आठ यदु्धानंतर पथृ्वीराज चौहानचा मतृ्य ू झाला. त्यानंतर 

मोहम्मद घोरीने कुतबूदु्दीन ऐबक या आपल्या गलुामास भारताच्या 

शजंकलेल्या मलुखूाचा सभेुदार म्हणनू नेमल.े तो मोहम्मद घोरी त्यानंतर 

अफगाशणस्तानात परत शनघनू गेला.  

 मोहम्मद घोरीच्या मतृ्यनंूतर कुतबूदु्दीनने त्याचे स्वातंत्र्य घोशषत करुन 

शदल्लीचे राज्य हस्तगत केले. त्याच्या वारसदारांनी पढुील काही वषे 

भारतावर राज्य केले. नंतर त्याचा सेनापती जलालदु्दीन शखलजीने 

त्याच्याशवरुद्ध उठाव करून सत्ता बळकावली नव्ह ेतर हस्तगत केली. 
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 इस तेराव्या शतकात त्याचा पतुण्या अल्लाउद्दीन शखलजीन े त्याची 

कपटाने हत्या केली आशण तो शासक बनला. त्यान ेअफगाशणस्तानपासनू 

ते बंगालपयांत शासन केले. यात राजस्थानमधील शचत्तोडचा राजपतू राजा 

रतनशसंग व राणी पद्मावतीचा इशतहास न शवसरण्यासारखा होता. शदल्ली 

सल्तनत ते मघुलांपयांत अनेक इस्लामी राजवटी उदयास आल्या. 

 महाराष्ट्रात हसन गंग ू बहामनी याने बहामनी साम्राज्याची स्थापना 

केली. उत्तर कनााटकाचा काही भागदखेील या साम्राज्यात समाशवष्ट होता. 

बहामनी साम्राज्य आशण शवजयनगर साम्राज्य यात नेहमी संघषा होत. पढेु 

बहामनी साम्राज्याची पाच शकले झाली. त्यात अहमदनगरची 

शनजामशाही, शवजापरूची आशदलशाही, गोवळकोंड्याची कुतबूशाही, 

एशलचपरूची इमादशाही, शबदरची बरीदशाही अशी ती पाच राज्य ेशनमााण 

झाली होती. त्यांच्यातही साम्राज्यशवस्तारासाठी संघषा होत असत. या 

पाचपैकी चार राज्यांनी शवजयनगरवर हल्ला करून त्याचा अंत केला. 

 आपापसांतील सत्तासंघषाात त्यांच्यापैकी एशलचपरू आशण शबदर ही 

राज्य ेकळाच्या ओघात नष्ट झाली. त्यानंतर मघुल बादशाहा शाहजहानने 

अहमदनगरची शनजामशाही शजंकून घतेली.  
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 मघुल आशण दशक्षण भारताच्या इस्लामी राज्य े यांच्यात 

साम्राज्यशवस्तारासाठी संघषा होत. मघुल राजवटीत काही राजपतू राज्यांनी 

मघुलासमोर आव्हान उभे केले. पंजाबात महाराज रणशजतशसंगगांच्या 

नेततृ्वाखाली शीख साम्राज्याची स्थापना झाली. छत्पती शशवाजी 

महाराजांच्या नेततृ्वाखाली असलेले मराठी साम्राज्य, त्याची महाराष्ट्रात 

स्थापना झाली, ज्याचा मखु्य उदशे्य भारतात एतद्दशेीयांचे राज्य 

पनु :प्रस्थापन करणे हा होता. परंत ू शहाजहानचा पतु् मघुल सम्राट 

औरंगजेबाच्या मतृ्यनंुतर मघुल साम्राज्य क्षीण होत गेले. छत्पती शशवाजी 

महाराजांनी मघुली व दशक्षण भारताच्या शवजापरूची आशदलशाही आशण 

गोवळकोंड्याची कुतबूशाही तर इगं्रज, फ्रें च, पोतुागीज या तीन परकीय 

सत्तांचा प्रशतकार केला. त्यापैकी कुतबूशाही आशण फ्रें चांशी त्यांनी मैत्ी 

करार केला. छत्पती शशवाजी महाराजांच्या मतृ्यनंुतर औरंगजेबाने मराठा 

राज्यावर आिमण केले. छत्पती शशवाजी महाराजांचे पतु् छत्पती संभाजी 

महाराजांनी मघुलाबरोबर संघषा केला. त्यानंतर औरंगजेबाने कपटाने 

छत्पती संभाजी महाराजांना पकडून त्यांना ठार मारले. छत्पती संभाजी 

महाराजांच्या मतृ्यनंुतर छत्पती राजाराम महाराजांनी नेततृ्व केले. त्यानंतर 

मघुल सेनापती शदलेरखानान ेमराठ्यांची राजधानी असलेला रायगड वेढा 

घालनू शजंकल्यामळेु राजारामाना रायगड सोडून ताशमळनाडूतील शजंजीला 
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पलायन कराव ेलागले. शतथेच प्रकृती अस्वास्थ्यामळेु राजारामाचा म्रतु्य ू

झाला. त्यानंतर औरंगजेबाने संभाजीची पत्नी येसबूाई व मलुगा शाहू यांना 

कैद केले. 

 औरंगजेबाच्या म्रतु्यनंूतर मराठ्यांमध्ये फूट पाडण्यासाठी मघुलानी 

शाहूची व येसबूाईची मकु्तता केली. गादीसाठी शाहू व राजारामाची पत्नी 

ताराबाई यांच्या यदु्धात शाहूने ताराबाईचा पराभव केला. मराठा राज्याची 

वाटणी झाली. त्यानंतर पेशव्यांनी हळूहळू मराठा साम्राज्याचा शवस्तार सरुू 

केला. मराठेशाहीनंतर पेशव ेआले आशण त्यांनी आपली मखु्य राजधानी 

पणु्यात वसवली. त्यानंतर महाराष्ट्रात पेशवाईची स्थापना झाली.  

 पेशव ेमराठेशाहीचे सत्ताधीश बनले. ते पशहल ेबाजीराव पेशव ेएक 

कताबगार राजकारणी होते. त्याचे स्वप्न शहमालयापयांत राज्य करण्याचे होते. 

परंत ूपशहल्या बाजीराव पेशव्यांचे पतु् असलेल्या नानासाहबेांच्या काळात 

अफगाण शासक अहमदशहा अब्दालीशी झालेल्या पाशनपतच्या शतसर्या 

यदु्धात दारुण पराभवानंतर पेशव्यांचे पतन सरुू झाले. त्याचा सवााशधक 

फायदा यरुोशपयन साम्राज्यवाद्यांना झाला. सोळाव्या शतकापासनूच अनेक 

यरुोपीय दशेांनी व्यापाराचे शनशमत्त करून वसाहती स्थापल्या होत्या व ते 

आपले साम्राज्यवादी धोरण पढेु रेटत होत.े इगं्रज, पोतुागीज, फ्रें च, डच ह े

भारतात आपले वचास्व गाजवण्यास धडपडत होत.े इगं्रजांनी साहजीकच 
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आपल्या शवकशसत शस्त्रास्त्रे व यदु्धकौशल्य तसेच मतु्सद्दशेगरी, फुटीच े

राजकारण करून हळूहळू आमच्या भारताची सवा राज्य े आपल्या 

अशधपत्याखाली आणली. बंगालपासनू सरुुवात करत, कनााटकातील 

म्हसैरूचा सलु्तान हदैर अली व त्याचा मलुगा शटप ूसलुतान, १८१८ मध्ये 

मराठी साम्राज्य, १८५० च्या समुारास पंजाबमधील शीख साम्राज्य व जाट 

साम्राज्ये अस ेएक एक हस्तगत करत जवळपास संपणूा भारताला इगं्रजांनी 

ईस्ट इशंडया कंपनीच्या कारभाराखाली गलुाम बनवल.े  

 ईस्ट इशंडया कंपनी सरकारन े पयाायान े इगं्रजांनी भारताच े आथीक 

शोषण केले. त्यानंतर फ्रें चानी पाँडेचेरी व चंद्रनगर व पोतुागीजांनी गोवा, 

दीव, दमण आशण दादरा आशण नगर हवेली हस्तगत केले. भारतात त्यांची 

मांडलीक संस्थाने दत्तक वारस नामंजरू करून खालसा केली. 

 १८५७ मध्य े शब्रशटश सेनेमधील भारतीय सैशनकांनी उठाव केला व 

पाहता पाहता संपणूा भारतभर त्याचे पडसाद उमटले. शब्रशटशांशवरुद्धचा 

उठाव अयशस्वी झाला तरी शब्रशटशांशवरुद्ध स्वातंत्र्य शमळवण्याची उमी 

भारतीय लोकांच्यात जागतृ झाली. उठावानंतर ईस्ट इशंडया कंपनीकडून 

कारभार इगं्लंडच्या शब्रशटश सरकारकडे गेला. याच काळात कोहीनरूही 

भारतातनू गेला. 
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 इ.स. १९३७ साली महात्मा गांधी सोबत पंशडत जवाहरलाल नेहरू, 

लोकमान्य शटळक यांच्या नेततृ्वाखाली शवसाव्या शतकाच्या सरुुवातीला 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसन ेराष्ट्रीय पातळीवर स्वातंत्र्य चळवळ सरुू केली. 

१९२० मध्ये शटळकांच्या मतृ्यनंुतर गांधींनी चळवळीची सतु्े हाती घेत 

अंशहसेच्या व असहकाराच्या मागााने अनेक चळवळी केल्या. तसेच काही 

सशस्त्र िांतीकारी संघटनाही उभ्या राशहल्या. सरते शेवटी दसुर्या 

महायदु्धानंतर १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला शब्रटनपासनू स्वातंत्र्य 

शमळाले. परंत ू त्यासाठी बहुसंख्य मशुस्लम असलेला भाग आजचा 

पाशकस्तान व बांगलादशे ह ेवेगळे झाले. फाळणीचा हा इशतहास अशतशय 

दःुखदायक होता. आधनुीक भारताच े शनमााते व अशितीय बहुआयामी 

शविान असलेल्या कायदपेंडीत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आपल्या 

तब्येतीची पवाा न करता अत्यंत मेहनतीने तीन वषाामध्येच जगातील सवाात 

महान व मोठे असे भारताच ेसंशवधान शलशहल.े त्यासाठी त्यांना त्यांची पत्नी 

सशवता शहने मदत केली. घटनाकार बाबासाहबेांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ 

रोजी ‘भारतीय राज्यघटना’ संशवधान सशमतीला सपुदूा केल ेआशण २६ 

जानेवारी १९५० रोजी भारतीय घटनेची अंमलबजावणी सरुू झाली, भारत 

गणतंत् राष्ट्र बनले व जगातील सवाांत मोठे लोकशाही राष्ट्र अशी आज 

शबरुदावली शमरवत आह.े भारत संघराज्य बनले.  
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 भारतात १९५६ नंतर भाषावार प्रांतरचना झाली. फ्राॅ न्सन ेआपल्या 

ताब्यातील भारतीय वसाहती वसाहतीमध्य े सावामत घेऊन भारताकडे 

सोपवल्या. त्यासाठी पोतुागीजांशी भारताला लढावे लागले. १९६१ मध्ये 

भारताने आपले लष्ट्कर पाठवनू गोवा, दीव, दमण आशण दादरा आशण नगर 

हवेली पोतुागीजांच्या जोखडातनू मकु्त केले. 

 स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने सामान्य गतीन े आथीक व सामाजीक 

सधुारणांचा स्वीकार करून वाटचाल केली. जम्म ू आशण काश्मीर, 

पंजाबमध्ये १९८० च्या दशकात झालेला शहसंाचार व ईशान्येकडील 

आसाम, मशणपरू, शमझोराम, नागालैंड राज्यात सरुू असलेल्या शहसंाचार 

आशण गररबीमळेु आशदवासी भागांत सरुू होत असलेला नक्षलवाद यांमळेु 

भारताच्या आतंकवाद, दहशतवाद हा एक महत्त्वाचा सरुक्षाशवषयक मदु्दा 

बनला आह.े १९९० पासनू भारताच्या शवशवध शहरात आतंकवादी, 

दहशतवादी हल्ल ेझाले आहते. भारताचे चीन व पाशकस्तान याच्याशी 

संलग्न सीमांबद्दल वाद आहते. त्यातनू १९६२, १९४७, १९६५, १९७१ व 

१९९९ मध्ये यदेु्ध झाली. भारत अशलप्त राष्ट्रगट चळवळीचा तसेच संयकु्त 

राष्ट्रसंघाचा संस्थापक सदस्य आह.े इ.स.१९७४ आशण १९९८ मध्ये 

भारतान ेराजस्थानातील पोखरण येथ ेभशूमगत अणचुाचण्या यशस्वीरीत्या 

पार पाडून स्वतःला एक आशण्वक शक्ती म्हणनू शसद्ध केले आह.े १९९१ 
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नंतर भारताने आशथाक सधुारणांचा अंगीकार केल्यानंतर झपाट्याने आशथाक 

प्रगती केली आह.े खासकरून सॉफ्टवेअर क्षेत्ामध्ये भारताने लक्षणीय 

कामगीरी केली आह.े 

 

**************************** 

 

 शसंध ू संस्कृती ही भारताच्या ताम्रपाषाणयगुीन संस्कृती होती. ही 

संस्कृती प्रामखु्याने शसंध ू नदी, सरस्वती नदी व शसंधचू्या उपनद्याकाठी 

पंजाबातील ५ मखु्य नद्यांच्याकाठी अशस्तत्वात होती. तसेच गंगा यमनुा 

खोरे ते उत्तर अफगशणस्तानपयांत ही संस्कृती बहरली. शसंध ू संस्कृतीच्या 

अशस्तत्वाचा परुावा दयाराम सहानी यांनी इ.स.१९२१ मध्ये प्रकाशात 

आणला. त्याच वषी पंजाबातील हडप्पा येथ ेप्रायोशगक उत्खनन झाले, 

त्यात शसंध ू संस्कृतीचे ताम्रपाषाणयगुीन स्वरूप स्पष्ट झाले. रखवालदास 

ब नजी यांनी इ.स. १९२२ मध्ये मोहें-जो-दाडोचा शोध लावला. यानंतर या 

दोन्ही स्थळी सर जॉन माशाल परुातत्त्वशवभागाचे महासंचालक, इ.स. 

१९०२ ते १९२८, इ. जे. एच. म के, माधोस्वरूप वत्स, सर मॉशटामर व्हीलर 

इ. संशोधकांनी शवस्ततृ उत्खनने केली. त्यानंतर सवेक्षणातील पाहणीत 
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शसंध-पंजाबात शवद्यमान पाशकस्तान शसंध ूसंस्कृतीची अनेक प्राचीन स्थळे 

प्रकाशात आली. शसंधचूे खोरे हचे या ताम्रपाषाणयगुीन संस्कृतीचे आगार 

असल्याने शतला शसंध ूसंस्कृती अथवा हडप्पा संस्कृती अस ेनाव दणे्यात 

आले. शसंध ू संस्कृती आधनुीक भारत जस.े पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, 

गजुरात व पाशकस्तानातील पंजाब, शसंध, बलशुचस्तान व वायव्य प्रांत या 

भभूागावर वसलेली होती. त्यातील बराचसा भाग आधनुीक पाशकस्तानात 

असला तरी शसंध ू संस्कृतीत आजच्या भारतीय संस्कृतीची पाळेमळेु 

सापडतात व तो इशतहास भारताच्या इशतहासाचा अशवभाज्य अंग आह.े ही 

संस्कृती प्राचीन इशजप्त व इराकमधील मेझोपोटेशमया या संस्कृती इतकी जनुी 

आह.े शसंध ू संस्कृतीतील रशहवाश्यांनी धातूंचा वापर सरुू केला. 

मोहेंनजोदाडो, हडप्पा येथ े उत्खनात सापडलले्या शहरांवरून शसंध ू

संस्कृतीची ओळख शमळत.े 

 शसंध ूसंस्कृती व वैशदक संस्कृती ह ेएकच होती का? याबाबत तज्ञांमध्ये 

काही वाद आहते. नंतर आलेल्या वैशदक आयाांनी शसंध ू संस्कृतीवर 

आिमण केले व कालांतराने नष्ट झाली. असा एक मतप्रवाह आह ेजो 

आजवर ग्राह्य धरण्यात आला होता. शसंध ूसंस्कृती व वैशदक संस्कृती एकच 

होती व शसंध ूसंस्कृतीवर कोणत्याही प्रकारची बाह्य आिमणे झाली नाहीत. 

परंत ू कालांतराने गावं बदलली व जी शहरे नष्ट झाली ती प्रामखु्याने 
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हवामानातील बदल, नद्यांच्या पात्ातील बदल व मोठेमोठे परू यांनी नष्ट 

झाली. वैशदक संस्कृती संदभाात खपू साशहत्य आह ेपरंत ूपरुातत्त्वीय परुावे 

नाहीत व शसंध ू संस्कृतीबद्दल भरपरू परुातत्त्वीय परुावे आहते परंत ू त्या 

संदभाात कोणतेही साशहत्य नाही. 

 वेद ह ेआया धमााच्या मलूस्थानी होत.े वेद ह ेअनादी होत.े या प्रश्नाची 

चचाा आधनुीक कालखडंात सरुू झाली. शवशेषतः वेदांच्या अभ्यासाकडे 

जेंव्हा पाश्चात्य लोकांनी आपले लक्ष वळशवले, तेव्हा इतर गोष्टींच्या 

बरोबरच त्यांनी वेदांच्या कालशनणायाकडे चचाा सरुू केली. शिस्ती 

शकापवूी १००० वषााच्या पलीकडच्या काळात वेदरूपी काव्य े रचली 

असावीत. वैशदक साशहत्य भारताच्या सवााधीक प्राचीन साशहत्य असल्याच े

मानले जाते. वैशदक साशहत्याची शवशशष्ट अशी भाषा संस्कृती होतीॅ.े चार 

वेद म्हणजे वैशदक साशहत्याचा मळू गाभा होता. या वेदांच्या ग्रथाना 'संशहता' 

असे म्हणत. 'शवद'् म्हणजे जाणणे आशण 'वेद' म्हणजे 'ज्ञान' असा याचा 

अथा. वेद मौशखक परम्परेन े जतन केले गेले. भारतात पवुी गाजलेली 

शवद्यापीठंही होती. आजच्या शबहारमधील नालंदा शवद्यापीठ ह ेजगातील 

सवाांत पशहल ेबौद्धशवद्यापीठ मानले जाते. नालंदा शवद्यापीठ ह ेजगातील 

सवाांत पशहल ेशवद्यापीठ मानले जाते.  
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 वैशदक काळाच्या शेवटच्या काळात ज्यांचा महाभारतात उल्लेख 

आह.े अशी प्राचीन भारताच्या राज्ये महाजनपद े म्हणनू उदयास आली. 

यांचे वेदांमध्ये, बौद्ध व जैन धमााच्या साशहत्यामध्य े प्रामखु्याने उल्लेख 

आढळतात. मगध, काशी, कोसल, अंग, मल्ल, चेदी, वत्स , कुरु पांचाल, 

मत्य, शरूसेन, आसक, अवंती, गांधार, कंबोज अशी १६ प्रमखु महाजनपद े

साधारपणे इसपवूा १००० ते ५०० च्या आसपास अशस्तत्वात होती. यांचा 

शवस्तार आधनुीक अफगशणस्तानपासनू ते बंगालपयांत तर दशक्षणेकडे 

महाराष्ट्रपयांत होता व सवा प्रमखु महाजनपद ेही गंगा नदीच्या खोर्यात होती. 

शसंध ूसंस्कृती नंतरचे मोठे नागरीकरण या काळात झाले. या महाजपदांहून 

वेगळे अशी अनेक लहान सहान राज्य ेभारतीय उपखडंात सवात् पसरली 

होती. बहुतांशी त्यांचे अशधपत्य वांशीक असे तर काही वेळा शनवडीप्रमाण े

असे. शशकण्याची प्रमखु भाषा संस्कृत होती तर बोलीभाषा अनेक होत्या. 

उत्तर भारतात प्राकृत ही प्रमखु बोली भाषा बोलली जात होती. मराठी व 

शहदंी भाषांचे मळू प्राकृत भाषेत असण्याची शक्यता आह.े लहान सहान 

राज्य ेव जनपद ेही चार प्रमखु महाजनपदांच्या अशधपत्याखाली होती. ती 

म्हणजे कोसल, अवंती, मगध व वत्स. 

 वैशदक काळात शहदं ूधमा असा अशस्तत्वात नव्हता, वैशदक पजूा- पाठ 

पद्धतींवर पजुारी वगााचे वचास्व होते. वैशदक धमाातनूच पढेु शहदं ूधमााचा उदय 
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झाला. महाजनपदांच्या काळात भारतीय संस्कृतीतील महत्त्वाचा शहस्सा 

असणार्या तत्त्वज्ञानाचा शवकास झाला, उपशनषद े व इतर वेदोत्तर 

साशहत्यामधनू त्याकाळी आलेले प्रचडं मोठे वैचाररक बदल दशावतात. ितै 

अितैवाद,् तसेच नाशस्तकवाद, पदाथावाद, अशजशवकवाद इत्यादी मतप्रवाह 

त्याकाळी अशस्तत्वात होते, जैन धमा व बौद्ध धमााची तात्त्वीक बांधणी याच 

सवा तत्कालीन उहापोहाचा शनकाल आह े असे मानतात. ह े भारताचे 

वैचारीक सवुणायगु होत ेअसे मानतात. 

 गौतम बदु्धांना इसपवूा ५३७ मध्ये आत्मज्ञानाचा साक्षात्कार झाला व 

ते बदु्ध म्हणनू ओळखल ेजाऊ लागले. याच समुारास जैनांचे २४ वे तीथांकर 

महावीर यांनाही महाशनवााण शस्थती प्राप्त झाली. बौद्ध धमााची व जैन धमााची 

सरुुवात झाली. जैन धशमायांच्या श्रदे्ध प्रमाणे त्यांचीही परंपरा जनुी आह.े 

वेदांमध्येही काही जैन तीथांकरांचा संदभा आढळतो. बदु्ध धमााची व जैन 

धमााच्या शशकवणीत जी साध्या व शवरक्त राहणीची शशकवण होती, ती 

जनसामान्यांमध्ये लवकर पसरली. तसेच त्याचा उलटा प्रभाव वैशदक 

परंपरांवरही पडला, शाकाहार, अशहसंा ह ेभारतीय संस्कृतीचे महत्त्वाचा 

भाग बनले. जैन धमााचा प्रभाव भारतापरुतेच मयााशदत राशहला तर बौद्ध 

शभख्खूंनी बौद्ध धमा भारताबाहरेही पसरवण्यास मदत केली. 
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 इस पवूा ३२६ च्या समुारास म सेडोशनयाचा महान सेनानी अलेक्झांडर 

द गे्रट यान ेआपल्या जग शजंकायच्या मोशहमेअंतगात भारतावर आिमण 

केले. भारताचा वायव्य प्रांत ग्रीक अशधपत्याखाली आला. भारतावरील 

परकीय आिमणांची नांदी अलेक्झांडरच्या आिमणाशनशमत्त झाली. झेलम 

नदीच्या लढाईत त्यान ेपोरस राजाचा पराभव केला परंत ूअलेक्झांडरला 

बरेच नकुसान सहन कराव ेलागले. पढुील एका लहान लढाईत अलेक्झांडर 

चांगलाच जखमी झाला होता. ११ वषाांच्या सातत्याचा लढाईमंळेु 

अलेक्झांडरची सेना चांगलीच कंटाळली होती व तत्कालीन मगध 

साम्राज्याची ताकद अलेक्झांडरच्या सैन्याच्या तलुनेत जास्त होती व 

भारतीयांशी पशहल्या काही लढायातील अनभुवांमळेु मगधशी टक्कर महाग 

पडेल या कल्पनेने अलेक्झांडरच्या सैन्यात परतीची लाट उफाळून आली. 

सैन्यात फूट उफाळू नये, यासाठी अलेक्झांडरने प रतीचा शनणाय घेतला. 

अलेक्झांडर परतीच्या प्रवासात आजारपणाने मरण पावला. त्याचे साम्राज्य 

त्याच्या सेनापतींनी वाटून घेतले. अलेक्झांड रने भारताचा थोडाच भाग 

शजंकला असला तरी त्याच्या आिमणाने भारतात मोठी राजकीय 

उलथापालथ झाली. 

 अलेक्झांडरचे आिमण काळात मगधमध्ये नंद घराण्याची सत्ता होती. 

नंद वंशाच्या काळात मगधमध्य ेअसंतोष व राजकीय अस्थैया वाढले होती. 
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चंद्रगपु्त मौयान ेमगध साम्राज्याचे शासक नंद घराण्याचा पराभव केला व 

इसपवूा ३२१ मध्ये मौया साम्राज्याची स्थापना केली. चंद्रगपु्तने 

अलेक्झांडरचा सेनापती सेक्यलुस शनकेटरचा पराभव करून ग्रीकांचे वचास्व 

संपषु्टात आणल.े चंद्रगपु्त मौयाने भारताचा मोठा भभूाग मौया साम्राज्याचा 

अशधपत्याखाली आणला, तो शवस्तार त्याचा पतु् शबंदसुाराच्या काळात 

चाल ू राशहला व सम्राट अशोकाच्या काळात इसपवूा २७३ ते २३२ त्या 

शवस्ताराने कळस केला. या काळात कोहीनरू सम्राट अशोकाच्या हातात 

होता.  

 त्यानंतर जवळपास संपणूा भारत, पाशकस्तान, अफगाशणस्तान, 

बांग्लादशे, इराण व ब्रम्हदशेाचा आजचा म्यानमारचा काही भाग इतका 

मोठा भभूाग मौया साम्राज्याच्या अशधपत्याखाली आला होता. इस. २६० 

मध्ये झालेल्या कशलंगच्या यदु्धात अशोकाने कशलंग राज्य मौया साम्राज्याला 

जोडला. परंत ूझालेली मानवहानी पाहून त्याचे मन शवरक्त झाले व त्यान े

बौद्ध धमााचा शस्वकार केला, तसेच त्यान ेबौद्ध धमााच्या प्रसारकाचे काम 

हाती घेतले. बौद्ध धमााचा जगभर प्रसार होण्यास अशोकाचे काया महत्त्वपणूा 

आह.े पाटलीपतु् ही मौया साम्राज्याची राजधानी होती, तर शवशदशा, उज्जैन, 

तक्षशशला ही प्रमखु शहरे होती. 
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 अशोकाच्या संदभाातील अनेक शशलालेख भारताच्या कानाकोपर्यात 

पहावयास शमळतात, तसेच अनेक स्तपू आजही पहायला शमळतात, 

सारनाथ येथील अशोकस्तंभ आज आधनुीक भारताची राजमदु्रा बनली 

आह.े सम्राट अशोकानंतर मौया साम्राज्य हळूहळू क्षीण होत गेले व 

अशोकानंतर ६० वषाातच लयाला गेले. शेवटचा मौया सम्राट बहृदत्त याचा 

सेनापती पषु्ट्यशमत् शुंग याने वध केला व मौया साम्राज्याचा अंत झाला. मौया 

आशण गपु्त काळात भारतीय स्थापत्यकलेचा शवकासाचा मोठा उत्कषा 

झाला. सम्राट अशोकान ेशठकशठकाणी उभारलेल ेदगडी स्तंभ ही भारतीय 

शशल्पकलेची उत्कृष्ट उदाहरणे आहते. सांची येथील स्तपू आशण कारले 

तसेच नाशशक व अशजंठा-वेरूळ येथील शठकाणांच्या लेण्यांमधनू तीच 

परंपरा अशधकाशधक शवकसीत होत गेली असे शदसनू येत.े गपु्तकाळात 

भारतीय मतूी कलेचा मोठा शवकास झाला. दक्षीण भारतात चालकु्य आशण 

पल्लव राजसत्तेच्या काळात मंदीर स्थापत्याचा शवकास झाला 

तामीळनाडूमधील महाबलीपरुमची मंशदरे त्याची साक्ष दणेारी आहते. 

पल्लव राजसत्तेच्या काळात दवेदवेतांच्या कास्य मतूी बनशवण्यास सरुुवात 

झाली होती. शदल्लीजवळ नेहरोली येथ े असलेल्या गपु्तकालीन 

लोहस्तंभाच्या आधारीत प्राचीन भारतीयांचे धात ूशास्त्राचे ज्ञान ह े शकती 

प्रगत होत ेह ेसमजत.े प्राचीन भारतीय संस्कृती अत्यंत समदृ्ध आशण प्रगत 
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होती. भारतीय संस्कृतीचा जगातील इतर संस्कृतीशी असलेला संपका  

आशण त्याचे झालेल े दरूगामी पररणाम ह े दखेील यावरून लक्षात 

घेण्यासारख ेआह.े 

 मौया साम्राज्याच्या अस्तानंतर उत्तर भारतावर शुंग वंश, पशश्चमेला शक 

राज्य व दशक्षणेला सातवाहनांचे प्राबल्य होत.े भारताच्या वायव्य प्रांत व 

अफगशणस्तानवर ग्रीक राज्यकत्याांनी पनु्हा वचास्व शमळवल े .परंत ू

कालांतराने ते भारतीय संस्कृतीत सरशमसळून गेले. मौया साम्राज्याचा 

शेवटचा सम्राट बहृद्रथ याचा पषु्ट्यशमत् शुंग ने वध केला व स्वत: सम्राट 

बनला, त्याच्या राज्यकालात त्यान ेमागील शतकात बौद्ध धमााचे वाढलेल े

प्रस्थ कमी करण्याचा प्रयत्न केला व सनातन वैशदक धमााला चालना शदली. 

त्यान ेअनेक बौद्ध स्तपूांची नासधसू केली व बौद्ध धशमायांना शमळणार्या 

सवलती बंद केल्या. अनेक ग्रीकांच्या वसाहतींवर आिमणे करून त्याने 

त्यांना हूसकून लावल.े पषु्ट्यशमत्च्या पढुील शपढ्यांनी पषु्ट्यशमत्च्या अनेक 

कुकमाांची भरपाई करून धामीक शांतता शटकवनू ठेवली. मौया साम्राज्याच्या 

शवघटनानंतर सातवाहन यांनी शि.प ू२३०- २२५ पयांत दशक्षण भारताच्या 

मोठ्या भागावर राज्य केले. सातवाहनांच्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात 

सांस्कृतीक सधुारणा झाली. महाराष्ट्री भाषा, सातवाहनांची राजभाषा होती. 

इ.स. ७८ रोजी महाराष्ट्राचा राज्यकताा गौतमीपतु् शातकणी (शाशलवाहन) 
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हा होता. त्यान ेसरुू केलेला शाशलवाहन शक आजही रूढ आह.े याच 

काळात शक राज्यकत्याांनी पशश्चम भागावर शनयंत्ण शमळवल ेहोत.े शक ह े

मळूचे मध्य अशशयातील लोक होत.े 

 भारतीय-ग्रीक राज्यकताा डेमेरीयस पशहला, इस पवूा २०५ ते १७१ 

अलेक्झांडरच्या मतृ्यनंूतर त्याचे साम्राज्य त्यांच्या सेनापतींनी वाटून घेतले. 

भारतावरील त्यांची पकड मौया साम्राज्य काळातच शढली पडली. परंत ू

भारताशेजारील दशेांमध्ये त्यांनी पकड एकदम मजबतू ठेवली होती. पशशाया 

(इराण) व ब क्रीया, अफगाशणस्तान मध्ये ग्रीक राज्ये भरभराटीस आली. 

मौया साम्राज्याशी त्यांचे मैत्ीपणूा संबध होत ेअस े शदसत.े या राज्यांमध्ये 

ग्रीक-भारतीय अशा प्रकारची शमश्र संस्कृती उदयास आली व याच काळात 

भारतीय संस्कृतीचा अशवभाज्य भाग असलेला वायव्य प्रांत सांस्कृतीक 

दृष््टया वेगळा बन ूलागला. डेमेरीयस या ग्रीक राजान ेइ.स. पवूा १८० मध्ये 

भारतीय-ग्रीक राज्याची स्थापना केली. या राज्याचा शवस्तार 

अफगाशणस्तान, पाशकस्तान, पंजाब प्रांतापयांत होता. ही ग्रीक राज्य ेदोन 

शतकापयांत शटकली. या काळात तीस पेक्षा अशधक ग्रीक राज्यकत्याांनी 

राज्य े केली. ही राज्ये एकमेकांशी तसेच भारतीय राज्यकत्याांशी लढत. 

शमशलंद अथवा शमन डंर हा एक महान ग्रीक भारतीय राज्यकताा होऊन गेला. 

ग्रीक राज्यकत्याांनंतर इस पवूा शतकात या भागात शक राज्यकत्याांचे वचास्व 
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वाढले. शक ह ेमळूतः दशक्षण सायबेररयातनू स्थलांतरीत झालेले लोक होते. 

सवाप्रथम ब क्रीय (अफगाशणस्तान), काश्मीर, गांधार, पंजाब असा प्रवास 

करत भारतात शक टोळ्यांनी प्रवेश केला व पशश्चम भागात आपले प्रस्थ 

वाढवले. यानंतरच्या काळात कुषाण ह े वायव्य भागात प्रभावी बनले. 

कुशाण राज्यकत्याांचे एके काळी कझाकस्तानापासनू ते मथरेुपयांत राज्य 

होत.े 

 दक्षीण भारताच्या पड्ुडूकोटाई येथे सापडलेल े रोमन नाण.े यावरुन 

पशहल्या शतकात रोमन सम्राट ऑगस्टस याच्या काळात रोमन साम्राज्याशी 

व्यापार सरुू झाला. रोमन साम्राज्य ह ेभारताच ेपशश्चमेकडील सवाांत मोठे 

व्यापारी भागीदार होत.े इस १३० मध्ये सरुू झालेला व्यापार पढेु वाढतच 

राशहला. हा व्यापार मखु्यत्वे रोमशी सरळपणे न होता, मध्य आशशयातील 

अरब, इशजप्त या मधल्या व्यापारांमाफा त होत असे. ऑगस्टस या रोमन 

सम्राटाच्या काळापयांत प्रशतवषी १२० जहाज े मायोस होमोस पासनू ते 

भारतापयांत ये जा करत. या काळात येणार्या सोन्याचा उपयोग भारतीय 

राज्यकत्याांनी आपल्या नावाच्या सोन्याच्या मोहरा पाडण्यात केलेला 

शदसतो.  

 गपु्त साम्राज्याचा काळ हा भारताच्या इशतहासातील सवुणाकाळ 

मानला जातो. या काळात भारतात बराच काळ राजकीय, आथीक 
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सामाजीक व लष्ट्करी स्थैया लाभले. याकाळात भारताने गशणत, शवज्ञान, 

तत्त्वज्ञान, साशहत्य, कला, स्थापत्य इत्यादी के्षत्ात मोठी मजल मारली. गपु्त 

साम्राज्याच्या शासकांनी आपल्या सैन्य शक्तीच्या जोरावर भारताच्या 

मोठ्या भभूागावर राज्य केले. श्रीगपु्त या गपु्त राज्यकत्याान ेगपु्त राज्याची 

स्थापना केली. त्यानंतर काही वषाातच चंद्रगपु्त ने गपु्त राज्याचे साम्राज्य 

बनवले. समदु्रगपु्त, चंद्रगपु्त, शविमाशदत्य यांसारख्या महान राज्यकत्याांनी गपु्त 

साम्राज्य वाढवल.े गपु्त साम्राज्याचा कायाकाल इस २४० ते ५५० पयांत 

मानला जातो. काशलदास हा महान कवी गपु्त सम्राटांच्या दरबारी होता असे 

मानतात. परुाणांची रचना याच काळात झाली असेही मानतात. याच 

काळात कोहीनरू गपु्त घराण्यांकडे होता असेही मानले जाते. साम्राज्याच्या 

नंतरच्या काळात पशश्चम अशशयातील हूण आिमकांनी केलेल्या 

आिमणांनी गपु्त साम्राज्य क्षीण झाले. 

 गपु्त साम्राज्यानंतर भारताचा इशतहास मध्ययगुीन इशतहासात मोडतो. 

गपु्त साम्राज्य हूणांच्या आिमणांनी शखळशखळे झाले. त्यानंतर हषावधान या 

कनौजच्या सम्राटान ेभारतीय राज्ये पनु्हा एका छत्ाखाली आणले. त्याच े

साम्राज्य तो शजवंत असे पयांत शटकल.े परंत ूप्रभावी वारसदार नसल्याने ते 

त्यानंतर लगेचच कोसळल.े कोहीनरू या काळात हषावधानाकडे होता असे 

मानले जाते.  
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 सातव्या शतकानंतर ते १३ व्या शतकापयांत अनेक शहदं ूसाम्राज्य े

उदयास येवनू लयाला गेली. १३ व्या शतकातल ेशवजयनगरचे साम्राज्य ह े

शेवटचे मध्ययगुीन शहदं ू साम्राज्य होत.े या काळात भारतीयांनी 

स्थापत्यामध्य े फार मोठी प्रगती केली. मध्ययगुाच्या पवूााधात ६ व्या 

शतकात शंकराचायाांनी प्राचीन अितैवादाचे पनुरुत्थान केले. आपल्या 

पांशडत्याने शहदं ू सनातन धमााला पनु्हा एकदा बळकटी शदली. यानंतर 

भारताच्या बौद्ध धमााच ेप्रस्थ कमी झाल्याच ेसमजल ेजात.े या काळात 

दक्षीण भारत व महाराष्ट्रात राष्ट्रकूटांचे राज्य होत ेतर मध्य व पशश्चम भारतात 

मालव प्रांतात प्रशतहार पवेूकडे बंगालमध्ये पाल साम्राज्य उदयास आल.े 

ज्यांनी काही काळ जवळपास संपणूा उत्तर भारत व अफगाशणस्तानापयांत 

आपल्या सीमा वाढवल्या होत्या. प्रशतहारांनी उमय्यद खलीफांच्या काळात 

झालेल्या पशहल्या इस्लामी आिमणाचा प्रखर सामना केला व पढुील तीन 

चार शतके इस्लामी आिमणे होण्यापासनू भारताचे रक्षण केले. प्रशतहारांच े

मध्य व पशश्चम भारतावरील साम्राज्य कालांतराने क्षीण झाले व अनेक लहान 

सहान राज्यांमध्ये शवभागल.े जी राज्य े राजपतू राज्य े (राजस्थानमधील) 

म्हणनू ओळखली जात, त्या राज्यांनी अगदी भारत इगं्रजांपासनू स्वतंत् 

होईपयांत आपले अशस्तत्व शटकवल ेहोत.े 
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 कनौज शत्कोण हा तीन साम्राज्यांचा कें द्रशबंद ूहोता. दख्खनचे राष्ट्रकूट, 

माळव्याचे प्रशतहार व बंगालचे पाल साम्राज्य या राजपतू राज्यांनी उत्तर 

भारताच्या मोठ्या प्रांतावर अनेक शतके राज्य केले, यापैकी पथृ्वीराज 

चौहान हा परािमी राजपतू राजा शदल्लीचा राजा होता व इस्लामी 

आिमकांशवरुद्ध अनेक यदेु्ध केली. भारताच्या इशतहासातील परािमी 

योदध््यांमध्ये पथृ्वीराजची गणना होत.े मोहम्मद घोरी यान े पथृ्वीराजचा 

पराभव करून त्याचा वध केला. तेव्हा कोहीनरू शहरा पथृ्वीराजकडे होता. 

तो मोहम्मद घोरीनं हस्तगत करण्याचा प्रयत्न केला. परंत ू त्यापवुीच 

पथृ्वीराजनं तो शहरा माळव्याच्या राजाकडे सरुक्षीत ठेवला होता. जो 

यदु्धानंतर अलल्लाउद्दीन शखलजीनं हस्तगत केला. मोहम्मद घोरी स्वतः 

शदल्लीचा शासक बनला व भारतावर अशधकृतरीत्या इस्लामी राजवट सरुू 

झाली. पढेु ते राज्य त्याचा गलुाम असलेला कुतबूदु्दीन ऐबकला शमळाले 

होत.े 

 

************************** 
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 मध्ययगुीन काळात दक्षीण व मध्य भारतात चालकु्य साम्राज्य होत.े 

चालकु्यांचा कायाकाल इस ५५० ते ७५० इतका होता. चालकु्यांची 

राजधानी कनााटकातील बदामी इथे होती. आजही बदामी इथे चालकु्यांचा 

इशतहास सांगणारी प्राचीन मंदीरे आढळून येतात. पल्लवांनी दखेील याच 

काळात अजनू दशक्षणेला राज्य केले. चालकु्यांच्या साम्राज्यातील 

स्थापत्यामधील प्रगती लक्षणीय होती. अशजंठा व वेरुळची लणेी चालकु्य 

राज्यकत्याांनी बांधली असे मानतात. चालकु्यांचे राज्य जस ेजस ेक्षीण होत 

गेले. तस े त्याचे शवभाजन होत गेले. महाराष्ट्रात दवेगीरीच्या यादवांनी 

चालकु्य राज्य चालवले, तर वारंगळमध्ये काकतीय तर कनााटक 

होयसाळांनी ताबा घेतला. चालकु्यांचे राज्य क्षीण झाल्यानंतर दशक्षणेत 

प्राचीन चोल साम्राज्यान े जबरदस्त उभारी घेतली व भारताच्या 

इशतहासातील एक अशतशय प्रभावी साम्राज्य बनले. राजा राज चोल व 

राजेंद्र चोल यांनी चोल साम्राज्याच्या सीमा भारताबाहरे पार मलेशशया 

आशण थायलंड पयांत नले्या. साम्राज्यवादी चोलांचे साम्राज्य भारताबाहरे 

पसरण्यास त्यांची प्रभावी नौदलीय सैन्यरचना उपयोगी ठरली. या काळात 

दक्षीण भारताच्या राज्यांनी पाशश्चमात्य व पौवाात्य जगाशी व्यापार वाढवला 

व प्रबळ बनल.े १३४३ पयांत चोलांचा प्रभाव कमी झाला व दशक्षणेतील 

सवा लहान मोठी राज्य ेशवजयनगर साम्राज्यात संशमलीत झाली. या काळात 
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उत्तरेत इस्लामी राज्यकत्याांची पकड मजबतू झाली होती. शवजयनगरचे 

साम्राज्य शेवटी इस्लामी राज्यकत्याांच्या आिमणान ेलयाला गेले. 

 इ. स. वी सन १७५७ रोजी झालेली प्लासीची लढाई अशतशय 

महत्वपणूा बाब आह.े यात शवचारात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की येथनूच 

खर् या अथाानं भारताला आपलं अशस्तत्व कळलं व त्यांनी पढेु जावनू 

इगं्रजांच्या स्थापन झालेल्या साम्राज्याचा शवरोध केला. ते स्वातंत्र्यासाठी 

लढ लढ लढले. 

 गपु्त साम्राज्याच्या अस्तानंतर उत्तर व दक्षीण भारतात अनेक शहदं ू

साम्राज्ये उदयास आली. उत्तरेस प्रशतहार, पाल, वधान, गहडवाल इत्यादी 

तर दशक्षणेस राष्ट्रकूट, होयसळ, पांड्य, चेर, कदबं, यादव इत्यादी साम्राज्य े

होऊन गेली. 

 अरबस्तानात सहाव्या शतकातील इस्लामच्या उदयानंतर इस्लामी 

राज्यकत्याांनी स्पेन, उत्तर अशफ्रका, तकुा स्तान ते इराण बलशुचस्तानपयांतचा 

भाग इस्लाममय करून टाकला होता. उमय्यद खलीफाच्या काळात शबन 

कासीमने शसंध प्रांतात आिमण केले व भारतात इस्लामी राज्याची सरुुवात 

केली. सरुुवातीच्या काळात इस्लामी आिमकांना प्रशतहारीं कडून मोठ्या 

पराभवाची चव चाखावी लागली. त्यामळेु इस्लामी राज्याचा पवेूकडचा 
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शवस्तार थांबला. परंत ूभारताशेजारील इराण तोवर पणूापणे इस्लाममय झाला 

होता. शेजारील संपन्न व गैर इस्लामी राज्य आिमणासाठी खणूवत होत.े 

दहाव्या शतकात इस्लामी आिमणांची व्याप्ती वाढली व भारतात लहान 

इस्लामी सल्तनत े तयार होव ू लागली. या आिमणांच्या आगोदरही 

भारतात अरबी व्यापार्यामाफा त इस्लाम पश्चीम शकनारपट्टीच्या प्रदशेात 

पोहोचला होता. सरुुवातीची इस्लामी आिमणे प्रामखु्याने लटूीवर 

आधारीत होती. या लटूींचे मखु्य लक्ष्य मंशदरे व संपन्न शहरे होती. गझनीचा 

महमदूने भारतावर लटूीच्या १७ मोशहमा आखल्या होत्या. 

 १२ व्या शतकात पथृ्वीराज चौहानचा मोहम्मद घोरीने पराभव केला 

व भारतात अशधकृतररत्या इस्लामी राजवट सरूु झाली. मोहम्मद घोरीने 

आपल्या तकुी गलुामांना राज्यकत े बनवल े व उत्तर भारतावर गलुाम 

घराण्याची सत्ता राशहली. भारताच्या मोठ्या भभूागावर इस्लामी राजवट 

आली, त्यामळेु भारतीय संस्कृतीत इस्लामी सरशमसळ या काळात सरुू 

झाली. त्यामळेु अनेक सामाजीक बदल भारतात घडून आले. भारतीय 

स्थापत्य शैली, संगीत व भाषेवर खपू मोठा इस्लामी प्रभाव शदसनू येतो. तो 

या काळात रुजला होता. शदल्ली सल्तनतीत कोणत्याही घराण्याला मोठा 

काळ प्रभतु्व गाजवता आले नाही. एकूण ३०० वषाांच्या राजवटीत ५ ते ६ 

घराण्यांनी शदल्ली सल्तनतीत राज्ये केली. ही सवा घराणी प्रामखु्याने 
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इस्लामी होती. शखलजी घराण्यान ेभारतभर मोशहमा काढून भारताची अनेक 

शहदं ूराज्य ेनष्ट केली. तसेच काही राज्यकत्याांनी लोकोपयोगी काम ेकरून 

चांगला हातभार लावला. शेरशहा सरूीने बांधलेला कलकत्ता काबलू रस्ता 

आजही वापरात आह.े शदल्ली सल्तनतीने भारताला मंगोल 

आिमकांपासनू थोडाफार बचाव केला. बहुतेक शदल्ली सल्तनतील 

घराण्यांचे लष्ट्करी बळ मंगोल आिमकांचा सामना करण्यात गेले. तरीही 

तैमरूलंगच्या आिमणाचा प्रशतकार करण्यात शदल्ली सल्तनतीला अपयश 

आले. १४ व्या शतकाच्या शेवटी १३९८ मध्ये उत्तरभारतावर 

कझाकस्तानातील तैमरूलंग या मंगोल आिमकान े जबरदस्त आिमण 

केले. तैमरूलंगच्या आिमणापढेु तघुलकांचा मोठा पराभव झाला व १७ 

शडसेंबर १३९८ रोजी शदल्ली तैमरूच्या हाती पडली. तैमरूने शदल्लीमध्ये 

जाळपोळ लटूमार आरंभली व मोठ्या प्रमाणावर शहदंचूी कत्तल केली. ह े

तत्कालीन इशतहासातील मोठे मानवी शशरकाण समजल े जाते. त्याच्या 

सैन्यानी शकत्येक शदवसांपयांत लटु केली व असे मानतात की १ लाख शहदंूचंी 

एका शदवसात सामहुीक हत्या करण्यात आली. तैमरूलंगच्या आिमणानंतर 

शदल्ली सल्तनतील तघुलक घराण्याची सत्ता संपषु्टात आली. उत्तर भारतात 

अनेक लहान सहान इस्लामी नवाबी संस्थाने उदयास आली. अवध, 

लखनौ, बंगाल येथे अशी सस्थांने होती. १६ व्या शतकाच्या सरुुवातीला 
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दशक्षणेतील शवजयनगर साम्राज्य संपषु्टात आले व दक्षीण भारतात अनेक 

शाही उदयास आल्या. अहमदनगर येथे शनजामशाही, शवजापरू येथील 

अशदलशाही व गोवळकोंडा येथील कुतबुशाही. जवळपास संपणूा भारतावर 

इस्लामी राजवट सरूु झाली. १५२६ मध्ये बाबर या कझाक आिमकान े

शदल्ली सल्तनतीचा पानीपतच्या पशहल्या लढाईत पराभव केला व शदल्ली 

सल्तनत संपषु्टात आणली व मघुल साम्राज्याचा पाया घातला. 

 

******************************* 

  

 इस. १५२६ मध्ये पाशनपतच्या पशहल्या लढाईत बाबर जो 

कझाकस्तानातील तैमरू-मंगोल वंशातील होता. त्यान ेशदल्ली सल्तनतीवर 

आिमण केले. पानीपतच्या पशहल्या लढाईत लोधींचा पराभव झाला व 

मघुल साम्राज्याची स्थापना झाली. जे पढुील २०० वषे शटकल ेव भारतीय 

इशतहासातील एक प्रभावी साम्राज्य बनले. मघुल साम्राज्यान े १७ व्या 

शतकात भारताच्या बहुतेक भागावर राज्य केले व १७०७ नंतर 

औरंगजेबच्या मतृ्यनंूतर या साम्राज्याची घसरण चाल ूझाली. सरतेशेवटी 

१८५७ पयांत एका लहान संस्थाशनकाच्या आकारापयांत मयाादीत राहून 
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शटकली. त्यानंतर १८५७ मध्ये शब्रटीशांनी मघुल राज्य खालसा करून 

टाकले. या काळात उत्तर भारतात मोगलांचे व दक्षीण भारतात शवशवध 

शाहींची राज्ये होती. १६८८ पयांत मोघलांच्या राज्याचा शवस्तार प्राचीन 

मौया साम्राज्याच्या शवस्ताराएवढा होता. शदल्ली सल्तनतींच्या तलुनेत मघुल 

साम्राज्यान ेधामीक सलोखा ठेवला. यात सम्राट अकबरान ेपढुाकार घेतला 

होता. त्याने स्वत:ही शदन-ए-इलाही हा धमाही चाल ू केला होता. तसेच 

शहदंूवंर लादला जाणारा शजजीया करही माफ करून टाकला होता. मोगलांनी 

भारतीय स्थापत्यामध्ये परीवतान आणले व आजच्या भारतीय स्थापत्याची 

ओळख प्रामखु्याने मघुली स्थापत्यावरून होत.े जगप्रशसद्ध ताजमहाल 

मोघल सम्राट शहाजहानन े बांधला. तसेच फत्तपेरू शसिी ह े पणूा शहर 

वसवले. शदल्ली व आग्रामधील मधील बहुतेक जनु्या वास्त ूया मोघल 

स्थापत्याची ओळख करून दतेात. शहदंचू्या बरोबर सलोखा वाढवला. 

तरीही शाहजहान व औरंगजेबाच्या काळात हा धामीक सलोखा खालवला. 

औरंगजेबाने शहदंूशंवषयी दाखवलेल्या कडवट धोरणांमळेु मराठे, राजपतू व 

शीख दखुावले व मघुल राज्याशवरुद्ध बंडाळी वाढली व मघुल साम्राज्याच े

पतन होण्यास कारणीभतू ठरले. खासकरून शशवाजी महाराजांनी स्थापन 

केलेल्या मराठा साम्राज्याकडून मोठा प्रशतकार झाला. औरंगजेबाने 

आपल्या आयषु्ट्याची शेवटची २७ वषे मराठ्यांचे साम्राज्य नष्ट करण्यात 
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घालवली, जे साध्य झाले नाही. औरंगजेबच्या मतृ्यनंूतर मराठा साम्राज्याचा 

शवस्तार वाढला व मोघलांचा क्षीण झाला व शदल्ली आग्रापरुते त्यांच ेराज्य 

मयाादीत राशहल.े हा काळ मघुलांच्या दृष्टीने खपूच अस्थैयााचा राशहला. ५० 

वषाांच्या काळात १७ मघुल राज ेहोऊन गेले.  

 १७ व्या शतकात जवळपास संपणूा भारतावर इस्लामी राज्यकत्याांच े

वचास्व झाल ेहोत.े अनेक राजपतू शहदं ू संस्थाने अशस्तत्वात असली तरी 

मघुलराज्यकत्याांना अंकीत होती. महाराष्ट्रातही मराठा सरदार ह ेशनजाम व 

आदीलशाहीच्या पदरी काम करत. या पररशस्थतीत १६४७ मध्ये महाराष्ट्रात 

छत्पती शशवाजी महाराजांनी परकीय राज्यकत्याांच ेवचास्व झगुारून दवेनू 

पणु्याजवळील शकल्यांवर स्वतंत् राज्याची स्थापना केली, जे पढेु मराठा 

साम्राज्य म्हणनू शवकसीत झाले. मराठा राज्याची सरुुवात मोघल व 

आदीलशाहीशी सघषारत राशहला. छत्पती शशवाजी महाराजाच्या प्रभावी 

नेततृ्वाखाली मराठी सेनेन ेआशदलशाहीचे वचास्व नमवले व मोघलांशी 

उघड-उघड वैर पत्करल.े मोघलांशी झालेल्या पशहल्या मोठ्या यदु्धात 

छत्पती शशवाजी महाराजांनी मघुल सेनापती जयशसंग यांच्याबरोबर तह 

केला व आग्रा येथ े औरंगजेबाशी बैठकीचे शनमंत्ण मान्य केले. 

औरंगजेबाशी झालेल्या भेटीत औरंगजेबाने शशवाजींचा अपमान केला व 

नजरकैदते ठेवल.े या कैदतेनू छत्पती शशवाजींनी सहीसलामत सटुका करून 
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घेतली, जी औरंगजेबाच्या शजव्हारी लागली. १६७४ मध्ये शशवाजींनी 

अशधकृतररत्या राज्याशभषेक करवनू घेवनू मराठा साम्राज्याची स्थापना 

केली. १६८० मध्ये शशवाजी महाराजांचे शनधन झाल्यानंतर काही अस्थीर 

काळानंतर संभाजी महाराजांनी राज्यकारभाराची सतु्े घेतली. परंत ू

औरंगजेबाने मराठा राज्य संपवायचा शनणाय घेतला व सवाशक्तीनीशी तो 

दशक्षणेत आला. त्यानंतर १६८९ मध्य ेसंभाजी महाराजांना अटक करण्यात 

औरंगजेबाला यश आले व अतीशय मारहानी करून संभाजी महाराजांची 

हत्या केली. यानंतर राजाराम महाराजांनी सतु्े घेतली व दशक्षणेत शजंजी येथनू 

औरंगजेबाशवरुद्ध लढा चाल ू ठेवला. १७०७ पयांत मराठ्यांनी अतीशय 

शचकाटीन े हा लढा चाल ू ठेवत मघुल साम्राज्याचा पायाच शखळशखळा 

केला. १७०७ मध्ये औरंगजेबाच्या मतृ्यनंूतर हा लढा संपला. पण तोपयांत 

मराठ्यांनी शवस्तार सरुू केला होता व मघुलांची उत्तर भारतातनू माघार सरुू 

झाली होती. यानंतर मराठा साम्राज्याचा शवस्तार सरूु झाला. भोसल ेघराणे 

अशधकृतररत्या राज्यकते असले तरी खरी सतु्े पेशव्यांच्याकडे आली. 

पशहला बाजीराव, शशंद े व होळकरांनी शमळून भारताचा मोठा भभूाग 

मराठ्यांच्या अख्यत्यारीत आणला. १७६१ मध्ये झालेल्या पाशनपतच्या 

शतसर्या लढाईत पेशव्यांचा दारुण पराभव झाला व साम्राज्याचे पतन चाल ू

झाले. यामळेु इगं्रजांचे चांगलेच फावल े व त्यांनी शवस्तार चाल ू केला. 
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१७७७ ते १८१८ पयांत इगं्रजांशी तीन यदेु्ध झाली व शेवटी १८१८ मध्ये 

दसुर्या बाजीरावचा पराभव झाल्यानंतर मराठा साम्राज्याचा अंत झाला. 

 

************************ 

  

 ऑटोमन साम्राज्यान ेभारताशी व्यापाराचे मागा बंद केल्यानंतर अनेक 

धाडशी दयाावदीनंी भारतातील मागा शोधण्याचे प्रयत्न सरूु केले. या प्रयत्नात 

अमेररका खंडाचा शोध लागला, वास्को दा गामान े दक्षीण अशफ्रकेहून 

वळसा घालनू भारताला येण्याचा मागा शोधला व यरुोपीयन साम्राज्य वाद 

सरूु झाला असे मानतात. पोतुागीज, डच, फ्रें च व इगं्रजांनी भारताशी व्यापार 

करण्यात रस दाखवला. सरुुवातीला १६ व्या शतकात या यरुोपीयन दशेांनी 

मघुल व इतर स्थानीक राज्यकत्याांकडून व्यापारी सवलती शमळवल्या. नंतर 

आपल्या व्यापारी मालाच ेसंरक्षण व वाहतकुीसाठी व्यवस्था म्हणनू यांनी 

भारताच्या शकनार्यावर अनेक शठकाणी वखारी व लहान शकल्ले उभारल.े 

उदा. पोतुागीजांनी गोवा, दीव, दमण येथ ेतर इगं्रजांनी मुंबई व सरुत येथे 

आपली कें द्र ेस्थाशपली होती. भारतीय राज्यकत्याांना आधनुीक शस्त्रास्त्रे व 

यदु्धतंत्े दणे्यात इगं्रज व फ्रें चांमध्ये चढाओढ चालली होती. या प्रयत्नात 
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इगं्रज फ्रें च यांच्यात स्पधाा तीव्र होती. संरक्षणाच्या नावाखाली छोट्या 

छोट्या क्षेत्ावर त्यांनी शनयंत्ण शमळवले. १७५७ मध्ये प्लासी येथ ेझालेल्या 

लढाईत इगं्रजांनी बंगालच्या नवाबाचा पराभव केला. त्यामळेु प्रथमच 

यरुोपीयांना मोठ्या भागावर राज्य करायला शमळाल ेव त्यानंतर शवस्तार 

धोरण चाल ूठेवल.े पानीपतच्या लढाईनंतर मराठ्यांचे सत्ताकें द्र शवभागले. 

याचा चांगलाच फायदा इगं्रजांनी घेतला. प्रमखु संस्थाशनकांच्या 

राज्यकारभारात हस्तक्षेप करून त्यांनी वचास्व शमळवायला सरुुवात केली. 

या राज्यांना एकमेकांशवरुद्ध लढण्यास तैनाती फौजेची आशमष ेशदली. अशा 

ररतीन ेफोडा व राज्य करा, या नीतीचा वापर करुन मराठी साम्राज्य इगं्रजांनी 

पणुातः घशात टाकले कोहीनरूसकट. मराठे व म्हसैरूचा शटप ू सलुतान 

यांच्याशी यदेु्ध करून ती राज्य ेसंपवली व १८१८ पयांत भारताच्या मोठ्या 

भागावर शनयंत्ण शमळवले. इगं्रजांची आधनुीक यदु्धतंत् व शस्त्रात्े यांचा 

सामना करण्यात भारतीयांना सपशेल अपयश आल.े 

 १८१८ मध्ये मराठ्यांचे राज्य संपषु्टात आणल्यावर शब्रशटशांची 

भारताच्या मोठ्या भागावर सत्ता स्थापन झाली. त्यातच भारतावर त्यांनी 

सरुुवातीला मोठ्या प्रमाणात अत्याचार केलेत. आमच्या भारतीयांसमोर 

कोहीनरूचा प्रश्न होता. परंत ूहा अत्याचार पाहून आमच्या भारतीयांनी तो 

ध्यास सोडला. शेवटी आमच्या भारतीयांनी स्वातंत्र्याचा ध्यास घेवनू तोच 
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नाद धरला. शहर् याचं नंतर पाहू असा शवचार करीत प्रथम स्वातंत्र्य शमळवलं. 

त्यानंतर शहर् याच्या प्रश्नांच्या ते माग ेलागले. 

 गोवधान म्हणत होता, 

 "जेशनफर, आता मला सांग की यात आमच्या भारताचं काय चकुलं." 

 आज गोवधान नव्हता, परंत ूत्याचे बोल सवातोपरी आठवत होते. त्यानं 

सांगीतलेला इशतहासही. जेशनफरला सवा आठवत होतं. त्यातच आता शतनं 

भारतात जायचं ठरलं व एक शदवस शतनं तो काचेचा कारखाना शवकला. 

तशी सवा पैसा घेवनू ती भारतात आली.  

 काही शदवस बरे गेले. त्यातच एक शदवस शतच्या मनात सहज शवचार 

आला की जर आपण या भारतात शहरे बनशवण्याचा कारखाना उघडला 

तर...शवचारांचा अवकाश. शतनं कारखाना उघडला. तो कारखाना 

चालायला लागला होता व एवढंच नाही तर त्या कारखान्याचं भारतीयांनी 

कौतकू केलं होतं.  

 कारखाना हळूहळू चालत होता. गोवधानचं स्वप्न साकार झालं होतं. 

शकत्येक लोकं आनंदी झाले होत.े कारण त्यांना मळू रुपात जरी कोहीनरू 

शमळाला नसला तरी कोहीनरू शमळाल्याचा आनंद प्राप्त होत होता. 
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 मळू कोहीनरू आज लोकांना शमळाला नव्हता. लोकं तरीही समाधानी 

होत.े परंत ूआजही एक खंत मनात होती. ती म्हणजे कोहीनरू इगं्लंडला 

असल्याची. कारण आज शकत्येक दशके ओलांडली, तरी इगं्लंडनं कोहीनरू 

परत केला नव्हता.  

 कोहीनरू आज बनावटीचा का असेना, परंत ूआज तो फारच प्रचलीत 

झाला होता. अनेक दशेाचा त्या बनावटी शहर् याने प्रवास केला होता. 

लोकांना कोहीनरू वापरायला जरी शमळाला नसेल, परंत ू हा बनावटी 

कोहीनरू का असेना, तो वापरल्याने अपार सखु शमळाले होते. मानसीक 

समाधानही शमळाल ेहोत.े  

 कोहीनरूचा कारखाना जोरात चालत होता. जनसामांन्यांना आज 

कोहीनरू वापरायला शमळत होता. कारण त्याच ेमलु्य फारच कमी होते. 

त्यातच भारतीयांनाही एक अशभमान होता की कोहीनरूच्या मळू रुपाचा 

जन्म भारतात झाला आशण आता बनावटी कोहीनरूचाही. त्यांना कदाचीत 

माहीत नव्हते की ह्या कोहीनरूनं याआधी शवदशेात जन्म घेतला होता.  

 जेशनफरची दोनही मलंु सधुारली होती. ती आता व्यसन करीत नव्हती 

तर ती आता आपल्या आईच्या व्यापाराकडे लक्ष दते होती नव्ह े तर 

आपल्या बापाचं स्वप्न पणूा करीत होती. त्यांनी भारतातील मलुी पाशहल्या 
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होत्या व ते आता संसारात रमल ेहोते. तसेच जेशनफरही नातवंड पाहात 

पाहात पररवारात खशु होती. 

 

************************ 

 

 एकदाचा तो शदवस. एक व्यक्ती भीक मागत मागत शतच्या घरी आला. 

त्याचे कपडे फाटल ेहोत.े त्यावर मळ साचलेलं होतं. त्याला करड्या रंगाची 

लांबलचक दाढी होती. डोक्यावरच ेकेसं पीकलले ेहोत.े चेहराही मळकट 

होता. शकतीतरी शदवस आंघोळ न केल्याने त्याच्या अंगावर मळाचा थर 

साचला होता.  

 तो व्यक्ती... त्यानं भीक मागीतली. तशी जेशनफर पीठ घेवनू बाहरे 

आली. शतनं त्या शभकार् याला पीठ शदलं. परंत ू तो जाईना. तो सारखा 

जेशनफरकडे पाहात होता. तशी जेशनफर त्याला म्हणाली,  

 "काय, झालं बाबा, तमु्ही जात का नाही?" 

 "त ूजेशनफर ना." 

 जेशनफरचं नाव त्या शभकार् याच्या तोंडातनू ऐकताच जेशनफरला 

आश्चया वाटलं. तशी ती म्हणाली,  
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 "होय, मी जेशनफरच. का बरं? काय झालं?" 

 "मला ओळखलं नाहीस?" 

 "नाही. नाही ओळखलं बाबा. जरा ओळख सांग." 

 तो व्यक्ती थोडा थांबला. कशी ओळख सांगावी याचा तो शवचार करु 

लागला. तशी जेशनफर म्हणाली,  

 "सांग बाबा, जरा ओळख सांग. असा घाबरु नकोस. अन ्शरम बाळग ू

नकोस. तलुा कोणीही काहीही करणार नाही. कोणीही काहीही म्हणणार 

नाही. सांग, लवकर सांग." 

 "जेशनफर, तलुा कसं सांग.ू मी...मी..." 

 तो थांबला. तशी जेशनफर म्हणाली,  

 "सांग बाबा लवकर. मलाही कामं आहते. जायचं आह.े" 

 "त ूइगं्लंडचीच जेशनफर आह ेना?" 

 "होय. मी इगं्लंडचीच जेशनफर." 

 "गोवधानला ओळखते का?" 

 "होय." 

 "कोण होत ेते?" 

 "माझे पती. परंत ूतलुा काय करायचं बाबा?" 
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 ते ऐकताच तो व्यक्ती सांग ूलागला आपली ओळख.  

 "जेशनफर, मी...मी गोवधान. तझूा पती. इगं्लंडमधनू शनघतांना जो 

शवमानाला अपघात झाला, त्यातनू मी वाचलो. इगं्लंडला येईल म्हटलं, परंत ू

तेवढ ेपैस ेनव्हते माझ्याजवळ. गावला जाईल म्हटलं तर रास्तही वाटत 

नव्हतं. शेवटी मी जगत राशहलो भीक मागत मागत. अतीशय लाचारीच ं

जीवन. 

 गोवधाननं सांगीतल. तसं जेशनफरनंही त्याला ओळखलं. शतचे डोळे 

पानावल.े त्यातच शतच्या डोळ्यातनू अश्रधूारा टपकायला लागल्या. तशी 

ती म्हणाली, 

 "तमु्ही होय. माशहत आह,े तमु्ही नसतांना आमच्या शकती हालअपेष्टा 

झाल्या त्या? शकतीतरी शदवसं तर उपासातच काढाव ेलागले आम्हाला." 

 ती हुदंके दते दते रडत म्हणाली. तसा शतनं शोषलेल्या वेदनांचा 

भतूकाळ शतला आठवायला लागला. 

 तो शवमान अपघात. तो होताच जेशनफरवर संकट कोसळलं होतं. 

गोवधानची भारतात एक कंपनी होती. त्या कंपनीच्या मैनेजरनं काही 

शदवसानंतर शतला पैसा पाठवणं बंद केलं होतं. तसं पाहता जवळ पैसा होता. 

परंत ूपरेुसं पाठबळ नसल्यानं व इगं्लंडमधील कारखाना बंद असल्यानं ती 
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आपले शदवस उशिग्नतेत काढत होती. काय करावं ते शतला सचुत नव्हतं. 

शेवटी कसेतरी शदवस काढत शतनं आपल्या मलुांना शशकवलं. खावशूपव ू

घातलं. तसेच त्यांना कपडालत्ताही परुवला. जेशनफरनं स्वतः नवा पोशाख 

घेतले नाहीत. ना कोणताही साजश्रृंगार केला नाही. परंत ूशतनं मलुांचं जीवन 

फुलशवण्यासाठी संघषा केला होता आशण जेव्हा मलंु मोठी झाली होती, तेव्हा 

जवळ असलेल्या पैशाचा योग्य वापर करुन शतनं काचपेासनू शहरा 

बनशवण्याचा कारखाना सरुु केला होता. 

 गोवधान मरण पावल्यानंतरही शतच्याजवळ बराच पैसा होता. परंत ूत्या 

पशैाचा योग्य वापर करता येत असनूही ती करु शकत नव्हती. कारण शतला 

आपल्या मलुांचं भशवतव्य घडवायचं होतं. 

 गोवधानच्या मतृ्यचूी बातमी कळताच शतचं काही शदवस तर अवसानच 

गळलं होतं. त्याचं कारणही तसंच होतं. शतचं त्याचेवर शनरशतशय प्रेम होतं 

आशण ते प्रेम वदृ्धींगत जाणारं होतं. परंत ूगोवधान शतच्याजवळ नसल्यानं 

आज त्याचा दरुावा शतला सतावत होता. जेव्हा शतला त्याची आठवण येत 

असे. तेव्हा शतला शतचा जीव कासावीस झाल्यासारखं वाटत असे. ती वेळ 

शतला अगदी बेचैन करुन टाकत असे. 
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 आज जेशनफरला तो शदसताच आनंद झाला होता नव्ह े तर काही 

प्रमाणात गतकाळातील वेदनांचं दःुखंही. तो शदसताच जेशनफरनं त्याला 

आत घेतलं. त्याला गरम गरम पाणी शदलं. चांगली अंघोळ करायला 

लावली. स्वच्छ कपडे शदल.े दाढी करायला लावली व त्याच ं रुप 

पालटवलं. गोवधान त्यांना सापडताच पररवारात आनंदी आनंद झाला. 

एवढ्या वषाानंतर का होईना, जेशनफरला शतचा पती सापडला होता. 

 गोवधान आता शभकारी अवस्थेत नव्हता. तो आता माणसात आला 

होता. आता त्याला कोणाहीसमोर कोणत्याही स्वरुपाची भीक मागावी 

लागत नव्हती. तो स्वतः त्यानं लावलेल्या रोपट्याला पाणी घालत होता 

आशण त्या रोपट्याला वाढवत होता. त्याचं वकृ्षामध्ये रुपांतर करण्यासाठी. 

आज त्याच्या कारखान्यात शनमााण होणारा शहरा घरोघरी जात होता. लोकं 

समाधानी होते. त्याचबरोबर तोही.  

 तो एकदाचा शदवस. जेशनफरला घेवनू गोवधान एका बागेत शफरायला 

गेला. तेव्हा ती सायंकाळची वेळ होती. गार गार वारा सटुला होता. तशी 

त्याला इगं्लंडची आठवण आली. त्या इगं्लंडमध्ये तारुण्यात असतांना तो 

जेशनफरसोबत असाच शफरायला जात होता. तेव्हा ती म्हणत असे. 'मला 

भारत पाहायचा आह.े जरा दाखवाल का?' तो प्रसंग आठवताच शतची थोडी 

गंमत करावी. म्हणनू तो म्हणाला,  
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 "आपण इगं्लंडला जावयूा का?" 

 त्याचा तो प्रश्न. तो ऐकताच ती अबोल झाली. थोड्या वेळानं ती 

म्हणाली, 

 "नको आमचा इगं्लंड. यापेक्षा भारतच बरा. भारतात जस ेसशहष्ट्ण ू

लोकं आहते. जे एकमेकांना घेवनू चालतात. तस ेइगं्लंडमध्ये नाही. भारत 

सोन ेकी शचडीया आह.े असं म्हटलं जातं. ते अगदी बरोबर आह.े कारण 

भारतात सोन्याची शचडीया नाही तर सोन्याला जशी शकंमत असते. तशा 

सोन्यासारख्या स्वभावाची माणसं आहते भारतात. आता मी इगं्लंडची 

रशहवासी नाही तर शमही भारताची रशहवाशी झाली असनू आज मी भारत 

माझा दशे आह.े अशी हक्कानं म्हणेल." 

 शतच्या बोलण्याचा अथा होता तो त्याला समजला नाही. परंत ूएक मात् 

लक्षात आलं की जी कालपयांत इगं्लंडचं गणु गात होती. शतच्या मनात आज 

असं भारताशवषयीचं प्रेम फुललंच कसं? याचं गोवधानला आश्चया वाटत 

होतं. तसा तो शतला म्हणाला, 

 "असं काय घडलं की तलुा इगं्लंडशवषयी शतटकारा वाटायला 

लागला?" 

 त्याचा तो प्रश्न. त्यावर उत्तर दते ती म्हणाली, 
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 "काय नाही घडलं ह े शवचारा. त्या इगं्लंडची मी रशहवासी असनूही 

तेथील सरकारनं मला न्यायालयात शखचलं. माझ्या शवरोधात न्यायालयातनू 

शनकाल आणला आशण माझा व्यापार बडुवला. काय गनु्हा होता माझा ते 

कळू न दतेा...काय गनु्हा होता? मी त्या कोहीनरूसारखे शदसणारे शहरे शनमााण 

केले. हा गनु्हा होता काय माझा? की मी इगं्लंडची प्रशतष्ठा धळुीस शमळवली 

होती. हा गनु्हा होता? गोवधान, माझा गनु्हा कोणताच नव्हता. परंत ू त्या 

इगं्लंड सरकारच्या मनात स्वतःला श्रेष्ठ समजण्याची जी वतृ्ती होती. तीच 

त्यांना मारक ठरली. खावनूही गेली." 

 गोवधान काय समजायचं ते समजला. तसा तो म्हणाला, 

 "ते सवा जाव ूद.े माझा भारत बरा वाटत आह ेकी नाही आज. वाटते 

ना. मग झालं. आता पनु्हा कधी इगं्लंडचं नाव काढशील नको म्हणज े

झालं." 

 त्याच्या बोलण्यावर ती गप्प होती. तशी सायंकाळ झाली होती. 

पावसाचे थेंब पडायला लागले होत.े तसा तो म्हणाला, 

 "सायंकाळ झाली आह.े गार वारा सटुलाय. पावसाचीही येण्याची 

शचन्ह ंशदसत आहते. आपल्याला घराला जावं लागणार." 
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 त्यानं तसं म्हणताच ती उठली व शतनं त्याचं बोट धरलं. जसं लहान 

बाळ आपल्या वडीलाचं बोट धरतं तसं व ती त्याच्याबरोबर चाल ूलागली. 

तो रस्ता चालतांना जाता जाता शतच्या मनात अनंत आठवणी होत्या. 

त्यातच एक समाधान होतं की आपण काचेचा हुबेहूब शदसणारा कोहीनरू 

शनमााण करुन आपण जनु्या कोहीनरूलाच नाही तर इगं्लंडलाही हारवलं 

आह.े तेव्हाच तर त्यांनी माझ्या व्यापाराला न्यायालयात खीचलं होतं. 

 आज गोवधान व जेशनफर आनंदानं जीवन कंठत होत.े जेशनफर 

इगं्लंडला पणुापणे शवसरली होती. त्यासोबतच त्यांची दोन मलंु आशण 

त्यांच्या भायााही. सोबतच नातंवंडही. ते सवा त्यांच्या आनंदात सहभागी 

झाले होत.े तसं पाहता सवा पररवारच आज इगं्लंडची आठवण शवसरला 

होता. 

 आज कोहीनरू नावाचा गोवधान आशण जेशनफरचा शहरा जगप्रवास 

करीत करीत इगं्लंडलाही पोहोचला होता. त्यातच तो बंकीमहम 

पैलेशमध्येही. आज हा काचेचा बनावटी कोहीनरू शहराही त्याच शहर् याच्या 

बाजचू्या कमर् यात स्थानापन्न झाला होता. ज्या बंकीगहम पैलेशमध्ये 

ओरीजनल कोहीनरू शहरा कोणता व डुप्लीकेट कोहीनरू शहरा कोणता ह े

ओळखणे कठीण झाल े होत.े कोहीनरूच्या या प्रशतरुपानं त्या बंकीगहम 

पैलेशमध्ये स्वतःची जागा शनमााण केली होती नव्ह ेतर स्वतंत्र्य अशस्तत्व 
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शनमााण केले होत.े ज्यामध्य ेजेशनफरचा आशण गोवधानचा शसंहाचा वाटा 

होता. 

  

************************ 

 

 तो एकदाचा शदवस. इगं्लंडने आज एक समारोह आयोजीत केला 

होता. त्या आयोजनानसुार जेशनफर व गोवधानला आवजूान बोलावलं होतं. 

शतथं त्यांचा सत्कार होणार होता. तस े ते त्या समारोहाच्या कायािमात 

इगं्लंडला पोहोचले.  

 कायािमाची वेळ झाली. त्यातच त्या कायािमात जेशनफर आशण 

गोवधानचा सत्कार करण्यात आला. तसं मनोगतासाठी जेशनफरला 

बोलावण्यात आलं. मनोगतात जेशनफर म्हणाली, 

 "आज मी ज्या शस्थतीवर उभी आह.े शतथंपयांत जाण्यासाठी मला 

भारतानं मदत केली. आज भारत जर नसता तर मी कदाचीत संपनू गेले 

असते. भारतानं मला सावरलं आह.े 

 मला माशहत आह े की माझा जन्म इगं्लंडचा आह.े मी इगं्लंडची 

रशहवासी आह.े परंत ूमी हहेी शवसरु शकत नाही की माझ्या शहरे बनशवण्याला 
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वाव भारतानं शदला. त्यांच्याचमळंु मी शहरे बनवीत आह.े कोहीनरूसारख े

हुबेहूब शदसणारे शहरे. याचा अथा असा नाही की मी इगं्लंडला शवसरली. मी 

इगं्लंडलाही शवसरु शकत नाही. ज्याप्रमाणे भारत माझा दशे आह.े 

त्याचप्रमाणे इगं्लंडही माझाच दशे आह.े शेवटी मी एकच शवनंती करेल की 

आता आपल्या दशेात मी शनमााण केलेला कोहीनरू सारखा हुबेहूब शदसणारा 

शहरा आह ेना. मग त्यांचा शहरा त्यांना परत करुन द्या. दानानं माणसाची 

शकंमत कमी होत नाही. कोहीनरूचीही शकंमत कमी होणार नाही." 

 समारोह पार पडला. शतच्या भाषणादरम्यान कोणीच त्या शवषयावर 

काहीही बोलले नाही. ते भारतातही परत आले. परंत ू शतच्या बोलण्याचा 

पररणाम एवढा झाला की इगं्लंडमध्ये बैठक बसली व कोहीनरू परत 

करण्याचा त्यांच्या बैठकीत सरू गाजला. त्यानसुार त्यांनी भारताचा कोहीनरू 

शहरा भारताला परत शदला होता. त्यासोबतच दोन्ही दशेाचे संबंध सधुारले 

होत.े  

 भारताला कोहीनरू शहरा शमळाला होता. एक त्याच्याचसारखा हुबेहूब 

शदसणारा कोहीनरू बंकीगहम पैलेशमध्य े ठेवनू. हा ओरीजनल होता. तरी 

पाशहज ेतेवढा चमकत नव्हता. परंत ूतो डुप्लीकेट असनूही कोहीनरूपेक्षा 

जास्त चमकत होता. कारण त्यात जेशनफर आशण गोवधानन ेआपले प्राण 

ओतले होत.े परंत ू सोना तो सोना होता व पीतळ ते पीतळच. तेच 
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कोहीनरूबाबतही घडणार होत.े ओरीजनल शहरा जास्त चमकत नसला तरी 

त्याचं चमकणं कधीच संपणारं नव्हतं. अगदी सोन्यासारखं. परंत ूडुप्लीकेट 

शहर् याचे चमकणे कधीतरी संपेलच याची शभती वाटत होती. अगदी 

पीतळेसारखी. ते इगं्लंडलाही माशहत होत.े परंत ूआज ते इगं्लंड त्याचा 

शवचार करीत नव्हते. त्यांना शहर् याचा व जेशनफरचा अशभमान होता. कारण 

कोहीनरू नावाचा एकच शहरा भारतात सापडला होता. तेही एका खाणीत. 

परंत ूजेशनफरनं आपल्या मेहनतीनं कारखान्यात शकत्येक कोहीनरू शनमााण 

केले होत.े ते आपल्या पतीच्या गोवधानच्या मदतीनं. तो जर नसता तर ना 

काचपेासनू शनमााण होणार् या कोहीनरूला जेशनफर जन्म दवे ूशकली असती. 

ना शतनं शकत्येक कोहीनरूसारखे शदसणारे शहरे शनमााण केले असत.े शतनं आशण 

त्यानं कोहीनरू शनमााण करण्यासाठी अपार पररश्रम केले होत.े ज्यांचा इगं्लंड 

आशण भारतालाच नाही तर जगाला गवा होता. 

 

***********समाप्त*********** 
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*अंकुश रा. शशंगाडे 

*जन्मतारीख: ०३/०३/१९७७ 

*शिक्षण: एम ए, डी एड 

*प्रकाशशत छापील साशित्य: 

*कशितासंग्रि*  

१)स्वातंत्र्याची गाणी २)आजादी के गीत(शिन्दी) ३)अश्रंची गाणी ४) राजवाडा 

 *कादंबरी* 

१)वेदना २)कंस ३)संघर्ष ४)चमषयोगी 

 *कथासंग्रि* 

१)मजेदार 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 िोधतांना 

 *चारोळीसंग्रि* 

१)आक्रमण 

 *प्रिासिर्णन* 

१)प्रवास २)प्रवासातील गमतीजमती 

*मिाराष्ट्र ात वेगवेगळ्या वृत्तपत्रातरन साशित्य लेखन*  
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अिंकुश कशिंगाडे  

यािंची ई साकहत्यवर 

उपलब्ध ईपुस्तके 

ज्या कव्हरवर एक 

कललक कराल ते पुस्तक 

उघडेल. 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/att_deep_bhav_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tareekh_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sujata_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wasana_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/anita_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shivshahi_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/parinam_ankush_shingade.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bappa_rawal_ankush_shingade.p

df  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/corona_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhrunhatya_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/malin_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shikshan_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shanta_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bappa_rawal_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bappa_rawal_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/charmayogi_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vyavasthecha_bali_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/urmila_ankush_shingade.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kamgar_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ghatsphot_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhutatki_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/raja_dahir_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/maarg_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pruthvisanyogita_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mocovlekhak.jpg
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/astittva_ankush_shingade.pdf


वासना   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

140 
 

ई साकहत्य प्रकतष्ठान चे हे पिंधरावे वर्ष. 

श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे ईसाकहत्यवर हे सत्तावीसावे पुस्तक.  

या रौप्यमहोत्सवी कादिंबरीसाठी त्यािंचे अकिनिंदन 

 

अंकुश शशंगाडे एक शशक्षक आहते. शशक्षक ही त्यांची केवळ उपजीशवका 

नाही तर जीशवकाही आह.े समाजात सत्याचे आशण शवज्ञानाचे ज्ञान पसराव ेव 

समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही मलुींनी शशकाव ेव त्यांच्या आत्मशनभारतेन े

समाजाला अशधक बळकटी यावी ह ेत्यांचे स्वप्न आह.े ते भरपरू शलहीतात ते 

समाजातील दबल्या गेलेल्या घटकांना आवाज दणे्यासाठी. आपली पसु्तके 

समाजात जास्त वाचली जावीत अस ेत्यांना वाटते आशण ई साशहत्य ह ेत्या दृष्टीने 

त्यांन योग्य वाटते. त्यांची आजवर २४ छापील पसु्तकेही शवशवध प्रकाशकांनी 

प्रकाशशत केली आहते व त्यांच्या पसु्तकांना मागणी आह.े पण तरीही ते आपली 

पसु्तके ई साशहत्यच्या वाचकांना शवनामलू्य दतेात.  

अंकुश शशंगाडे यांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली पु् तके ई सवशहत्यच्यव 

िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविलू्य दतेवत. असे लेखक ज्यवांनव 

लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी 

भवषेच्यव सदुरै्वने गेली दोन हजवर र्षे कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत 

तकुवरविवांपवसनू ही परांपरव सरुू आह.े अखांड. अजरविर. म्हिनू तर शदनानाथ 



वासना   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

141 
 

मनोहर(४ पसु्तके), शंभ ूगणपलेु(९पसु्तके), डॉ. मरुलीधर जावडेकर(९), 

डॉ. वसंत बागलु (१९), शभुांगी पासेबंद(१४), अशवनाश नगरकर(४), डॉ. 

शस्मता दामल(े९), डॉ. शनतीन मोरे (४६), अनील वाकणकर (९), फ्राशन्सस 

आल्मेडा(२), मधकुर सोनावणे(१२), अनंत पावसकर(४), मध ूशशरगांवकर 

(८), अशोक कोठारे (४७ खंडांच ेमहाभारत), श्री. शवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी 

भावाथा), मोहन मिण्णा (जागशतक कीतीचे वैज्ञाशनक), संगीता जोशी (आद्य 

गझलकारा, १८ पसु्तके), शवनीता दशेपांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), 

नंशदनी दशेमखु (५), डॉ. सजुाता चव्हाण (९), डॉ. वषृाली जोशी(४२), डॉ. 

शनमालकुमार फडकुले (१९), CA पनुम संगवी(६), डॉ. नंशदनी धारगळकर 

(१५), अंकुश शशंगाडे(२७), आनंद दशेपांडे(३), नीशलमा कुलकणी (२), 

अनाशमका बोरकर (३), अरुण फडके(६) स्वाती पाचपांडे(२), साहबेराव 

जवंजाळ (२), अरुण शव. दशेपांडे(५), शदगंबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, 

अरंुधती बापट(२), अरुण कुळकणी(१२), जगशदश खांदवेाले(६) पकंज 

कोटलवार(६) डॉ. सरुुची नाईक(३) डॉ. वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी 

काकडे(९), श्याम कुलकणी(८), शकशोर कुलकणी, रामदास खरे(४), 

अतलु दशेपांडे, लक्ष्मण भोळे, दत्तात्य भापकर, मगु्धा कशणाक(४), मंगेश 

चौधरी, प्र. स.ु शहरुरकर(२), बंकटलाल जाज ू (४), प्रवीण दवणे, आयाा 

जोशी, डॉ. सरोज सहस्रबदेु्ध (२), जयश्री पटवधान(४) असे अनेक ज्येष्ठ र् 
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अनभुर्ी, उत्कृष्ट लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली उत्तिोत्ति पु् तके लवखो 

लोकवांपयंत शर्नविलू्य पोहोचर्तवत.  

अिव सवशहत्यितूत ांच्यव त्यवगवतनूच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य र्िृ 

जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फडकर्ील यवची आम्हवलव खवत्ी आह.े यवत 

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ आह.े अनेक नर्नर्ीन 

व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. त्यव त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लखेक उदयवलव 

येत आहते. आशि यव सर्वंचव सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े  

 

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी । 


