या मित्ाांनो! सदां र पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

िहाराणी सांयोगीता आमण पथ्ृ वीराज
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

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

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

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

महाराणी सांयोगीता आवण पथ्ृ वीराज
(कादबां री)
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• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
• आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि हे
फ़ॉरर्डा करू िकतव.
हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककिंवा
वाचनाव्यकतररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी ईसाकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

मनोगत
महाराणी सांयोगीता. सावहत्य
ववश्वातील माझी पांचेचाळीसवी पस्ु तक. तसां
पावहलां तर ही पस्ु तक मी वलवहणार आपल्या
आयष्ट्ु यात असां काहीच वाटत नव्हतां. पण
ज्यावेळी अचानक मी फुलन देवीचे मारे करी
असलेले अशोक राणा याच
ां ा वव्हिीओ
पावहला आवण माझ्या मनात देशभक्तीची भावना जागृत झाली.
तशी भावना प्रत्येकातच जागृत झाली असती. मग मी ठरवलां की
आजही देशातील एवढ्या महापरुु षाांनी आपल्या रक्ताचां पाणी
करीत परकीय शत्श
ांू ी लढा वदला नव्हे तर या लढ्यात त्याच्ां या
परीवारानांही देशाच्या सन्मानासाठी आत्मबवलदान वस्वकारल.ां
परांतू ते परकीय शत्ांनू ा शरण गेले नाही. त्याांच्यासाठी एक पस्ु तक
आपल्या हातानां वलवहली गेली. तर त्यानां ा खरी श्रद्ाजां ली होईल.
देशात राहणारे तमाम नागरीक त्याांना मानो अगर न मानो. कारण
त्याांच्या देशातील अशा महापरुु षाांबद्दलच्या भावना मृतवत
झालेल्या आहेत.
आज देशात चार प्रकारची मिां ळी राहतात पवहली म्हणजे न
बोलणारी. ती बोलतही नाही व काही करीतही नाही. दसु री
बोलणारी. ती बोलतात पण काही करीत नाही. वतसरी जी बोलत

नाही. पण काही करुन दाखवतात आवण चौथी जी बोलतात आवण
करुनही दाखवतात. काही मांिळी अशी असतात की जे स्वतःही
काही करीत नाहीत व कोणी काही करीत असल्यास उगाचच
ां फोन
करुन त्याला तांग करतात. काही करुही देत नाही. ह्याचा प्रत्यय मला
ही कादबां री वलवहताांना आला.
पृथ्वीराज चव्हान हे असां व्यक्तीमत्व की ज्याने अफगावनस्तानच्या
गजनीचा आलमवीर मोहम्मद घोरीला सतरा स्वा-याांमध्ये हारवलां.
तरीही त्यानां मोहम्मद घोरीला उदार मनानां माफ के लां. परांतू देशात
जी स्वाथी मांिळी असतात ना. जी काहीही करीत नाही आवण
कोणाला करुही देत नाही. अशाच एका व्यक्तीनां मोहम्मद घोरीला
भारतात बोलावलां व शरु वीर पृथ्वीराजचा पराभवास तो कारणीभतू
ठरला. यावरच आधारीत तो अशोक राणाचा वव्हिीओ. वव्हिीओ
असा की त्यानां वतहार तरुु ां गातनू पळ काढला व तो बाांग्लादेश मागे
गजनीला गेला. त्यानां पृथ्वीराजच्या अस्थी तेथनू खोदनू भारतात
आणल्या. आता यात खरां काय आवण खोटां काय हे मावहत नाही.
पण ज्यावेळी मोहम्मद घोरीनां पृथ्वीराजचा पराभव के ला. त्यावेळी
त्याला घोरीनां गजनीला नेलां. वतथां पृथ्वीराज मरण पावल्यानांतर
त्याची समाधी बनवली गेली व त्या समाधीचां दशशन घेण्यास
सरुु वात के ली गेली.
लोकां त्या पृथ्वीराजच्या समाधीचां दशशन घेवू लागले. पण ते दशशन
घेताांना एक वनयम बनवला. तो म्हणजे ज्यानां दशशन घेतलां. त्यानां

त्या समाधीला तीनवेळा पायातल्या चपलेनां मारायचां. कारण त्यानां
गजनीवाल्याांसाठी वहरो असलेल्या मोहम्मद घोरीला ठार के ल.ां
यात हा वव्हिीओ पावहल्यावर देशभक्ती अशी जागृत होते की ज्या
पृथ्वीराजला मेल्यानतां र एवढे वषश झाले. जगात राजेशाही जावनू
लोकशाही आली. लोकाांमध्ये महापरुु षाांबाबत आदर वनमाशण
झाला. त्याचवेळी वतथे गजनीत अजनू ही पृथ्वीराजच्या समाधीवर
अजनू ही चपला जोिे दस्तक देतात. ही बाब शोकाांवतके ची होती.
का? पृथ्वीराजनां देशासाठी काहीच के लां नव्हतां काय? का?
पृथ्वीराज हा भारत देशात राहणारा व्यक्ती नव्हता काय? का?
पृथ्वीराजनां भारत देशात राहताांना गद्दारी के ली होती काय? अन्
ज्याला आपण सतीप्रथा वाईट म्हणतो. खरां तर ती प्रथा वाईटच.
पृथ्वीराज मरण पावल्यावर महाराणी सांयोगीता सती गेली असा
उल्लेख इवतहासकाराांनी के ला. परांतू सांयोगीता सती गेली नाही.
वतनां आत्मबवलदान पत्करलां. कशासाठी? तर या भारताचा
स्वाभीमान दरु ावला जावू नये. भारताची शान राहावी. या भारताची
मान उांच राहावी म्हणनू . कदावचत वतला वाटत होते की मी जर
जीवांत रावहले तर मला हे यवनी लोकां आपल्या देशात नेतील.
माझा व्यापार करतील आवण माझ्या मृत्यनू तां रही माझ्या देशाला
लज्जीत करतील आवण म्हणतील की पहा. ही भारतदेशातील
पृथ्वीराजची महाराणी सांयोगीता. वहचा आम्ही कसा व्यापार के ला
नव्हे तर वापर के ला. तेव्हा या महाराणी सांयोगीताचांच नाही तर

देशाचांही वशलभांग होईल आवण म्हणनू च वतनां आत्मबवलदान
पत्करलां पृथ्वीराज मरणानांतर. लोकां त्याला सांयोगीता सती गेली
असां म्हणनू वतचा एकप्रकारे अपमानच करतात असे वाटते.
वतचां बरोबरच होत.ां कारण आज जी अवस्था महाराजा
पृथ्वीराजच्या समाधीची गजनीमध्ये होती. ती अवस्था महाराणी
सांयोगीतानां जर पृथ्वीराज मरण पावल्यावर आत्मबवलदान पत्करलां
नसतां तर वतची तशी गत परकीय यवनाांनी के ली नसती काय?
त्यातच पदोपदी भारत देशाचा अपमान झाला नसता काय? परांतू
आम्ही आज त्यावर ववचार न करता आपल्याला काय करायच,ां
आपलां तर बरां आहे ना. असा ववचार करतो आवण चपू बसतो.
खरांच त्या अशोक राणाला नमन करावसां ां वाटतां की त्यानां अगदी
जीवावर उदार होवनू पृथ्वीराजची अस्थी देशात परत आणली. जणू
देशाचा स्वाभीमानच परत आणला.
मला ही पस्ु तक वलवहताांना आलेला अनभु व साांगतो. मी यातील
काही लेख व्हाट्सअपच्या ग्रपु वर टाकले. परांतू त्याांची प्रवतविया
होती की तो वादग्रस्त राजा. आपल्या ग्रपु वर नको. राजकारण
तापतां. परांतू मला म्हणायचां आहे की तो राजा वादग्रस्त कसा? अन्
त्या राजाला वादग्रस्त कोणी बनवलां. आपणच ना. अन् तो जर
वादग्रस्त राजा आहे. तर त्यानां आपल्या कारवकदीत कोणता
वादग्रस्तपणा के ला? कोणताच नाही. उलट त्यानां परकीय सत्तेला
शह वदला.

समजा त्यानां देशासाठी काहीच के लां नाही. परांतू तो जन्मानां
भारतीय असनू भारताचा राजा होता ना तो. ववद्वान राजा होता ना
तो की ज्याला शब्दभेदी बाण मारता येत होता. ह,ां कोणी म्हणत
असतील की तो वहदां ू राजा होता. परांतू मला म्हणायचे आहे की
शरु वीरतेपढु े हा वहदां ू हा मसु लमान हा बोद् हा विश्चन असा धमाशचा
वाद नकोच. तो आपल्या देशात जन्मला ना. त्यानां कतृशत्व आपल्या
देशात के लां ना. मग बस. बाकी गोष्टीचां आपल्याला काहीही
सोयरसतु क नसावां असां मला वाटतां. तसेच यात एका प्रकरणात
घेतलेलां गाईचां प्रकरण जेव्हा मी ग्रपु वर टाकलां. तेव्हाही काही
प्रवतविया की गाय वहदां चांू ी.
खरां तर गाय वहदां चांू ी नाही. ती सवाांची आहे. जी जी मिां ळी दधू
वपतात. दधु ापासनू बनलेले पदाथश खातात. त्या सवाांचाच अवधकार
गाईवर आहे.
आज लोकाांच्या मानवसकतेवरुन असां वाटायला लागलां की आज
गाईला दषु णां ठे वली जातात. उद्या आपल्या मातेला दषु णां वदली
जातील. कारण वहदां ू धमाशत गाईला माता आवण मातेला लक्ष्मी
म्हणतात. जे लक्ष्मी म्हणणे इतर लोकाांना पटत नाही.
महत्वाची गोष्ट ही की मी एका वववशष्ट धमाशचा उहापोह करीत
नाही. सवशच धमाशत काही चाांगल्या तर काही वाईट गोष्टी आहेतच.
कोणतेच धमश हे शभां र प्रवतशत चागां ले धमश नाहीत. तसेच वाईटही

नाहीत. मग ते वहदां ू मसु लमानाांचे धमश का असेना. विश्चन आवण
बौद्, जैन का असेना. प्रत्येकाला आपआपल्या धमाशचा स्वाभीमान
आहे. त्याच स्वाभीमानासाठी धमाशधमाशत कलह माजतात.
त्यालाच धमाशतील राजकारण सबां ोधतात. तेव्हा हे आपसी
धमाशधमाशतील राजकारण दरू करुन लोकाांनी कल्याणकारी मागाशनां
वागावां. जेणेकरुन देशात शाांतता नाांदल
े .
पृथ्वीराज व सांयोगीता देशातील एक महान राजघरानां की ज्यानां
िोळे नसतानां ाही गजनीच्या मोहम्मद घोरीला शब्दभेदी बाणानां
मारलां. कारण होतां त्याचा अत्याचार. त्यानां या देशातनू वकत्येक
मवहलाांना या देशातनू नेवनू आपल्या खवलफाांना भेट चढवलां होतां.
त्यातच त्यानां ा व्यापारासाठीही ववकलां होत.ां तसेच परुु षानां ाही नेवनू
त्याांना गल
ु ाम म्हणनू व्यापा-याांना ववकलां होतां. या घटनेत त्याची
मल
ु गी बेला आवण त्याचा शत्ू जयचांदाची मल
ु गी कल्याणीही होती
हे ववसरता येत नाही.
ववशेष साांगायचां म्हणजे लोकाांनी महाराज पृथ्वीराज आवण
सयां ोगीताच नाही. तर देशातील बहुतःश सवशच महापरुु षानां ा समान
नजरे तनू व न्यायी नजरे तनू पाहावां. त्याांच्याबाबत आदर बाळगावा.
त्याांचा अनादर करु नये. तसेच असा आदर करायचा नसेल तर करु
नये. पण उगाच दषु णेही देवू नये. हे तेवढेच खरे आहे.

पृथ्वीराज हा महान होता की ज्यानां सतरा वेळा स्वा-या करुनही
मोहम्मद घोरीला माफ के लां व राणी सांयोगीताही महान होती की
वजनां अग्नीकांु िात उिी घेवनू भारत देशाचा गौरव वाढवला. त्या
दोन्ही भारतमातेच्या सपतु ानां ा माझी आदराची आदराजां ली. माझी
ही पस्ु तक याच हेतनू ां वलवहलेली असनू लोकाांनी महापरुु षाांचा
आदर बाळगावा. त्याांच्याबाबत वहनत्व ठे वू नये. चपला जोि्याांनी
दस्तक देवू नये. हा वीरपरुु षाचा अपमान होय. तसेच कोणत्याही
वीरपरुु षाांना वहदां ू मसु लमान या धमाशच्या तराजतू तोलू नये. मग ते
वहदां ू महापरुु ष का असेना वा मस्ु लीम महापरुु ष का असेना. त्याचे
चागां ले तत्व पाळावे अन् नाही पाळायचे असेल तर फालतचू ा वाद
करु नये. जेणेकरुन देशाच्या अखांितेला व सावशभौमतेला धक्का
पोहोचेल.
आपलव
अांकुि शिांगवडे नवगपरू ९९२३७४७४९२

ही कादबां री
रजपतू योदध्् याांच्या शौयाशला
सवदर सिवपशत

महाराणी सांयोगीता आवण पथ्ृ वीराज
(कवदबां री)

अक
ां ु ि शिगां वडे

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

वहदां स्ू थान असा देश की ज्या देशात लोभाला अवधक महत्व
वदलां गेलां. हे परु ातन काळापासनू अस्तीत्वात आहे. आजपयांत जे
काही यगु झाले असे वहदां चांू े ग्रांथ माांितात. त्या ग्रांथानसु ार अगदी
कृ तयगु ापासनू जर पावहलां तर लोभानां कोणाला सोिलेलां नाही.
ज्यावेळी समद्रु मथां न झालां. त्यावेळी जी वस्तच
ांू ी वाटणी झाली. त्या
वाटणीतही लोभच वदसनू येतो. इद्रां हा देवाांचा राजा असनू त्याला
आपलां राजपद जावू नये असांच वाटायचां. त्यामळ
ु ां देव आवण
दानवाचे यद्
ु होत. त्यातच सवश जगाची मावहती ठे वणारा नारद हा
ज्याप्रमाणे देवाांना मावहती द्यायचा. त्याचप्रमाणे दानवाांनाही मावहती
द्यायचा. पण त्याच्या मनात कपट नव्हता. परांतू जसजसा काळ
बदलला आवण अमृतवाटप झालां. त्यानसु ार दोघाांनाही अमृताची

समान वाटणी न झाल्यानां व अमृताची राांगेनसु ार वाटणी झाल्यानां
राक्षसवीर देवाांच्या रागां ेत बसला. त्यानां अगदी ती बेईमानी नसली
तरी ती बेईमानी करुन अमृत प्राशन के लां. त्यातच तो अमर होवू
नये. म्हणनू त्याचा वशरच्छे द के ला गेला. तेच घिलां त्ेतायगु ातही.
त्ेतायगु ात तर ववभीषणाला त्याच्या कुरघोिी स्वभावानां
रावणानां हाकलनू वदलां. त्यातच घरका भेदी लांका ढहाये झाल्यानां
रावणाला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यानांतर आला
द्वापरकाळ.
द्वापर काळ तर रक्तरांजीतच रावहला. या काळात ऐन सईु च्या
टोकावरही मावेल, एवढीही जमीन मी देणार नाही असां दयु ोधनानां
म्हटल.ां त्याचां कारणही तसांच होत.ां त्या दयु ोधनाला ती पाच पािां वां
त्याच्या काकाची मल
ु ां वाटतच नव्हती. मग ती काकाची नाहीत तर
त्याांना राजसत्तेत वाटा का द्यायचा? कारण पांिूने वकांदम ऋषीचा वध
के ल्यानां त्यानां वदलेल्या शापानां त्याला मल
ु ां होणार नाही हे
दयु ोधनाला मावहत होतां. त्यामळ
ु ां माझ्या काकाला मल
ु ां झालीच
कशी? हा दयु ोधनाचा प्रश्न होता. त्यातच द्यतु कलेत खद्दु द्रोपदीला
िावावर लावण्याचा काही अवधकार नसतानां ा पािां वानां ी वतला
िावावर आपली मालमत्ता म्हणनू लावलां आवण ते हरले. त्यातच
झालेल्या अपमानाचा बदला द्रोपदीनां घेतला. परांतू द्यतु खेळणे

आवण त्यात आपल्या पत्नीला िावावर लावणे ही काही मदश म्हणनू
पािां वानां ा शोभणारी गोष्ट नव्हती.
आता हे यगु पावहले की नाही असे प्रश्न करणारी मांिळी जेव्हा
पाषाणयगु ापासनू मानवाचा अभ्यास करायला लागली. तेव्हा
माकिापासनू उत्िाांत होत होत माणसू बनला हे िावीनच्या
वसद्ाांतानसु ार वसद् झालां. त्यातच धमशही स्थापन झाले असेही ग्रांथ
साांगतात. मग वजथे धमश वतथे कलह उत्पन्न झाले. शेवटी लोकाांनी
आपआपला धमश वाढववण्यासाठी काहींनी प्रेमानां तर काहींनी
लोभानां तर काहींनी दहशतवादानां आपआपला धमश वाढवला. परांतू
यामध्ये धमश वाढववताांना दहशतवाद आणायला नको होता. परांतू
तो आणल्यानां दहु ी माजली. यामध्ये मी श्रेष्ठ अशी भावनाही तयार
झाली. त्यातच अशी भावना तयार झाल्यानां जो भावाभावात सघां षश
वनमाशण झाला. त्याचाच पररपाक की काय, मै नही तो तु भी नही
अशा इषेनां अरबाांना भारतात यायला भाग पािलां गेलां. त्यातनू च
पवहला मस्ु लीम व्यक्ती आला. त्याचां नाव मोहम्मद वबन कासीम.
त्यानां आपला इस्लाम धमश राजा दावहरनां कबल
ू करावा. म्हणनू
त्याचेवर अनन्वीत अत्याचार के ले. पढु े त्याचे मांिु के कापनू ते
आपला काका हज्जाजला पाठवले. त्यानांतरच्या काळात सत्तेवर
आलेल्या पृथ्वीराज चौहानचेही तसेच हाल के ले. त्याचेही आधी
िोळे फोिले गेले. नतां र त्यानां स्वतः मृत्यसू कवटाळले. त्यानतां र

सभां ाजीचेही मोगलाांनी तसेच हाल के ले. त्याांचेही िोळे फोिले.
जीभही कापली.
हे सवश का घिलां? याची जर शहावनशा के ली तर आपलेच
लोकां याला कारणीभतू ठरले आहेत. राजा दावहरचेवेळी या
देशातच राहात असलेल्या मोक्षवासव व ज्ञानमत याांनी कुरघोिी
करुन मोहम्मद वबन कासीमला भारतात बोलवल.ां बदल्यात वसांधचां
राज्य मागीतलां. त्यासाठी त्याांना मदत के ली. त्यातच राजा दावहर
जरी शरू असला तरी मारला गेला. पण शेवटी काय वमळालां
ज्ञानमताला. मोहम्मद वबन कासीमनां त्या दोघानां ाही ठार के ल.ां तमू
उनके नही तो हमारे कहााँ हो सकते है। असां म्हणत. यातच मोहम्मद
वबन कासीमचां बरोबर होतां. तरीही लोकां सधु ारले नाहीत. म्हणनू च
पढु े पृथ्वीराज चौहान घिलां.
पृथ्वीराज चौहानच्या वेळीही याच देशातल्या जयचांदानां
मोहम्मद घोरीला बोलावलां. बदल्यात वदल्लीचां राज्य मागीतल.ां
यातच मोहम्मद घोरी आला. त्यानां जयचांदाच्या मदतीनां पृथ्वीराज
चौहानला बांदी बनवलां. त्यातच त्याचे िोळे व पृथ्वीराजचा अांत.
जयचदां ालाही काही वमळालां नाही. त्यावेळीही तू उनका नही तो
हमारा क्या होगा। म्हणत मोहम्मद घोरीनां जयचांदाला वदल्ली येथे
फासीवर लटकवलां. त्यानांतरही लोकां सधु ारले नाही. अगदी

सभां ाजी महाराजाांच्या काळातही गणोजी वशके नां बदला घेण्यासाठी
वफतरू ी के ली व सभां ाजीला पकिून मक
ु रबशखानाच्या हवाला के ल.ां
त्यातच वबचा-या सांभाजीला ववरमरण पत्करावां लागलां. सगळी
वफतरू ी आवण सगळ्या त्याच इवतहासाच्या पनु रावृत्त्या.
ज्यावेळी इग्रां ज भारतात आले. तेव्हाही तेच
घिलां.रघनु ाथरावानां राजा बनण्यासाठी इग्रां जाांची मनधरणी के ली.
तसेच वमरकासीमला मारण्यासाठी वमरजाफरही इग्रां जाांना वमळाला.
परांतू इग्रां जाांनी वमरजाफरला मदत के ली. परांतू राजपद वदलां का? तर
त्याचां उत्तर नाही असच
ां आहे. तसेच रघनु ाथरावानां ा राजपद वदलां
का? त्याचेही उत्तर नाही असांच आहे.
ज्यावेळी इग्रां जाच
ां ां राजकारण या देशात सरुु होतां. त्यावेळीही
काही लोकां इग्रां जाांना मदत करीत होते. काही लोकां मदत करीत
नव्हते. जे मदत करीत नव्हते. ते िाांतीकारक म्हणनू ओळखले
जाई. पण जे मदत करीत होते. त्यानां ा तरी काय वमळाल?ां तर
त्याचांही उत्तर नाही असांच आहे.
आज देश स्वतत्र्ां य आहे. आमच्या इवतहासाची नेहमी
पनु रावृत्ती होत आहे. ते आम्हाला मावहत आहे. तरीही आम्ही
आजही सधु रायला तयार नाही. साध्या लहान लहान गोष्टीसाठी
आम्ही आमचां जमीर ववकतो आहोत आवण स्वतःला गल
ु ाम करुन

घेतो आहोत. आमच्या अशाच स्वभावामळ
ु े आमच्यावर परकीय
लोकां राज्य करतील नाहीतर काय? आज धमाांधता एवढी
वाढलेली आहे की धमाशसाठी आम्ही काय करतो आहोत ते
आम्हालाच कळत नाही.
आमच्या या देशात आज अनेक धमश वास करीत असले तरी
पवु ीपासनू असणारे या देशातील वहदां ू राजे हे सवहष्ट्णू होते. तसेच ते
दयावानांही. त्याांनी मोहम्मद वबन कासीमनां के लेल्या चौदा स्वायानांतरही पांधराव्या स्वारीवेळी माफ के ले. तसेच मोहम्मद घोरीनां
के लेल्या बारा स्वा-यानतां रही त्याला माफ के ले. परांतू त्या मोहम्मद
वबन कासीम तसेच मोहम्मद घोरीनां काय के ल?ां त्याांनी एकदा
वजांकल्यानांतर त्याांना मरायला भाग पािल.ां हा वहदां स्ू थानचा
इवतहास आहे. आम्ही दयाळू आहोत. आमचा भारतही दयाळू
आहे. या धरणीवर परािमी, दयाळू राजे जन्माला येतात. तसेच
देवही जन्म घेतो. तसेच वफतरू ही जन्माला येतात. छत्पती वशवाजी
राजानां ी म्हटलां की वफतरू ीमळ
ु ां राज्याला धोका असतो. म्हणनू
लोकहो परािमी म्हणनू जन्माला या. दयाळू म्हणनू जन्माला या.
वफतरू म्हणनू नाही. तसेच आतातरी बदला. कारण आपला भारत
सवहष्ट्णू आहे. दयावान आहे हे आधी लक्षात घेण्याची गरज आहे.
******************************

ती अग्नी वनघत होती त्या राखेतनू . ती राख शाांत झाली
नव्हती. त्या राखेत त्या जीवतां स्रीयाच
ां ां शरीर होत.ां ज्याांनी आपल्या
पतीप्रती नव्हे तर आपल्या देशाप्रती स्वावभमान बाळगला होता.
ज्याांनी आपल्या देशासाठी अब्रू ववकली नव्हती. तर देशाची शान
अबाधीत ठे वण्यासाठी जोहार के ला होता.
जोहार आवण तोही लाल वकल्ल्यात. लाल वकल्ल्यालाही
लाज वाटत होती तो जोहार पाहून. कारण त्या वकल्ल्यानां त्याांचां
अवस्तत्व नव्हे तर अब्रू वाचवली नव्हती. म्हणनू की काय, त्या
वकल्ल्यात त्या ववरागां णाच्ां या वचताच
ां ी आग धगधगत होती.
सारा आसमांत त्या वचता पाहून घाबरला होता. त्याांच्या
छातीतही धगधगत होत्या त्या ज्वाला. ज्या वहदां स्ू थानच्या गभाशतनू
वनघत होत्या. जो वहदां स्ू थान. त्या वहदां स्ू थाननां आपल्या
सरु क्षीततेसाठी वकत्येक वहदां स्ू थानी राजाांचे रक्त प्राशन के ले होते.
तरीही त्या वहदां स्ू थानची तहान भागली नव्हती. कारण या देशात
गद्दाराांची फौज होती.
वहदां स्ू थान......... ह्या वहदां स्ू थानची लाल माती वकत्येक
सालापासनू प्रवसद् होती. ह्या वहदां स्ू थानच्या भमु ीवर वकत्येक वीर
पैदा झाले होते. तसेच हा वहदां स्ू थान परु ातन काळापासनू वीराांच्या
जन्माची खनु रावहला होता. ज्या वहदां स्ू थानला पवू ी सोन्याची

वचिीया म्हणत असत. त्यामळ
ु ां च ववदेशी मांिळी या देशात येत
असत आवण ह्या वहदां स्ू थानला नेस्तनाबतू करीत असत.
लाल वकल्ल्यानां अनभु वलेला तो प्रसांग मनाला हेलावणारा
होता. प्रसांग होता राणी सांयोगीतेचा. ज्या राणीनां राजा मरताच
क्षणाचीही वाट न पाहता लाल वकल्ल्यावर जोहार के ला होता.
कारण वतला मावहत होतां की या देशात आता मोगली राज येणार
आहे. तो मोगली राज, ज्या मोगलाांनी आतापयांतच्या काळात
स्रीयाांची रक्षा के ली नव्हती तर त्या स्रीयाांना आपल्या देशात नेवनू
आपल्या काजीच्या स्वाधीन के लां होत.ां
राजा दावहर.......असाच वहदां स्ू थानातील वसांधचा एक राजा
होता की ज्या राजाला हरववल्यावर मोहम्मद वबन कासीमनां त्याच्या
दोन्ही मल
ु ींना म्हणजे पररमाल व सयु शकुमारींना बगदादच्या
काजीच्या स्वाधीन के ले होते. तो इवतहास सांयोगीतेला मावहत
होता. त्यामळ
ु ां च वतनां लाल वकल्ल्यावर जोहार करण्याचा वनणशय
घेतला.
जोहार झाला होता. सयां ोगीतासह राज्यातील अनेक
मवहलाांची राखराांगोळी झाली होती. ती राख वदसत होती. बाकी
काही वदसत नव्हतां त्या लाल वकल्ल्याच्या चार वदवारीत.

कुतबू द्दु ीन ऐबक. गल
ु ाम होता तो मोहम्मद घोरीचा. पण तो
शरू असल्यानां त्याला घोरीनां आपल्या सैन्य अवभयानाचा प्रमख
ु
बनवलां होतां. तो तक
ु श स्थानचा रवहवासी असनू त्याचे मायबापही
तक
ु ीच होते.
त्यावेळी गल
ु ाम ववकायची प्रथा होती. त्यातच दास व्यापारी
हे गावोगावी, देशोदेशी जावनू व्यापार करीत असत. ते दासाांना घेत
असत आवण त्यातच ते व्यापारी त्याांना योग्य प्रवशक्षण देवनू
राजाांची सेवा करण्यासाठी राजसत्तेला ववकून टाकत असत. राजेही
आपली सेवा करण्यासाठी गल
ु ाम हवे म्हणनू गल
ु ाम खरे दी करीत
होते. त्यातील कुतबू द्दु ीन ऐबक हा एक बालक होय. पढु े त्यानां
गल
ु ाम वांशाची स्थापना के ली.
दास व्यापारी लोकाांनी कुतबू द्दु ीनला काजी फकरुद्दीन अब्दल
ू
अजीज कूफीला ववकलां. त्या काजीनां कुतबू द्दु ीनला सैन्य आवण
धामीक वशक्षण वदल.ां त्यासोबतच आपल्या मल
ु ानां ाही. परांतू
अब्दल
ु ाांनी कुतबू द्दु ीनला परत
ू अजीज मेल्यानांतर त्याच्या मल
ववकलां. त्याला आता मोहम्मद घोरीनां ववकत घेतलां होतां. घोरीनां
त्याला सैन्य अवभयानाच्या प्रमख
ु पदापवु ी त्याला घोिदळाचा
प्रमख
ु बनवलां. ज्यावेळी हा कुतबू द्दु ीन ऐबक लहान होता. त्याला
चांद्रमा की देवता असे प्रेमाने म्हणत असत

. परांतू ददु वै ानां वनशापरू च्या बाजारात ववकल्यानांतर त्याला
कोणीही चद्रां मा ची देवता म्हणू शकत नव्हते. कारण तो आता
गल
ु ाम झाला होता.
असा हा कुतबू द्दु ीन ऐबक. ज्यावेळी पृथ्वीराज चव्हानला बदां ी
बनवलां गेलां आवण त्याला गजनीला नेण्यात आल.ां त्यावेळी त्यानां
कुतबू द्दु ीनला आदेश वदला की त्यानां पृथ्वीराज चव्हानच्या सवश
राण्या व मल
ु ींना घेवनू गजनीला यावां. त्या सवाांना आपण काजीला
भेट देव.ू
तसां पावहल्यास त्यावेळी लढाईत वजक
ां लेल्या राजे
रजवाि्याांच्या सांदु र सांदु र राण्या तसेच त्याांच्या मल
ु ींनाही परकीय
मस्ु लीम शासक आपल्या काजींना हरमसाठी भेट देत असत. राजा
दावहरच्या वेळीही तसांच घिलां होत.ां अगदी आजही तेच
करण्यासाठी मोहम्मद घोरीच्या आदेशानसु ार कुतबू द्दु ीन ऐबक
करीत होता. त्यानां वदल्लीच्या लाल वकल्ल्याला वेढा घातला
होता. ज्या वकल्ल्यात सांयोगीतेसह इतरही काही राण्या व
राज्यातील काही मवहलाही उपस्थीत होत्या. ज्या वस्रयाांचे पती
तराईच्या लढाईत मारले गेले होते.
सतीप्रथा वाईट प्रथा होती. पतीच्या वनधनानांतर त्या पतीच्या
शय्येवर सती जाणां अथाशत अग्नीहोमकांु िात स्वतःला जाळून घेवनू

सपां वणां. ही कुप्रथा होती. पण सांयोगीता आपल्यासाठी व आपल्या
सखींसाठी ती प्रथा वापरणार होती. त्याचां कारणही तसांच होत.ां पती
मरणानांतरही आपल्या पतीची अस्मीता दख
ु ावली जाणार नाही हा
वतचा उद्देश होता. तसेच फक्त एवढाच उद्देश नव्हता तर अखांि
वहदां स्ु थानची अस्मीता दख
ु ावली जावू नये हा ही वतचा उद्देश होता.
त्यासाठीच ती जोहार करणार होती.
सतीप्रथा ही वतच्यासाठी वतचा स्वाभीमान वटकववणारी प्रथा
वाटत होती. कारण जर वतनां ती प्रथा वापरली नसती तर वतचाच
नाही तर या अखिां वहदां स्ू थानचां सौभाग्य मोहम्मद घोरीनां धळ
ु ीस
वमळवलां असतां. यात वकांचीतही कमीत्व नव्हत.ां
***********************************

कुतबू द्दु ीननां वदल्ली वस्थत लालवकल्ल्याला वेढा घातला
होता. त्याचेजवळ भरपरू सैन्य होते. ते सैन्य जे मोहम्मद घोरीचे
गल
ु ाम होते. त्या सैन्यात के वळ इतर देशातीलच नाही तर
भारतातीलही गल
ु ाम होते. ती गल
ु ामाच
ां ी फौज घेवनू कुतबू द्दु ीन
हत्तीवर आरुढ होवनू बसला होता.
वदल्लीचा लाल वकल्ला अभेद्य असा वकल्ला होता. त्याच्या
चारही बाजांनू ी खपु दरू वर यमनु ा नदीचां पाणी खपु खोलवर पसरलां
होतां. समजा शत्ू ते पाणी पार करायला वनघालाच तर त्या पाण्यात
ते मरुन जातील. कारण त्या पाण्यात मोठमोठ्या मगरी होत्या. तसेच
वकल्याच्या तटबांदीवर काही पहारे करीही होते. जे भाल्यानां वा
बाणानां त्या पाण्यात वशरणा-या सैवनकाच
ां ा वेध घेवू शकत होते.
त्या वकल्ल्याला एकच दरवाजा होता. त्या दरवाजाच्या बाहेर
एक पल
ु बाांधला होता. ज्या पल
ु ावरुन वकल्ल्यातील प्रजाजन जाणां
येणां करीत असत. असा तो वकल्ला अभेद्य असा वकल्ला होता.
त्या वकल्याला सहजासहजी कोणाला वजांकता येत नव्हते.
आज लाल वकल्ल्याभोवती यमनु ेचां पाणी वदसत नाही. यमनु ा
दरुू न वाहते. पण त्या पाण्यात मगरी वदसत नाही. तसेच ते तटबांदीवर

उभे राहणारे सैवनकही वदसत नाहीत. जे भाल्याचे अचक
ू नेम
लावायचे नव्हे तर बाणाचेही अचक
ू नेम लावायचे.
सयां ोगीतेनां जोहार करण्यासाठी वकल्ल्यात वचता तयार के ल्या
होत्या. वतला मावहत होतां की शत्ू हा तो वकल्ल्याच्या दरवाजाच्या
बाहेर असणारा पल
ु ांही तोिून टाकून वकल्ल्यात प्रवेश करील व
आपल्याला पकिून नेवनू आपले वशलभांग करे ल. अगदी यामळ
ु ां च
त्या वचता. वतला पावलोपावली शत्ांच्ू या हालचालीची मावहती
वमळत होती. तसां पाहता सांयोगीता ववचार करीत होती की आपले
सैन्य कमी आहेत. ते सैवनक शत्ू सैन्यासाठी परु णार नाहीत. तो
शत्.ू ........ ज्या शत्चू ां बल मोठां आहे. त्याांच्याजवळ शेकिो हत्ती
आहेत.
तो लाल वकल्ल्याचा दरवाजाही अभेद्य होता. त्याला शेकिो
अनकांु चीदार वखळे लावले होते. जर त्या दरवाज्याला हत्तीने धिक
मारलीच तर त्या हत्तीच्या मस्तकात ते वखळे वशरतील व ते हत्ती
मरतील. त्यातच दरवाजा तटु णार नाही व आपण सरु क्षीत राहू शकू.
वकल्ल्याच्या बाहेरच शत्ू सैन्यात जयचांदाचा मल
ु गा होता.
तो बवहणीची रक्षा करायची सोिून शत्ांश
ू ी हातवमळवणी करुन
होता. त्याचां कारणांही तसांच होत.ां त्याचा बाप जयचांदाचां राजा

पृथ्वीराजशी पटत नव्हतां. त्याची चारपाच कारणां होती. पवहलां
कारण होतां सांयोगीतेचा वववाह.
सयां ोगीता ही जयचांदाची मल
ु गी होती. ती खपु च सांदु र होती.
वतनां पृथ्वीराजाचे अनेक वकस्से ऐकले होते. ते वकस्से ऐकून वतचां
प्रेम पृथ्वीराजवर वनमाशण झालां होत.ां ते अपरीमीत प्रेम होतां.
कधीकधी ती त्याच्या स्वप्नातही येत असे. तो कधीतरी वमळणार
असां वतला वाटत होतां. पण तो वतला कसा वमळणार. वतलाही भीती
होती की कदावचत तो वमळायच्या पवु ी आपले विील आपली
हत्या करे ल. परांतू वतनां विष्ट्ण गाथा ऐकली होती. विष्ट्ण रुख्मीनीचा
वववाह हे असच एक उदाहरण होतां वतच्यासमोर. त्यामध्येही वतचा
भाऊ हा वतच्या विष्ट्णाचा शत्चू होता हे वतला मावहत होतां. तरीही
वतनां श्रीकृ ष्ट्णाशी पळून जाऊन वववाह के ला. हे वतला मावहत झालां
होतां. त्यामळ
ु ां वतही त्या इवतहासाची पनु रावृत्ती करु पाहात होती.
दसु रां कारण होतां. ते म्हणजे राजपद. वदल्लीचा राजा
अनांगपालनां पृथ्वीराजला वदल्लीचा राजा बनवलां होत.ां त्या
वदल्लीचां राजपद आपल्याला वमळे ल असां जयचांदाला वाटत होतां.
त्याचां कारणांही तसच
ां होतां. ते म्हणजे जयचदां व पृथ्वीराज हे दोघहां ी
अनांगपालचे नातू होते. एक मोठ्या मल
ु ीचा मल
ु गा होता तर दसु रा

लहान मल
ु ीचा. जयचांद हा मोठा होता. त्यामळ
ु ां त्याला साहजीकच
वाटत होतां की अनगां पाल नांतर तोच राजा बनावा.
वतसरां कारण होतां ते म्हणजे जयचांदाच्या बापाचा मृत्य.ू
जयचदां ाचे विील ववजयचदां हे पृथ्वीराजचे विील सोमेश्वर
चव्हाणचे चागां ले वमत् होते. काही ग्रांथात ववजयचांद व सोमेश्वर ह्या
दोघाांनीही वदल्लीचा शासक अनांगपालच्या मल
ु ींशी वववाह के ला
असा उल्लेख आहे. तर काही ग्रांथात सोमेश्वरचा वववाह ज्या
कपशरू ीदेवीशी झाला. ती कपशरू ादेवी वत्परु ी शासक अचल याांची पत्ु ी
होती. हे िॉक्टर पारसनाथ वसहां यानां ी पृथ्वीराज आवण त्याच
ां ा काळ
या पस्ु तकात वलवहलेलां आहे. तसेच रम्भामांजरी पस्ु तकानसु ार
ववजयचांद्रच्या राणीचां नाव सांदु री देवी होतां. ही वदल्लीचा शासक
अनगां पालची मोठी मल
ु गी होती.
सोमेश्वर चव्हान हा अणोराज चव्हानचा लहान मल
ु गा होता.
अणोराज चव्हाणच्या मृत्यनू तां र सोमेश्वर चव्हाननां काही काळ हा
चालक्ु य राजा कुमारपाल याांच्या दरबारात व्यथीत के ला. त्याच
वठकाणी पृथ्वीराज चव्हानचा जन्म झाला.
जेव्हा कुमारपालनां कोकण देशचा राजा मवल्लकाजशनू वर
आिमण के लां. त्यावेळी सोमेश्वरनां शत्च्ू या हत्तीवर कुदनू
मवल्लकाजशनू चा वध के ला.

******************************
चव्हान वांशाचा सांस्थापक चाहमान राजाला मानलां जातां.
त्याच्याच नावावरुन चव्हान नाव पािलां गेल.ां पढु ां चव्हान वश
ां
भारतात अग्रेसर झाला. याच चाहमानच्या वांशात वासदू वे नावाचा
एक व्यक्ती होवनू गेला.ज्यानां साम्भर नावाच्या गावी चव्हान राज्य
स्थापन के ल.ां तसेच त्याच गावी एक तलावही बाधां ला. तोच तलाव
साम्भर झीलच्या नावानां ओळखला जावू लागला. याच चव्हान
राजाांपैकी दबु शलराज प्रथम याने अनेक यद्
ु के लीत व भरपरू धन
गोळा के ल.ां ज्यामळ
ु ां चव्हान राज्य बळकट बनल.ां
याच दबु शलराजाच्या मल
ु ाचां नाव गवु क होतां. पढु ां त्याला
गोववदां म्हटलां जावू लागल.ां ज्यानां पढु े वसांधच्या मस्ु लीम
राज्यपालाला हरवलां होतां. या गोववांदानांतर त्याचा मल
ु गा चांद्रराज
गादीवर बसला. त्यानांतर पन्ु हा गवु क वद्वतीय राजा बनला. गवु क
वद्वतीय राजानांतर त्याचा मल
ु गा चांदन राजा बनला. या चांदननां तोमर
राजा रुद्रेणला हरवलां. त्यातच त्याला ठार के लां. त्यानांतर त्याचा
मल
ु गा वाक्पवतराज गादीवर बसला.

वाक्पवतराजच्या नांतर त्याचा मल
ु गा वसांहराज गादीवर बसला.
त्यानां प्रवतहाराशी मक
ु ाबला के ला. त्यानां वदल्लीच्या तोमर
राजालाही हरवलां. त्यानांतर त्याचा मल
ु गा ववग्रहराज वद्वतीय राजा
बनला.त्यानां गजु रातचा शासक मल
ु राजला पराजीत के लां. तसेच
त्याने मस्ु लीम लटु ारुांनाही पराजीत के लां होतां.
ववग्रहराजनतां र त्याचा लहान भाऊ दबु शल राज वद्वतीय राजा
बनला. त्यानां नािालच्या चव्हान राजाला पराजीत के लां. त्यानांतर
त्याचा उत्तरावधकारी गोववांद राज वतसरा राजा बनला. त्यानां मस्ु लीम
शासकानां ा हारवलां. त्यानतां र वाक्प्रती वद्वतीय राजा बनला. त्यानां
मेवािचा राजा अम्बाप्रसादला यद्
ु ात हारवलां. वाक्प्रतीच्या नांतर
वीयशराम राजा बनला.
ददु वै असां की या वीयशरामला नािौलच्या चव्हानाांनी हरवलां.
त्यानांतर मालवाच्या परमार वांशाचा राजा नरे श भोजनां त्याांना
हरवल.ां
वसांहराजचा उत्तरावधकारी दबु शलराज तृतीय झाला. त्यानां
गजु रातच्या राजाला हारवलां. त्यानतां र त्याचा भाऊ वीरसींग व
ववग्रहराज तृतीय राजा बनले. याच ववग्रहराज तृतीयनांतर त्याचा
मल
ु गा पृथ्वीराज प्रथम राजा बनला. त्यानांतर त्याचा मल
ु गा
अजयराज राजा बनला. या अजयराजनां अजमेर शहर वसवल.ां तो

फार परािमी राजा होता. त्यानां मालवाचा परमार राजा
नरवधशनलाही हरवल.ां तसेच गजनीच्या सेनेचाही पराभव के ला.
त्यानांतर त्याचा मल
ु गा अणोराज राजा बनला.
अणोराज राजा.......त्यानां अनि
ु मे ११३३ इ ते ११५५ इ
पयांत राज्य के लां. त्यानां मस्ु लीम शासकाांना हरवलां तसेच
चालक्ु याांनाही हरवलां. परांतू त्याचा मल
ु गा जगदेवनांच त्याचा वध
के ला.
जगदेवनां आपल्या बापाचीच हत्या के ल्यानांतर राजवसांहासन
प्राप्त के ल.ां त्यानां जास्त वदवस शासन के लां नाही. त्याचा भाऊ
ववग्रहराज यानां काही वदवसातच त्याची हत्या के ली. त्यानांतर
ववग्रहराज चतथु शनां इ स ११५८ ते इ स ११६३ पयांत राज्य के ले.
याच राजानां तोमराांना पराजीत करुन वदल्ली तसेच आसपासच्या
प्रदेशावर कब्जा के ला. याच ववग्रहराजानां मसु लमानाला पराजीत
के ल.ां त्यानां पांजाबचाही काही भाग आपल्या ताब्यात घेतला. त्यानां
चालक्ू य राजा कुमारपाललाही हरवलां. तसेच त्यानां दगु ाशची वनमीती
के ली.
ववग्रहराजनतां र बढ अपर गाांगेय राजा बनला. तो लवकर मरण
पावला. त्यानांतर पृथ्वीराज वद्वतीय राजा बनला. त्यानां ११६९ पयांत

शासन के लां. त्यानां काही वकल्ल्याची वनमीती के ली. तो मरण
पावल्यानांतर अणोराजचा मल
ु गा सोमेश्वर राजा बनला.
सोमेश्वर राजा बनला. त्याचा बालपणा हा गजु रातमध्येच गेला
होता. त्याची आई कांचनदेवी ही चालक्ु यराजा वसद्राज.
जयवसांहची मल
ु गी होती. परांतू वसद्राजशी अणोराजचे सांबांध
चाांगले नव्हते. परांतू तरीही सोमेश्वरचां लालनपालन कुमारपालनां
के ले होते. त्यानां कुमारपालच्या देखरे खीखाली अनेक यद्
ु ात भाग
घेतला. त्यामळ
ु ां सोमेश्वरलाही यद्
ु ाचा अनभु व झाला होता. सोमेश्वर
राजा बनताच त्यानहां ी अनेक यद्
ु के ले. त्यातच त्याला दोन मल
ु ां
झाली. एक हररराज व दसु रा पृथ्वीराज. हाच पृथ्वीराज तृतीय होता.
सोमेश्वरच्या सास-यानां म्हणजे अचलराज चेवद यानां
अजमेरच्या गादीवर सोमेश्वरला बसवलां. कारण अजमेरला ११६९
मध्ये असलेल्या पृथ्वीराज वद्वतीयच्या मृत्यनू ांतर तो वनःसांतान
असल्यानां सोमेश्वरला अजमेरचा शासक बनवल.ां
सोमेश्वर प्रतापी राजा होता. त्यानां बीजोवलया, रे वासा,
थोि,अणवाक आदी भाग वजक
ां ू न घेतला. परांतू याच वठकाणी भर
दरबारात सोमेश्वरचा भाऊ कानराईनां भर दरबारात काही
कारणास्तव अवन्हलवािाचा राजा प्रतापवसांह सोलांकीची हत्या
के ली. त्यातच प्रतापवसहां चा मल
ु गा शासक भोला भीमनां

बदल्याच्या भावनेनां अजमेरवर आिमण के लां. त्यातच सोमेश्वर
मारला गेला. त्यातच याच बदल्याच्या अग्नीतािां वात सोमेश्वरच्या
मल
ु ानां म्हणजेच पृथ्वीराजनां गजु रातवर आिमण के लां. त्यातच
भोला भीम मारला गेला.
******************************
चव्हान वश
ां ाच्या उत्पत्तीचा इवतहास पाहता काही परु ाणां
आपले ववचार माांितात आवण साांगतात की ज्या वेळी आबू
पवशतावर काही ऋषीमनु ी होमयज्ञ करीत होते. त्यावेळी काही राक्षस
त्याच्ां या होमयज्ञामध्ये बाधा उत्पन्न करीत असत. हा त्याच
ां ा यज्ञ
शाांततेसाठी असायचा. सृष्टीतील प्रदषू ण दरू करण्यासाठी हा यज्ञ
होता. परांतू राक्षसाच्ां या सततच्या त्ासानां ते ऋषीमनु ी कांटाळले व
त्याांनी आपला होमयज्ञ यशस्वी व्हावा यासाठी पवु श, पवश्चम, उत्तर
व दवक्षण वदशेला चार असे समाजातील व्यक्ती उभे के ले. जे शरू वीर
होते.
राक्षस म्हणजे नेमके कोण? ते दरोिेखोर असावेत. परांतू
शास्रपरु ाणात त्या दरोिेखोरानां ा राक्षस सबां ोधले गेले असावे अशी
शांका नाकारता येत नाही. अशा दरोिेखोराांना अिववण्यासाठी
चारही वदशेला ज्या शरु वीर लोकाांना उभे के ले. त्यात प्रवतहार,
परमार, चव्हाण व सोलक
ां ी ह्याच
ां ा समावेश होतो. ह्याच लोकाच
ां ा

वांशवेल वाढला व तेच आपआपल्या राज्याचे आधारस्तांभ बनले.
मग वतच मांिळी आपआपले राज्य वाचववण्यासाठी प्रसगां ी
आपल्या जीवावर खेळून प्रजेला वाचवू लागले. त्यातीलच एक
राजा सोमेश्वर व त्याचा मल
ु गा पृथ्वीराज होय.
चव्हान वांशात अनेक राजे हे परािमी होवनू गेले. त्यातील
शेवटचा परािमी राजा म्हणजे पृथ्वीराज चौहान होय. कारण
त्यानांतर चव्हान वांश लयास गेला व वदल्ली तख्तावर मस्ु लीमाांचां
राज्य वनमाशण झालां.
सोमेश्वर चव्हान व ववजयचदां हे चागां ले वमत् होते. ते असे
चाांगले वमत् की एकमेकाांना यद्
ु प्रसांगीही मदत करीत असत.
चव्हानला अग्नीवश
ां ी समजण्यात येत असे. ते शाकांबरी देवीची
पजु ा करीत. एकदाची ती लढाई. अनांगपालच्या राठोिसोबतच्या
लढाईचा क्षण. या लढाईत ववजयचांद देखीत सहभागी झाला होता.
त्यातच ते यद्
ु वजक
ां लां गेलां व अनगां पाल सोमेश्वर व ववदयचदां वर
मोहीत होवनू ववजयचांदला रुपसांदु री व सोमेश्वरला कमलावती
अशा दोन्ही मल
ु ी वदल्या. तेव्हापासनू अनांगपालचे सोमेश्वर व
ववजयचदां शी चागां ले घट्ट नाते तयार झाले.
इ स ११६९ ला सोमेश्वर गादीवर आल्यानांतर त्याचा वमत्
ववजयचदां ही कनौजच्या गादीवर बसला. यवन नेहमी नेहमी

वहदां स्ू थानवर स्वा-या करीत असत. कारण या भारताला सम्राट
समद्रु गप्तु च्या काळापासनू च सोन्याची वचिीया म्हणत असत. इथे
सोने जास्त प्रमाणात उपलब्ध होते. तसेच व्यापारी मालाचा जेव्हा
शोध लागला. तेव्हा येथील व्यापारी मालही चाांगल्या प्रतीचा
असायचा. त्यातच या देशातील लोकां कष्टीक असल्यानां त्याांना
गल
ु ाम चाांगली वकांमत वमळत होती. वशवाय या देशातील मल
ु ी ह्या
सदांु र असल्यानां त्या ववदेशी लोकानां ा आविायच्या. त्यातच
त्याांचीही खरे दी वविी के ली जात असे. खद्दु काजीच या देशातील
मल
ु ींवर भाळत असे. त्यामळ
ु ां यवन नेहमीनेहमी लढाया
करण्यासाठी वहदां स्ू थानवर स्वा-या करीत. त्याच
ां ां या देशातील
शरु वीर राजाांसमोर काही एक चालायचां नाही. ते स्वा-या तर करीत.
पण यद्
ु हारत असत. तसेच येथील राजे परािमी असले तरी दयाळू
असल्यानां ते उदार मनानां माफही करीत असत. ते राजे उदार मनाने
माफ करीत असल्यानां वारांवार त्याांना स्वा-या करायला मागश
मोकळा होत असे. त्याांना वाटायचे की एक ना एक वदवस आपण
याांना वजांकू आवण वहदां स्ू थानवर हुकूमत गाजव.ू
भारतीय लोकां हे यद्
ु ाच्या परांपरा व वनयम पाळत असत.
त्यात सयु श मावळला की शत्ू वकतीही कचाट्यात सापिला असला
तरी ते त्याला मारत नसत. राजा दावहरच्या वेळीही तसांच झालां
होत.ां देवल बदां राच्या लढाईत एकदा मोहम्मद वबन कासीम राजा

दावहरच्या मल
ु ाच्या कचाट्यात सापिला होता. तरीही सयु श
मावळल्यामळ
ु ां वनयम आि आल्यानां त्या मल
ु ानां त्याला सोिून
वदलां होतां. परांतू रात्ी यद्
ु करायचा वनयम नसताांनाही ज्ञानमताच्या
साहाय्यानां मोहम्मद वबन कासीमनां ऐन मध्यरात्ी सगळे गाढ झोपेत
असताांना देवलच्या वकल्ल्यावर हल्ला चढवला होता. त्यामळ
ु ां
राजा दावहरच्या मल
ु ाला देवलचा वकल्ला लढववताांना अपयश
आलां होत.ां
ते ववदेशी सगळे वनयम धाब्यावर बसवत असत. हेच
पृथ्वीराज चव्हानच्या बाबतीतही घिलां होत.ां त्यालाही तसांच
पकिण्यात आलां. ऐन मध्यरात्ी राजा पृथ्वीराज गाढ झोपेत
असताांना.
******************************
एकदा यवनानां ी वहदां स्ू थानवर के लेला हल्ला. त्यात
ववजयचांदनां सोमेश्वरला मदत के ली. त्या लढाईत ववजयही वमळाला
सोमेश्वरला. परांतू त्या लढाईत ववजयचांद मारला गेला. त्यावेळी
जयचदां लहान होता.
ववजयचांद मरण पावताच जयचांद अगदी अल्पवयात गादीवर
बसला. तसा तो लहान असल्यानां रुपसदांु री राज्य साांभाळत होती.

त्यातच ववजयचांदचा एक भाऊ होता जयमल. त्याची इच्छा होती
की यात सोमेश्वरमळ
ु ां च त्याचा भाऊ ठार झाला असावा.
जयचांद गादीवर बसताच त्याच्या कानाशी लागनू व
रुपसदांु रीला भिकवनू ववजयचदां हा सोमेश्वरमळ
ु ां च मरण पावला
असां साांगनू जयमल भिकवू लागला.परांतू जयचांद आवण रुपसांदु री
भिकले नाहीत. त्यातच जयमलचां भावावर असलेलां वनरवतशय
प्रेम. जयचांद व रुपसांदु री भिकले जरी नसले तरी तो मात् भिकला
होता. त्याला वाटत होतां की तो एक ना एक वदवस जयचांदला
सोमेश्वरच्या ववरोधात भिकवेलच
ां . अशी जणू भीष्ट्मप्रवतज्ञा करुनच
जयमल तयारीला लागला होता. त्यातच पृथ्वीराजचा जन्म झाला.
******************************

पृथ्वीराज व चांदबरदाईचा जन्म एकाच वदवशी व एकाच
तारखेला झाला होता. तो योगायोगच होता. त्यामळ
ु ां त्याच
योगायोगानां ते एकमेकाांचे जीवलग वमत् बनले होते. पृथ्वीराज
जेव्हा लहान होता. तेव्हा त्याचे विील सोमेश्वर याांनी त्याला
वशक्षणासाठी आबू पवशतावरच ऋषीच्या आश्रमात पाठवले. याच
ऋषीच्या आश्रमात राहून पृथ्वीराजनां वेगवेगळ्या स्वरुपाच्या
वशक्षा ग्रहण के ल्या.
सवाशत मोठां होतां लष्ट्करी वशक्षण. पृथ्वीराजनां राजकीय
वशक्षण, तलवारबाजी व भाल्यासह शब्दभेदी बाण
चालववण्याचीही वशक्षा घेतली होती. लहानपणापासनू च तो फारच
हुशार होता. त्याचे वकस्से लोकां आपल्या मल
ु ाांना साांगत असत.
सयां ोगीता ही अशीच मल
ु गी. जसजसा पृथ्वीराज
लहानपणापासनू परािम करायचा. त्याचे वकस्से इतर लोकां जसे
आपल्या मल
ु ानां ा साांगायचे. तसेच वकस्से जयचदां च्या पत्नीनांही
सांयोगीतेला साांगीतले होते. त्यातच एक वकस्साही वतनां ऐकला
होता पृथ्वीराजबद्दल. तो वकस्सा होता चांद्रलेखाचा.
चांद्रलेखा ही फारच सांदु र होती. वतच्यावर बरे च लोकां मोवहत
झाले होते. पण वतचां प्रेम होतां वमवहर हुसैनवर. वमवहर हुसेन हाही
गजनीत राहात असे. ज्या गजनीत मोहम्मद घोरी राज्य करीत होता.

अचानक एके प्रसांगी मोहम्मद घोरीच्या समक्ष चांद्रलेखा आली
असता त्याचां वतच्यावर प्रेम जिलां व त्यानां वतला मागणी घातली.
परांतू वतनां ती मागणी साफ नाकारली व वमवहर हुसैनला त्याबद्दल
साांगीतलां.
वमवहर क्षणाचाही ववलांब न करता भारतात आला. त्यानां
यवु राज पृथ्वीराजचा आश्रय घेतला. ही गोष्ट मोहम्मद घोरीला
मावहत झाली व मोहम्मद घोरी वमवहरला ठार करण्यासाठी सैन्य
घेवनू भारतात आला. त्यातच त्याला पृथ्वीराजचा फार राग आला
होता.
******************************
भारतीय राजे हे वचनाचे पक्के होते. 'प्राण जाय पर वचन न
जाय' अशी त्याांची भवु मका होती. त्यातच पृथ्वीराजनां वमवहर
हुसेनला त्याचां आवण वचत्लेखाचां रक्षण करायचां वचन वदलां होत.ां
अशावेळी मोहम्मद घोरी आला.
मोहम्मद घोरीनां एका दतू ाकरवी पृथ्वीराजला सदां श
े पाठवला
की त्यानां ब-या बोलानां वमवहर हुसेन व वचत्लेखाला त्याच्या
हवाली करावां. तसां पाहता पृथ्वीराज हा भारतीय राजा असल्यानां

व त्यानां वमवहर हुसेनला व वचत्लेखाला तसां वचन वदल्यानां त्यानां
मोहम्मद घोरीच्या दतू ाक
े पाठवला आवण ठामपणानां
ां िून सदां श
साांगीतलां की तो वचत्लेखाला मोहम्मद घोरीच्या ताब्यात देणार
नाही. मग यद्
ु झालां तरी चालेल.
पृथ्वीराजनां मोहम्मद घोरीचा धिु कावलेला प्रस्ताव. त्यावर
मोहम्मद घोरी फारच वचिला. त्याच्या पायाखालची वाळू सरकली
आवण त्यानां यद्
ु ाचां रणवशांग फांु कलां.
यद्
ु सरुु झालां होतां. दोन्ही सेना लढू लागल्या होत्या. त्यातच
पृथ्वीराज यद्
ु वजक
ु ात
ां ला. पण ददु वै असां की वमवहर हुसेन या यद्
वीरगतीस प्राप्त झाला. तसेच त्याला वजथे दफन करण्यात आल.ां
वतथेच वचत्लेखाही सती गेली. त्यातच पन्ु हा एकदा घोरीनां
पृथ्वीराजला माफी मागीतली व पृथ्वीराजानां उदार मनानां त्याला
माफ करुन टाकलां.
हेच मदतीचे व उदार मनाचे वकस्से सांयोगीता ऐकत होती.
त्यातच ती एकतफी का होईना, पृथ्वीराजवर प्रेम करीत चालली
होती. वतला वाटत होतां की जो व्यक्ती परवकय शत्ल
ू ाही शरण देतो.
त्याच्या प्रेमाचां रक्षण करण्यासाठी तो प्रसांगी यद्
ु लढतो नव्हे तर
शत्ल
ू ाही माफ करतो. तो महान राजा आहे. आपण त्याच्याशीच
वववाह करायला हवा. काहीही झाले तरीही.......

सयां ोगीता पृथ्वीराजवर प्रेम करु लागली होती. जो वतच्या
बापाचाच शत्ू होता. वजच्या विीलाला आता पणू शतः वाटत होतां
की वतच्या आजोबा ववजयचांदला सोमेश्वरनां जाणनू बजू नू मारलां.
जयचांदचे विील ववजयचदां चे मृत्यल
ू ा कवटाळताच
जयमलनां जयचांदचे भरलेले कान, त्यातच आणखी यवनासोबत
एक लढाई झाली. त्यावेळी त्या लढाईत जयचांद व जयमलही होता.
या लढाईत पृथ्वीराजचा ववजय तर झालाच. पण जयचांद गांभीर
जखमी झाला. त्याला त्याच अवस्थेत कसेबसे जयमलने वाचवनू
आणले आवण सागां ीतले की यात पृथ्वीराजचा िाव होता की
जयचांद मरताच कनौजची राजगादी वा राज्य वमळवता येईल.
यासाठीच त्याच्या विीलानां ववजयचांदला मरु वदलां. कारण त्याचे
लक्ष के वळ कनौजवरच नाही तर वदल्लीवर आहे. जी वदल्लीची
राजगादी जयचांदला वमळू शकते. याचा परीणाम असा की आता
जयचांदच्या लक्षात आलां. पृथ्वीराज हा आपला शत्ू आहे. आता
त्याचेसोबत शत्सू ारखाच व्यवहार करावा. हेच वतसरां कारण
पृथ्वीराजला समाप्त करणारां ठरलां.
चवथां कारण होत,ां ते म्हणजे सयां ोगीताचा वववाह. सयां ोगीता
जयचांदची पत्ु ी होती. वतचां पृथ्वीराजवर वनरवतशय प्रेम होतां. ती
सांदु र होती. ती कुणाच्याही लक्षात येईल अशी.

बालपणापासनू सांयोगीता ही तेजस्वी होती. वतला
बाल्यावस्थेतच हत्तीवर बसणे, घोि्यावर बसनू घिु सवारी करणे
ह्या गोष्टीची ववशेष आवि होती. वतला लढाईत मोठमोठे परािम
करणे फार आवित असे. वतला लहानपणापासनू च वशकारही
आवित होती. वतनां राजप्रासादात राहात असतानां ा तलवारबाजीचां
व भाल्याचां वशक्षण घेतलां होत.ां तशी ती वांशानां राजपतू असल्यानां

राजपतु ाांच्या वस्रया ह्या कणखर असाव्यात हे ती आधीपासनू च
जाणनू होती.
वतला ज्याप्रमाणे परािम आवित असे. त्याप्रमाणे वतला
ववशेष करुन परािमाच्या गोष्टीही आवित. वतला परािमाच्या
गोष्टी वतची आजी रुपसांदु री साांगत असे.
ती राजधानी शेजारी असलेल्या रोपवाटीके त जायची आवण
ववचार करायची की आपण काय करायला हवां. जसजसी ती
तरुणाईत येवू लागली. तसतसी ती राजाांच्या परीिमाांच्या गोष्टी
ऐकायला लागली. त्यातच अगदी कमी वयात पृथ्वीराज वजक
ां त
असलेल्या लढाईचां वणशनही ती ऐकायची.
पृथ्वीराज लहान होता. तरी तो एकटा घोि्यावर स्वार होवनू
वदल्लीला त्याचे आजोबा अनांगपालला भेटायला जायचा. वाटेत
काही इषाशवान राजे त्याची वाट अिवत. त्यावेळी तो त्याच
ां ा
मक
ु ाबला करायचा. त्यातच वहस्रां प्राण्याांचाही. एकदा तर त्यानां
एका वसांहाशी टक्कर घेवनू त्याचा जबिाही फािला होता.
राजा जयचांदाची मल
ु गीही कधीकधी अनांगपालच्या घरी
जायची. कारण वतचेही वदल्ली दरबाराशी सांबांध होते नव्हे तर वतची
नाळ वदल्ली दरबाराशी जळ
ु लेली होती. त्यातच या वदल्लीमध्ये
वतची एकदा पृथ्वीराजशी भेट झाली.

पृथ्वीराजही तरुण झाला होता. त्याचे वववाहही झाले होते.
पण तरीही तो सदांु र वदसत होता. तसां त्याला पवहल्यावेळी पाहताच
तो वतला आविला आवण ती त्याच्या प्रेमात पिली.
जसजसे वदवसां जावू लागले. सयां ोगीतेचां प्रेम तसतसां
वाढायला लागलां होत.ां वतला तोच वतच्या स्वप्नातही वदसत होता.
त्यातच तोच आपल्याला पती म्हणनू वमळावा हेही वतच्या मनानां
हेरलां होतां. जसजसे वदवसां जावू लागले. तसतसे वतला राहावसां
वाटत नव्हत.ां
आपली मल
ु गी सयां ोगीता वयात येत आहे हे पाहून राजा
जयवसांगाला वतच्या वववाहाची वचांता पिली. एकदा त्यानां
सयां ोगीतेला ववचारलां की वतचा वववाह करायचा आहे. तेव्हा वतच्या
मनात असलेलां वतनां साांगावां. तसां राजपतु ाांमध्ये इवच्छत वर
वमळववण्याची मभु ा होती. सांयोगीता म्हणाली,
"वपताश्री, माझ्या मनात पृथ्वीराज असनू मला पृथ्वीराज
सोबतच वववाह करायचा आहे. काय आपण सहमती द्याल."
"पत्ु ी, काय म्हटलां. वववाह अन् तोही पृथ्वीराज सोबत! तल
ु ा
कळतांय तरी का की तो आपला शत्ू आहे."

"ते वैगेरे काही नाही वपताश्री. मी त्याला मनापासनू वरलां
म्हणजे वरल.ां मी त्याला माझ्या ह्रृदयात बसवलां आहे. मी वववाह
करील तर त्याचेशीच करील."
"पत्ु ी, तू वेिी तर झाली नाही. ह,ां मी तझ्ु यासाठी एक करु
शकते. ते म्हणजे तझु ां स्वयांवर घोषीत करु शकते. मग जो राजा तल
ु ा
आविेल. त्याच्याशी तू वववाह करु शकते."
"अन् नाही आविला तर........"
"आविेलच तल
ु ा. देशोदेशीचे राजकुमार येतील. शरु वीर.
तसां पावहलां तर पृथ्वीराज माझ्या दरबारातील द्वारपाल शोभू शकतो.
मी तर त्याची मतु ी बननू द्वारपालच्या जागेवर ठे वेल. त्याची
योग्यताच द्वारपाल बनण्याची आहे."
"वपताश्री, तो शरु वीर आहे. मावहत आहे एकदा त्यानां
वाघाचाही जबिा फािला होता. अन् ववशेष म्हणजे त्यानां
वचत्लेखालाही सांरक्षण वदलां होतां."
"हो, ते सगळां बरोबर आहे. पण पत्ु ी तो आहे आपला शत्ू
ना. मावहत आहे, ज्यावेळी त्याचे विील सोमेश्वरचां यद्
ु झाल.ां
त्याला मदत कोणी के ली होती?"
"कोणी के ली होती?"

"तझ्ु या आजोबानां. अन् बदल्यात काय वमळालां
आपल्याला? आपण वहरावनू बसलो तझ्ु या आजोबाांना. मावहत
आहे तल
ु ा. सोमेश्वरनां जर मनात ववचार के ला असता तर माझे
विील ववजयचांद वाचले असते. पण सोमेश्वरनां तसां के लां नाही.
कारण त्याचा िोळा होता आपल्या कनौजवर. अन् दसु री गोष्ट.
जेव्हा परत यवनानां अजमेरवर राज्यावर आिमण के लां. तेव्हाही मी
प्रत्यक्ष लढाईत भाग घेवनू यवनावर ववजय वमळवला. पण काय
झालां, मावहत आहे. मी जबर जखमी झालो. बरां झालां तझु े दसु रे
आजोबा जयमल आले आवण त्याांनी मला वाचवलां. म्हणनू मी
वाचलो. नाहीतर मी आज वदसलो नसतो. अन् हो हे राज्यही वदसले
नसते."
"वपताश्री तम्ु ही गैरसमजतु ीचे वशकार झाले आहात. तम्ु हाला
कसां समजवावां तेच मला कळत नाही."
"ते काही नाही. तू त्याचा नाद सोि म्हणजे सोि."
सयां ोगीता चपू बसली. वतला काय करावां तेच सचु त नव्हत.ां
त्या वदवसापासनू ती अगदी रुक्ष वाटत होती. वतचां जेवणही कमी
झालां होतां. वतला सारखी पृथ्वीराजचीच आठवण येत होती.
वतला येणारी पृथ्वीराजची आठवण वतला बेचैन करुन जात
होती. काय करावां ते सचु त नव्हते. विील जयचांदाला वतनां

समजावनू पावहलां. परांतू काहीच उपयोग झाला नाही. तसां वतला
वाटलां. आपण एक पत् वलहावां पृथ्वीराजला आवण ते पत् पाठवावां
पृथ्वीराजला. तसा ववचार वतच्या मनात येताच वतनां पृथ्वीराजला
पत् वलवहलां. त्यात वलवहलां की
'हे वप्रयवरा, मी तम्ु हाला मनापासनू वरले आहे. तम्ु हालाच
माझे प्राणनाथ बनववण्याची इच्छा आहे. पण यात माझे विील
जयचांद याांचा ववरोध आहे. काय करावे सचु त नाही. मी तमु चे
वकस्से स्वतः या कानानां ऐकले आहेत. तमु चां वसांहाचां तोंि
फािण्याचां धािस इतर कुणाही राजकुमाराांना जमणार नाही. तमु चां
वदल्लीला एकटां जाणां हे कुणालाही जमणार नाही. एवढां ववलक्षण
धािस तम्ु ही के लां आहे. एवढांच नाही तर तम्ु ही या लहान वयात
अनेक लढायात परािम के लेला असनू तम्ु ही शरु वीर आहात असे
मला वाटते. तेव्हा तम्ु ही जर खरांच शरु वीर असाल तर मला या
जोखिातनू मक्त
ु करुन न्याल व माझ्याशी वववाह कराल एवढीच
आशा करते.
तमु चीच सखी
सांयोगीता
******************************

सयां ोगीताचां प्रेम वाढत चाललां होत.ां त्याचबरोबर वतच्या
आशाही वाढत चालल्या होत्या. वतचे पत्ावर पत् पृथ्वीराजला
जयचदां ाच्या आिून पाठवणे सरुु होते. त्याचे उत्तरही पृथ्वीराज
पाठवनू वतच्या मनात आशा पल्लवीत करीत होता. त्यातच
सांयोगीताला आता वदवस काढणे कठीण झाले होते. वतची काांती
सक
ु त चालली होती. वतचे ओठ सक
ु त चालले होते. चेहरा वनस्तेज
पित चालला होता. िोळ्याखाली काळी वतशळ
ू ां फे र धरुन नाचू
लागली होती. ओठावर काळा रांग येवनू ठे पला होता.

जयचांदचां आपल्या मल
ु ीकिां जेव्हा लक्ष गेलां. तेव्हा त्याच्या
मनात वचतां ेचां वातावरण वनमाशण झाल.ां त्याला कारण तेही नेमकां
कोणतां ते कळायला मागश नव्हता. त्याला वाटायला लागलां की
असांच जर सरुु रावहलां तर एक वदवस आपली मल
ु गी आपल्या
हातातनू जाईल. तसा तो ववचार करु लागला. ववचाराअांती त्यानां
सांयोगीतेची भेट घेतली.
"सयां ोगीता, असां कोणतां कारण आहे की तू एवढी वनराश
वदसतेय?"
"..........." सयां ोगीता काहीच बोलली नाही. तसा पन्ु हा
जयचांद म्हणाला.
"सयां ोगीता, मी काय म्हणत आहे. ते कळत आहे का?"
सांयोगीता भानावर आली. तशी म्हणाली,
"काय वपताश्री?"
"मी म्हटलां तू अशी उदास का? काय कारण आहे?"
"काही नाही वपताश्री." सांयोगीता बोलली.
सयां ोगीता बोलली खरी. पण त्या बोलण्यानां राजा जयचांदाला
अजनू वचांतेत टाकलां. तोही ववचार करु लागला. त्यातच त्याला
ववचार आला की आता आपल्या मल
ु ीचा वववाह करायला हवा.

******************************
सयां ोगीता खपु लािाची मल
ु गी होती जयचांदाची. तो
सयां ोगीतेवर वनरवतशय प्रेम करीत होता. त्यामळ
ु ां त्याला वचतां ेची
गोष्ट वाटत होती. ती वचांता त्याला सतावत होती की वतचा वववाह
करायला हवा.
आज जयचांद ववचार करीत होता की सांयोगीताचा वववाह हा
करणे भाग आहे. कारण तो वववाह जर के ला तर आपली मल
ु गी
सख
ु ी होईल असां त्याला वाटल.ां त्यातच त्यानां वववाह
करण्यासांबांधी सांयोगीतेची भेट घेतली. म्हणाला,
"बाळ सयां ोगीता. तू उपवर झाली आहेस. तझु ा वववाह करावा
अशी माझी इच्छा आहे. तेव्हा तू तझ्ु या वववाहासाठी तयार हो. साांग
तझ्ु यासाठी मल
ु गा पाहू की तझु ा वववाह स्वयांवर पद्तीनां करु?"
जयचांदाचा प्रश्न. सांयोगीता म्हणाली,
"वपताश्री, आपल्याला जसां वाटते तसां करा."
जयचांद स्वतःला चिवती राजा म्हणवत होता. त्याला त्याचां
चिवतीपण जाणवत होतां. त्यातच त्यानां स्वयवां राची घोषणा के ली.

ज्यावेळी राजा जयचांदानां सांयोगीताच्या स्वयांवराची घोषणा
के ली. त्यावेळी त्यानां त्या स्वयवां राचां आमत्ां ण सा-या
राजारजवाि्याांना वदली होती. ते राजेरजवािे जे सांयोगीतेला पसांत
नव्हते. पण पृथ्वीराजला काही त्यानां सचु ना वदली नाही. त्यातच
त्यानां बाकी राजेरजवाि्याांना दाखववण्यासाठी पृथ्वीराजचा पतु ळा
बनवला. तसेच तो पतु ळा आपल्या प्रवेशद्वाराजवळ ठे वण्याची
घोषणा के ली. तो पतु ळा बनववण्यामागेही काहीतरी त्याचा हेतू
होता. तो हेतू म्हणजे पृथ्वीराजचा अपमान करणे.
सयां ोगीताला त्यानां सागां ीतलां की वतनां वतच्या पसांतीच्या
इच्छीत वराला वनविावां. जो वतच्या आविीचा असेल.
******************************
सयां ोगीतेचा स्वयांवर जावहर झाला होता. त्यातच जयचांद
पृथ्वीराजचा पतु ळा बनवनू तो पतु ळा प्रवेशद्वाराजवळ ठे वणार आहे
हेही जावहर झालां होतां. त्यातच आपल्या विीलाचा िाव
सांयोगीतेला समजनू आला होता. तशी ती ववचार करु लागली
त्यावर उपाय काढण्याचा. क्षणातच वतला उपाय सापिला. आपण

त्या पतु ळ्यालाच वरमाला घालावी. जेणेकरुन राजा पृथ्वीराजच
आपला पती बनेल. त्यानतां र जे होईल ते पावहलां जाईल.
ववचाराचा अवकाश.........वतनां पृथ्वीराजला वचठ्ठी वलवहली.
त्या वचठ्ठीत पृथ्वीराजला स्वयवां राची सपां णु श मावहती वदली आवण
येण्याचां आमांत्ण वदलां. त्यातच त्या पतु ळ्याचीही कल्पना वदली
आवण साांगीतलां की पृथ्वीराजनां यावां व वतला घेवनू जावां. जर
शरु वीर असेल तर.
ती पृथ्वीराजची परीक्षाच होती. सांयोगीतेवर तो प्रेम करीत
होता. त्याला वाटत होतां की त्याला सयां ोगीता वमळावी. त्यामळ
ु ां
त्यानां योजना बनवली.
स्वयवां राचा वदवस उजळला होता. त्या वदवशी राजा जयचदां नां
एक पतु ळा बनवला होता. तो पतु ळा प्रवेशद्वारापाशी ठे वला. तसां
पाहता सवशत् आसनां ठे वण्यात आली होती. त्या आसनावर
देशोदेशीचे राजे बसले होते. त्या राजाांच्या वमशा लाांब लाांब होत्या.
त्या वमशाांवर ते सारखे सारखे पीळ देत होते. त्या सवश राजाांना वाटत
होतां की त्याांच्याएवढा शरु वीर जगात कोणीच नाही. अशात
वववाहसभेत पृथ्वीराजही जातीनां हजर होता. तो योजनेनसु ार त्या
पतु ळ्याच्या आि लपला होता. त्याला मावहत होतां की सांयोगीता

ज्यावेळी पतु ळ्याला वरमाला घालायला येईल. त्यावेळी आपण
बाहेर वनघनू सांयोगीतेला घेवनू पळून जाव.ां
या वठकाणी के वळ पृथ्वीराजच नाही तर त्याचे काही मात्तबर
सेवकही हजर होते. त्यात कै मारही होता.. पण ते वेगवेगळ्या
पोशाखात हजर होते.
सयां ोगीतेला सजववण्यात आले होते. वतनां लाल वस्र घातले
होते. त्यातच वतच्या हातात वरमाला देण्यात आली. ठरल्याप्रमाणे
सांयोगीता बाहेर आली. वतच्या हातात वरमाला होती. तसा
राजपिां ीत वतला घेवनू एका एका राजकुमाराजवळ जावू लागला.
त्यातच त्या राजकुमाराचा परीचयही साांगू लागला. त्यातच तो
परीचय सागां त असतानां ा ते राजकुमार स्वतःच्या वमशाांना पीळ काढू
लागले.
एक एक करता करता सवश राजकुमार सपां ले होते. आता
जयचांदाला वचांता पिली होती की ती वववाहासाठी एकतरी वर
वनविणार की नाही. तोच तो म्हणाला,
"पत्ु ी या राजकुमाराांमधनू एकतरी वर वनवि कर."
जयचांदाचां ते बोलणां राजकुमारी सांयोगीतानां न ऐकल्यासारखां
के लां. तसां वतनां इकिां वतकिां पावहलां. वतला योजनेनसु ार तो पतु ळा

वदसला.. तशी धावतच ती त्या पतु ळ्याजवळ गेली.त्याला अक्षदा
लावल्या व त्याला वरमालाही घातली.
सयां ोगीता करीत असलेलां दृश्य सगळे राजकुमार पाहात होते.
ते म्हणाले,
"पतु ळा! या पतु ळ्याशी वववाह के ला!" ते हसत होते. तोच
त्या पतु ळ्यापाठीमागे लपलेला पृथ्वीराज बाहेर आला. त्यानां
आपल्या म्यानातनू तलवार उपसली. तसा तो म्हणाला,
"चपू बसा राजकुमाराांनो, आता हसू नका. मी या सयां ोगीतेचा
पती. अजमेरचा राजा पृथ्वीराज. सोमेश्वरपत्ु पृथ्वीराज.
वनयमानसु ार ही माझी पट्टराणी झालेली आहे. वहनां माझ्याच
पतु ळ्याच्या गळ्यात वरमाला घातलेली आहे. त्यामळ
ु ां ती
वरमाला माझ्याच गळ्यात पिली आहे असां समजण्यात काहीच
हरकत नाही. अन् ज्या ज्या राजानां ा ही गोष्ट मान्य नसेल. त्यानां ी
माझ्याशी यद्
ु करावां.
दरबारात वेगवेगळे राजे महाराजे होते. पृथ्वीराजचां आव्हान
ऐकताच त्याांचां वपत्त खवळलां. ते लढाईसाठी तयार झाले. पृथ्वीराज
लढू लागला त्या वीराांशी. त्यानां थोि्याच वेळात काही राजाांचा
पराभव के ला. परांतू त्याच दरबारात जयचदां ही ते दृश्य पाहात होता.
त्यानां आपले सैन्य घेतले व तोही सैन्यतक
ु िी घेवनू मैदानात आला.

तोच त्यानां पावहलां की त्याची मल
ु गी ही पृथ्वीराजच्या पाठीमागां
बसलेली होती. त्याचा अथश असा वनघत होता की राजा पृथ्वीराजने
सांयोगीताचे अपहरण के लेले नसनू वनयमानसु ार सांयोगीतानेच
पृथ्वीराजचे अपहरण के लेले आहे. त्यामळ
ु ां नाईलाजानां जयचांदला
चपू बसावां लागलां.
सवश राजे महाराजे पृथ्वीराजशी लढत होते. हे पाहून बरी वेळ
नाही याचा ववचार करुन पृथ्वीराज सांयोगीतेला घेवनू पळून जावू
लागला. त्यातच त्याच्या मातब्बर सामांताांनी बाकीच्या राजाांना
वेठीस धरल.ां परांतू आपला राजा पृथ्वीराजावर आच येवू वदली
नाही. याच मठु भेिमध्ये पृथ्वीराजचा प्रधानमांत्ी कै मार वीरगतीस
प्राप्त झाला.
******************************

पृथ्वीराज व सांयोगीताचा वववाह पार पिला होता. परांतू
जयचदां आवण पृथ्वीराजचे आता सबां धां दृढ झाले नव्हते तर त्या
सांबांधात आता अजनू दरु ावा वनमाशण झाला होता. जयचांदाला
आपल्या मल
ु ीचाच नाही तर पृथ्वीराजचाही फार राग आला होता.
त्यातच त्याला वाटत होतां की आता आपण जीवांत राहून बरोबर
नाही. तसां पाहता जयमल त्याला भिकवीत असे.
जयचांदला सांयोगीताच्या वववाहाने प्रचांि राग आला होता.
काय करावे आवण काय नाही असे त्याला वाटत होते. त्यातच त्यानां
जयमलचा सल्ला घेतला. त्यानां साांगीतलां की आता आपण यात
घोरीची मदत घ्यावी. जी मल
ु गी बापाचां न ऐकता वववाह करते.
वतला आवण वतच्या पतीला मारुन टाकण्यावशवाय दसु रा पयाशय
नाही. यात आपले दोन फायदे होवू शकतात.,एक म्हणजे
ववजयचांदच्या वधाचा बदला वनघू शकतो व दसु रा फायदा म्हणजे
आपल्याला वदल्लीची राजगादी वमळू शकते. कारण घोरी हा
परदेशी आहे. तो या देशात राहणार नाही. तेव्हा या देशात गादीवर
कोणाला बसवेल? आपल्यालाच की नाही. पण त्यासाठी
घोरीकिून ती अट कबल
ू करवनू घ्यावी लागेल हे तेवढां मात् खरां.

आपल्या काकानां वदलेला सल्ला जयचांदला लाखमोलाचा
वाटला. त्यानां घोरीला वनरोप पाठवला की त्यानां वहदां स्ू थानात यावां
आवण आपल्याला पृथ्वीराजला हरवायला मदत करावी.
मोहम्मद घोरी. त्यालाही पृथ्वीराजला हरवायची मनापासनू
इच्छा होती. त्यानां यापवु ी वहदां स्ू थानवर सतरा स्वा-या के ल्या होत्या.
परांतू सवशच लढाईत त्याला पराभवाचा सामना करावा लागला
होता. परांतू त्यावेळी जयचांदसारखा कोणी वफतरू नव्हता
त्याचेजवळ की ज्याच्या साहाय्यानां तो पृथ्वीराजला वजांकू शके ल.
या सतरा स्वा-यात पृथ्वीराजनां मोहम्मद घोरीला सतरा वेळा माफ
के लां होतां.
ज्याप्रमाणे जयचदां आपल्या अपमानाचा व विीलाच्या
हत्येचा बदला घेवू पाहात होता. त्याप्रमाणे मोहम्मद घोरीही
पृथ्वीराज पासनू बदला घेवू पाहात होता. कारण पृथ्वीराज मळ
ु ां च
वमवहर हुसेनची प्रेवमका त्याला वमळाली नव्हती.
बेला पृथ्वीराजची मल
ु गी होती. तसेच कल्याणी जयचांदची
मल
ु गी होती. दोन्हीही त्या राजाच्ां या सपु त्ु ी नव्हत्या तर त्या
वहदां स्ू थानच्या सपु त्ु ी होत्या. तो वहदां स्ू थान ज्या वहदां स्ू थानावर
यवनाांची नजर होती.

बेला व कल्याणी लहानपणापासनू च सांदु र होत्या. तसेच त्या
वनभीिही होत्या. त्याच्ां या शरारतींना वहदां स्ू थान ओळखत होता.
राजा पृथ्वीराज व जयचांदाचे वबघिलेले सांबांध त्याांनी अगदी
जवळून पावहले होते. परांतू त्यानां ा ओळखता आले नव्हते की या
आपल्या मायबापाच्या आपसी वादात उद्या घोरी आपल्याला
घेवनू गजनीला जाईल व आपल्याला काजीच्या स्वाधीन करे ल.
भारत देश मळ
ु ापासनू महान अशा शरु वीराांचा देश रावहला
आहे. या शरु वीर राजेरजवाि्याांनी आपआपल्या रक्ताांनी या देशाचा
इवतहास वलवहलेला आहे. अशा शरु वीराच्ां या यादीत स्रीयाहां ी
अग्रभागी रावहल्या आहेत. या देशात गागी, मैत्ेयीसारख्या शास्रोक्त
खेळणा-या स्रीयापां ासनू तर आजच्या काळातील स्रीयापयांत प्रत्येक
स्रीयाांनी आपली भवु मका बजावली आहे. आपल्या देहाच्या
शेवटच्या थेंबापयांत या स्रीया परकीय शत्ांश
ू ी लढल्या नव्हे तर या
स्रीयानां ी मरणही पत्करलां. पण त्या कोणाच्या गल
ु ाम झाल्या नाहीत.
त्या स्रीयाांनी प्रसांगी जोहार के ला. पण परकीय लोकाांकिून आपले
वशलभांग होवू वदले नाही. त्याांनी आखरी वेळेपयांत भारताची अब्रू
राखली.
सतीप्रथा वाईटच प्रथा होती. तरीही त्या स्रीयाांंांना ह्या प्रथा
प्रवतष्ठेच्या वाटत होत्या. त्याचां कारण होतां त्याच
ां ी अब्र.ू

भारतीय स्रीया ज्या लढल्या. त्या राांगेत गागी, मैत्ेयीच नाही
तर आधवु नक काळातील जीजाबाई, येशबू ाई, अवहल्याबाई,
ताराबाई आवण झाशीची राणी लक्ष्मीबाई याांचा समावेश होतो.
भारतीय इवतहासात आज वजजाबाईच नाही तर साववत्ीबाई
व रमाबाईचांही नाव घेण्यात येतां. पण रमाबाईच्या जोिीला
असलेल्या सववताचां नाव घेतलां जात नाही. महाराज सांभाजीची
पत्नी येशबू ाईचां नाव घेतलां जात नाही. तसेच जो महाराज पृथ्वीराज
धमाशसाठी मरण पावला. त्याचेही सांभाजीसारखेच िोळे फोिण्यात
आले. पण त्यानां धमश बदलववला नाही. त्या महाराजाच
ां ी पत्नी
सांयोगीता व वतची ननद प्रथा याांनी घोरीच्या हाती लागनू आपलां
वशलभांग होवू नये ववदेशी लोकाांच्या हातनू व या भारताची अब्रू
जावू नये म्हणनू जोहार के ला. तसेच जयचदां ची मल
ु गी कल्याणी व
पृथ्वीराजची मल
ु गी बेला याांनी गजनी दरबारी पृथ्वीराज व जयचांद
वधाचा बदला तर घेतला. पण आपलां वशलभांग होवू नये म्हणनू
आत्मबवलदान पत्करल.ां त्याहीपवु ी झालेल्या राजा दावहरच्या मल
ु ी
पररमल व सयु शकुमारींनी याच भारताची अस्मीता अबाधीत
ठे वण्यासाठी बदला घेवनू आत्मबवलदान पत्करलां. परांतू आज
समाजाला बेला, कल्याणी, परीमल व सयु शकुमारी नेमक्या कोण? हे
काही अजनू ही मावहत नाही. त्यातच सांयोगीताही ब-याच जणाांना
मावहत नाही.

राजकुमारी बेला व कल्याणी तसेच राजकुमारी परीमल व
सयु शकुमारी या ख-याा ववरागां णा की त्याांनी वहदां स्ू थानला अपमानीत
करणा-या ववदेशी लोकाांना सबक तर वशकवलाच. व्यवतरीक्त या
भारतातांही वशलभांग होवू वदलां नाही. तसेच महाराज सांभाजीच्या
कै देनांतर जराही न िगमगता मराठ्याांचां साम्राज्य शाबतू ठे वणारी
येशबू ाई तसेच राजारामाच्या मृत्यनू ांतर औरांगजेबाच्या मृत्यपू यांत
औरांगजेबाला वशकस्त देणारी महाराणी ताराबाईनीां मराठी साम्राज्य
वटकवनू ठे वलां. त्या ववराांगणाांनाही आज आठववण्याची गरज आहे.
आज या वहदां स्ू थानच्या धरणीवर अनेक स्रीया अशा झाल्या
की ज्याांचे पती रणमैदानावर वीरगतीस प्राप्त झाले.. पण त्याही
िगमगल्या नाहीत. त्याांनी परकीय लोकाांचा मक
ु ाबला के ला. बदले
तर घेतले. पण देशाची अब्रू जावू वदली नाही. त्या स्रीयाांसमोर खरां
तर भारतीय लोकाांनी नतमस्तकच व्हायला हव. पण आमचा
भारतीय समाज हा खरां तर स्वाथी आहे. तो फक्त आपला स्वाथश
पाहतो. यामळ
ु ां च हा भारतीय समाज ववदेशी लोकाच
ु ाम झाला.
ां े गल
तसेच त्याांचे गांभीर परीणाम देशातील सवशसामान्य जनतेला भोगावे
लागले.
महत्वाची गोष्ट अशी की आजच्या या भारतीय समाजानां
आज तरी सधु रावां. स्वाथशपणा सोिावा व चाांगलां वागावां. जेणेकरुन

पढु च्या वपढीला कधीतरी गल
ु ाम व्हावे लागणार नाही व गल
ु ामी
सहन करावी लागणार नाही.
******************************
जयचांदच्या बोलावण्यानसु ार मोहम्मद घोरी अठराव्या वेळी
भारतात आला. त्यानां पृथ्वीराजला सांदश
े पाठवला की त्यानां
यावेळी शरणागती पत्करावी व इस्लाम कबल
ू करावां. कारण
यावेळी तो पष्ट्ु कळ फौजफाट्यासह भारतात आला आहेंे.
यावेळी तो कोणाला हारणार नाही. तसां पाहता प्रत्येकवेळीच घोरी
भारतात येवनू अशाप्रकारच्या धमक्या द्यायचा. पण जेव्हा तो
पराभव पत्करायचा. तेव्हा आपोआपच शरणागती पत्करुन
पृथ्वीराज त्याला माफ करुन द्यायचा. ह्या धमक्या आज
पृथ्वीराजच्या अांगवळणी पिल्या होत्या. त्यातच त्यानां हार मानली
नाही. त्याला मावहत होतां की यावेळी जयचांदही मोहम्मद घोरीला
वमळाला आहे.
घोरीच्या जाचक अटी.. म्हणे इस्लाम कबल
ू कर. पण
स्वावभमानी व आपल्या धमाशचा प्रेमी असलेल्या राजा पृथ्वीराजनां
मोहम्मद घोरीच्या अटी मान्य के ल्या नाहीत.. त्यातच यद्
ु झाल.ां

त्या यद्
ु ात मोहम्मद घोरीचा पराभव झाला आवण आता घोरीवर
पृथ्वीराज आपल्या धनष्ट्ु यातनू बाण चालववणार. तोच सयु श
मावळला आवण वहदां स्ू थानच्या यद्
ु ाच्या वनयमानसु ार मोहम्मद
घोरी वाचला.
रात् झाली होती. मध्यरात् ओसरली होती. पृथ्वीराज झोपला
होता अगदी गाढ. त्याचबरोबर त्याचे सैवनकही गाढ झोपेत गेले
होते. मात् अजनू ही मोहम्मद घोरी जागाच होता आपल्या काही
वनविक सैवनकाांसह. तो आपल्या सैवनकाांना वचथावण्या देत होता.
तसां त्यानां त्याच रात्ी जयचदां ाची भेट घेतली. म्हणाला,
"आलमवीर जयचांदा, आमच्यावर तम्ु ही आमच्या बाजनू ां
असतानां ाही पृथ्वीराज भारी पितोय. आज आमचा पराभव झाला.
आमचा जीवच जात होता आज. पण सदु वै ानां आम्ही वाचलो. तो
तमु चा सयु श अस्तास गेला म्हणनू आम्ही वाचलो. आम्ही सयु ाशला
मानत नाही. चद्रां ास मानतो. तरीही तमु च्या सयु ाशनां वाचवलां
आम्हास. पण नाही. आम्ही आमच्या चांद्राची साक्ष घेवनू साांगतोय
की तमु च्या कोणत्याही वहदां स्ू थानच्या राजाला आम्हाला पराजयी
करता येत नाही..,तेव्हा काय करावे ते सागां ावे आम्हास."

राजा जयचांद चपू होता.तो ववचार करीत होता. पृथ्वीराजला
कसां हरवता येईल व अपमानाचा कसा बदला घेता येईल. तसा
मोहम्मद घोरी म्हणाला,
"सागां ावे आलमवीर. काही सल्ला द्यावा आम्हास."
"मी काय सल्ला देणार तम्ु हास."
"मग मीच साांगतो तम्ु हाला सल्ला. पटते काय ते बघाव.ां "
"बरां. सागां ा तमु च्या मनात काय आहे ते." जयचदां म्हणाला.
तसा मोहम्मद घोरी साांगू लागला.
"या चद्रां ाच्या साक्षीनां सागां तोय. आम्ही पृथ्वीराजवर आताच
स्वारी करतोय."
"म्हणजे?" जयचदां म्हणाला.
"आता यावेळी."
"पण आता तर रात् आहे."
"मग कोणां साांगीतलां की रात्ी यद्
ु करायचां नसतां."
"पण आमच्याकिे रात्ी यद्
ु करायचा वनयम
नाही.,आमच्याकिे सयु श मावळला की यद्
ु बांद होतांय. तसां
वनहत्यार व्यक्तींवर स्वारी करता येत नाही."

"ते तमु च्या देशाचे वनयम झाले. आमच्या देशाचे वनयम नाही.
ह,ां यद्
ु वजक
ां ायचां आहे ना. मग सारे वनयम धाब्यावर बसवनू च
वजांकावां लागेल की नाही. हां मला साांगा, तम्ु हाला वदल्लीचा
वजीरे आलम बनायचां आहे ना?"
"म्हणजे?"
"म्हणजे वदल्लीचा बादशाहा. आलमवीर वदल्ली सल्तनत
का."
"होय."
"मग आम्ही जसां करतो त्यावर ववश्वास ठे वा. तम्ु ही ही लढाई
वजक
ां तपयांत चपू बसा म्हणतो."
"पण यावेळी राजा पृथ्वीराज हा वनहत्ता असेल."
"म्हणजे?"
"शस्र नसेल ना त्याच्या हातात."
"मी साांगीतलां नाा आधी की ते तमु च्या वहदां स्ू थानचे वनयम
झाले यद्
ु ाचे. आमचे नाही. आम्हाला हो हे यद्
ु वजांकण्यासाठी
आमच्या वनयमानां चालू द्यावे. तम्ु हाला वदल्ली सल्तनतचे राजे
बनवायचे आहे ना. मग चपू बसावे तम्ु ही."

जयचांद चपू बसला. त्याला वदल्लीचा राजा पृथ्वीराज नसावा
असे वाटत होते. त्यातच त्याला स्वतः वदल्ली दरबाराचा राजा
बनायचे होते.
**********************************

ती रात् पृथ्वीराजसाठी काळरात् ठरली होती. कारण त्याच
रात्ी पृथ्वीराज पकिला जाणार होता मोहम्मद घोरीच्या वनयमाच्या
पायमल्लीनां.
जयचदां चपू बसताच घोरी आपल्या सैवनकानां ा म्हणाला,
"साांगीतल्यानसु ार सवशजण तयार आहात ना."
घोरीच्या बोलण्यानसु ार सवाांनी होकार वदला. त्याचबरोबर
सवश सैवनक महाराज पृथ्वीराजच्या शावमयानाकिे चालू लागले.
ज्या वठकाणी महाराज पृथ्वीराज गाढ झोपेत होते. तसा पृथ्वीराज
सापिताच मोहम्मद घोरीनां त्याच्या मानेवर तलवार लावली व
त्याला बांदी बवनलां. तसा कल्लोळ झाला व त्या कल्लोळात सगळे
पृथ्वीराजचे सैवनक सैरावैरा जीव वाचवीत पळायला लागले.
त्यातच मोहम्मद घोरीचे सैवनक पृथ्वीराजच्या सैन्याला सैरावैरा

राक्षसासारखे कापत सटु ले होते. तसां पाहता महाराज पृथ्वीराज बांदी
झाल्यानां पृथ्वीराज यद्
ु हारला होताच. तसा पृथ्वीराज िोळे
कुस्कारत म्हणाला,
"कोण कोण?"
"मी घोरी. तल
ु ा बांदी बनवायला आलोय."
"हा कोणता वनयम? एवढ्या रात्ी बांदी बनववण्याचा वनयम
कोणी बनवला? तू समोर ये मदश असशील तर......."
पृथ्वीराजनां असां म्हणताच मोहम्मद घोरीनां त्या महान
राजाच्या कानवशलात एक भिकावली. तसेच त्याचे मख
ु दोन
बोटाच्या वचमटीत धरुन त्या अधां ा-या रात्ी अिाळ वविाळ चेहरा
करीत म्हणाला,
"चपू बस. आता जर गस्ु ताखी करशील तर तझु ी गदशनच
उिवीन." परांतू तो वसांहाचा जबिा फािणारा महाराज पृथ्वीराज
होता. तसा तो आपल्या सैवनकाांना म्हणाला,
"घेवनू चला रे वतकिे आपल्या गजनीला. याला गजनीला
पाहून घेव.ू "
मोहम्मद घोरीचे ते शब्द. त्यासाठी त्याांनी महाराजा
पृथ्वीराजला त्या भयाण रात्ी साखळदिां ात जखिलां व राजाच्या
मदतीला कोणी येवू नये व आपल्या ताविीतनू पृथ्वीराज सटु ू नये

म्हणनू तेवढ्याच रात्ी त्याला गजनीला रवाना के लां गेलां. ती
तेवढीच भयाण रात्. ज्याप्रमाणे मोहम्मद घोरीनां पृथ्वीराजला बदां ी
बनवलां आवण आदेश वदला की याला गजनीला घेवनू चला. तसाच
दसु राही आदेश वदला की या राज्यात असणा-या या राजाांच्या
सगळ्या राण्या व याच्या कन्याांनाही घेवनू चला गजनीला.
त्याचबरोबर त्याचा गल
ु ाम कुतबू द्दु ीन ऐबक ती तयारी करु लागला.
पृथ्वीराजच्या त्या राण्यानां ा गजनीला नेण्यासाठी. तसेच
त्याचबरोबर त्याांच्या दरबारातील अनेक सांदु र सांदु र मल
ु ींना तसेच
त्याच्या मल
ु ींनाही गजनीला नेण्यासाठी. ज्या राजानां आतापयांत
सतरा वेळा स्वा-या करुन हारणा-या मोहम्मद घोरीला माफ के ल.ां
त्या राजाचा एकदाच व तोही पवहल्या वेळी पराभव होताच
त्याचेसोबत असां वतशन करताांना मोहम्मद घोरीलाही वैषमयतः
वाटत नव्हती.
**********************************
लाल वकल्ला हा वदल्लीतील एक प्रवसद् मघु लकालीन
वकल्ला आहे. याचे नाव लाल सगां मरवरी दगिावरून पिलेले
आहे. हा वकल्ला यमनु ा नदीच्या वकनारी बाांधला गेला. वदल्लीच्या

ऐवतहावसक, जन्ु या वदल्ली भागात लाल वकला वकांवा लाल वकल्ला
लाल वाळूचा खिकानां ी बनलेला आहे. हा वकल्ला पाचव्या मघु ल
बादशहा शाहजहाांने बाांधला होता. या ऐवतहावसक वकल्ल्याची
२००७ साली यनु ेस्कोने जागवतक वारसा म्हणनू वनवि के ली होती.
मोज माप. लाल वकला सलीमगिच्या पवू ेकिील बाजल
ू ा
आहे. लाल वाळूचा खिकाच्या तटबांदी आवण वभांतींमळ
ु े हे नाव
पिले. यामळ
ु े च त्याला चार वभांती बनतात. ही वभांत १.५ मैल (२.५
वक.मी.) लाांबीची असनू नदीच्या काठापासनू ६० फूट (१६ मीटर)
उांच आवण शहरातनू ११० फूट (३५ मीटर) उांच आहे. याचे
मोजमाप के ल्यानांतर असे लक्षात आले वक, ८२ मीटर चौरस ग्रीि
(चौखाना) वापरण्याची योजना आखली गेली आहे. लाल
वकल्ल्याचे पणू श वनयोजन के ले होते आवण त्यानतां रच्या बदलामां ळ
ु े
त्याच्या योजनेच्या मळ
ू स्वरूपात कोणताही बदल होऊ वदला
नाही, अठराव्या शतकात त्यातील बर्याच भागाांचे नक
ु सान काही
दरोिेखोराांनी व हल्लेखोराांनी के ले होते. १८५७ च्या पवहल्या
स्वातांत्र्याच्या यद्
ु ानांतर हा वकल्ला वब्रटीश सैन्याच्या
मख्ु यालयाच्या रूपात वापरला जात असे. या सैन्याने आपल्या
जवळपास ऐशां ी टक्के मांिप आवण बागाांचा नाश के ला. ही नष्ट
के लेली बाग आवण उवशररत भाग पनु सांचवयत करण्याची योजना
उम्मेद दावनश यानां ी १९०३ मध्ये सरू
ु के ली.

हा वकल्ला आवण राजवािा हा शहजानाबाद मध्ययगु ीन
शहराचा एक महत्त्वाचा कें द्रवबदां ू आहे. लाल वकल्ल्याची योजना,
व्यवस्था आवण सौंदयश हे मगु ल सजशनशीलताचे वशरोवबांदू आहेत,
जे शाहजहाांच्या कारवकदीत वशखरावर पोहोचले. या वकल्ल्याचे
बाांधकाम झाल्यानांतर स्वत: शाहजहाांने बरीच ववकास कामे के ली.
औरांगजेब आवण शेवटच्या मोगल राज्यकत्याांनी बरे च ववकासकाम
के ले. वब्रवटश काळात १८५७ च्या पवहल्या स्वातत्र्ां यलढ्यानांतर
सांपणू श ढाच्यामध्ये बरे च मल
ू भतू बदल के ले गेले. वब्रटीश काळात
हा वकल्ला प्रामख्ु याने तळ म्हणनू वापरला जात असे.
स्वातत्र्ां यानतां रही २००३ पयांत अनेक महत्त्वाचे भाग सैन्याच्या
वनयांत्णाखाली रावहले. लाल वकल्ला हा मोगल सम्राट शाहजहाांची
नवीन राजधानी शाहजहानाबादचा राजवािा होता. हे वदल्ली
शहराचे सातवे मवु स्लम-नगर होते. आपल्या राजवटीची प्रवतष्ठा
वाढववण्यासाठी तसेच नवीन बाांधण्याच्या महत्त्वाकाांक्षेला नवीन
सांधी देण्यासाठी त्याांनी आपली आग्रा येथील राजधानी बदलनू
वदल्ली येथे स्थलाांतररत के ली. हे देखील त्याचे मख्ु य हेतू होते. हा
वकल्ला देखील ताजमहाल आवण आग्रा वकल्ल्याप्रमाणे यमनु ा
नदीच्या काठावर वसलेला आहे. त्याच नदीच्या पाण्याने
वकल्ल्याला वेढले व खदां क भरला. त्याच्या ईशान्य वदशेची वभांत
जन्ु या वकल्ल्याला वेढलेली होती, त्याला सलीमगिचा वकल्ला

देखील म्हटले जाते. सलीमगि वकल्ला इस्लाम शाह सरू ी याांनी
१५४६ मध्ये बाधां ला होता. लाल वकल्ल्याचे बाधां काम १६३८
मध्ये सरू
ु झाले आवण १६४८ मध्ये ते पणू श झाले. परांतु काही
मताांनसु ार, याला प्राचीन वकल्ला आवण लालकोट शहर असे
म्हटले जाते, ज्याला शाहजहाांने ताब्यात घेतला आवण तो बाांधला.
लालकोट बाराव्या शतकाच्या उत्तराधाशत राजा पृथ्वीराज चौहान
याचां ी राजधानी होती. ११ माचश १७८३ रोजी शीखानां ी लाल
वकल्ल्यात प्रवेश के ला आवण वदवाण-ए-आम ताब्यात घेतला.
मोगल ववझराांनी आपल्या शीख साथीदाराांना शहरात आत्मसमपशण
के ले. करोर वसवां घया वमस्लचे सरदार बघेलवसगां धालीवाल याच्ां या
आदेशाखाली हे काम झाले.
वास्तक
ु ला. लाल वकल्ल्यात उच्च दजाशचे कला आवण
कलाकाराांचे कायश आहे. इथली कलाकृ ती पवशशयन, यरु ोवपयन
आवण भारतीय कला याांचे सांश्लेषण आहे, ज्याचा पररणाम वववशष्ट
आवण वेगळी शाहजहानी शैली होती. रांग, अवभव्यक्ती आवण
स्वरुपात ही शैली उत्कृ ष्ट आहे. लाल वकला हा वदल्लीतील एक
महत्त्वाचा इमारत गट आहे, ज्यामध्ये भारतीय इवतहास आवण
त्याच्या कलाांचा समावेश आहे. त्याचे महत्त्व काळाच्या मयाशदपे ेक्षा
अवधक आहे. हे बाांधकाम कौशल्य आवण सामथ्याशचे प्रतीक आहे.
सन १९१३ मध्ये, हे राष्ट्रीय महत्त्व स्मारक घोवषत होण्यापवू ी,

नतां रचा काळ जपण्यासाठी आवण जतन करण्यासाठी प्रयत्न के ले
गेले. त्याच्या वभतां ी अत्यतां जवटलतेने कोरलेल्या आहेत. वदल्ली
दरवाजा आवण लाहोर दरवाजा या दोन मख्ु य दरवाजाांवर या वभांती
खल्ु या आहेत. लाहोर गेट हे मख्ु य प्रवेशद्वार आहे. आत चट्टे चौक
आहे, ज्याच्या वभांती दक
ु ाने लावलेल्या आहेत. यानांतर एक मोठी
मोकळी जागा आहे, वजथे ते लाांब उत्तर-दवक्षण रस्ता ववभागते. हा
रस्ता वकल्ल्याला सैन्य व नागरी वाि्याच्ां या काही भागात ववभागत
असे. या रस्त्याच्या दवक्षण टोकाला वदल्ली गेट आहे.
कोरीव काम. लाहोर गेट ते चट्टा चौक जाणार्या रस्त्यापासनू
पवू ेकिील मैदानाच्या पवू ेकिील बाजल
ू ा कावनशवल बाांधले गेले
आहे. हे सांगीतकाराांसाठी राजवाि्याचे मख्ु य प्रवेशद्वार आहे.
दीवान-ए-आम. या गेटच्या पलीकिे आणखी एक मोकळे
मैदान आहे, जे वदवाणे-ए-आमचे अांगण असायचे. वदवाण-एआम. सवशसामान्यासां ाठी हा मोठा अगां ण होता. वदवाणच्या
पवू ेकिील वभांतीच्या मध्यभागी एक शोवभवांत वसांहासन बाांधले
गेले. हे सम्राटासाठी तयार के ले गेले होते आवण हे सल
ु ेमानच्या
राजगादीचे प्रवतरूप होते.
नहर-ए-बवहश्त. वसांहासनाच्या मागील बाजसू शाही खासगी
खोल्या स्थापण्यात आल्या आहेत. या प्रदेशात, पवू श टोकाला

यमनु ा नदीच्या काठावरुन उांच मांचावर बाांधलेल्या घमु ट इमारतींची
एक पक्त
ां ी आहे. हे मिां प नहेर-ए-बवहष्ट नावाच्या छोट्या कालव्याने
जोिलेले आहेत, जे सवश कक्षाांच्या मध्यभागी जाते. वकल्ल्याच्या
ईशान्य टोकाला असलेल्या शाह बजु शवर यमनु ेमधनू पाणी चढवले
जाते, तेथनू या कालव्याला पाणीपरु वठा होतो. हा वकल्ला कुराणात
नमदू के लेल्या स्वगश वकांवा स्वगाशनसु ार तयार करण्यात आला आहे.
येथे वलवहलेला एक श्लोक म्हणतो,
पृथ्वीवर कुठे ही स्वगश असल्यास, ते येथे आहे, ते येथे आहे,
ते येथे आहे. हा वािा मळ
ू तः इस्लावमक स्वरुपात बनववला गेला
आहे, परांतु प्रत्येक मांिप त्याच्या वास्तवु शल्पामध्ये वहदां ू वास्तक
ु ला
प्रकट करतो. लाल वकल्ल्याचा राजवािा शाहजनी शैलीचा उत्कृ ष्ट
नमनु ा दशशववतो.
राजवाि्यातील दवक्षणेकिील दोन वािे वियाांसाठी बनवले
आहेत, त्याांना जनाना म्हणतात: ममु ताज महल, जो आता एक
सांग्रहालय बनले आहे आवण रांग महल, ज्यात सांगमरवरी तलावाांची
छप्पर आहेत, ज्यामध्ये नाणार-ए-बवहष्ट्तात पाणी आहे.
दवक्षणेकिील वतसरा मांिप म्हणजे खास महल. त्यात शाही
खोल्या आहेत. यामध्ये रॉयल बेिरूम, प्राथशना हॉल, व्हराांिा आवण

मसु म्मन बजु श याांचा समावेश आहे. या बज्ु याशसह, सम्राट जनता
पाहत असे.
पढु ील मांिप म्हणजे वदवाण-ए-खास, जे राजाचे स्वतांत्खासगी असेंब्ली हॉल होते. हे सवचवात्मक आवण कॅ वबनेट आवण
नगरसेवकाांसह बैठकींसाठी वापरले जाते, मांिपामध्ये पेरा
ि्यरु ापासनू फुलाांच्या आकाराचे बनववलेले खाांब आहेत. त्यात
सोन्याचे नाणीही आहेत, आवण मौल्यवान रत्नेही आहेत. त्याची
मळ
ू छप्पर लाकिे बाांधलेल्या छतासह बदलले गेले आहे. यात
आता चादां ी सोन्याने सजली आहे. पढु ील मिां प हमाम आहे, जो
एक शाही स्नान होता, आवण तक
ु ी शैलीमध्ये बनववला गेला आहे.
येथे सांगमावर मगु ल अलांकार आवण रांगीबेरांगी दगि आहेत.
हमामाच्या पवश्चमेला मोती मवशदी बाांधली आहे. पढु े ते
१६५९ मध्ये बाांधले गेले होते, ते औरांगजेबाची खासगी मशीद
होती. हे लहान तीन घमु टाकार, कोरीव पाढां र्या सगां मरवरीचे
बनलेले आहे. याच्या मख्ु य उपखांिात तीन कमानी आहेत ज्या
अांगणात उतरतात.ज्या वठकाणी फुलाांचा गच्ु छ आहे. हयात बख़्श
बाग
याच्या उत्तरे स हयात बक्ष बाग नावाचा एक मोठा औपचाररक
बाग आहे. याचा अथश जीवनाची बाग. दोन कुळाांनी हे दभु ाजक

आहे. एक मांिप उत्तर दवक्षण कुल्याच्या दोन्ही टोकाांवर वसलेला
आहे आवण वतसरा नांतर १८४२ मध्ये शेवटचा मोगल सम्राट बहादरू
शाह जफरने बाांधला होता. हे दोन्ही िूच्या सभेच्या मध्यभागी
तयार के ले गेले आहे. मघु ल सम्राट शाहजहानने ह्या वकल्ल्याला
इ.स. १६३८ साली बाांधण्यास सरुु वात के ले व तो इ.स. १६४८
मध्ये पणू श झाला. लाल वकल्ला हा जगातील भव्य राजवाियापैकी
एक आहे. भारताच्या इवतहासाशी हा वकल्लाचे खोल सबां धां
आहेत. पांवित जवाहरलाल नेहरूांनी याच वकल्ल्यावरून भारत
स्वतांत् झाल्याची घोषणा के ली होती.
आधवु नक यगु ातील महत्त्व. लाल वकल्ला हे वदल्ली शहराचे
सवाशत प्रवसद् पयशटन स्थळ आहे, जे दरवषी लाखो पयशटकाांना
आकवषशत करते. १५ ऑगस्ट रोजी स्वातत्र्ां यवदनी पतां प्रधान देशाच्या
लोकाांना सांबोवधत करतात. हे वदल्लीतील सवाशत मोठे स्मारक
आहे. एक वेळ असा होता की या इमारतीत गटामध्ये ३००० लोक
राहत असत. पण १८५७ च्या स्वातत्र्ां यलढ्यानांतर हा वकल्ला
वब्रटीश सैन्याने ताब्यात घेतला आवण अनेक रवहवासी महल नष्ट
झाली. हे वब्रवटश सैन्याचे मख्ु यालयही बनववले गेले. या सांघषाशनांतर
लवकरच बहादरू शाह जफरवर खटला चालववण्यात आला. येथेच
नोव्हेंबर १९४५ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय लष्ट्कराच्या तीन
अवधकार्यावां र कोटश माशशल के ली. स्वातत्र्ां यानतां र १९४७ मध्ये हे

घिले. यानांतर भारतीय सैन्याने या वकल्ल्याचा ताबा घेतला. नांतर
विसेंबर २००३ मध्ये भारतीय सैन्याने ते भारतीय पयशटन
अवधकार्याांच्या स्वाधीन के ले. या वकल्ल्यावर विसेंबर दोनहजार
मध्ये लष्ट्कर-ए-तोयबाच्या अवतरे क्याांनी हल्ला के ला होता. त्यात
दोन सैवनक आवण एका नागररकाचा मृत्यू झाला. याला
काश्मीरमधील भारत-पावकस्तान शाांतता प्रविया ववस्कळीत
करण्याचा प्रयत्न असल्याचे माध्यमाांनी वणशन के ले.
लालवकल्ला हा वदल्लीला असनू त्याचां बाधां काम
शहाजहाननां के लेलां आहे. तो वकल्ला १६४८ ला पणू श झाला. असां
जरी असलां तरी त्याहीपवु ी या जागेवर लालकोट नावाचा तो
वकल्ला होता. हे नाकारता येत नाही.
या लाल वकल्ल्याला पृथ्वीराज चव्हानच्या काळात
लालकोट म्हणत. कारण येथील माती ही लाल रांगाची होती. हा
लालकोट पृथ्वीराज चव्हानच्याही आधी पासनू अनगां पालची
राजधानी रावहलेली आहे. या वकल्ल्याची एक वभांत आणखी एका
वकल्ल्याला लागलेली आहे.त्याला सलीमगि म्हणत. या
सलीमगिचा वकल्ला इस्लाम शाह सरु ीनां १५४६ ला बाधां ला.
काही इवतहासकाराच्या मतानसु ार या लालकोटावर शहाजहाननां
कब्जा करुन त्या जागेवर लालवकल्ला बाांधला. आता जर या

वकल्ल्याला पावहलां हा लालकोट पणू शतः शहाजहानी शैलीमध्ये
लाल वकल्ल्याच्या रुपानां उभा आहे.
या वकल्ल्याला लाल वकल्ला हे नाव लाल दगिामळ
ु े
वमळाले असनू याच्या वभांती १.५ मील लाबां म्हणजे २.५ वकमी
लाांब आहे.नदी तटावर याची उचाई साठ फुट आहे. तसेच शहरी
भागात ती उचाई एकशे दहा फुट आहे.
या वकल्ल्याची कलाकृ ती ही फारशी, यरु ोपीय व भारतीयाांनी
के लेली असनू हा वकल्ला स्थापत्यकलेचा अद्भुत नमनु ा आहे.
या वकल्ल्यात बाांधकाम के लेल्या वस्तू मध्ये नक्करखाना ही
एक वास्तू होय. हा महाल खास करुन सांगीतकाराांसाठी बनववण्यात
आला होता. दसु री वास्तू आहे वदवाण ए आम. हे वकल्ल्यातील
एका मैदानाला वदलेले नाव आहे. त्यानांतर नहर ए बवहश्त. हा एक
नहर आहे. नहर अथाशत कालवा. त्या वठकाणी अनेक इमारती उभ्या
आहेत. हेंे अनेक इमारतीचां नाव आहे. म्हणनू याला नहर ए
बवहश्त म्हटलां जात.ां या इमारतीत अनेक चबतु रे असनू या चबतु यावर बसले असता यमनु ा नदीचे वकनारे दृष्टीस पितात. या इमारती
बाांधण्याचा उद्देश म्हणजे स्वगाशची प्रावप्त करुन घेणे. कारण या
वठकाणाहून जो परीसर दृष्टीस पितो. तो परीसर स्वगाशसारखाच
वदसतो असां तज्ञाच
ां ां मत. अगर पृथ्वीवर स्वगश आहे तर तो इथच
ां

आहे. यासाठी हा भाग बाांधला गेला असावा. हा महाल इस्लामी
रुप धारण करीत असला तरी प्रत्येक मांिप हा वहदां ू वास्तक
ू ला
दाखवत असते. त्यानांतर या महालात जनानखाना देखील आहे. हा
जनानखाना दक्षीण भागात आहे. त्या वठकाणी नहर ए बवहश्तमधनू
पाणी येत असते. त्यानांतर खासमहल आहे. हाही महाल दक्षीण
परीसरातच आहे. या महालातनू बादशहा लोकाांना दशशन देत होते.
वदवान ए खास. हा भाग म्हणजे एक सभामांिप होता. सभा
घेण्यासाठी जी भव्यवदव्य इमारतीची उभारणी झाली. त्या
सभामिां पाला वदवान ए खास म्हणत. त्यानतां र मोतीमवशद. ही
औरांगजेबाची खाजगी मवशद होती. जी सगां मरवरानां बनवलेली
आहे. त्यानांतर हयात बख्श बाग. ही एक बाग असनू या बागेत
राण्या वनवास करीत असत.
असा हा लाल वकल्ला. हा लाल वकल्ला पृथ्वीराज
चव्हानच्या काळापवु ीही अस्तीत्वात होता. त्याचां नाव लालकोट
होतां. ज्याप्रमाणे मस्ु लीम भारतात आले. त्याांनी येथे राज्य करीत
असताांना पावहलां की येथे बौद् व वहदां ू वास्तू िौलानां उभ्या आहेत.
त्या वास्तू येथील मस्ु लीम शासकानां ी तोिून त्यावर आपल्या
इमारती उभ्या के ल्या. येथील वहदां ू आवण बौद् सांस्कृ त्या लोप

करण्यासाठी. तेच शहाजहाननां लालकोटाच्याही बाबतीत के लां हे
सत्य नाकारता येत नाही.
वदल्लीचा लाल वकल्ला हा रक्षात्मक वकल्ला होता. ह्या
वकल्ल्याला लालकोट नावानां इसवी सनाच्या ७७३ मध्ये प्रवसद्ी
वमळाली होती. ही वनमीती तोमर शासक अनांगपाल यानां के ली
होती. हा एक आयताकार वकल्ला होता.
वदल्ली या शहराचां नाव राजा वढल्लच्ू या नावावरुन पिलां. ह्या
राजा वढल्लनू ां वदल्हीका शहर वसवलां. हे मध्यकाळातील पवहलां
शहर होतां की जे पश्चीम व दक्षीण सीमेवर वस्थत होतां. या शहराला
वदल्हीका नाव ठे वण्यापवु ी योवगनीपरु ा हे नाव होते. जे नाव योगीनी
देवीच्या नावावरुन पिले.
या वदल्लीला जास्त प्रमाणात महत्त्व तोमर राजा
अनगां पालच्या काळात आल.ां ज्यावेळी या अनगां पाल तोमरनां
आपलां राज्य या वदल्लीच्या लालकोटावरुन चालवलां. त्यानांतर
अजमेरच्या चव्हानानां त्याचां नाव वकल्ला राय वपथौरा ठे वलां. हे
लालकोटाला पृथ्वीराज चौहान नतां र आलेल्या गल
ु ाम वश
ां ाचा
शासक कुतबू द्दु ीन ऐबकनां नष्ट के लां. कारण त्याला पृथ्वीराज
चव्हानची महाराणी सांयोगीता व वतची ननद प्रथाचा राग आला
होता. ज्यावेळी मोहम्मद घोरीनां कुतबू द्दु ीनला आदेश वदला होता

की वहदां स्ू थानातील पृथ्वीराज दरबारातील तमाम सांदु र स्रीयाांना नव्हे
तर पृथ्वीराजच्या मल
ु ी व पत्नींना गजनीला आणावां. परांतू याच
लालकोटात त्याांनी जोहार के ल्यानां व त्या जोहारामळ
ु ां
कुतबू द्दु ीनच्या त्या स्रीया हाती न लागल्यानां त्याला जो राग आला.
त्या रागाची पररयांती लालकोटचां अस्तीत्व नष्ट करण्यात झाली.
त्यानांतर त्या वकल्ल्याचे ऐवतहावसक महत्व जाणनू घेवनू बादशहा
शहाजहाननां त्याच जागेवर एक वकल्ला बाधां ला. त्याचां नावहां ी
लालकोट वरुन लालवकल्ला ठे वण्यात आल.ां
लालकोटाचे बाधां काम व वनमाशण व ववस्तार हा तोमर
शासकाांनी के लां. त्यावेळचा शासक अनांगपाल तोमर प्रथम याने
सरु जकांु िपासनू दहा वकमी अांतरावर हा वकल्ला बाांधला. त्यानांतर
अजमेर शासक ववग्रहराज चव्हाननां तोमर प्रथमला हटवनू
लालकोटला आपल्या राज्यात जोिलां. ज्यावेळी पृथ्वीराज चव्हान
वदल्लीच्या गादीवर आला. त्यावेळी त्यानां या जागेवर ववशाल
वकल्ला बनवला. एच सी फाश
ां वा वलवखत पस्ु तक वदल्ली पास्ट
अाँि प्रेझेंटनसु ार महत्वाचां म्हणजे वदल्लीमधील लालकोट हा
सवाशत परु ातन वहदां ू वकल्ला आहे. तसेच मस्ु लींमाांचा नवीनतम लाल
वकल्ला आहे. .

पृथ्वीराजचा जीवलग वमत् होता चांदबरदाई. त्याचा व
चदां बरदाईचा जन्म एकाच सालाचा असनू तो कवी होता. त्याला
यद्
ु कलाई येत होती.
चदां बरदाई हा एक अनाथ बालक होता. जो सोमेश्वरला
सापिला होता. पृथ्वीराज व चांदबरदाई हे दोघां वमत् असनू दोघांही
सोबतच वाढले होते. ते स्वतःला भावाप्रमाणे वागवत असत.
*********************************
मोहम्मद गझनी हा सबु क्त
ु ीगीनचा मल
ु गा होता. तो
अफगावनस्तान मधील गझनीच्या यावमनी घराण्यातील सवशश्रेष्ठ व
परािमी सल
ु तान. बापाबरोबर यद्
ु ात राहून त्यानां लष्ट्करी वशक्षण
घेतलां होतां. त्यातच त्याचा सावत्भाऊ इस्माईलशी भाांिून तो
गझनीच्या गादीवर आला. राजगादीवर येताच त्यानां हेरात, बाल्ख
व खोरासानचा प्रदेश वजक
ां ू न तो आपल्या राज्याला जोिला. त्याचा
परािम मान्य करुन बगदादच्या खवलफानां त्यास अमीनवु ल्मल्लत
व यमीनदु ौला हे वकताब वदले. धमशप्रसार व राज्यववस्तार या उद्देशानां
वहदां स्ू थानवर सतत स्वा-या के ल्या. त्यानां मल
ु तान पांजाबवरही स्वाया के ल्या. तो सतत १००१ ते १०२४ पयांत वहदां स्ू थानवर सतत

स्वा-या करीत रावहला. त्यानांतर तो १०२७ मध्ये मरण पावला.
त्याला सात मल
ु ां होती. त्यापैकी मसऊद व महु म्मद हे दोन
राज्यावधकारी बनले. यातील मोहम्मदानां गजनीला वैभवसांपन्न
बनवलां. गजनीतील रस्ते सधु ारुन दक
ु ानाची सोय के ली.
वजनमापाचीही सोय के ली. खवलफाने कह्यफुद्दौला वल-् इस्लाम
अशी एक पदवी वदली. त्यानांतर या ऐश्वयश सांपन्न गजनीवर ताबा
वमळवला तो मोहम्मद घोरीन.ां दहाव्या शतकात अफगावनस्तान
मधील घोर प्राांवतयाांनी ह्या गजनीत आपली सत्ता स्थापन के ली.
त्यापवु ी १००९ मध्ये मोहम्मद गजनीने घोर प्राांतावर आपली सत्ता
स्थापन के ल्यानतां र कुत्बद्दु ीन व सैफुद्दीन घोरी यानां ा ठार के ले.
त्याचा बदला म्हणनू त्याांचा भाऊ अलाउद्दीन याने गजनीवर चाल
करुन तेथे एकतफी सत्ता स्थापन के ली. त्यानांतर त्याचा मल
ु गा
दसु रा सैफुद्दीन ११५६ मध्ये गादीवर आला. त्याचा खनु ११५७
मध्ये त्याचा चल
ु तभाऊ वघयासद्दु ीनने के ला व तो गादीवर बसला.
त्याने ११७३ मध्ये गजनीच्या गादीवर आपला भाऊ वशहाबद्दु ीन
यास नेमले. हाच पढु े मोहम्मद घोरी म्हणनू प्रवसद् झाला. तोच उत्तर
भारतातील यवनीराज्याचा पवहला शासक अन् सांस्थापक म्हणनू
तो प्रवसद् झाला.

******************************
कुतबू द्दु ीननां लालकोटचा दरवाजा पावहला. त्या दरवाज्याला
अनकांु चीदार वखळे होते. त्यातच त्यानां ववचार के ला की हे
अनकांु चीदार वखळे .......या हत्तीच्या मस्तकाला खपु सनू आपले
वकत्येक हत्ती प्राणास मक
ु तील. त्यातच महाराणी सांयोगीतानां
वकल्ल्यात जाणारा, यमनु ेचां पाणी तोिून वकल्ल्यात जाणारा पल
ु
तोिून टाकल्यानां कुतबू द्दु ीन ववचार करीत होता. तो या दोन्ही
गोष्टीचा ववचार करीत होता की दरवाजा तोिायचा कसा व ह्या
यमनु ेचां पाणी पार करायचां कसां? त्यातच त्याला उत्तरही सापिलां.
यमनु ेचां पाणी वकल्ल्याच्या सभोवार आहे. त्या पाण्याला
छे दत लाल वकल्ल्याच्या दरवाजापयांत पल
ु बाांधायचा. पण पल
ु
बाधां णां काही एकाच वदवसात होणारी घटना नव्हती. त्यातच तो
आपल्या सरदाराांना म्हणाला,
"हे जेवढे आपल्या जवळ वहदां स्ू थानचे गल
ु ाम आहेत ना.
त्याांना ठार करुन त्याांच्या शरीरानां पल
ु बनवा. आवश्यकता
पिल्यास जे वहदां स्ू थानचे सैवनक आहेत. मग ते जयचांदाचे का
असेना. त्यानां ाही या पाण्यात टाका. त्यावरुन हत्ती जावू द्या. त्या
लालकोटाच्या दरवाजापयांत."

कुतबू द्दु ीन बोलनू गेला खरा. त्याच्या माणसाांनी खचाखच
लाशाचां े ढेर पािले. ती करकर कापली वहदां स्ू थानची माणस.ां जी
माणसां गल
ु ाम झाली होती मोहम्मद घोरीची.
आता वदल्लीत लालकोटाजवळ रक्ताचे पाट वाहात होते. ते
रक्त त्या यमनु ेच्या पाण्यात वमसळल्यानां यमनु ाही धास्तावली होती.
ते यमनु ेचां पाणी लालही लाल वदसत होते. त्यातच प्रेताांचे ढीगचे
ढीग यमनु ेत रचले जावू लागले. त्यातच त्या प्रेताांच्या वढगापासनू
यमनु ेच्या त्या कालव्यावर पल
ु तयार झाला. तसां कुतबू ं
ु ुद्दीनला
वदसलां. तसा तो म्हणाला,
"ह,ां आता चालवा त्यावरुन हत्ती आवण सैन्यही चालवा.
तसेच तो लालकोटाचा दरवाजा तोिा. त्या हत्तीच्या धिके न.ां "
कुतबू द्दु ीनचा आदेश. दरवाजा तोिायला सरुु वात झाली. पण
दरवाजा काही तटु त नव्हता. काय करावां सचु त नव्हतां. पण तो
तोिावाच लागणार होता कुतबू द्दु ीनला. कारण तो मोहम्मद घोरीचा
आदशश गल
ु ाम होता. तोच एक दतू स्वतः कुतबू द्दु ीनजवळ येवनू
म्हणाला,
"जहापनाह, दरवाजा तटु त नाही. काय कराव?ां "
"सोपां आहे. त्या वखळ्यात जयचांदचा मल
ु गा धीरचांदला
वचपकवा. त्यानांतर हत्तीच्या धिके नां तोिा दरवाजा."

वशपाई कुतबू द्दु ीनचा सल्ला ऐकून चालता झाला. तसां त्या
वशपायानां आपल्या जहापनाहची पैरवी के ली. त्या दरवाजाच्या
अनकांु चीदार वखळ्याला जयचांदचा मल
ु गा धीरचांदला वचपकवलां
व हत्तीच्या धिके नां वकल्ल्याचा दरवाजा तोिला.
मोहम्मद घोरीनां पृथ्वीराजला गजनीला नेलां होतां. त्यानां या
वहदां स्ू थानचा कारभार आपला गल
ु ाम कुतबू द्दु ीन ऐबकच्या हातात
सोपवला होता. घोरी बोलत होता.
"तू पृथ्वीराज! तल
ु ा पृथ्वीराज म्हणतात वाटते. तल
ू ा मावहत
आहे की मी तल
ु ा का पकिलां. बदला........बदला घेतला मी.
बदल्याच्या भावनेनां मी तल
ु ा साखळदिां ात जखिलां. मावहत आहे
कशाचा बदला घेतला मी?"
पृथ्वीराज शाांतपणे उभा होता. त्याला मावहत नव्हतां की
बदला कशाचा आहे. तसा तो म्हणाला,
"तू काय बदला घेतोय. अरे गद्दारा. तू तर भागवू बल्लीसारखा
आहेस. बाईलवेिाही. तझ्ु यात अन् त्या बायात काहीच फरक नाही.
अरे लढायचां होतां तर पढु ां येवनू लढायचां होतां. हे असां
भागबू ाईसारखां पाठीमागनू खांजर मारणां शरु वीराला शोभत नाही. तू
शरु वीर नाही. धोके बाज आहेस. लबाि आहेस. तू तर आता
माफीच्याही लायक नाहीस."

"अरे , मी तझु ी माफी मागतो का? आम्ही अफगाणी लोकां.
आम्ही कोणाची माफी कधीच मागत नाही. आम्ही बदला घेतो
बदला आवण आम्ही तझ्ु याकिून बदला घेतला."
"बदला! बदला कशाचा? मी असा काय गन्ु हा के ला?"
"आठव. आठव की तू काय के लां. तू मला वचत्लेखा वमळू
वदली का? आठवते का वचत्लेखा?"
"हो, पण तझू ा आवण वतचा कोणता सांबांध?"
"सांबांध! माझां प्रेम होतां वतच्यावर. माझी प्रेवमका होती ती."
"हो, ती तझु ी प्रेवमका होती की तझु ी हवस होती. वतचां तर
वमवहरवर प्रेम होतां. मावहत आहे का, वतनां त्या वमवहरच्या
कबरे मध्येच जीव सोिला. जर वतचा प्रेम असता तझ्ु यावर तर
वतनं
ां ां त्या वमवहरच्या कबरे त स्वतःला जीवतां दफन करुन घेतलं
ां ां
असतां का?"
"आम्ही ते जाणत नाही. तो आमचा पेशा नाही."
"म्हणनू च मला असां साखळदिां ात जखिलां का हवससाठी."
"जास्त बोलायची गरज नाही."
तसा पृथ्वीराज िोळे काढून घोरीकिां रोखानां पाहू लागला.
त्याचे िोळे ववस्फारलेले होते. त्यातच घोरी म्हणाला,

"िोळे मोठे करुन कोणाकिां पाहते. िोळे खाली कर. नाहीतर
तझु े िोळे च फोिून टाकीन."
"फोिून टाक तझ्ु यात वहमां त असेल तर."

मोहम्मद घोरीला भयांकर राग आला होता. त्यातच त्यानां
वशपायाला आदेश वदला की त्याचे िोळे फोिून टाकावे.
आदेशच त्याचा. मोहम्मद घोरीला जो राग आला. त्या
रागाची परीयांती की त्याचे िोळे फोिण्यात जल्लाद समोर येत
होता. तसा पृथ्वीराज म्हणाला,
"वनलशज्जा, बजु वदला. मला साखळदिां ात बाधां नू माझे िोळे
फोिते का? ह,ां तझ्ु यात वहमां त तरी आहे का?"
मोहम्मद घोरीनां वदलेला जल्लादाला आदेश. त्याचे िोळे .
पृथ्वीराजचे िोळे फोिण्यात आले होते. ते िोळे फोिताच
त्याचेसमोर काळाकुट्ट अांधार पसरला. त्याला काहीच वदसत
नव्हत.ां आता फक्त त्याच्या मनात आठवणी उरल्या होत्या. त्या
गतकाळातील आठवणी. तो ववचार करीत होता.
आपण यानां सतरा स्वा-या करुन यानां पराभव पत्करताही
आपण याला अभय वदलां. माफ करुन टाकलां आवण यानां माझा एक
पराभव करताच मला साखळदिां ात कै द के लां. आज माझे िोळे ही
फोिले. वकती भयांकर वेदना. िोळ्याची वकती अांगार होत आहे.
खरांच मला आज मख
ु श म्हणावां लागेल. कारण शत्ू माझ्यावर
चाल करुन येत होता. तो पराभवी होत होता. तरीही मी सढळ
हातानां त्याला माफ करीत होतो. त्याची दयेची यावचका पाहून.

आम्ही स्वतःला फार दयावान समजत होतो. अगदी देवच
सचां ारायचा आमच्यात. अन् आज काय झालां आमचां. आम्हाला
यानां सोिलां का? खरां तर आम्ही मख
ु श अन् हा घोरी हुशार वनघाला.
खरां तर याला मानलां पावहजे. याच्या अक्कलहुशारीची प्रशांसाच
के ली पावहजे. आमच्या अशा प्रकारच्या मख
ु शपणाने आम्ही
आमच्या देशातील जनतेलाही फसवलां. खरां तर आम्हाला आज
जगण्याचा अवधकार नाही. आम्ही आजपयांत मोठमोठ्या गोष्टी
साांगीतल्या. प्रजेचां रक्षण करु म्हटलां. पण नाही. वजथां आम्ही
आमचांच रक्षण करु शकलो नाही. वतथां प्रजेचां रक्षण कसां करणार.
आमच्यामळ
ु ां आज आमची प्रजाही सक
ां टात पिली आहे. त्या
प्रजेलाही या घोरीनां बांदीस्त के लां असेल माझ्यासारखां. त्या माझ्या
देशातील वकत्येक आया बवहणीवर हा घोरी आवण ही घोरीची
माणसां अत्याचार करीत असतील. जसे माझे िोळे फोिले तसेच.
आज माझा अांतकाळ जवळ आहे. ती सांयोगीता कशी असेल. कुठे
असेल. अन् ती प्रथा. तो गोववांद माझा एकुलता एक मल
ु गा. कसा
असेल तो.
मला आज जगण्यात काहीच अथश नाही. यापेक्षा मी मेलेला
बरा. देवी शाकांबरीनां मला मरण वदलेलां बरां. पण नाही. असां तसां
मरायला नको. बदला घेवनू मरायला हवां. जसां हा म्हणतो की मी
बदला घेतला. वचत्लेखा माझी प्रेवमका होती म्हणतो हा. ती

वमळाली नाही म्हणनू मी बदला घेतला म्हणतो हा. अगदी तसाच
बदला. मलाही घ्यायला हवा तसाच बदला. यालाही तसच
ां
मारायला हवां. पण कसां मारणार याला. प्रश्न आहे माझ्यापढु े. काही
उपायही सचु त नाही.
तो ववचार करु लागला होता स्वगत. पण त्याला काही उपाय
सापित नव्हता. काय करावां सचु त नव्हतां. त्याचे िोळे फोिल्यावर
तो हातानां चाचपित आपल्या भववष्ट्याची स्वप्ने रांगवीत होता. नव्हे
तर नवे नवे बेत आखत होता. मागश शोधत होता. पण त्याला काही
के ल्या मागश सापित नव्हते.
******************************
चांदबरदाई...... त्याचा जीवलग वमत् होता तो. पृथ्वीराजचा
जीवलग वमत् होता चांदबरदाई. त्याचा व चदां बरदाईचा जन्म एकाच
सालाचा असनू तो कवी होता. त्याला यद्
ु कलाई येत होती.
चांदबरदाई हा एक अनाथ बालक होता. जो सोमेश्वरला
सापिला होता. पृथ्वीराज व चदां बरदाई हे दोघां वमत् असनू दोघहां ी
सोबतच वाढले होते. पृथ्वीराज त्याला आपल्या भावाप्रमाणे
वागवत असे.

पृथ्वीराजला साखळदिां ात कै द के लां. त्याला घेवनू घोरी
गजनीला गेला. वतथां त्याचे िोळे फोिले. ह्या गोष्टी अगदी स्पष्टपणे
अख्ख्या वहदां स्ू थानला मावहत झाल्या होत्या. त्या गोष्टी स्वतः
घोरीनांच वहदां स्ू थानला मावहत के ल्या होत्या. त्यातच मोहम्मद
घोरीचा उद्देश होता की या गोष्टी मावहती झाल्यानां अख्खा वहदां स्ू थान
त्याला घाबरे ल. त्याला राज्य करता येईल व वहदां स्ू थानातील
कोणताही शासक त्याच्या तोंिावर येणार नाही वा मान वर करुन
पाहणार नाही. ववशेष म्हणजे अख्खा वहदां स्ू थान त्याच्या ताब्यात
येईल. म्हणनू तो जे जे पृथ्वीराज सोबत करायचा. त्या त्या गोष्टी तो
वहदां स्ू थानमध्ये पेरायचा. अशीच पृथ्वीराजचे िोळे फोिल्याची गोष्ट
त्यानां वहदां स्ू थानात पेरली होती. वतच गोष्ट हा हा म्हणता
चांदबरदाईला मावहत झाली होती. त्याचबरोबर चांदबरदाईला
पृथ्वीराज आठवला. त्याच
ां ां बालपणही आवण सहवासही
आठवला.
चदां बरदाई हा दष्ट्ु पररणाम कवी होता. तसाच तो परािमी वीर
योद्ाही होता. त्याचे विील ब्रम्हभट राव हे सरदार होते. त्याचा
जन्म लाहोरमध्ये झाला होता. परांतू त्याचां पणू शतः जीवन वदल्लीमध्ये
पृथ्वीराजच्या सावनध्यात गेलां. तो राजधानी आवण यद्
ु भमु ी या
दोन्हीवेळी पृथ्वीराजच्या सोबतच होता.

चांदबरदाईचां जीवन हे पृथ्वीराज सोबत असां जळ
ु लां होतां की
दोघानां ाही वेगळां करता येवू शकत नव्हत.ां सवश गोष्टीमध्ये पृथ्वीराज
चांदबरदाईला सोबत घेवनू जायचा. त्यातच त्याला पृथ्वीराजनां
अनेक सन्मान देवनू गौरवान्वीत के लां होतां.
ज्यावेळी पृथ्वीराजला घोरीनां साखळदिां ात जखिून गजनीला
नेलां. त्यावेळी चांदबरदाईला फार वाईट वाटलां. त्याचां अवसानच
गळलां आवण तो त्याच आवेगात क्षणाचाही ववलांब न करता
गजनीला रवाना झाला. त्यात त्याचा हेतू होता की घोरीला धिा
वशकववणे. त्यासाठी त्यानां एक योजना तयार के ली. ती योजना
होती. घोरीशी प्रेमाप्रेमानां वागावां व घोरीचा काटा काढावा.
चदां बरदाई गजनीला पोहोचला. सरु वातीला त्यानां आपला
पृथ्वीराज वमत् आहे हे दाखवलां नाही. सरुु वातीला त्याच्या
ववरोधातील गोष्टी करुन त्यानां घोरीचां ह्रृदय वजांकलां.
चांदबरदाईचे पवु शज हे पांजाबमध्ये राहात होते. चांदबरदाई हा
पृथ्वीराज दरबारातील एक सामांत देखील होता. तो चतरू होता.
त्यामळ
ु ां च त्याला मोहम्मद घोरीचां ह्रृदय वजक
ां ता आलां.
चांदबरदाईला चार मल
ु ां होती. त्यापैकी घोरीनां एका मल
ु ाला
जबरदस्तीनां मसु लमान बनवलां होत.ां त्यातच एक मल
ु गा अमोरमध्ये
बसला. तर एक मल
ु गा नागौरला. त्यातच गजनीला जाण्यापवु ी

चांदबरदाई आपल्या जल्हण नावाच्या मल
ु ाला पृथ्वीराज रासो
नावाची वलवहलेली पस्ु तक देवनू म्हणाला की यवदकदावचत मी
मृत्यला कवटाळले वकांवा मला मृत्यू आलाच तर ही पस्ु तक त्यानां
पणु श करावी. कारण मी माझा बालसखा पृथ्वीराज चव्हानच्या
मदतीकरीता जात आहे. त्यातच मल
ु ानां होकार देताच चांदबरदाई
गजनीला रवाना झाला.
चांदबरदाईला दोन पत्नी होत्या. त्याला दहा मल
ु ां होती त्याच्या
पत्नीचां नाव कमला व गौरन होत.ां तर मल
ु ाांची नावां सरु , सांदु र,
सजु ान, जल्हण, वल्लह, वलभद्र, के हारी, वीरचदां , अवधतु आवण
गनु ाराज तसेच एक मल
ु गीही होती. वतचां नाव राजाबाई होतां.
चदां बरदाई गजनीला रवाना होण्यापवु ी घोरीनां वहदां स्ू थानातील
अनेक मल
ु ींना व स्रीयाांना गजनीला नेलां होतां. अफगाण राजे हे
आपल्या खवलफाांना जास्त मानत असत. कोणतेही कायश करायचे
झाल्यास एकवेळ खवलफाचा आदेश घेत. त्यातच समजा
यद्
ु ामध्ये ते राजे वजांकलेच तर ते जे काही या देशातनू नेत. ते
खवलफाला दान देत.
मोहम्मद घोरी ज्याप्रमाणे महाराज पृथ्वीराजला घेवनू
गजनीला गेला. त्याचप्रमाणे त्यानां या देशात असलेल्या वस्तहू ी
त्यानां आपल्यासोबत नेल्या. त्यात वहरे ,जवारात व काही स्रीयाही

होत्या. त्या स्रीयाांमध्ये पृथ्वीराजची मल
ु गी बेला व जयचांदची
मल
ु गी कल्याणीही होती.
कमातकमी सहा मवहने झाले असेल, मोहम्मद घोरीनां वदल्ली
काबीज के ली होती. त्या वठकाणी घोरीनां स्वतत्र्ां य राज्यकारभार सरुु
के ला होता. ते पाहून जयचांदच्या मनात साांशकता वनमाशण होवू
लागली होती. त्यातच जयचांदनां घोरीला एक वनरोप पाठवला की
अटीनसु ार वदल्लीचां राजपद त्याला द्यावां. पण घोरीनां तो वनरोप
परु ता परतवनू पाठवला आवण साांगीतलां की त्यानां आता
वदल्लीच्या राजगादीची स्वप्न पाहू नयेत. कारण ती आम्ही
वजांकलेली असनू आम्ही ती वटकववण्यासाठी कोणत्याही थराला
जावू शकतो.
घोरीचा तो अपमानजनक वनरोप.......जयचांदाला आता
पश्चाताप वाटत होता. ती धरा त्याच्या पायाखालनू घसरु लागली
होती. त्यातच त्याला ववचार येवू लागला होता की आपण जे
पृथ्वीराजशी वागलो. ते बरोबर वागलो नाही. त्याला त्याबद्दल
वैषम्यता वाटत होती. पण आता उपाय नव्हता.
वदल्लीची राजगादी. जयचांदनां त्या राजगादीचां स्वप्न
आधीपासनू च पावहलां होतां नव्हे तर पाहात होता. काय करावां

सचु ेनासां झालां होत.ां त्यातच ती राजगादी आता त्याला वमळे ल की
नाही हाही प्रश्न त्याच्या मनात वनमाशण झाला होता.
आज जयचांदला पश्चाताप होत होता. तसा तोही शरु वीर
होताच. त्यानां जयचदां ाला हरववण्यासाठी यद्
ु ाची तयारी करणां सरुु
के लां होतां. तसा तो सैन्य जमवीतच होता. तशी ती सैन्य
जमववण्याची गोष्ट गप्तु हेराकरवी जयचांदाला मावहत झाली व त्याला
वाटले की उद्या हाच जयचांद आपल्यावर भारी जाईल. याला धिा
वशकवायला हवा.
मोहम्मद घोरीनां तसा ववचार करताच त्यानां वनविक फौज
वहदां स्ू थानात आणली व तो जयचांदवर चालनू गेला. त्यातच
चदां ावार या वठकाणी जयचदां ची गाठ मोहम्मद घोरीशी पिली.
चांदावार हे वठकाण म्हणजे वतशमानकाळातील वफरोजाबाद
शहर होय.हे वफरोजाबाद उत्तरप्रदेशचे मख्ु यालय आहे. हे चदां ावारचां
यद्
ु इस ११९४ मध्ये लढलां गेलां.
जयचांदला त्याचा दादा गोववांदचांद किून शाही ववरासत
वमळाली होती. त्याचां राज्य उत्तरप्रदेशच्या वाराणसीपयांत पसरले
होते. त्याच्याजवळ एकलाख सैन्यदळ व सातशे हत्ती होते असां
इवतहासात ववणशत आहे. ज्यावेळी जयचदां ची सेना चालत असे.
तेव्हा सांपणू श शहर चालत आहे असा भास होत असे.

इस ११९२ ला पृथ्वीराजला हरववल्यावर मोहम्मद घोरीला
वाटलां की जयचदां चा वबमोि करावा. त्यामळ
ु े की काय त्यानां
११९४ ला जयचांदवर आिमण के लां. ज्यात जयचांद चांदावारचां
यद्
ु हारला आवण त्यातच त्यानां जयचांदला बांदी बनवनू ठार के लां.
चांदावारचां यद्
ु हे कुतबू द्दु ीन ऐबक व राजा जयचांद यात झाल.ां
जयचांद हत्तीवर बसला होता. त्यातच कुतबू द्दु ीननां तीर चालवला.
तो तीर जयचांदाला लागताच जयचांद खाली पिला व मरण पावला.
त्यानांतर कुतबू द्दु ीननां जयचांदच्या वतनशे हत्तीला जीवांत पकिलां.
तसेच गिवालचा खवजना लटु ला. त्यानतां र ते वाराणसीच्या
भागाकिे वळले. वजथे जाताांना वाटेतील हजारो मांवदराांची तोिफोि
के ली.
घोरीची सेना वाराणसीला पोहोचताच जयचांदचा मल
ु गा
हररश्चांद्र याने घोरीच्या सेनेला रोखलां. दोघात तांबु ळ यद्
ु झालां. त्यात
घोरीच्या सेनेचा पराभव झाला. अनेक सामतां मारले गेले. त्यातच
घोरीचे सैन्य वााराणसीतनू परत जाताच हररश्चांद्रनां तोिलेल्या
मांवदराची पन्ु हा उभारणी के ली. तसेच मवशदी नष्ट के ल्या. परांतू
तोपयांत वेळ झाला होता. कारण त्यापवु ी राजा जयचदां चदां ावारच्या
यद्
ु ात मरताच जयचांदची मल
ु गी कल्याणीला घेवू न मोहम्मद घोरी
गजनीला वनघनू गेला होता. वजथे वतची भेट आधीपासनू च वतथे

पोहोचलेल्या बेलाशी झाली होती. ती बेला जी महाराजा
पृथ्वीराजची मल
ु गी होती.
******************************
आज जयचांद मरण पावला होता तर जयचांदमळ
ु ां पृथ्वीराजच
नाही तर पृथ्वीराजचां अख्खां कुटूांब अिचणीत आलां होत.ां
त्याचबरोबर जयचांदचाही परीवार अिचणीत आला होता.
मोहम्मद घोरी गजनीला जाताच त्यानां खवलफाची भेट घेतली.
खवलफा म्हणाला,
"आओ घोरी आओ। हमें तमु पर नाज है। तमु ने वहदां स्ू थानपर
फतेह करके इस्लाम का नाम रोशन वकया है। बताओ की वजस
वहदां स्ू थान को सोने की वचव़िया कहते है।उसके वकतने पैर कतर के
लाये है?"
"अथाशत?"
"अथाशत कसा काय रावहला वहदां स्ू थानचा प्रवास?"
"छान रावहला."
"काय काय आणलां वहदां स्ू थानमधनू ?" खवलफा म्हणाला.

काय काय आणलां वहदां स्ू थानमधनू . घोरीनां ते ऐकलां. तसा
घोरी चपू बसला. तो ववचार करु लागला. तसा तो हसला. त्यातच
तो बोलता झाला.
"खाववन्ां द, मी वहदां स्ू थानातनू सत्तर करोि वदरहम मल्ु य
वकमतीचे सोन्याचे वशक्के , पचास लाख चारशे मन सोना आवण
चाांदी, याव्यवतरीक्त अनेक मौलवान दागदागीणे, मोती, वहरे , पन्ने,
भारी जरीचे वस्र आणले आहेत मी वहदां स्ू थानातनू ."
"आणखी काय काय आणलां?"
"काही नाही आणखी म्हणजे मी आपली सेवा करण्यासाठी
दास दासी आणल्या आहेत."
"काय वहदां स्ू थानात इस्लामचा प्रसार के ला की नाही?"
"के ला ना काजी साहेब. इस्लाम धमश वाढवला आवण काही
लोकाांना जबरदस्तीनां मी इस्लामी बनवलां."
"अन् बदां ी लोकाच
ां ां काय के लां?"
"बांदी लोकाांनाही मी गल
ु ाम बनवनू आणलां आहे ना
गजनीला. आता तर मी या लोकाच
ां ी गजनीच्या बाजारात वविी
करत आहे. त्यातच खरु ासान, इराकचे व रोमचे व्यापारी हे या
भारतीय गल
ु ामाांना खरे दी करुन नेत आहेत. एक एक गल
ु ाम
चागां ल्या मल्ु यात ववकला जात आहे."

"वहदां स्ू थानातील मांवदराांचां काय के लां?"
"त्या मांवदरातनू आम्ही सतरा हजार सोन्याच्या व चाांदीच्या
मतु ी आणल्या आहेत. दोन हजार रुपये वकमतीच्या दगिाच्या
मतु ीही आणल्या आहेत. तसेच काही वशववलगां ही आणले आहेत.
तसेच पष्ट्ु कळ मांवदराची व पजु ास्थळाची तोिफोिही के लेली आहे.
त्यातील मतु ीचां ीही तोिफोि के ली आहे. त्या मांवदरस्थळाांना
जाळलां देखील."
"घोरी, हे तर चाांगलां पण्ु याचां काम के लेलां वदसते."
"काजी साहेब, आणखी एक साांगतो की ज्या मांिळींना
वहदां स्ू थानात प्रवतष्ठीत समजत होते. त्याांना गजनीत दक
ु ानदाराांनी
ववकत घेतलां आहे. ते गजनीच्या दक
ु ानात नोकर बनले आहेत."
"घोरीसाहेब, माझ्यासाठी ववशेष असां काय आणलां तम्ु ही?"
"आणलां आहे ना काजी साहेब."
"काय आणलां आहे?"
"जन्नत ची हूर."
"अथाशत?"
"जन्नतची हूर म्हणजे राजा पृथ्वीराजची मल
ु गी बेला आवण
महाराज जयचांदची नातीन कल्याणी."

"तर मग वेळ कशाची आहे."
"म्हणजे?"
"म्हणजे वाट कशाची पाहत आहा म्हटल.ां "
"वाट! वाट आपल्या इशा-याची. आपण एक इशारा करा. नरू
हजर."
"ठीक आहे घोरी. तर आजच हरमसाठी माझ्या समक्ष त्या
दोघींना हजर करा."
"ठीक आहे." मोहम्मद घोरी म्हणाला. तसां मोहम्मद घोरीनां
बेला आवण कल्याणीला हरमसाठी काजीच्या समक्ष उभां के लां व
तो वतथनू वनघनू गेला.
कल्याणी व बेला सदांु र होत्या. त्याच
ां ी सदांु रता पाहून काजी
भावववभोर झाला होता. त्याला वाटत होतां की आज या हरमसाठी
जणू स्वगाशतील अप्सराच आल्या असाव्यात. तसां त्या दोघींनाही
पाहताच काजीनां त्याच्ां यासमोर वववाहाचा प्रस्ताव ठे वला. तसां
पाहता बेला म्हणाली,
"काजी साहाब, आम्ही आपल्याच बायका आहोत असां
माननू घ्या. तेव्हा आम्ही काही या वठकाणाहून परणार नाही. परांतू
आमच्याही काही अटी आहेत."

"कोणत्या अटी आहेत त्या लवकर साांगा. मी लवकरात
लवकर तमु च्या अटी पणू श करतो. साांगा लवकर."
"काजी साहेब, तमु च्या पत्नी बनणां हे आमचां सौभाग्य आहे.
पण आमच्या दोन अटी आहेत."
"कोणत्या दोन अटी आहेत तमु च्या? साांगा लवकर. तमु च्या
सारख्या सदांु रींसाठी मी कोणत्याही अटी पणू श करायला तयार
आहे."
"पवहली अट आहे. ती म्हणजे आम्हाला आमचा वववाह
होईपयांत आम्हाला पववत् ठे वाव.ां ही अट मांजरू आहे का तम्ु हाला?"
"हो, मजां रू आहे तमु ची पवहली अट आवण दसु री अट."
"दसु री अट आहे ती आमच्या वहदां स्ू थानातील."
"कोणती?"
"आमच्याकिे वववाहासाठी कपिे हे एकमेकाच्ां या घरुन
येतात."
"म्हणजे?"
"म्हणजे मल
ु ींसाठी मल
ु ाांच्या घरुन व मल
ु ाांसाठी मल
ु ीच्या
घरुन. आमच्या मतानसु ार तम्ु ही जर आमचे पती बनणार आहात
तर वववाहापवु ी तम्ु हाला आमच्या वहदां स्ू थानातनू आलेले कपिे

वापरावे लागतील. तेव्हा हे कपिे आपण आमच्या वहदां स्ू थानातनू
बोलवावे असे मागणे आहे आपल्याला. बोला हे मजां रू आहे
काय?"
काजीनां ते बोलणां ऐकलां. तसा कोणत्याही प्रकारचा ववचार न
करता उतावीळपणानां काजी म्हणाला,
"ठीक आहे. मला तमु ची ही देखील अट मजां रू आहे."
काजीनां पत् वलवहताच बेला आवण कल्याणीनां कवीचांदला
एक रहस्यमयी पत् वलवहलां. ते दतु ाकरवी वहदां स्ू थानला पाठवनू
त्याांनी वववाहासाठी रहस्यमयी पोशाख बनवनू पाठवायला लावलां.
दतू वहदां स्ू थानात आला होता. त्यानां कवीचदां चा पत्ता
ववचारला. तसा तो कवीचांदजवळ पोहोचला. त्यानां कवीचांदला ते
पत् वदल.ां तसा तो म्हणाला,
"आमच्या काजीचा हुकूम आहे की कोणत्याही पररस्थीतीत
हे कपिे लवकरात लवकर तयार करुन द्यावे."
कवीचांदच्या हातात ते पत् आलां होत.ां त्यानां ते पत् उघिलां.
त्यानां ते पत् वाचलां. त्यातील मजकूर त्याच्या लक्षात आला. तसा
ताबितोब त्यानां तो रहस्यमयी पोशाख तयार के ला व तो पोशाख
त्या दतु ाकरवी गजनीला पोचता के ला.

वववाहाचा वदवस उजळला होता. काजीसोबत वववाहाचा
वदवस वनश्चीत झाला होता. त्यातच तो वववाह रहमत झीलच्या
बाजल
ू ा बनववण्यात आलेल्या सभामांिपात तो वववाह होणार होता.
तसा वववाहाचा वदवस उजळला. सभामांिप सजववण्यात आला
होता.
वववाहाच्या वदवशी काजीनां बनववलेले कपिे कल्याणी
बेलानां वापरुन त्या दोघीही तयार झाल्या होत्या. तसेच
वहदां स्ू थानातनू बननू आलेले कपिे वापरुन काजीही तयार झाला
होता. या लग्नाची एवढी खश
ु ी होती गजनी वासीयानां ा की दरुु दरुु न
हा सोहळा पाहायला लोकां आले होते. तेव्हा बेला काजी साहेबाांना
म्हणाली,
"आम्ही तर आपल्या पत्नीच बनणार आहोत. तेव्हा आम्ही
आजच सवश लोकाांना आमचा चेहरा दाखवू इवच्छतो. कारण
उद्याचालनू हा चेहरा तमु चाच असेल. याचे मावलकही तम्ु हीच
असाल. मग हा चेहरा इतर कोणाला दाखवता येणार नाही. तेव्हा
याची अनमु ती आपण द्यावी. कारण वववाहाच्या पवु ी लोकाांना
दशशन देण्याची आमची परांपरा आहे. तसां पाहता वववाहानांतर
आम्हाला जीवनभर बरु खाच वापरायचा आहे ना. हां मांजरू नसेल
तर साांगा. तसांही पाहता तम्ु हाला तमु च्या म्हाता-या अवस्थेत

आमच्यासारख्या जन्नतच्या नरु ा वमळत आहे. तसांही आम्ही
तमु च्या पत्नी बनलो की ही सदांु रता फक्त तमु च्याच कामात येणार
आहे. इतराांच्या नाही."
काजीनां त्यावर ववचार के ला व उतावीळपणानां हो म्हटल.ां
भारतीय गल
ु ाम आवण येथील मवहलाांना ववदेशात फारच
पसतां ी होती. त्याच्ां या सदांु रतेवर खवलफाच नाही तर इतरही लोकां
मोवहत होत असत. असांच घिलां बेला आवण कल्याणीसोबत. तो
गजनीचा खवलफा त्याांच्या मागां वेिा झाला होता. त्या जे काही
म्हणत होत्या, त्यावर ववचार न करता तो गरु फटत चालला होता.
तशातच बेला म्हणाली,
"काजी साहेब, आमचे तम्ु ही होणारे पतीदेव आहात.
आमच्या वहदां स्ू थानात आम्ही पतीला अगदी तमु च्या अल्लासारखे
पजु तो. तेव्हा तम्ु हाला आमच्या अटीबाबत सभ्रां म नाही ना?"
"नाही, वकांचीतही नाही."
"ठीक आहे."
तसां म्हणताच त्या दोघींनी त्या काजीला राजमहालच्या कांग-ू
यावर नेल.ां परांतू वतथे पोहोचता पोहोचताच त्या काजीच्या उजव्या
खाांद्यावरील कापिाला आग लागली. जे वस्र बेला आवण
कल्याणीनां वहदां स्ू थानातनू बोलावले होते. त्या कपि्यावर

कवीचांदनां ववशेष रसायन वछिकलां होतां. तसां पाहता भारतीय
वश
ां ाचे लोकां हुशार होते. पण दयाळू असल्यानां समस्या वनमाशण होत
होती.
ती आग हळूहळू पसरत चालली होती. कारण त्या वस्रात
रसायनापाठोपाठ तीक्ष्ण ववषही कालवले होते. ज्या प्रयोगानां अांगार
एवढ्या लवकर पकिली की काजी वेिा झाल्यागत इकिे वतकिे
वफरायला लागला होता. तो वाचवा वाचवा म्हणत होता.
ते दृश्य सगळी मांिळी िोळे ववस्फारुन पाहात होते. तशी बेला
म्हणाली,
"तम्ु हीच घोरीला वहदां स्ू थानवर आिमण करायला उकसवले
ना. म्हणनू च आम्ही दोघींनीही तम्ु हाला मारण्याची योजना
बनवली. बदलाही घेतला आमचा वहदां स्ू थान लटु ण्याचा. आम्ही
वहदां ू कुमारीका आहोत. तमु च्यापैकी कोणात ताकद नाही की
आमच्या जीववांतपणी आमचां वशलभांग करे ल."
तशी कल्याणीही म्हणाली,
"वनलशज्जा, तू पष्ट्ु कळ धामीक बनतोस ना आवण जेहादचा
ढोल वपटवतोस ना. शाांतीनां राहणा-या लोकाांवर जल
ु मू करतोस ना.
वधक्कार आहे तझ्ु यावर. हे शरु पणाचे लक्षण नाही. यानांतर तम्ु ही

जर नाही समजलात. तर तमु च्यात माणसू की नाही. पण एक लक्षात
ठे वा की तम्ु ही आमच्या वहदां स्ू थानला कधीही कमजोर समजू नये."
ते अखेरचे शब्द. त्वेषानां बोललेलां शब्द. तशा त्या त्या
महालाच्या छतावर उभ्या होत्या. काजीच्या सपां णू श शरीरावर आग
लागली होती. कोणाला काही सचु त नव्हतां. काय करावां, काय
नाही असां सवशजण करीत होते. सवशत् आरिाओरि सरुु होता. तोच
पाणी आणेपयांत काजी जळून खाक झाला होता. अगदी तिफिून
तिफिून मरण पावला होता तो. त्यातच दोन तीन वशपाही बेला
आवण कल्याणीच्या वदशेनां धावले. तोच त्या दोघींनीही
एकमेकाांच्या छातीत ववष लावलेली कट्यार खपु सली आवण राजा
दावहरच्या सयु शकुमारी आवण परीमलची पनु रावृत्ती के ली.
बेला आवण कल्याणीनां जीव सोिला होता. त्यानांतर
काजीच्याही शरीराची राख झाली होती. तो कुत्र्याच्या मौतीनां मरण
पावला होता. बेला आवण कल्याणी जरी वीरगतीस प्राप्त झाल्या
असल्या तरी त्याांनी वहदां स्ू थानातील तमाम जनतेसोबत के लेल्या
काजीच्या अन्यायाचा बदला घेतला होता. त्या भारतीय मल
ु ी
होत्या की ज्या मल
ु ींनी आपल्या प्राणाची पवी न करता काजीला
सांपवलां होतां. कदावचत काजीनां त्याांना पत्नी बनवनू सख
ु ात ठे वलां
असतां. पण त्याांना ते सख
ु नको होतो. कारण त्या सख
ु ात स्वावभमान

नव्हता आवण वहदां स्ू थानची सख
ु शाांतीही नव्हती असे म्हणायला
काहीच हरकत नाही.
******************************
महाराणी सयां ोगीताला हा हा म्हणता वतच्या मल
ु ीच्या मृत्यचू ी
बातमी मावहत झाली. त्यावेळी ती लालकोटातच होती. लालकोट
वतला सरु क्षीत वाटत होता.
सयां ोगीताला आज त्या पृथ्वीराजसोबतच्या रमणीय गोष्टी
आठवत होत्या. वतला पृथ्वीराजचे वमत् आठवत होते. त्याचे
बालपणाचे वमत् होते वनठुरशय, जैतवसहां , कवीचद्रां , दवहरामभराय,
हरवसांह, पांजजरु ाय, सरांगराय, कनहाराय, सखल
ु ी, सांजमराय. त्या
वमत्ाांसोबत पृथ्वीराज शरु तेचे खेळ खेळत होता. त्यानां तेरा वषाशच्या
आयष्ट्ु यातच एका वसांहाला मारलां होत.ां तसेच सोळाव्या वषी त्यानां
त्याचे विील सोमेश्वरच्या आज्ञेनसु ार माांिवगिच्या नाहररायला
हरवलां. तसेच जमावतीशी वववाह करुन तो अजमेरला आला.
त्यानां आपला वमत् राजकांु वर समरवसांहला यद्
ु ात मदत के ली.
त्यातच वचतोिवर आलेलां सांकट दरू के लां.
पृथ्वीराज चव्हानचे लहानपणाचे हे वमत्. कधीकाळी
पृथ्वीराज चव्हाननां त्या वमत्ाांना यद्
ु ात मदत के ली होती तर कधी

त्या वमत्ाांनी पृथ्वीराजला मदत के ली होती. एकदाचा प्रसांग होता.
तो म्हणजे पृथ्वीराज चव्हान एका यद्
ु ामध्ये जखमी होवनू
जमीनीवर पिले होते. त्यावेळी वगधािां जास्त प्रमाणात असल्यानां
तेंे पृथ्वीराजचां माांस खाणार. तोच त्याचा एक बालपणातील वमत्
सांजमराय पांिु ीरने आपल्या शरीराचे काही भाग स्वतः कापनू त्या
पक्षाांना टाकले व पृथ्वीराजचे प्राण वाचवले होते.
पृथ्वीराज चव्हानला खट्टू वनात काही खवजना सापिला
होता. तो खवजना त्याचा वचतोिचा वमत् समरवसांहच्या मदतीनां
काढला होता.
चांदबरदाईही असाच वमत् की त्यानां त्याला घोरीचा बदला
घेण्यास मदत के ली होती.
पृथ्वीराज चव्हानचा जन्म ११४९ ला झाला होता. तसां पाहता
त्याचा जन्म हा त्याच्या मात्या वपत्याच्या वववाहाच्या बारा
वषाशनांतर झाला. त्यातच ज्यावेळी पृथ्वीराज अकरा वषाशचा होता.
त्यावेळी त्याचे विील सोमेश्वर एका लढाईत मारले गेले. त्यातच
त्या अकराव्या वषी पृथ्वीराज चव्हान अजमेरचा शासक बनला.
त्याचा जीवलग वमत् चांदबरदाई हा तोमर शासक
अनगां पालच्या मल
ु ीचा मल
ु गा होता. तो एक पृथ्वीराजचा
लजीवलग वमत् असल्यानां ज्यावेळी त्याला मावहत झालां की

पृथ्वीराज मोहम्मद घोरीच्या नजरकै देत गजनीला आहे. तेव्हा
मजल दरमजल करीत तो गजनीला रवाना झाला. वतथां गेल्यावर
त्यानां ववचार के ला की घोरीला ठार करायचां असेल तर असां शत्त्ू व
करुन चालणार नाही. त्याच्याशी प्रेमानां वागनू व पृथ्वीराजला
गपु चपू समजावनू करायला हव.ां तसां पाहता पृथ्वीराजला शब्दभेदी
बाण चालवताच येत असे.
पृथ्वीराज अगदी सफाईनां शब्दयोगी बाण चालवत असे.
त्याचा आवाज ऐकून बाण चालववण्यात हातखांिा होता. तसा
चदां बरदाईनां ववचार के ला की आपण पृथ्वीराजच्या शब्दभेदी
बाणानांच घोरीला मारु. तसां पाहता त्यानांच अत्यांत वशताफीनां
गजनीच्या खवलफाचा बेला आवण कल्याणीच्या हस्ते अांत के ला
होता. परांतू ददु वै ां असां की तो कल्याणी आवण बेलाला वाचवू
शकला नाही.
चदां बरदाई अवतशय हुशार होता. तो कवी होता. परांतू
राजकारणाचेही कौशल्य त्याच्यात होते. तसां पाहता तो जेव्हा
पृथ्वीराज सोबत राहायचा. तेव्हा काही प्रसांगी त्याला सल्लेही
द्यायचा. त्यामळ
ु ां चदां बरदाईनां गजनीला पोहोचताच योजना
बनवली.

तो जेव्हा गजनीला गेला. तेव्हा त्यानां मोहम्मद घोरीची भेट
घेतली. त्याला वहदां स्ू थानातील काही गोष्टी साांगीतल्या. ज्यामळ
ु ां
मोहम्मद घोरीचा त्यावर ववश्वास बसेल. तसांही त्यानां
आपल्याबाबत परीचय वदला की तो एक कवी आहे व तो
पृथ्वीराजला ओळखतो आहे. दरु ची ओळख आहे.
घोरीनां चांदबरदाईचे गणु ओळखले. त्याला वाटलां की
चांदबरदाईची त्याला वहदां स्ू थान वजांकण्यासाठी मदत होईल. तसां
पाहता पृथ्वीराजला वजांकल्यावर वदल्लीवर तसेच अध्याश
वहदां स्ू थानवर ववजय वमळवला होता. पण आता घोरीला पणू श
वहदां स्ू थानवर ववजय वमळवायचा होता. कारण एक पृथ्वीराज
वजांकला आवण त्याचा प्रदेश वजांकला याचा अथश असा नव्हता की
वहदां स्ू थानात एकटा पृथ्वीराजच राज्यकारभार करीत होता. इथां तर
पृथ्वीराज सारखे अन्य राजेही आपआपली गादी साांभाळून होते.
तसेच तेही पृथ्वीराज सारखेच शरू होते. त्यामळ
ु े साहजीकच
घोरीला वाटलां की चदां बरदाई हा आपल्याला पणू श वहदां स्ू थानवर
ववजय वमळववण्यात सहाय्यक ठरे ल.
ववजय वमळववणे ही एक कलाच होती. ती कला जशी
वहदां स्ू थानवासीयाांना जमत होती. तशी कला ही यवनाांना वकांवा
इतराांना जमत नव्हती. वहदां स्ू थानचे वीर महाराजे मोठमोठ्या लढाया

अगदी सरलतेने वजांकत असत. त्यातच ते यक्त
ु ीचाही वापर करीत
असत. यद्
ु वजक
ां ण्यासाठी के वळ शक्ती चालत नव्हती तर यक्ु कीही
चालत होती. ती यक्त
ु ी, जी यक्त
ु ी वहदां स्ू थानातील प्रत्येक माणसाांच्या
रोमारोमात बसली होती. ज्या जयचांदाच्या यक्त
ु ीनां मोहम्मद घोरी
यद्
ु वजांकला होता असां त्याला वाटत होतां. त्यामळ
ु ां अखांि
वहदां स्ू थान आपल्या ताब्यात यावां अशी त्याची इच्छा होती.
कवी चांदबरदाईला मोहम्मद घोरीनां आपल्या दरबारात कवी
म्हणनू ठे वलां होतां. तो तसा चांदबरदाईच्या मदतीनां तसां पाहता
वहदां स्ू थानवर स्वारी करण्याचे स्वप्न पाहात होता. चदां बरदाईही
त्याला वेळोवेळी सल्ले द्यायचा. कधी पृथ्वीराजच्या ववरोधात
बोलायचा. यावरुन मोहम्मद घोरीचा चांदबरदाईवर अतटु ववश्वास
वनमाशण झाला होता.
एकदा चांदबरदाई मोहम्मद घोरीला म्हणाला,
"जहापनाह, तो पृथ्वीराज कुठे आहे? मला त्याची भेट घेवू
द्या. मी त्याला त्यानां के लेल्या गन्ु ह्याचा जाब ववचारतो."
मोहम्मद घोरीनां चांदबरदाईचे ते शब्द ऐकले व तो म्हणाला,
"नको नको. मी त्याचे िोळे फोिले आहेत. तो माझ्याकिे
घरुु न पाहात होता."
"मग त्याला जहापनाह जीवांत का ठे वल?ां "

"त्याला जीवांत ठे वण्यामागे एक कारण आहे."
"कोणतां?"
"त्याची अकि. त्याचे िोळे फोिले तरी त्याची अकि गेली
नाही अजनू . अन् मी त्याला तेव्हा मारणार. जेव्हा त्याची अकि
जाईल. जेव्हा तो मला माफी मागेल. माझ्या पायावर नतमस्तक
होईल. मला मरणाची भीक मागेल. तेव्हाच मी त्याला मरण देईल."
"अन् त्यानां तशी भीक नाही मागीतली तर........"
"तर मी त्याला त्ास देईल. त्याची जीभ कापनू टाके न. एक
एक अवयव कापनू टाके न. तसेच त्याचा एक एक के सांही उपटून
टाके ल. अगदी के ववलवाणा होईल तो. मग तर मागेल ना मरणाची
भीक. मग तर येईल ना माझ्या पायावर नतमस्तक होवनू . मावहत
आहे, त्यानां माझा वकती अपमान के ला. सतरा वेळा हारवलां मला.
मला नाक घासायला लावलां. वगिवगिायला लावल.ां मावहत आहे.
त्यात माझा वकती अपमान झाला तो. अन् हो. त्यानां तर माझी
प्रेवमका वचत्लेखा वहसकावनू घेतली."
"त्याची अकि जाणारच नाही."
"का बरां?"
"जहापनाह, हे वहदां स्ू थानचे राजे आहेत. हे स्वतःला प्राण जाय
पण वचन न जाय असे समजतात. हे अनन्वीत यातना सहन

करतात. पण सहजासहजी मरत नाहीत. अन् मला साांगा एखाद्याला
मवदराप्राशन करण्याचा छांद असला तर त्याची मवदरा प्राशन
करण्याची सवय सटु ेल काय? नाही ना. हीच सवय आहे आमच्या
वहदां स्ू थानातील तमाम राजाांची. त्यात पृथ्वीराजही. तेव्हा मला
पृथ्वीराजला भेटू द्या. कदावचत तो समजेल की हा व्यक्ती आमच्या
वहदां स्ू थानातील आहे. कदावचत त्याचां मातृभमु ीच्या माणसावर प्रेम
येईल व तो आपला स्वभाव बदलेल असे वाटते. मी त्याला अगदी
पद्तशीर समजवतो बरां का?"
मोहम्मद घोरी त्याच्या वक्तव्यावर ववचार करु लागला.
त्यातच त्याला वाटलां की आपण यावर काही वेळातच साांगणार.
सायांकाळपयांत साांगणार.
******************************
सायक
ां ाळ झाली होती. थिां वारे सटु ले होते. हवेचा रुख
वहदां स्ू थानच्या वदशेकिूनच होता. आज काहीतरी घिणार असां
चांदबरदाईला वाटत होतां. तसां पाहता सायांकाळी आवजशनू मोहम्मद
घोरीनां चांदबरदाईला बोलावलां. म्हणाला,

"महाशय, आपण तरु ां त पृथ्वीराजची भेट घ्यावी आवण त्याला
तसां समजावनू माझ्या पायावर नतमस्तक व्हायला लावावे."
"ठीक आहे जहापनाह, पण एक अट आहे."
"अजनू कोणती अट आहे?"
"वतथां मी आवण तो याव्यवतरीक्त कोणीही नसायला हव.ां "
घोरी चांदबरदाईच्या बोलण्यावर ववचार करु लागला. तशी
चदां बरदाईलाही भीती वाटतच होती की थोिीशी जरी शक
ां ा
मोहम्मद घोरीला आली तर तो आपल्याला यमसदनाला
पोहोचववतो. पण तोही काही कच्च्या गरुु चा चेला नव्हता. मरणाला
घाबरतच नव्हता तो. जर घाबरला असता तर एवढ्या दरु तो
पृथ्वीराजसाठी गेलाच नसता. तसा मोहम्मद घोरी बोलला.
"तम्ु हाला आवण त्याला एकटांच ठे वण्याचां कारण काय?"
"जहापनाह, एवढी गोष्ट तम्ु हाला कळत नाही की कदावचत
तसां पाहून त्या पृथ्वीराजच्या मनात माझ्याबाबत आत्मीयता
वनमाशण होणार नाही. तो समजेल की यालाही मोहम्मद घोरीनां
आपला चेला समजनू पाठवलां असेल. असां जर तो समजेल तर
त्याचां मन मी परावतीत करु शकणारच नाही. मला मावहत आहे की
हे वहदां स्ू थानचे राजे आपलां मत कसां परीवतीत करु शकतात."

चांदबरदाई बोलला खरा. त्यावर घोरी ववचार करु लागला व
तद् वतच त्यानां पृथ्वीराजला भेटायची परवानगीही वदली.
चांदबरदाईला मोहम्मद घोरीची परवानगी वमळताच तो फारच
खश
ु झाला. त्याला वाटलां की आता आपल्याला आपल्या वप्रय
वमत्ाची भेट होईल. तसा त्याला त्याचा भतु काळ आठवला.
कोण्या एके काळी तो त्याच्यावशवाय अगदी थोिासाही दरू राहू
शकत नव्हता. त्याला वाटत होतां की हे जे स्वप्न, जे स्वप्न त्यानां
पष्ट्ु कळ वदवसापासनू पावहले होते. ते स्वप्न उद्याला पणू श होणार होते.
पण ती खश
ु ी त्यानां आपल्या चेह-यावर वदसू वदली नाही. कारण
त्याला मावहत होतां की ही खश
ु ी जर चेह-यावर वदसलीच तर घोरी
ती खश
ु ी ओळखेल व योजना सपशेल खोटी ठरे ल.
तशी ती रात् अख्खी ववचार करण्यात जात होती.
पृथ्वीराजला आपण के व्हा भेटतो आवण के व्हा नाही असां
चदां बरदाईला वाटत होतां. त्यातच चदां बरदाई ववचार करीत होता.
त्यातच त्याला झोपही येत नव्हती. अशाच झोपेत बरीच रात् झाली
व झोप के व्हा लागली ते कळलांच नाही.
सकाळ झाली होती. पक्ष्याांची वकलवबल चालू झाली होती.
कोंबिेही ओरित होते. तसे लोकांही उठले होते. त्याचबरोबर
चदां बरदाईही उठला होता. त्याला आज कसनस वाटत होत.ां तसा

तो उठला. लवकरच प्रातःववधी आटोपवला आवण मोहम्मद
घोरीच्या भेटीस गेला. मोहम्मद घोरीची भेट घेतल्यानांतर घोरीनां
त्याला एका सामांताच्या सहाय्यानां पृथ्वीराजला भेटायला नेल.ां
आज ब-याच वषाशनां पृथ्वीराजची भेट होणार होती. ती
भेट.......तशी त्याच्या मनात उत्सक
ू ता होती. तसां कुतहू लही. तसे
ते तरुु ां गाचे दरवाजे उघिले जात होते. त्यातच एका त्या अांधा-या
खोलीत पृथ्वीराज बसला होता. त्याला काहीही वदसत नव्हतां.
तरीही तो बोलला,
"कोण?"
काळीज वचरुन जाईल असे ते शब्द. ते शब्द पृथ्वीराज रोजच
वापरायचा, जेव्हा तो वहदां स्ू थानात होता. आज तेच शब्द ऐकायला
आतरू झाला होता चांदबरदाई. जसा पृथ्वीराजनां कोण म्हटलां. तसा
इशा-यानचां सामतां ाला चदां बरदाईनां जायला लावल.ां सामतां जाताच
तो गेल्यावर तशी शहावनशा करुन चांदबरदाई पृथ्वीराजास
म्हणाला,
"मी........मी राजा तझु ा सेवक."
"माझा सेवक! कोण माझा सेवक आवण तो इथां कसा?"
"मी चांदबरदाई. इथां वेष बदलनू राहात आहे. तल
ु ा
सोिवायला आलो."

आवाज. तो नेहमीचा आवाज. आवाज ओळखीचा वाटत
होता. कदावचत चदां बरदाईच तर नाही. तसा तो म्हणाला,
"चांदबरदाई. तू आलाय मला भेटायला एवढ्या दरुु न.
वाटलचां होतां की तू येशीलच."
पृथ्वीराजचां ते बोलणां. चांदबरदाई म्हणाला,
"राजा हळू बोला. इथां तर भींतीनाही कानां आहेत असां
वाटतां."
चांदबरदाईनां के लेली सचु ना वशरोदायी मानत दोघाांचांही
अवतशय हळू आवाजात गप्तु योजना सरुु होती. ती पृथ्वीराजची
दशा पाहून चांदबरदाई घायाळ होत होता. वधप्पाि देहाचा तो राजा.
आज त्याचे हातपाय बारीकबारीक झाले होते. ती काांती सक
ु लेली
होती. तसा चांदबरदाई म्हणाला,
"महाराज, तमु ची फार आठवण येते. मला तर वाटलां होतां की
तम्ु ही मरण पावलात की काय? पण जेव्हा मला मावहत झालां की
तम्ु ही जीवतां आहात.तेव्हा जीवात जीव आला. मग तमु च्या भेटीची
आतरू ता होती. आता भेट झालीय. आता मरण आलांच तरी मला
कोणतांच दःु ख होणार नाही."
तसा पृथ्वीराज म्हणाला,

"बोल वनव्वळ भेटीलाच आला की अजनू एखाद्या
कामासाठी?"
"मी एक योजना घेवनू आलोय."
"बोल कोणती?"
"आपण असहां ी मरणार आहोत आवण तसहां ी."
"मग, कोणती योजना आहे?"
"मी एक योजना बनवली आहे. त्यानसु ार तम्ु ही आठवण करा
की तम्ु हाला शब्दभेदी बाण चालवता येते."
"होय."
"त्याच शब्दभेदी बाणानां मोहम्मद घोरीला उिवायचां."
"पण मला साांगेल कोण की तो कुठां बसला आहे ते?"
"मीच सागां णार आणखी कोण? कववतेतनू साांगणार. त्या
कववतेचा भावाथश तू समजनू घ्यावयाचा."
"पण मला त्या कववतेचा भावाथश समजेल का?"
"समजेलच. कारण मी तम्ु हाला अगदी सोप्या भाषेत साांगेन.
अन् आजपयांत राजा मी तम्ु हाला माझ्या काही कववता ऐकवत
आलोच की नाही. त्या कववताांचा भावाथश तम्ु ही साांगीतला ना मला
वेळोवेळी. आताही तसाच काढावा मनामध्ये. आपल्याला बदला

घ्यायचा ना. मग......मग एवढां करावांच लागेल. मी नक्कीच साांगेल
की घोरी कुठां बसला ते."
"पण वमत्ा, ही तर माझ्यासाठी कालकोठिी आहे. ज्या
कालकोठिीतनू मी वनघू शकत नाही."
"त्याचीही यक्त
ु ी मी काढली आहे. मी एका स्पधेचां आयोजन
करायला लावतो मोहम्मद घोरीला लवकरच. त्याच प्रवतयोगीता
ठे वायला लावतो शब्दभेदी बाण चालववण्याची. बस तर झालां."
"बरोबर."
"पण एक वमत्ा. आपल्याला या स्पधेनांतर मरावां लागेल.
कारण घोरी मेल्यानतां र आपल्याला हे लोकां जीवतां ठे वणार नाहीत.
तेव्हा मी काय साांगतो ते ऐका महाराज."
"सागां वमत्ा सागां . मला तर या अधां ारकोठिीत काहीच सचु त
नाही. अगदी वैताग आला या जीवनाचा. मरणही येत नाही. काय
करावे ते सचु त नाही. िोळे होते. तेही घोरीनां नेल.े आता काहीच
उरलां नाही या जीवनात. मलाही वाटते की घोरी मारला जावा. पण
कसा मारणार मी त्याला. मला तर आता तो िोळ्यानांही वदसणां
कठीण झालांय. शस्रानां मारणां तर दरु च रावहलां."

"प्रवतयोगीता सांपली की आपण एकमेकाांना मारुन टाकावां.
जेणक
े रुन आपली हत्या या बजु वदलाच्ां या हातनू होवू नये. मान्य
आहे."
"ठीक आहे."
ते दोघांही एकमेकाांच्या गळे वमळले. रिावांसां वाटत होतां. पण
चदां बरदाईनां आधीच साांगीतलां होतां की असां रिू नये. शत्ू आपल्या
वाटेवर आहे. कारण शत्ल
ू ा थोिासाही रिण्याचा आवाज गेलाच
तर शत्ू मरायचा आपणच मरु. तेव्हा आपण मरण्यापवु ी शत्ू
मरायला हवा. तसा चदां बरदाई म्हणाला,
"बरां वनघतो राजा. आता आपली भेट प्रवतयोगीतेतच. मी
लवकरच आयोजन करायला लावतो घोरीला प्रवतयोगीतेचां."
"बरां." पृथ्वीराज म्हणाला. त्यानां चांदबरदाईला सात्वीक
मनानां वनरोप वदला.
पृथ्वीराजचा वनरोप घेत चांदबरदाई तेथनू वनघाला. त्यानां
पृथ्वीराज आपला वमत् आहे हे दाखवलां नाही. तशी वकांचीतही
शांका आली नाही.
काही वदवस वनघनू गेले होंेते. तसा एक वदवस सधां ी साधनू
चांदबरदाई घोरीला म्हणाला,

"जहापनाह, आपल्या राज्यात काही प्रवतयोगीता आयोजीत
होत नाहीत काय?"
"म्हणजे?"
"कुस्तीच्या स्पधाश. शरीरसौष्ठव स्पधाश. मनोरांजनासाठी."
"होतात ना. का बरां?"
"पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण चालववण्यात मोठा चतरू आहे
असां कळलां मला."
"म्हणजे?"
"तो आवाज ऐकून बाण मारतो म्हणे. मीही पावहलां नाही
त्याला बाण मारताांना. मलाही पाहायचे आहे कसा आवाज ऐकून
बाण मारतो ते."
"व्वा. ही तर वेगळीच कला आहे. पण त्याला िोळे तर
नाही."
"ही कला फक्त आवाज ऐकून करायची आहे. िोळे उघिून
नाही."
"हो का? ही तर वेगळीच कला आहे."
"तम्ु ही आयोजन करा ह्या प्रवतयोगीतेच.ां पाहू तर सही की
कसा तो बाण मारतो ते."

"ठीक आहे.,आपण याच मवहण्यात ती प्रवतयोगीता
आयोजीत करु." घोरी म्हणाला. तसा चदां बरदाई तेथनू वनघनू गेला.
******************************
लवकरच घोरीनां प्रवतयोगीतेचां आयोजन के लां होत.ां त्यातच
ते मोठां मैदान वनविण्यात आल.ां या प्रवतयोगीतेला देशोदेशीचे तरुण
आले होते. त्याांनी आपल्या आपल्या कौशल्यानां मोहम्मद घोरीचो
िोळे वदपवले होते. ते पाहून मोहम्मद घोरीचा आनांद गगणात
मावेनासा असा होता. परांतू त्यालाही उत्सक
ू ता होती ती म्हणजे
पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण कसा चालवतो त्याची. तसे सवश प्रवतयोगी
सांपले आवण पृथ्वीराजचा िमाांक आला. भाटानां मोठ्यानां ओरिून
सागां ीतलां की आता त्या शख्सचा िमाक
ां आहे. जो फक्त आवाज
ऐकून बाण चालवतो व वनशाणा साधतो.
महाराज पृथ्वीराज पढु े आले. त्याच्ां या हातात धनष्ट्ु यबाण
देण्यात आला. त्याला गोलाकार वफरववण्यात आले. त्यातच एका
बाजल
ू ा वर एक पक्षी लटकववण्यात आला. प्रवतयोगीतेनसु ार काही
वनयमही ठरववण्यात आले की जर पृथ्वीराजचा वनशाणा चक
ु लाच
तर पृथ्वीराजला घोरीनां ठार करायचां. प्रवतयोगीता मोठी वजकीरीची

होती. प्रवतयोगीतेनसु ार पवहल्या वेळी त्या पक्षाला ठार करायचे
होते. दसु -या वेळी एक गाय ठार करायची होती. गाईला ठार
करण्यामागे यवन घोरीनां कुबद्
ु ी वापरली होती. त्याला मावहत होतां
की पृथ्वीराज गाईला मारणारच नाही. कारण गाईला पजु णां ही
आधीपासनू च वहदां चू ी परांपरा रावहलेली होती. जर गाईला मारलां
नाही तर पृथ्वीराज आपोआपच मरे ल असां घोरीला वाटत होतां.
प्रवतयोगीतेनसु ार तो पक्षी ओरिला व पृथ्वीराजनां त्या पक्षावर
नेम धरला. तसा तो पक्षी मरण पावला. त्यानांतर दसु -या बाणाचा
िमाक
ां होता. दसु रीकिे एक गाय ठे वण्यात आली होती. ती गाय
जेव्हा ओरिेल. तेव्हा त्या गाईला मारायचे होते.
******************************
दरवषी देशात स्वातांत्र्यवदन साजरा होतो.लोकां तोरणा पताका
लावनू स्वातत्र्ां यवदन साजरा करतात. मग हा वदवस साजरा करीत
असताांना कोणी गालावर वतरांगा काढतात. कोणी हातावर तर कोणी
चक्क िोक्याचे के स कतशन करीत स्वातांत्र्यवदनाचा आनांद
दाखवतात. सगळा आनांद........वचकार आनांद.......

स्वातत्र्ां यवदन साजरा करणे ही काही दाखवायची वस्तू आहे
का की त्या स्वातत्र्ां याला जे अवभप्रेत आहे.त्यानसु ार वागण्याची
गरज आहे. स्वातांत्र्यवदन साजरा करीत असताांना काही तर असा
आव आणतात की जणू त्याांनीच देश स्वातांत्र्य करताांना झांजु वदली.
बाकीचे लढलेच नाही.
आम्ही स्वाचांत्र्यवदन साजरा करतो. करायला पावहजे.पण हा
स्वातांत्र्यवदन के वळ साजरा करुन चालत नाही तर त्यानसु ार
वागलोही पावहजे. तेव्हाच त्या स्वातांत्र्याला अथश येवू शकतो. पण
वनव्वळ स्वातांत्र्यवदन चागां ला जोमात साजरा करीत असू आवण
त्यानसु ार वागत नसू तर त्या स्वातांत्र्याचा अपमान असनू आपण
त्या स्वातांत्र्याची कत्तलच करीत आहोत असे वाटते.
१५ अंॉगस्ट १९४७ ला भारत स्वतांत्र्य झाला आवण
वकत्येक वषाशच्या गल
ु ामगीरीतनू भारताची मक्त
ु ता झाली. काहींनी
स्वतः स्वातत्र्ां यासाठी लढता लढता स्वतः फाशी सहन के ली. पण
इग्रां जाांसमोर झक
ु ले नाहीत. काही लोकां मोगलाांसमोर झक
ु ले
नाहीत. काही यवनाांसमोरही. मोहम्मद घोरीचा अत्याचार
पृथ्वीराजनां सहन के ला. सभां ाजीनांही औरांगजेबाचा अत्याचार सहन
के ला. पण शरण गेले नाहीत. त्याांनी शरण जावां म्हणनू त्याांचे
िोळे ही फोिले. काय त्याांच्यात स्वाथश नव्हता काय? स्वाथश जर

नसता तर रघनु ाथरावासारखी व वमरजाफरसारखी मांिळी इग्रां जाांना
शरण गेली नसती. जयचदां ानहां ी तेच के लां. गणोजी वशके नहां ी तेच.
मोगलाांनी आवण इग्रां जाांनी 'िाव्या हातानां खा की उजव्या हातानां
खा' अथाशत त्याांना शरण जा की नका जाव,ू कोणालाच सोिलां
नाही.म्हणनू च जो आपल्या देशाचा होवू शकला नाही, तो आपला
कसा होवू शकतो, असा ववचार करुन त्या शरण आलेल्या
शरणाथीचा पावहजे तेवढा उपयोग करुन घेतला. शेवटी काय त्यानां ा
कै देत टाकणे तसेच त्याांची कत्तल करणे याही गोष्टी त्याांनी के ल्या.
१८५७ चा राष्ट्रीय उठाव सवाांना माहीतच असेल. काय होतां
तात्कावलक कारण? कुणाकुणाला मावहतही नसेल कदावचत.
तात्कावलक कारण होतां वहदां ू मवु स्लमाांच्या धमशभावनाांना ठे च देण.े
अथाशत इग्रां जाक
ां िे जे सैवनक होते. त्या सैवनकामां ध्ये वहदां ू आवण
मसु लमान ह्या दोन्हींू धमाशचे सैवनक होते. मग इग्रां जाांनी याचा
ववचार के ला नाही की हे सैवनक म्हणजे भारतीय मांिळी. हे
आपल्या राजसत्तेचे सैवनक बननू आपली सेवा करीत आहेत नव्हे
तर आपल्याला मदतच करीत आहेत. त्याांनी असा ववचार के ला
नाही. उलट जे सैवनक म्हणनू त्याांना मदत करीत होते. ते ववसरुन
त्याांना वदलेल्या बांदक
ू ीला जे काितसू लावलां होतां. ते त्याांचा धमश
ववटाळववणारां लावलां होत.ां अथाशत मसु लमानाांना ज्या बांदक
ू ा
वदल्या होत्या. त्या बदां क
ू ीच्या काितसू ाला िुकराची चरबी व

वहदां च्ांू या बांदक
ू ीला गाईची चरबी लावलेली होती. मसु लमानाला
िुकर वनवषद् होतां तर वहदां नांू ा गाय पववत्. हे जेव्हा मावहत झाल,ां
तेव्हा धमशभावना भिकणार नाही तर काय?
आजही स्वातत्र्ां य भारतात असेच लोकां आहेत. जे लोकां मदत
करीत असतात. पण ते सवाांना समान न लेखता आजही अशाच
प्रकारचां वतशन करीत असतात. फरक एवढाच पिला आहे की या
वठकाणी थोिासा धमश बाजल
ू ा आहे. या दोन धमाशच्या जागी
आपला आवण पराया असा भाव वनमाशण झाला आहे. मग जे असे
वमरजाफर,रघनु ाथ सारखे लोकां आहेत. जयचदां आवण वशके सारखे
लोकां आहेत. ते आज स्वतांत्र्य भारतातील राज्य करणा-या इग्रां जाांना
वनांदच्े या स्वरुपात मावहती साांगत असल्यानां ते या स्वतांत्र्य
भारतातील इग्रां जानां ा वप्रय आहेत. म्हणनू च आज नोकरी व्यवसाय
असो की कारखानदारी.......या सवशच श्रेत्ामध्ये बेवारस गल
ु ामगीरी
वदसते. आपलीच माणसां आपल्याच माणसाांवर अत्याचार करतात.
कोणी शारररीक व लैंगीक शोषणही. भारत जरी स्वतत्र्ां य असला
तरी ती मांिळी आपल्याच माणसाांना आपला समजत नाहीत.
प्रसांगी अत्याचारच करीत असतात. मग ववचार येतो की खरांच
आपल्या
हुतात्म्याांनी
यासाठीच
वमळवलां
का
स्वातांत्र्य......यासाठीच मरण पत्करलां का? यासाठीच प्राणाचां

बवलदान वदलां? त्यापेक्षा नसते लढले ते तर बरां झालां असतां असांही
वाटतां.
भारतीय स्वातांत्र्यवदन साजरा करणारी अशीच ती मांिळी
स्वातत्र्ां यवदन साजरा करताांना असे काही भाषणां ठोकतात की त्याांना
भाषणां देताांना पाहून असां वाटतां की याांच्यासारखे आदशश कोणी
नसावे. पण जेव्हा त्याांच्या अांतरांगात जावनू त्याांचा भतु काळ
पावहल्यास त्याांनी जन्मापासनू काय काय के ले? वकती योग्य आवण
वकती गोष्टी बरोबर के ल्या याची खात्ी पटते. खरां तर त्याांच्या
हातनू च वतरांगा फिकववला जावू नये असा त्याच
ां ा भतु काळ असतो.
कारण तो त्या वतरांग्याचा आवण भारतमातेचा अपमान असतो. ती
मांिळी आपल्याच लेकराला लेकरु न समजणारी वतरांगा
फिकववताांना मी सवश जगताचा पालनहार आहे हे दाखवतात. हेच
वास्तववक सत्य आहे.
एक प्रसगां सागां तो. ज्यावेळी रावण मृत्यसू य्येवर चढला.
क्षणात तो मरणार हे गृहीत धरुन रामानां लक्ष्मणाला म्हटलां, 'रावण
महाज्ञानी आहे. त्याांच्याकिून मरतासमयी उपदेश घे. जो उपदेश
तल
ु ा कोणी देवू शकणार नाही. लक्ष्मणाने सरुु वातीला नकार वदला.
परांतू नांतर भावाची राजाज्ञा पाहून तो जेव्हा गेला, तेव्हा िोक्याकिे
उभे राहून त्याने रावणाला म्हटले, 'रावणा, मी माझ्या भावाच्या

उपदेशाने आलो आहे. मला लवकर ज्ञान दे. मग मर.' रावणानां
उपदेश देणां टाळल.ां ते पाहताच लक्ष्मण परत भावाकिे आला.
भावाला घिलेली परीस्थीती कथन के ली. तेव्हा स्वतः राम सोबत
गेला. तो पायाजवळ बसला व त्याला नतमस्तक होवनू त्यानां
उपदेशाबाबत ववनांती के ली.
रामाचां नतमस्तक होणां रावणाला आविल.ां तो म्हणाला,
'राम, तू खरांच आदशश आहेस. कारण ववद्या घेताांना अवतशय नम्रतेने
घ्यावी. कुणावर अत्याचार करुन वकांवा चोरी करुन ववद्या ग्रहण करु
नये. तझ्ु यात नी माझ्यात एकच अतां र होतां ते म्हणजे भाऊबदां क
ू ीचां.
तझु ा भाऊ तझ्ु या सोबत होता. अन् माझा भाऊ माझ्यासोबत
नव्हता. हाच माझा उपदेश आहे. हेच ज्ञान तू जगाला दे. माझा
उपदेश समजनू . भावाला अतां र देवू नकोस.'
राम जे काही समजायचां ते समजला व आपल्या तीनही
भावाला अवां तम घटकापयांत रामानां अतां र वदलां नाही. पण ज्यावेळी
रामानां लक्ष्मणाला अांतर वदलां. त्यावेळी रामालाही सांपावां लागलां.
राम व रावण एकमेकाच
ां े कट्टर शत्.ू पण तरीही शत्वांू र प्रेम
करायला वशका हे रामानां दाखवनू वदल.ां तर रावणानां आपल्या सवश
वमत्मांिळींवर भावासारखां प्रेम करा. अांतर देवू नका. हे दाखवनू
वदलां.

आम्ही काय करतो आमच्या स्वतांत्र्य भारतात? आम्ही
शत्ल
ू ा तर सोिा. वमत्ालाही सपां ववण्याचा ववचार करतो. अगदी
के सानां गळा कापतो. काल अगदी जीव लावनू प्रेम करणारी सखी
आज वतच्यावर पाशवी सामहु ीक बलत्कार करतो. लहानपणी
घासातला घास देणारा भाऊ, मोठे पणी एक फुट जागेसाठी त्याचा
गळा कापतो नव्हे तर उन्हातनू सावलीत नेणारे मायबाप. लॉटरी
खेळू वदली नाही म्हणनू त्याांचा गळा आवरतो. एवढच
ां नाही तर
माझ्या कारखान्याचा ववकास तर माझ्या देशाचा ववकास हे समजनू
काम करणा-या कामगाराांचां शोषण करतो. त्याांना गल
ु ामासारखां
वागवतो.ज्या शाळे तनू ववद्याथ्याशपासनू आदशश नागरीक घितात.
त्याच शाळे तील वशक्षकाांना छळण्यासाठी वेगवेगळी धोरणां
बनवतो. जेणेकरुन त्याांच्या माणसीकतेवर परीणाम होवनू त्याांनी
ववद्याथ्याांना वशकवू नये. मग त्या ववद्याथ्याांपासनू कसे बनतील
आदशश नागररक? हा ववचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. हेच
वशक्षकाांना छळणारे वशक्षणसम्राट १५ अंॉगस्टच्या वदवशी
शाळे च्या ववचारपीठावरुन भाषणां ठोकतात. आव आणनू म्हणतात
भारत माता की जय. अन् प्रत्यक्षात कायश मात् शन्ु य. वतकिां
वशक्षकाांना छळून त्याांना वमळणा-या वेतनातनू पैसा खाणां.
हे असे का घिते? तर ज्यावेळी भारत स्वतांत्र्य झाला. पण तो
स्वतत्र्ां य होत असतानां ा येथील तमाम भारतीयाांना नव्हे तर आपल्या

पवु शजाांना काय काय वेदना झाल्या. ते आपण ववसरलो आहोत.
आपल्याला फक्त इग्रां जानां ीच वदलेल्या वेदना समजतात. पण
त्यापवु ी इथे असलेल्या राजेशाहीनां आपल्या सवश वपढीला कसां
छळलां ते आपल्याला वदसत नाही. ते आठवणे गरजेचे आहे.
इथल्या तमाम राजाांना जेव्हा कोणाचीही सांदु र मल
ु गी
आविलीच, तर वतची इच्छा नसताांना आपली राणी बनवनू
घेण्याचा हक्क नसला तरी ते जबरदस्तीनां आपली राणी बनवीत
नव्हे तर त्याांची इच्छा नसताांना त्याांच्यावर बलत्कार करीत. इथल्या
काही राजाांनी वफतरू ी के ल्यानां त्याचे पररणाम हे येथील जनतेला
भोगावे लागले. येथील राजाांच्या सांदु र सांदु र मल
ु ी आवण राण्याांना
यवन आवण मोगलाांनी जबरदस्तीनां आपल्या हरमसाठी वापरलां
गेल.ां काही राजे अशा वस्रयानां ा राणी बनववण्याऐवजी वतला
जनानखान्यात नेत व वेश्या म्हणनू त्याांची इच्छा नसताांना त्याांचा
वापर करीत. जे राजे राणी बनवत, तेही आपल्या जन्ु या राण्याांचा
हक्क िावलत नव्हे तर त्याांच्यासमोर सवतीचा प्रश्न वनमाशण करीत.
राजेशाहीनांतर मोगल आले. मोगलाांनीही तेच के ल.ां मग
इग्रां जाचां ां राज्य आल.ां त्यानां ीही तेच के ल.ां मात् या इग्रां जानां ी अशा
मल
ु ींना राणी बनवलां नाही तर वेश्या म्हणनू त्याांचा वापर के ला.
वतची बाजारात वविी के ली.

हे झालां वस्रयाांच्या बाबतीत. इथे तर या राजेरजवाि्याांच्या
काळात माणसानां ा गल
ु ामाांची वागणक
ू वदली नव्हे तर या गल
ु ामाच
ां ी
खरे दी वविीही त्याांच्या काळात चालत असे. मग या गल
ु ामाचा
वापर कोलू चालवणे, अनैवतक कामे करुन घेणे. यासाठी के ला
जाई. वशवाय आपल्या राज्यात सांकट येवू नये म्हणनू हे तमाम
राज्यकते देवाांना भाव म्हणनू या गल
ु ामाांची आहूती चढवत अथाशत
नरबळी देत. हे अघोरी प्रकार भारतीय स्वातत्र्ां याच्या रुपाने बदां
झाले. त्यामध्ये सांपणू श स्वाांतत्र्यववराांनी आपला जीव धोक्यात
घातला.
आज स्वातांत्र्य वमळालां. पण गल
ु ामी सांपली का? तर याचां
उत्तर नाही असांच आहे. आजच्या स्वतांत्र्य भारतातही वस्रयाांच्या
इज्जती स्वस्त झाल्या आहेत. त्याच
ां ां अपहरण होवनू ववकल्या जात
आहे. लहान मल
ु ाांचांही अपहरण होत आहे. त्याांनाही ववकलां जावनू
गप्तु धनासाठी तसेच बळी देण्यासाठी त्याांचा वापर होत आहे. तसेच
आजही कारखान्यात बालकामगार म्हणनू अशा लाचार मल
ु ाच
ां ेच
शोषण सरुु आहे. पण हे सगळां कृ त्य पदि्याआि घित आहे.
आजही फटाके बनववताांना लहान मल
ु ाांनाच कामाला लावलां जात.ां
मायबापही कामाला लावतात. कारण पोटाची आग त्याांना सतावते
आवण आजही स्वतः मायबाप याच पोटासाठी स्वतःच्या पोरीलाही
ववकतात. आजही माणसाांना माणसाांसारखां वागवलां जात नसल्यानां

माणसु कीची धज्जी उिते. ववचारपीठावरुन भाषणां देणां सोपां आहे.
पण प्रत्यक्षात मात् जीवन जगतानां ा तसां वागणां कठीण आहे.
आजही न्यायालयात कोटाशचे एवढे खटले पाहावयास वमळतात की
असां वाटतां हा भारत स्वतांत्र्य आहे की नाही. कारण प्रत्येकाांवर
अन्याय. एक अन्याय नाही तर अन्यायाांची साखळीच. हे जर
पावहलां तर वाटतां की खरांच आपण स्वतांत्र्य आहोत का? स्वतांत्र्यता
मानणां हा फक्त एक वदखावाच आहे.
महत्वाचां साांगायचां म्हणजे आम्ही स्वतांत्र्य झालो आहोत.
आज त्या राजेशाहीचा आमच्यावर अत्याचार नाही. त्या
इग्रां जाांचाही नाही. आम्ही शेकिो वषाशच्या प्रदीघश कालीवधीनांतर
स्वतांत्र्य झालो आहोत. त्यासाठी वकत्येक आपलेच पवु जश बळी गेले
आहेत. त्याच
ां े बवलदान आपण ववसरु नये. तेव्हा या स्वातत्र्ां याचा
उपभोग सवाांना घेवू द्यावा. माणसाांना माणसू म्हणनू वागवावे.
त्याांना चाांगलां जगता यावां म्हणनू आपण प्रयत्न करायला हवा.
मवहलाचां ी इज्जत करावी. लहान मल
ु ाच
ां ाही आदर करावा.
दवलताांचाही सन्मान करावा नव्हे तर लोकाांनी एकच अपत्य ठे वावां.
जेणेकरुन पोटाच्या प्रश्नासाठी स्वलेकराांना कामगार बनवावे लागू
नये. तसेच स्वमल
ु ींना पोटासाठी ववकावे लागू नये.

राज्यकत्याांनीही आपल्या राजधमाशचां पालन करावां. जे
अत्याचार करतात, त्याच
ां े अत्याचार उघिकीस आल्यास त्याांना
किक वशक्षा द्याव्यात. शेतक-याांच्या मालाांना योग्य भाव द्यावा.
त्याांना आत्महत्या कराव्या लागू नये. त्याांना आत्मवनभशर
बनववण्यासाठी प्रयत्न करावा. कारण शेती जर वपकली नाही तर
काय खाणार. तसेच कारखानदारीचा ववकास करावा. जेणेकरुन
बेरोजगारी दरू करता येईल. एवढच
ां नाही तर मदां ीर मज्जीदीचा
ववकास करण्याऐवजी आवण बाांधण्याऐवजी ववश्वववद्यालये
उभारावीत. जेणेकरून देशात सांशोधक, तांत्ज्ञ तयार होतील.आपण
स्वावलबां ी बन.ू त्याचबरोबर आपला देशही स्वावलबां ी बनेल. मग
या आमच्या देशावर चीन, पावकस्तानसारख्या कोणत्याच देशाची
वाकिी नजर जाणार नाही. पण त्यापवु ी देशातील तमाम
नागरीकानां ा आपला भाऊ म्हणनू समजण्याची गरज आहे. मोठा
भाऊ नाही तर लहानपणचा भाऊ. त्यावशवाय देशाचा ववकास
होणार नाही. देश स्वावलबां ी बनणार नाही. हे लक्षात घ्यावे.
******************************

वहदां ू धमाशत गाईला आईचा दजाश वदलेला आहे. गाय प्रत्येक
प्रकारचा वास्तदू ोष दरू करते असां वास्तश
ू ास्र साांगतां.
वास्तश
ू ास्रानसु ार गाय प्रत्येकाांच्या घरी असणे शभु मानले
जाते. अशातच वतची सेवा के ल्यानां सारे कष्ट नष्ट होतात असांही
मानलां जात.ां गोमातेच्या शेणापासनू बनववलेल्या गोव-या वापरुन
व त्या जाळून वातावरणाची शद्
ु ी होते. गाय जर घरी असली तर
गृहक्लेश दरू होत असते.
वकतीही मोठ्यात मोठां सांकट आलां तर ते सांकट गोमातेची
सेवा के ल्यानां दरू होतां असे वैवदक ग्रांथ साांगतात.
गाय माणसाांना दधू च देत नाही तर वतच्या पासनू च दही, ताक,
पनीर, खोवा वमळत असतो. तसेच त्या पदाथाांपासनू श्रीखांि, पेढ,े

बासदांु ी, कलाकांद यासारखे वेगवेगळे पदाथश खायला वमळत
असतात. वतच्या शेणापासनू गोबरगैस व शेणाच्या गोव-यापासनू
स्वयांपाक करायचां इधां न तयार होत.ां
आज स्वयपां ाकाचा गैस महागला आहे. यावर पयाशय म्हणनू
आपल्याला गाईच्या शेणापासनू वनमाशण झालेल्या गोव-याांचा
उपयोग होवू शकतो.
अवलकिे गाईची खरे दी वविी होत आहे. ठीक आहे. पण त्या
खरे दीतनू त्या गाई कत्तलखान्याकिे जात आहेत. जे कत्तलखाने
आज वबनधास्त चालत आहेत. त्यातच गोमासां ाला वकांमत
आलेली आहे. मळ
ु ात ही गाय वाचववणे गरजेचे आहे. पण कोण
वाचववणार. हाही एक प्रश्नच आहे.
आज गोहत्या बांदीचा कायदा करण्याची गरज आहे. कारण
ही गाय अनादीकालापासनू वहदां नांू ा पववत् होती आवण आताही
आहे. या बांदीसाठी आज काही सांघटना जोर पकितात. पण
फुसक्या फुग्याांसारखे काही वदवसातच ढेर होतात. मागणी लावनू
धरीत नाहीत. अशी आजची अवस्था आहे.
महत्वाचां साांगायचां म्हणजे गाईला अनादीकालापासनू देवी
म्हणनू च मान्यता वमळाली आहे. रामायण, महाभारत या
कालखांिात गाईची रक्षा करण्याकिे जास्त कल होता. त्याहीपवु ी

ववसष्ठ ऋषींनी गाय पाळल्याचा उल्लेख आढळतो. तसेच
ववश्वावमत्ाजवळही गाय होती असाही उल्लेख वदसतो.
गाईपासनू वनमाशण झालेला बैल हाही शेतक-याांचा वमत्च
रावहलेला असनू आज गाईचां रक्षण करण्याची गरज आहे. वतची
सेवा करण्याचीही गरज आहे.
गाईची उत्पत्ती ही कशी झाली याबाबत ब-याच जणामां ध्ये
सांभ्रम आहेत. गाय ही समद्रु मांथनातनू वमळालेली आहे असे वैवदक
धमश साांगतो. समद्रु मांथनातनू पाच दैवीय कामधेनू वनघाल्या. नांदा,
सभु द्रा, सरु भी, सश
ु ीला आवण बहुला अशी त्याच
ां ी नावां होती. वजचां
नाव कामधेनू अथाशत सरु भी होतां. ती गाय ब्रम्हानां दान वदली.
आज भारतीत तीस प्रकारच्या गाई अंाहेत. त्यात
साईवाल, गीर, देवनी, थारपारकर या प्रमख
ु गाई असनू त्या दधु ारु
गाई आहेत.
गाईचां दधू हे पौष्टीक असते. लहान मल
ु ाांपासनू तर
आबालवृद्ाांपयांत गाईचां दधू प्राशन के लां जातां. पष्ट्ु कळशा रोगावर
रामबाण उपाय म्हणनू म्हणनू गाईचां दधू वापरलां जातां. गाईचां तपू हे
शक्तीवधशक म्हणनू वापरलां जातां. आयवु ेदात या तपू ाला जास्त
महत्व आहे. ज्याला झोपेचा त्ास आहे. त्यालाही गाईचां तपू
वापरल्यानां फायदा होतो.

गाईच्या तपू ाचा धामीक दृवष्टकोणातनू ही वापर होतो. ह्या
तपू ाचा वापर प्राचानकाळी ऋषीमनु ी हवन करण्यासाठी करीत
असत. ज्यावेळी अक्षत आवण तपू हवनकांु िात टाकलां जातां.
त्यावेळी त्यातनू वनघालेला वायू हा वातावरण शद्
ु तेसाठी वापरलां
जातां. त्या वायतू रे वजयोधमी वायू असतो. रवशयाच्या वैज्ञानीकाांनी
सांशोधन करुन साांगीतलां की एक चमच गाईच्या तपु ात एक टन
ऑक्सीजनची वनमीती होत असते. जर त्याला जाळलां तर.
गाईला ग्रामीण भागात ररढचां हाि मानलां जातां. गाईच्याच
शब्दावरुन गावाला गाव नाव पिल.ां
गाईला प्राचीन काळात सोन्या चाांदी वहरे जवाहरातच्या
सोबतच लटु ू न नेलां जाई. तसच
ां ज्या गावात जेवढ्या गाई. तेवढां ते
गाव सांपन्न समजलां जात असे.
गाय वहदां नांू ा आवदम काळापासनू पववत् होती. वतची वहदां ू लोकां
पजु ा करीत असत. वतला साधी चापट मारणां पाप समजलां जाई.
नव्हे तर या गाईत कोट्यवधी देव देवाांगण असतात असा समज
वैदीक धमाशनसु ार वहदां चांू ा होता. आज ही बहूउपयोगी गाय. पण
ज्यावेळपासनू यवन भारतात आले. त्याांनी पावहलां की ही गाय
वहदां नांू ा पववत् आहे. ह्या ज्याप्रमाणे या देशातील माता भगीनींना
छळलां की कलह माजतो. अगदी तसाच कलह येथील गाईनाां

छळलां का माजतो. त्याांच्या धामीक भावना दख
ु ावल्या जातात.
म्हणनू की काय, त्यानां ी गाईला लटु ू न नेण,े गाय कापणे. ती खाणे,
गाईला काठ्याांनी मारणे ह्या गोष्टी सरुु के ल्या. त्यातच गाईला
वनषीद् मानलां गेलां. ज्यावेळी यवनाांना इथल्या राजेमहाराजाांना
वजांकता आलां नाही. त्यावेळी त्याांनी मख्ु यतः गाईचाच आधार
घेतला. िॉक्टर अजय कृ ष्ट्ण चतवु ेदी याांनी वलवहलेल्या पस्ु तकात
गोमातेचा उल्लेख आहे. ते म्हणतात की पृथ्वीराज चव्हानलाही
वजांकण्यासाठी गाईचा वापर के ला गेला. ज्याप्रमाणे महाभारतात
भीष्ट्म वपतामहाला मारण्यासाठी श्रीखांिीचा माध्यम म्हणनू वापर
के ला गेला. अगदी तसाच प्रकार पृथ्वीराज आवण गाई बाबतही
झालेला आहे. यद्
ु मैदानात घोरीनां गाईचा झांिु आणला. ते पाहून
त्याांना क्षती पोहोचू नये म्हणनू पृथ्वीराजनां आपली हत्यारे खाली
टाकली. त्यातच मोहम्मद घोरीनां त्याला बदां ी बनवलां. पृथ्वीराज
चव्हाननां तराविीला एक वकल्ला बनवला होता. करनालचा कस्बा
तराविी, ज्याला तराईनचा मल
ु ख
ू म्हणतात. आजही पृथ्वीराजच्या
पराजयाचां दःु ख पृथ्वीराज वांशीयाांना आहे. वमजाशपरू च्या राजगि
वस्थत भागातील अटारी,ववशनु परु ा, लालपरू आवण मवटयारी या
भागातील लोक आजही वदवाळी साजरी करीत नाही. ते आजही
महाराज पृथ्वीराजच्या वनधनाचां दःु ख वाटून घेतात. या भागामध्ये
ही परांपरा बाराव्या शतकापासनू कायम प्रमाणात सरुु आहे.

मख्ु यतः गाय आपला पाळीव आवण बहुउपयोगी पशू आहे.
वतला प्राचीन काळापासनू एक वारसा लाभला आहे. वतला
परांपराही आहे. वतची हत्या करणां हे पापच नाहीतर महापाप आहे.
तेव्हा वतची रक्षा करणां आपला धमश आहे. वतचां दधू प्राशन करणां
म्हणजे हत्या नाही. ते वपण्याचा अवधकार सवाांना आहे. पण जर
कोणी वतला ठार करीत असेल, तर ते गपु चपू पणे पाहात बसणे हा
अपराध आहे. वतला साधे मारणेही अपराधच. तेव्हा जो कोणी
असा हा अपराध करीत असतील तर त्याच्यावर वचक ठे वणे हा
आपला धमश आहे. त्यावशवाय गाय वाचणार नाही व गाईचां रक्षण
होणार नाही व गाईबाबतचा ऐवतहासीक वारसा जपता येणार नाही.
मळ
ु ात गाय ही आपल्यासाठी महत्वपणू श वस्तू असनू ह्या गाईचां
आपण जतन करावां. तसेच पालनही करावां. जेणेकरुन गाईवर कुणी
आच आणणार नाही व गाईला कोणी कापायला नेणार नाही.
गाईला वाचववणे गरजेचे आहे. गाईला जर वाचवलां नाही तर ज्या
गाईपासनू माणसू उभा आहे. ती गाय नष्ट होवनू नामशेष होईल व
आपल्याला मग ती गाय वचत्ातच पाहायला वमळे ल. अशी
पाहायला वमळणार नाही हे तेवढांच सत्य आहे.
******************************

पृथ्वीराज चव्हाणनां वनशाणा साधला होता. दसु -या वेळी गाय
त्या बाणाची लक्ष्य होती. पृथ्वीराजला गाय आवण धमश वप्रय होता.
तो मारे ल कसा हे घोरीला वाटत होतां आवण जर नाही मारलां तर
आपण त्याची हत्या करु हेही घोरी ओळखनू होता. ती गोष्ट
पृथ्वीराजलाही मावहत होती. तसां त्यानां गाईसाठी वनशाणा साधला.
पण गाय काही ओरिेना.
गाय ओरित नाही हे पाहून ते यवन त्या गाईला मारत होते.
वतच्यावरही अत्याचार करीत होते. तरीही पृथ्वीराज बाण चालवत
नव्हता. त्याचां लक्ष्य दसु रां होतां.
पृथ्वीराज गाईला मारत नाही हे पाहून मोहम्मद घोरी
ओरिला.
हे पृथ्याश, मार ना गाईला. तल
ु ा बाण मारता येतो ना न पाहता.
आता का तझु ी बद्
ु ी घास खायला गेली की काय?"
तेच शब्द........तोच आवाज ऐकायचा होता पृथ्वीराजाांना. ते
सिु ाचे वचथावणारे शब्द होते घोरीचे. त्यातच चांदबरदाईही
म्हणाला,
"चार बासां चौबीस गज, अगां ल
ू अष्ट प्रमाण

ते बैठा उपर सल्ु तान, मत चक
ु ो चौहान"
चदां बरदाईचे ते वाक्य. पृथ्वीराजच्या मनावर स्पशशनू गेले.
मोहम्मद घोरीनां कल्पनाही के ली नसेल की तो बाण त्याच्या वदशेनां
जाईल व त्याच्याच छातािात लागनू त्याचा अांत करे ल. पृथ्वीराजनां
मोहम्मद घोरीचा आवाज ऐकून व चदां बरदाईच्या कववतेचा
अन्वयाथश लावनू जो बाण सोिला. तो बाण मोहम्मद घोरीच्या
वदशेनां गेला आवण त्याच्या छातीत वशरुन मोहम्मद घोरी जागीच
गतप्राण झाला.
मोहम्मद घोरी मरण पावला होता. तसा सगळीकिे हाहाकार
उिाला. काय झाले कळे नासे झाले होते. अशातच चदां बरबाईनां
ओळखलां की आता ते यवन पृथ्वीराजला सोिणार नाहीत. ते
त्याला तिपवू तिपवू मारतील. त्यापेक्षा आपण स्वतः मेलेलां बरां.
तसा क्षणाचाही वेळ न दविता चांदबरदाई पृथ्वीराजजवळ गेला.
त्याच्या हातात एक कट्यार वदली व दसु री कट्यार आपल्याजवळ
घेतली व म्हणाला,
"महाराज, ही कट्यार घ्या व खपु सा माझ्या पोटात आवण
मीही खपु सतो तमु च्या पोटात."

पृथ्वीराजनां हातात कट्यार तर धरली. परांतू त्याांची इच्छा
चदां बरदाईला मारायची होत नव्हती. तसा तो हात उचलत नव्हता.
पृथ्वीराज भावनेच्या भरात वाहवनू जात आहे. तो मारणार
नाही कट्यार हे पाहून चदां बरदाईनां स्वतःच त्याच्या पोटात कट्यार
खपु सली व नांतर आपल्या पोटात खपु सली व स्वतःचा अांत करवनू
घेतला.
चांदबरदाई व पृथ्वीराज रक्ताच्या थारोळ्यात पिलेले होते.
घोरीही गतप्राण झाला होता. इतक्यात मोहम्मद घोरीचे सैवनक
आले. त्यानां ी दोघाच
ां ी प्रेतां पावहली. त्याांना फार वाईटही वाटल.ां
परांतू त्याांना पश्चाताप तेवढ्या प्रमाणात वाटला नाही. त्याांना
पृथ्वीराजचे घोरीनां िोळे फोिले. वतही वैषम्यता वाटली नाही. मात्
पृथ्वीराजने मारलेल्या बाणामळ
ु ां पश्चाताप वाटत होता. त्याांना ती
प्रवतयोगीता म्हणजे शातीर शत्ू पृथ्वीराजनां रचलेला िाव वाटला.
यवनानां ी मृतदेह उचलला. त्याला गजनीमध्ये दफन के ला व
एक दिां क लावला की जो कोणी या समाधीचां दशशन घेईल. त्याला
दशशन घेतल्यानतां र चप्पल वकांवा जोिे मारावेत. कारण पृथ्वीराज
गजनीसाठी गद्दार असनू त्यानां इमानदार अंावण शरु वीर कतशबगार
मोहम्मद घोरीला मारुन टाकलां.

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

मोहम्मद घोरी मरण पावला. त्याचबरोबर चदां बरदाई व
पृथ्वीराजही. त्याांच्या प्रेताचेही दफन झाले. तशी ती वाताश. ती वाताश
हा हा करीत वहदां स्ू थानात येवनू पोहोचली. त्याचबरोबर ती वाताश
कुतबू द्दु ीन ऐबकच्याही कानावर आली.
ती वाताश जशी कुतबू द्दु ीन ऐबकच्या कानी येताच तो वचिला.
त्यानां वदल्लीला तसा वेढा वदला होताच. तसा लालकोटचा
दरवाजाही धीरचांदला दरवाज्याला वचपकवनू उघिला होता.
त्याला वाटत होतां की आता काहीही करु. पण पृथ्वीराजच्या

महाराण्याांना ताब्यात घेव.ू त्याांच्यावर अत्याचार करु. बलत्कार
करु. त्याच्ां या अब्रचू े वधिां विे काढू. त्यानां ा गजनीला पाठवू व
व्यापाराांना मोठ्या दामात ववकून टाकू. यामध्ये आपला बदलाही
पणू श होईल व वहदां स्ू थानीय लोकाांमध्ये भीतीही वनमाशण करता येईल.
महाराणी सांयोगीता आतमध्ये होती. वतला वाटत होते की
कदावचत दरवाजा तटु ेल व आपण शत्च्ू या हाती लाग.ू मग हे यवनी
आपलां शील भांग करतील. याच कल्पनेनां वतचा जीव खाली वर
होत होता. कदावचत याचसाठी वतनां वचता तयार के ली होती.
महाराणी सांयोगीतानां वचतेची तयारी के ली होती. त्यात
नगरातील सवश राण्या जोहार करणार होत्या. तोच त्याांनी ऐकलां की
दरवाजा तटु लाय. हत्तीच्या धिके नां दरवाजाला तोिलयां .
जयचांदच्या मल
ु ाला दरवाजाच्या वखळ्याांना वचपकवनू हत्तीला
धिक मारायला लावलीय.
दरवाजा तटु ल्याचां ऐकताच महाराणी सांयोगीता मनातनू
घाबरली. वतच्या िोळ्यासमोर अांधार पसरला. क्षणभर वतला काय
करावां काय नाही असां वाटेनासां झाल.ां त्यातच वतला वतचा
भतु काळ आठवला.
******************************

'प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतां. सगळ्याचां प्रेम सेम असतां
असां मांगेश पािगावकराांनी म्हटलां आहे. पण सांयोगीताचां प्रेम वेगळां
होत.ां वतच्या प्रेमाला धार होती ती वेगळीच धार होती. प्रेम......पण
नेमकां काय असतां? फे ब्रवु ारी मवहना येतोच मळ
ु ी प्रेमाच्या
आगमनाची दवांिी देत. गल
ु ाब, टेिी, चॉकलेट, ग्रीवटांग्ज, ववववध
भेटवस्तू याांसारख्या वस्तांनू ी बाजारपेठा, दक
ु ाने आवण बागबगीचे
ओसांिून वाहू लागतात. अब्जावधी तसेच करोिोच्या असतात या
उलाढाली. याच
ु असतो आवण
ां ा उहापोह खपू आधीपासनू सरू
याच चकव्याला माणसू भल
ु नू जातो. आपल्याला ही प्रेयसी वकांवा
वप्रयकर हवाच या भावनेने माणसू पछाितो. त्याचे वकांवा वतचे प्रेम
वमळवणे हेच महत्त्वाचे जीववतकायश आहे असां वाटायला लागतां
नव्हे याचसाठी त्याचा वकांवा वतचा जन्म झाला आहे, असे वाटू
लागते. मग ते प्रेम वमळववण्यासाठी तो वकांवा ती कोणत्याही थराला
जाऊ शकतात. हे प्रेम म्हणजे नेमके काय, असे ववचारल्यास
ववववध वयोगटाांतनू ववववध उत्तरे येण्याची शक्यता असते. प्रेम
म्हणजे काय, असे ववचारताक्षणी िोळ्यासमोर येते ती ओठाांचा
चांबू करून, पापण्याांची उघििीप करीत लाविक अंाववभाशव
करीत, प्रेम म्हणजे काय? असे अगदी भाबिेपणाने नायकाला
ववचारणारी वचत्पटातील नावयका. मग कधी झािाांच्या मागे पळत,

गाणे गात वचत्पट पढु े चालू राहतो. वषाशनवु षे हेच दृश्य सरू
ु आहे.
प्रेम म्हटलां की िी-परुु षामां धील ते वववशष्ट प्रेम असाच सगळ्याांचा
समज असतो. मल
ु े अगदी लहान असताना, त्याांच्यासाठी
असणार्या गोष्टींच्या पस्ु तकाांमध्ये वकांवा वचत्पटात एखाद्या
राजाला राणीला वजांकायचे असते, कोण्या राजकुमाराला एखाद्या
राजकुमारीशी लग्न करायचे असते वकांवा आजकाल जग
वाचववणार्या सपु र वहरोंना एखादी खास अशी मैत्ीण असतेच. मग
मल
ु ाांनी प्रेमाचा त्याांच्या दृष्टीने सहजसोपा असा अथश करून घेतला,
तर तो साहजीकच आहे. धामीक ग्रांथ, थोर तत्वज्ञ, आध्यात्मीक
गरू
ु , योगी, मानववश
ां शािज्ञ ते मनोवैज्ञावनक याांनी प्रेम या
भावनेववषयी बरे च काही साांगनू आवण वलहून ठे वले आहे. ते
सवशसामान्याांच्या पचनी पितेच असे नाही. कथा-कादबां री, वचत्पट
याच्ां यावर सदासवशदा दाखवतात, तेच खरे प्रेम ही सक
ां ल्पना
सवशसामान्याांच्या िोक्यात अगदी ठाण माांिून बसलेली वदसते. जे
दाखवतात ते पाहणे वकांवा जे आविते तेच दाखवणे, असे चि सरू
ु
आहे आपल्या समाजामध्ये. या सवाशचा मल
ु ाांच्या मन:वस्थतीवर
खपू खोलवर पररणाम होत अंाहे. आरोग्य म्हणजे आजारपणाचा
अभाव वकांवा सख
ु म्हणजे दःु खाचा अभाव, अशी आपण
आरोग्याची आवण सख
ु ाची व्याख्या के ली, तर प्रेम म्हणजे रागाचा

वकांवा द्वेषाचा अभाव, अशी प्रेमाची व्याख्या खवचतच होऊ शकत
नाही.
प्रेमात एकमेकाांवशवाय जगणे शक्य नाही असे वाटून
आत्महत्या करणे, सवशस्वाचा त्याग करणे वकांवा समोरच्या
व्यक्तीवर ॲवसि टाकून त्याचां शरीर वा चेहरा ववद्रूप करणे, हत्या
करणे, वतच्या आनांदात सतत ववघ्ने आणनू वतचां जगणे नकोसे
करणे, एवढ्या टोकाच्या प्रवतविया समाजात वदसतात. असे का बरे
होत असावे? मनष्ट्ु याची अशी परस्परववरोधी वागणक
ू ही
समाजशािज्ञ आवण मनोवैज्ञावनक याच्ां या पढु चे एक आव्हान ठरत
आहे. याची पाळे मळ
ु े समाजाच्या जिणघिणीत आहेत.
प्रेमाबद्दल सागां ायचां झाल्यास पृथ्वीवरील पवहली मावहत
असलेली जोिी म्हणजे ऍिम आवण इव्ह........त्याच्या मध्ये प्रेम
भावना असेल का की फक्त लैवगांक प्रेरणेने पनु उशत्पादन झाले
असेल? उत्िाांतीच्या टप्प्याांमध्ये ६० लाख वषाांपवू ीचा वचपाझां ी ते
१३ हजार वषाांपवू ीच्या होमोसेवपयनपासनू कृ वषिाांती, औद्योवगक
िाांती आवण आता वैज्ञावनक िाांती करत, अांतराळात झेप घेऊन
तेथे वस्ती वनमाशण करण्याएवढा प्रगत झालेला माणसू , एवढे ववववध
टप्पे या बदलाांमध्ये वदसतात. हे सवश तो त्याला वमळालेल्या
बद्
ु ीच्या जोरावर करू शकला. इतर प्राण्याांपेक्षा प्रगत बद्
ु ी ही

मानवाला वमळालेली देणगी आहे, तरीही कधी कधी तो वहि
ां
प्राण्यासां ारखा का वागतो? मनष्ट्ु यप्राण्याची वतशणक
ू एवढी
अनाकलनीय का आहे? उत्िाांतीच्या टप्प्यात नर ते परुु ष यात काय
बदल होत गेले? हे पाहणे गरजेचे आहे.
बदल होणे ही काळाची गरज आहे.सवाशत पवहला शारीररक
बदल हा मानवी िीमध्ये झाला. तो म्हणजे, प्राणीमातेपासनू चालत
आलेला वतचा ठरलेला प्रजनन काळ. उत्िाांतीच्या एका टप्प्यावर
हा काळ नाहीसा झाला. जांगली अवस्थेतील वतची िूरता आवण
वहसां कता याचा झपाट्याने र्हास होऊन, ममत्व आवण वात्सल्य या
भावना बहरू लागल्या. शारीररक दृष्टीने ववचार के ल्यास, वयात
यायच्या टप्प्यावर िी आवण परुु षाच्या शरीरात काही बदल
होतात. हे बदल अतां ःस्रावी ग्रथां ीतील सप्रां ेरकामां ळ
ु े होतात. काही
बदल भाववनक असतात. भावनाांचा उगम मेंदतू ील वलांवबक
वसवस्टममध्ये होतो. यावर छोटा मेंदू आवण ब्रेनस्टेम हे भाग वनयांत्ण
ठे वतात. मेंदू वैज्ञावनकाच्ां या मते भीती, राग, दःु ख आवण आनदां या
मानवाच्या चार मख्ु य भावना आहेत. प्रत्येक भावनेचा उगम
ववचारातनू होतो आवण ववचार हे माणसाची उपजत बवु द्मत्ता,
अनवु ांवशकता, वशक्षण, त्याच्या भोवतीचे वातावरण आवण त्याचे
झालेले सांगोपन याांवर ठरतात. या ववचाराांवरून त्याची वतशणक
ू
ठरते. वजतक्या व्यक्ती वततक्या प्रकृ ती, या न्यायाने प्रत्येक मनष्ट्ु याचे

वतशन वभन्न असू शकते. आपल्या समाजामध्ये आपण मल
ु ाांना
नेहमीच वतशणक
ु ीचे धिे देत असतो. पण प्रेम ही भावना नेमकी काय
आहे, वतचे इतर आयाम, ववववध पैलू आवण त्याबाबत योग्य
वतशणक
ू कशी असावी, याववषयी कधीच साांगत नाही. उलट त्या
दाबनू ठे वण्याकिेच कल वदसतो. तेव्हा ही भावना कशी
ओळखावी, कशी हाताळावी वकांवा कशी वनयांवत्त करावी, हे
वशकवणे खपू दरु ची गोष्ट झाली. प्रेमामागच्या मानसीक प्रविया
नेमक्या काय असतात याचा शोध घेतला तेव्हा असे आढळले की
प्रेम वाटण्याअगोदर प्रत्येक प्रेमी मळ
ु ात प्रेमाच्या शोधात असतो.
उत्कट प्रेम करायला प्रेमी उत्सक
ु असतात. प्रेम करायला सयु ोग्य
अशा व्यक्तीचे गणु ववशेष त्याांच्या मनात ठरलेले असतात. समोरची
व्यक्ती त्या गणु ववशेषाांच्या जवळपास जाणारी जरी असली, तरी
प्रेवमकाला वाटते, की मी वजच्या शोधात होतो ती प्रेवमका हीच
आहे. थोिक्यात साांगायचां झाल्यास प्रथमदशशनी प्रेम जिणे ही दैवी
प्रविया नसते वकांवा प्रेम करण्याची प्रविया उस्फूतशपणे ठरलेली
नसते. आपण ज्याला प्रेमात पिणे वकांवा लव्ह अॅट फस्टश साइट
असे म्हणतो, म्हणजे साक्षात्कार झाल्यासारखा अचानक प्रेमाचा
आववष्ट्कार होतो आवण तो वकांवा ती धपकन प्रेमात पितात, असे
त्याला वकांवा वतला वाटते. खरे तर प्रेमात पािायची प्रविया खपू
पवू ीपासनू सरू
ु झालेली असते. फ्रॉइि या जगप्रवसद् मनोववकार

शािज्ञाच्या मतानसु ार प्रत्येक व्यक्तीमध्ये वभन्नवलांगी आकषशण हे
खपू लहानपणापासनू , अगदी जन्मापासनू च असते. वयात यायच्या
टप्प्यावर, जे आताच्या काळात खपू च अलीकिे आलेले आहे.
प्रत्येकाच्या मनात, आपणही कोणाला तरी आविावे, ही भावना
जन्म घेत असते. समजा एखाद्या वगाशत वकांवा समहू ात शांभर मल
ु ेमल
ु ी आहेत. त्यातील तीन-चार जण सवाांचे आकषशणाचे कें द्र
असतात. त्याांचे वदसणे, वागणे, राहणीमान, एखादे गणु वैवशष्ट्य
वकांवा एखादी लकब यामळ
ु े हे घिते. उरलेल्या प्रत्येक जणाच्या
मनात आपणही त्याांच्यासारखे असावे, ही सप्तु इच्छा असते.
प्रत्येकाच्या कुवतीनसु ार वकांवा लकबीनसु ार हे एखाद्याला शक्य
असते, तर एखाद्याला अशक्य. त्यामळ
ु े आपण अगदीच दल
ु शवक्षत
वकांवा नाकारलेले, सवशसामान्य आहोत, असा काहीसा न्यनू गांि
त्याच्ां या मनात ठाण मािां ू न बसतो. जेव्हा आपण कोणाच्या तरी
प्रेमात पिलो आहोत वकांवा कोणी तरी आपल्यावर प्रेम करते आहे,
हे त्याांच्या लक्षात येते, तेव्हा न्यनू गांिाची भावना जाते. आपण
कोणाला तरी आवितो आहोत, आपली दखल कुणीतरी घेत
आहे, हा ववचार त्याांचा अहां सख
ु ावणारा असतो. तेव्हा ती व्यक्ती
प्रेम या भावनेच्या वकांवा सांकल्पनेच्या प्रेमात असते आवण आपण
त्या व्यक्तीच्या प्रेमात पिल्याची समजनू करून घेत असते.
म्हणजेच माणसू समोरील व्यक्तीच्या प्रेमात पिलेला नसनू प्रेम या

भावनेच्या प्रेमात असतो. अगदी सांप्ररे काच्या प्रभावाखाली
वभन्नवलगां ी व्यक्तीबद्दल वाटणार्या आकषशणाला प्रेम असे सराशस
म्हटले जाते. हेच ववववध माध्यमाांतनू मल
ु ाांच्या मनात वबांबवले
जाते. वतच गोष्ट खरी असल्याचे माननू स्वतःची फरफट करून
घेतली जाते. प्रेम हे अजरामर, अलौवकक, अमर असे काहीसे
उदात्तीकरण के लेले काव्य, कथा, कादबां री, वचत्पटाांतनू नेहमीच
दाखवले जाते. ज्यात वास्तवता नाही. वास्तव दृवष्टकोनातनू
पावहल्यास प्रेम ही इतर लौवकक पातळीवरचीच एक भावना आहे.
माणसू जसा वप्रयकर अथवा प्रेयसीवर प्रेम करू शकतो, तसेच तो
गवणत, ववज्ञान, तत्त्वज्ञान यासां ारख्या ववषयावां र, प्राण्याांवर, वनजीव
वस्तवू र वकांवा एखाद्या अमतू श सांकल्पनेवरही करू शकतो. अल्बटश
एवलस या मनोववकास शािज्ञाच्या मते, प्रेम भावना ही आनांद,
दःु ख, राग, भीती इत्यादी सवशसामान्य भावनासां ारखी एक आहे.
वतला वेगळे मापदिां लावण्याची आवश्यकता नाही. इतर भावना
ज्याप्रमाणे वनमाशण होतात आवण नष्ट होतात, त्याप्रमाणे प्रेमभावना
उत्पन्न, ववकास, र्हास आवण ववलय या सवश अवस्थाांमधनू प्रवास
करू शकते. प्रेम करणे म्हणजे त्या व्यक्तीचा वतच्या गणु दोषासवहत
वस्वकार करणे, प्रेम करणे म्हणजे त्या व्यक्तीत पणू शपणे तल्लीन होणे
आवण वतच्याववषयी सकारात्मक मल्ू यमापन करणे. हे मल्ू यमापन
बदलल्यास प्रेमभावनेतही बदल होऊ शकतात. प्रेमभावना सतत

मनात ठे वायची की हद्दपार करायची, हे सवशस्वी त्या व्यक्तीवर
अवलबां नू असते.
प्रेयसी वकांवा वप्रयकरासाठी जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःच्या
प्राणाचां ी आहूती देत,े तेव्हा ती व्यक्ती नकळत असे गृवहत धरत
असते की मला स्वतःचे असे स्वतत्ां अवस्तत्व वकांवा मल्ू य नाही.
माझे मल्ू य हे माझ्या प्रेयसीने वकांवा वप्रयकराने स्वीकार करण्यावर
वकांवा अव्हेरण्यावर अवलबां नू आहे. त्यातनू च आत्महत्या करणे
वकांवा समोरच्या व्यक्तीची हत्या करणे, अशा टोकाच्या प्रवतविया
आपल्याला पाहायला वमळतात. अशातनू च आत्महत्या घित
असतात. अशा व्यक्ती मळ
ु ात स्वतःवरही प्रेम करू शकत नाहीत.
प्रेम या भावनेला अनेक पदर आहेत. प्रत्येक पदराला तलम आवण
तरल असे अनेक सक्ष्ू म पापद्रु े आहेत. प्रत्येक पापद्रु ा अलवार,
नाजक
ू . प्रत्येक पापद्रु ा वेगळा तरीही एकसांघ. प्रेमाचे खरां तर प्रेम
आवण लैंवगकता, शारीरीक प्रेम ते अशारीरीक प्रेम, प्रेम आवण
नैवतकता, प्रेम आवण व्यक्तीस्वातत्र्ां य असे अनेक पैलू आहेत.
याकिे तटस्थपणे पाहता येईल, अशी अलौवकक दृष्टी हवी आवण
सामावजक भानही. हे सामावजक भान आपणच जपलां पावहजे.
जपायला वशकलां पावहजे.

(वरील उतारा हा आधार म्हणनू िॉ. अरुांधती सोनवणे याांचा
घेतलेला आहे.)
सयां ोगीताला ते वदवसां आठवत होते. वतला ते पृथ्वीराजाचां
प्रेमही आठवत होत.ां वतच्या मनात प्रेमाची व्याख्या तशी वेगळी
होती.
ती जेव्हा परसबागेत बसायची. तेव्हा हळूच वतच्याजवळ
वतचा राजकुमार पृथ्वीराज यायचा. हळूवार स्पशश करायचा. तशी
वतला त्या प्रेमाची जाणीव व्हायची.
***********************************

एकदाची ती आठवण. सायांकाळ झाली होती. राजकुमारी
सयां ोगीता उद्यानात आली होती. तशी वतनां पृथ्वीराजाची आठवण
के ली. त्यातच पृथ्वीराज आला. वतच्या िोळ्यावर फांु कर घातली.
तोच वतनां िोळे वमटले.
राजकुमारी सांयोगीतानां िोळे वमटले. तोच वतच्या गालावर
हळूवार बोटाची वटचकी मारली पृथ्वीराजानां. तसा वतचा हात
हातात घेतला तशी ती म्हणाली,
"वप्रय......."
तसा तोही बोलता झाला. म्हणाला,
"बोल वप्रये."
"मला भीती वाटतेय."
"कोणाची भीती वाटते?"
"मला भीती वाटतेय फार. मला भीती वाटतेय माझ्या
बापाची. माझे विील आपला वववाह होवू देतील काय?"
"का होवू देणार नाही?"
"अन् होवहू ी देतील कदावचत. पण वटकू देतील काय?"
"का बरां वटकू देणार नाहीत?"
"ते शत्ू ना तमु चे."

"हो, शत्ू आहेत म्हणनू काय झाल?ां वववाहानांतर तर सांबांध
चागां ले होतीलच ना. काही वदवस रावहल मनमटु ाव. मग होतील
आपोआपच चाांगले सांबांध."
"व्हायलाच हव.ां नाहीतर मला अजनू भीती वाटेल."
"अजनू भीती. आणखी कोणाची?"
"त्या यवनाांची. कारण माझ्या विीलाांचा स्वभाव मलाच
मावहत आहे. कदावचत माझे विील तम्ु हाला नेस्तनाबतू
करण्यासाठी यवनाच
ां ी मदत घेतील आवण त्या यवनाच्ां या मदतीनां
तम्ु हाला नेस्तनाबतू करतील."
"हो का? तसां कधीच होणार नाही."
"अन् तसां झालांच तर मी कधीच मला माफ करु शकणार
नाही."
"हो का?"
"होय, म्हणनू च मला माझीही भीतीच वाटत आहे."
"हो का?
"होय."
"का बरां?"

"कदावचत तम्ु हाला त्या यवनाांनी उचलनू नेलां तर.......तर मी
स्वतःला माफ करु शकणार नाही."
"हो काय?"
"तू काळजी करु नकोस. तसां काहीच होणार नाही. तल
ू ा
काहीच होणार नाही." तो म्हणाला.
"हो काय?"
"होय. अन् तू िोळे का वमटले?"
"मला भीती वाटते फार."
"उघि िोळे . मी आहे. आता तल
ू ा कोणाची भीती नाही."
सयां ोगीतानां िोळे उघिले. पण ते स्वप्न होत.ां वतच आठवण,
आजही वतच आठवण येत होती. सयां ोगीता त्या आठवणीनां घायाळ
झाली होती. आज ती लालकोटाच्या आतमध्ये बसली होती. तशा
वतच्या आठवणी ताज्या होत होत्या.
आज वतला वतच्या बापाची नाही, यवनाांची नाही तर वतची
स्वतःचीच भीती वाटत होती. कारण वतला आता त्या अग्नीत
अग्नीच्या स्वाधीन व्हायचे होते. तशी ती आपलां मन अगदी घट्ट
करु पाहात होती. तसां पाहता वतला आपलां मन घट्ट करायचां होतां.
त्या शत्च्ू या हाती स्वतः लागू नये म्हणनू . त्या शत्च्ू या हातानां
स्वतःचां वशलत्व भांग होवू नये म्हणनू . आज वतला भीती वाटत

होती. ती भीती होती की त्या अग्नीचां सामथ्यश वतला सहन होणार
की नाही. कदावचत ती त्या अग्नीत जळतानां ा घाबरणार तर नाही.
असां वतला सारखां वाटत होतां.
पृथ्वीराजचा अतां झाला होता. ती मावहती वतला पिली होती.
तशी वतला गप्तु मावहती वमळाली होती. आता जगनू काहीही
उपयोग नाही असांही वतला वाटत होतां.
त्यातच ती अग्नी. सांयोगीतेची त्या वचतेच्या अग्नीत उिी
घेवनू सती जाण्याची वहमां त होत नव्हती. पण वतच्या मागे लक्ष्य
होत.ां ते लक्ष्य की ज्या लक्ष्यानां वतची वहमां त वाढत होती नव्हे तर
वाढली जात होती. ते वशलभांगत्व वतला छळत होतां. तशी ती
ववचार करीत होती. वशलभगां त्वाचा. वशलभगां त्व........अन् तेही
परकीय लोकाांकिून. वतचां जमीर जागां झालां. वतला वाईट वाटत
होतां.
वतला पतीवनधनाचां दःु ख नव्हतां. नाही दःु ख होतां वतच्या
मल
ु ीच्या मरणाचां. वतला स्वकीयाांच्या छळण्याचांही दःु ख नव्हत.ां
दःु ख एवढचां होतां की ती आवण वतच्यासोबत असणा-या
राज्यातील या ववधवा मवहला........ज्याांचा काहीच दोष नसताांना
त्याांचा त्या सतीकांु िात जीव जात होता. दोषी ती नव्हती तरीही ती

स्वतःला दोषी समजत होती. आपण असां छळवलां जाण्यापेक्षा
मरणां चागां लां असां वतला वाटत होत.ां
वतला वाटत होतां की दोषी वतच आहे. कारण वतनां
पृथ्वीराजसोबत वववाह के ला नसता तर आज पृथ्वीराज मारला
गेला नसता. कारण वतनां पृथ्वीराजसोबत वववाह के ल्यानां वतचे
विील मोहम्मद घोरीला वमळाले आवण त्याांच्यामळ
ु े च पृथ्वीराज
हारला. त्यातच सांयोगीताही शत्च्ू या ताविीत सापिली नव्हे तर
वतच्याबरोबर त्या इतर ववधवाही. ज्यात वतची ननद प्रथा देखील
होती. जर वतचे विील मोहम्मद घोरीला वमळाले नसते तर कदावचत
वचत् वेगळे असते असां सांयोगीताला वाटत होत.ां आज वतला
आपल्या विीलाचा राग येत होता. कारण त्याांच्याचमळ
ु ां
सयां ोगीताला हे वदवस पाहायला वमळाले होते.
आज सांयोगीता ववचार करीत जरी असली तरी सांयोगीता
स्वतः पववत् राहू पाहात होती. ती स्वतः स्वतःला कलक
ां लावू
पाहात नव्हती. त्यातच वतनां ऐकलां की लालकोटाचा दरवाजा
उघिलाय.
******************************

लालकोटाचा दरवाजा उघिला होता. कुतबू द्दु ीन ऐबकची सेना
आरिाओरि करीत आत वशरायला लागली. त्याचबरोबर
सांयोगीता घाबरली. तसां पाहता कुतबू द्दु ीन ऐबकच्या त्या गल
ु ाम
सेनेचा आरिाओरिा ऐकायला आला. तोच वतनां सवश स्रीयानां ा
म्हटलां,
"आता वेळ थाबां ायची नाही. आता आपल्या सवाांना
एकाचवेळी अग्नीत उिी घेण्याची वेळ आहे. परांतू घाबरु नका.
मीही तमु च्यासोबतच उिी घेणार आहे. मावहती म्हणनू मी साांगते.

आपल्याला या अग्नीत मरावांच लागेल. कारण आपल्याला
असलेली शत्चू ी भीती. ववचार करा की जर का आपण शत्च्ू या
हातात सापिलो की शत्ू आपलां काय करे ल. शत्ू आपल्याला
आपल्या राज्यात नेईल आवण आपल्याला खवलफाला दान देईल.
मग खवलफा आपला एक रात् का होईना मन मानेल तसा उपभोग
घेईल. त्यातच तसा उपभोग घेवनू झाला की तो शत्ू आपल्याला
गल
ु ाम समजनू हव्या त्या माणसानां ा चाांगल्या मल्ु यामां ध्ये ववकून
टाके ल. मग ती माणसां आपल्याला चाांगले ठे वतीलच असे नाही.
तेव्हा ववचार करा की आपल्याला त्या शत्च्ू या वेश्या म्हणनू
जगायचां आहे की या सतीकांु िात स्वाभीमानानां मरायचां आहे."
ते त्वेषाचे बोलणे. त्यात देशप्रेम ओसिां ू न वाहात होते. ते
देशप्रेम आवण तो स्वाभीमानीपणा सयां ोगीतेच्या शब्दाशब्दामां धनू
ओसांिून वाहात होता. तशा त्या सवश ववधवा मवहला म्हणाल्या,
"आम्ही तयार आहोत महाराणीसाहेबा. आपण जो आदेश
द्याल. तसे आम्ही करु. आपण फक्त आदेश देवनू पाहावां."
"तर मग ठीक आहे. आपला मागश ठरला. आपण असां
कुत्र्यासारखां अन् शत्च्ू या वेश्येसारखां जगायचां नाही. आपण
स्वावभमान ठे वायचा. स्वाभीमानानां मरायच.ां जेणेकरुन उद्या
इवतहास बनेल. तो इवतहास. ज्या इवतहासानां वहदां स्ू थान गाजेल.

लोकां आदरानां नाव घेतील. म्हणतील त्याही काळात महाराणी
सयां ोगीता होवनू गेली. ज्या राणीनच
ां नाही तर वतच्या सवश सख्यानां ी
स्वाभीमानानां अग्नीकांु िात उि्या मारल्या. कारण त्या उि्या मारणां
अत्यांत आवश्यक होतां. शत्च्ू या हातात पिण्यापेक्षा. तसेच शत्नू ां
आपल्याला आपल्या मनासारखां वापरण्यापेक्षा. आपला हा
इवतहास वहदां स्ू थानच्या इवतहासात अजरामर रावहल. हे लक्षात
ठे वा."
सतीप्रथा वाईट गोष्ट. धामीक मान्यतेनसु ार सतीप्रथेची
सरुु वात सती माता दगु ेच्या रुपात झाली होती. वजनां आपला पती
वशवाचा आपला वपता दक्षकिून झालेला अपमान सहन न
झाल्यानां वतनां स्वतःला जाळून घेतलां होत.ां पतीसाठी ती सती स्वतः
वचतेवर सती गेली होती.
भारतीय इवतहासात गप्तु काळामध्ये इसवी ५१० मध्ये
महाराजा भानप्रु ताप आवण महाराजा गोपराज याच्ां यात यद्
ु झाल.ां
तेव्हा गोपराजच्या मृत्यनू ांतर त्याची पत्नी सती गेली होती. तसेच
ज्यावेळी भारतात इस्लामीक आिमण झालां. त्यावेळीही बयाचशा राजपतू स्रीया या सती गेलेल्या होत्या. वसांध राजा दावहरची
पत्नीही सती गेलेली होती.

ऐवतहासीक घटना ब-याच होत्या की त्या घटनानसु ार काही
वठकाणी स्वतः राण्या आवण राज्यातील अवधकाश
ां मवहला आपले
पती मरण पावताच सती जात होत्या. परांतू त्यानांतरच्या काळात
काही वठकाणी सतीप्रथेच्या नावावर जबरदस्तीनां सती देण्याची
प्रथा वनमाशण झाली. त्यात इच्छा नसताांनाही मवहला जेव्हा जळत
होत्या. त्यावेळी त्या वेदनेनां फारच ओरित असायच्या. त्यातच
त्या वेदनावां र कोणीही लक्ष देत नव्हत.ां
सांयोगीतानां देशप्रेम व स्वाभीमानानां ओतप्रोत भरलेले शब्द
बोलले. त्याचबरोबर मनाचा वनधाशर के ला व त्या अग्नीकांु िात
स्वतःला झोकून वदले. त्याचबरोबर प्रथासह त्या लालकोटातील
सवश स्रीयाांनीही त्या अग्नीच्या स्वाधीन के लां.
******************************
दरवाजा उघिला होता. तोच कुतबू द्दु ीन ऐबकचे सैवनक
वकल्ल्याच्या आत गेले. ते जोरजोराने आवाज करीत होते. त्याांना
वाटत होतां की आपण शत्वू र ववजय वमळवला.
आपण फार मोठा तीरच मारला अशा अंावेशात शत्सू ैन्य
चालत होते. तसां त्याांनी पावहलां की लालकोटाच्या आतमधनू

अग्नीच्या धरु ाचे लोट सटु ले आहेत. वकल्ला चारही बाजनू ां जळत
आहे आवण तो दःु खानां अिाळवविाळ तािां व करीत त्या
शत्सू ैन्याकिे पाहात आहे. तसे ते घाबरले. कदावचत या वकल्यानां
तर आत्महत्या के लेली नसावी. तसे ते शत्सू ैन्य वकल्ल्याच्या
आतमध्ये जाताच तो वकल्ला मनष्ट्ु यवाणीनां त्या शत्सू ैन्याशी
बोलायला लागला.
"नमस्कार, वमत् मांिळी. गिेहो.
ओळखलांत का मला? आतापयांत वकत्येकाांच्या वाणीतनू मी
बोललो. वकत्येकानां ी माझ्यावर तोफा चालवल्या, माझे सख
ु दःु ख
त्या तोफात उतरवले. याचा फरक पित गेला. अनेकजण माझ्या
अवस्तत्वाचे महत्त्व पटवनू देण्यास झटत राहतीलही कदावचत. पण
आज माझ्या प्रत्येक वचर्यामधनू सांयोगीतेचां आवण पृथ्वीराजचां
नाव येतां रावहल हे मावहत आहे का? आत्मा, बद्
ु ी ध्यानीमनी ठे ऊन
ऐकलतां तर हा माझा आवाज तमु च्या कानी येईल. हो, मीच तो
लालकोट वकल्ला. मी दगु श बोलतोय.
इवतहासात माझां स्थान काय होतां मावहत आहे का?
इवतहासकार काळाच्या ओघानां माझ्याववषयी पस्ु तकात वलहतील
की सांपणू श राज्याचे सार ते दगु श, मी जर बळकट नसतो तर लवकरच
परचि आलां असतां व तम्ु ही सयां ोगीतासह बाकीही सवश मवहलाांना

आपल्या ताब्यात घेवनू के व्हाचेच वनघनू गेला असता हे नाकारता
येत नाही. मी मोकळा देश वनराश्रय, प्रजाभग्न होऊन व उध्वस्त
होवनू पाहात रावहलो असतो. हा आमचा वहदां स्ू थान आहे. या
आमच्या देशात लालकोट हेच राज्य, लालकोट म्हणजे राज्याचां
मळ
ू , लालकोट म्हणजे खवजना, लालकोट म्हणजे सैन्याचां बळ,
लालकोट म्हणजे राज्यलक्ष्मी, लालकोट म्हणजे आपली
वस्तीस्थळे , लालकोट म्हणजे सख
ु वनद्रागार, वकांबहुना लालकोट
म्हणजे प्राणसांरक्षण.’ तसे माझे अवस्तत्व राष्ट्रकूट, चालक्ु य, यादव
काळातले नांतरच्या काळात अनांगपाल, अन् आता पृथ्वीराजाचा
काळ. या काळामध्ये माझ्या बाधां णीत शत्पू ासनू रक्षण व्हावे म्हणनू
वेळोवेळी महत्त्वपणू श बदल होत गेले. यावेळी अनेकाांनी राज्य के ल,ां
पण माझ्या रयतेचां राज्य मानणारा पृथ्वीराजा इथां जन्मला. मला
आपल
ु कीची भावना याच काळात वमळाली. परांतू याला त्या दृष्ट
मोहम्मद घोरीची नजर लागली अन् आता असां वाटायला लागलांय
की माझां अवस्तत्व सांपतां की काय! कारण मला जयचांदाच्या
वफतरु ीचा शाप लागला आवण त्यानां मोहम्मद घोरीच्या हस्ते िूर
हत्या के ली माझी.
आजपासनू मला उतरती कळा......उतरती कळा लागेल असां
वाटते. माझे नाव बदलले जाईल असे वाटते. माझ्या राजाचां
सवु णशवसहां ासन अवघ्या रयतेने स्वीकारलेलां वसहां ासन माझ्या

िोळ्यादेखत मोहम्मद घोरीने फोिले एका क्षणात. वकती वकती
यातना मला झाल्या, माझे सदर, वािे, समाध्या, तटबदां ी, असे
महत्वपणू श अांग तमु च्या आघातानां नष्ट झाले. सारां अांग अांग माझां
वेदनाांनी घायाळ झालां. पढु े तमु चांच राज्य आल्यावर ज्याांनी
माझ्यावर जीवापाि प्रेम के ले. त्या माझ्या प्रजेचां या वठकाणी
वास्तव्य राहणार नाही. तसेच ब-या बोलानां त्याांना इथां येताही येणार
नाही. माझ्याशी मैत्ीचां नातां जोपासणा-या व माझ्याशी जीवापाि
प्रेम करणार्या माझ्या रयतेला माझ्याकिे येणार्या वाटा बांद के ल्या
तम्ु ही. तरीही मी तमु च्या पावलाांच्या स्पशाशने िगमगलो नाही मी,
जागचा हललो नाही, आपलां अवस्तत्वही सध्या सपां वलां नाही मी.
मी सहन करत रावहल तमु चे अत्याचार शेवटपयांत. कारण मला
मावहत होतां माझ्यावर अन राजावर प्रेम करणारी माझी प्रजा
अजनू ही जीवतां आहे. वकांबहुना इथल्या मातीत जन्मणारा मला
कधी ववसरुच शकत नाही हे मला मावहत आहे. मला मावहत आहे
की
आता माझ्यावर असे हल्ले होतच राहतील, कारण तो काळ
सांपला. मी आता तमु च्यासारख्या ववदेशी लोकाांच्या हातात
जाणार. तम्ु ही माझ्यावर राज्य करणार. माझ्या देशातील लोकाांना
बांदीस्त करणार आवण गल
ु ामही. त्यातच अनेक अबालवृद्
व्यक्तींचे स्वप्न भगां णार हेही मला मावहत आहे. माझ्यावर तम्ु ही

चढाई करुन मलाही गल
ु ाम के लां हे मलाही मावहत आहे. तम्ु हाला
कदावचत आनदां ही झाला असेलच.
कालपयांत मी अनभु वलां की वकशोरवयीन मल
ु े , मल
ु ी माझ्या
अगां ाखाद्यां ावर खेळत होती. त्यावेळी मी हरकून जात होतो. मलाही
आनांद होत होता. बघा साठ के ऐशां ी वषाशचे म्हातारे आठवतात
मला. वकती आनांदात असायचे तेही. अन् पन्ु हा आठवते त्या ववहार
करणा-या महाराणा. आज त्या महाराण्या सती गेल्या. सा-याच्या
सा-या. माझ्या सहवासातल्या. अन् मी बांदीवानासारखा तटस्थ
उभा आहे. आज मला वकती दःु ख झालां मावहत आहे का तम्ु हाला.
मला साांगा की माझ्यावर चढाई करताांना तम्ु हाला काहीच का
वाटलां नाही. पण ते सगळां जावू द्या. या प्रवेश करा आत. पण ववचार
करुन. मात् हे करत असताना जागरूक रहा, सावधानता पाळा,
सरु वक्षतता बाळगा. गिेहो, पण तम्ु ही या. यायला मनाई नाही. पण
आतापयांतचे राजे माझ्याशी जसे वागले. जसां सौदायाशचां वातावरण
ठे वलां. अगदी तसांच ठे वा सौदायाशचां वातावरण माझ्याशी. नाहीतर
जेव्हा तमु चे तरुण वयातील मल
ु ां नशेच्या आहारी जाऊन इथे
दारूच्या बाटल्या आणतील, फोितील. माझ्या दगिावर नावां
वलहतील, अश्लील चाळे करताना वदसतील नव्हे तर अवश्लल चाळे
करतील, अश्लील गाणी लावनू दगां ा करताांना वदसतील. तेव्हा तर

मला जास्त दःु ख होईल. मग मला त्याांचा किेलोट करावांसां वाटेल
त्यावेळी.
मावहती म्हणनू साांगतो तम्ु हाला. ज्या महाराजाांनी मला
बाधां ले. पण एकाही दगिावर त्यानां ी स्वतःचां नाव वलहलां नाही.
कारण त्याांनी माझ्यावर जीवापाि प्रेम के लां होतां. त्याांचा स्वाथश
नव्हता त्यात. माझ्या स्वच्छ, वनमशळ , थांिगार असणार्या
पाण्याच्या टाक्यात पोहताना सद्
ु ा ते समाधानी होत. पण यावेळी
मी पणू शतः हतबल झालेलो आहे. परांतू एक ववनांती तम्ु हाला करतो
की राजगादीवर आल्यावर माझां पाववत्र्य तेवढां राखा. माझ्या
अांगाखाांद्यावर खेळा. पण एकही वचरा मला देवू नका. दगि ढासळू
देऊ नका, मला कोणतीही इजा करू नका.
या नैसवगशक ऊन, वारा, पाऊस या मार्यापढु े मी वझजत
जाईलही कदावचत.पण त्याचां शल्य मला असणार नाही. कारण ती
नैसगीक आपत्ती. मला तर वाटते की माझ्या वचर्यातनू महाराणी
सांयोगीताचा जयजयकार असो. अनांगपालाचा जयजयकार असो.
तसेच पृथ्वीराज महाराजाांचा जयजयकार असो असे शब्द
वकल्ल्याच्या आत घमु ावेत. हा आवाज कमी होत जावू नये
कधीही. तम्ु ही आले तरीही आवण हो, तटबांदी उगवलेले वृक्ष,
झािाांमळ
ु े माझा श्वास कोंिू नये. माझे बरुु जाांसारखे बाहू ढासळू

नयेत. टाक्यात गाळ, माती साचनू ते बझु नू जावू नयेत. तमु च्या
सरकारचां थोिांफार लक्ष असावां माझ्यावर. तसेच ववकासकामाच्या
नावाखाली माझी गैरसोय के ली जाऊ नये. माझ्या आत हॉटेल्स,
लग्न समारांभ होतील अस म्हटां ल जावू नये, कारण त्यानां मला ठे च
पोहोचेल. याला तम्ु ही छातीचे कोट करून नक्कीच ववरोध करा.
अन माझे पाववत् राखा. मलाही तसाच ववश्वास आहे. मला प्रचांि
अवभमान तर तेंव्हाच वाटेल, ज्यावेळी तम्ु ही माझी अवस्था चागां ली
ठे वाल. मला तेव्हाही चाांगलां वाटेल की जेव्हा माझी हक्काची
माणसां इथां मला भेटायला येतील. कदावचत नवा जन्म घेवनू .
सवां धशनास येतील, टाक्यात साचलेली माती काढतील. मग पन्ु हा ते
टाकां पावसाच्या पाण्यानां भरे ल. माझ्या आतमध्ये वृक्षारोपण
करतील, तेंव्हा मी ताजा श्वास घेऊ लागेल, ही तटबांदीतील झािे
मी जेव्हा पाहणार. त्यावेळी अिकलेला माझा श्वास मोकळा होईल.
जेंव्हा ऐवतहावसक पाववत् राखनू इथां रोजच आरत्या, पजु ापाठ
होतील. कारण आजवर राजे महाराजे माझ्या जागेत मांवदर बाांधताना
जेव्हा गिावरील देवीचा जागर करायचे, महादेवाला अवभषेक
करायचे. वशल्प, समाध्या, देवळां, भग्नावशेष पन्ु हा रचले जायचे.
तेव्हा इथल्या दतां कथा, लोककथा पन्ु हा कानी ऐकावयास
पिायच्या. जेव्हा नवीन दरवाजा बसवताना आपल्याला आनांद
होतो. तसा आनांद यापढु ांही वमळाला तर बरां वाटेल मला. तेव्हा मी

पन्ु हा एकदा खरांच बोलू लागेल आवण तमु च्याबाबत मी लोकाांना
ओरिून ओरिून सागां ेल की नाही ववदेशी यवन आले. त्यानां ी मला
गल
ु ाम के लां. पण गल
ु ामासारखी वागणक
ू वदली नाही. वागणक
ू
चाांगलीच वदली.
तमु ची अशी वपढी जर वकल्लासांवधशनात मला नवां रुप देतील.
तर मला अगदी बरां वाटेल. मी गवहवरुन जाईल. तमु ची मेहनत
करणारी पोरां, सढळहातानां माझी िागिुजी करतील तेव्हाही बरां
वाटेल.
आजवर मी अनेक व्यक्ती, अनेक वकल्ले सवां धशन करणारे राजे
पावहले. पण पृथ्वीराज सारखा व महाराणी सांयोगीतासारखी राणी
पावहली नाही. वबचारे वकती प्रेम करायचे माझ्यावर. माझी
जोपासणा करण्यासाठी वकती त्याग के ला त्याांनी. महाराणी
सांयोगीतानां तर जोहारच के ला. स्वाभीमानानां आवण
वशलभगां त्वाच्या भीतीनां नाही तर वतला वाटत होतां की ती इथे
नसल्यावर माझी दरु ावस्था होईल या भीतीनां. ती राजपतू कन्या.
मरणाला घाबरणारी नव्हती ती. पण वतला माझी होणारी वतच्या
जीवतां पणीची दरु ावस्था पाहवली जाणार नव्हती. म्हणनू वतचा
जोहार.

परांतू ते सगळां जावू द्या. तम्ु ही राज्य करण्यासाठी येणार ना
इकिां. तेव्हा फक्त इथां राहण्यासाठी न येता येथील ऐवतहावसक,
भौगोवलक पाश्वशभमू ीचा अभ्यास करून या. मला व्यवस्थीत
ठे वण्यासाठी या. तेव्हा खरांच मी आनांदाने उि्या मारु लागेल.
माझ्याकिे राज करायला तम्ु ही आले ना. भव्यवदव्य सख
ु
वमळवायला येता ना. मग माझ्यासाठी काहीच करणार नाही का?
पढु ील वपढ्याांसाठी मला माझे अवस्तत्व वटकवण्यास मदत नाही का
करणार? मग मी वनवश्चतच म्हणू शके ल, माझी माणसां अजनू ही
आहेत जे माझ्याशी सांवाद साधतात.
सैवनक पढु े पढु े चालत होते. ते महाराणी सांयोगीताच्या व त्या
अनेक सा-या मवहलाांच्या जोहाराच्या राखेजवळ थाांबले. त्या
राखेत महाराणी सयां ोगीता व त्या अनेक सा-या स्रीयाांचीही राख
समाववष्ट झाली होती. त्या सैवनकाांनी आजबू ाजल
ू ा पावहलां तर
त्याांना वकल्ल्यात कोणीच वदसलां नाही. तो वकल्ला जळत होता
आवण रित होता आपल्या आवित्या महाराणी साहेबा
सांयोगीताच्या ववरहाने. कदावचत त्याला वाटत होते की उद्या
आपल्यावर राज्य करायला येणारा परकीय शासक कसा असेल.
कदावचत तो आपल्याशी कसा वागेल? कदावचत गल
ु ाम तर
करणार नाही? कदावचत आपलां अवस्तत्व तर सांपववणार नाही.
कदावचत आपलां नाव.

महाराणी सांयोगीता मरण पावली होती. त्याचबरोबर तो
वकल्लाही मरण पावला होता. कारण आज त्याचां अवस्तत्व सपां णार
होतां. हे त्या वकल्ल्यालाही मावहत होत.ां अन् झालां तसांच. आज
लालकोट सांपला होता. पृथ्वीराज नांतर आलेल्या परकीय
शासकाांनी लाल कोटावर राज्य तर के लां. परांतू त्याचां पणू श अवस्तत्व
बदलवलां आवण नावही बदलवलां. तो आता लालकोटवरुन
लालवकल्ला बनला होता. ते नाव त्याला वप्रय नव्हतां.
आजही तो वकल्ला आपल्या अवस्तत्वावरुन रित होता.
त्याच्या िोळ्यात आनदां नव्हता. त्याचां कारणहां ी तसच
ां होत.ां
कदावचत त्याचां रिणां त्याच्या नावावरुन नव्हतां आवण
अवस्तत्वावरुनही नव्हतां. तो जेव्हा आपल्या लािक्या पृथ्वीराज
राजाचा होणारा अपमान या वहदां स्ु थानातनू आपल्या उघि्या
िोळ्यानां पाहात होता. तसेच ववदेशात मोहम्मद घोरीला वहरो
आवण पृथ्वीराजला शैतान म्हणनू सांबोधनू त्याच्या समाधीवर
जेव्हा लोकां जोिे चपला मारत होते. त्यासाठी तो दख
ु ावत होता.
त्याला वाटत होते की ज्या राजानां भारत देशात वदल्लीच्या लाल
कोटावर स्वाभीमानाचा व वीरश्रीचा ध्वज फिकवला. त्याच
राजाच्या समाधीचा गजनीच्या धरणीवर असां जोिा चपला मारुन
जो अपमान होत होता. ते पाहून लाल वकल्लाही रित होता.

वहदां स्ू तानच्या लालवकल्ल्यानां अनेक राजेरजवािे पावहले
होते. पण त्याच
ां ी अशी दगु शती कधी पावहली नाही. जी दगु शती
पृथ्वीराजची होत होती. पण त्या दगु शतीला रोखणारां आज कोणी
नव्हत.ां देश स्वतांत्र्य झाला तरीही. एवढांच नाही तर ववदेशातही
राजेशाही नष्ट झाली होती तरीही. तसां पाहता या भारतात
अनेकाांच्या समाध्या होत्या. पण पृथ्वीराजची समाधी कुठे आहे
याचीही कोणी शहावनशा के ली नव्हती. ज्या वकल्ल्याचा एकमेव
साक्षीदार आज जीवांत होता. तो म्हणजे लालवकल्ला. पण तोही
गल
ु ामागत आपलां नाव बदलवनू आवण आपलां रुप बदलवनू
तटस्थ उभा होता.त्याच्या मनात आनदां नव्हता.
त्यालाही वाटत होतां की या देशात एखादा राजा यावा. त्यानां
ही पृथ्वीराजची अस्थी परत आणावी. वतचां जतन करावां. कोणीही
वतची हेळसाांि करु नये. त्याची समाधी बाांधावी. त्या समाधीवर
चप्पल जोिे मारु नये. वतलाही सन्मान प्राप्त व्हावा. तसेच एखादा
राजा यावा. त्या राजानां आपलहां ी नाव बदलवावां. आपल्याला
गतवैभव प्राप्त करुन द्यावां आवण जनु ां नावांही. पण ते काही शक्य
होत नव्हत.ां कारण इथला प्रत्येक व्यक्ती काळानसु ार बदलला होता
व तो आज आपल्या लािक्या राजाला आवण महाराणी
सांयोगीतालाही ववसरला होता. ज्याांनी या देशाचा स्वाभीमान

राखण्यासाठी आपल्या प्राणाची आहूती वदली होती. त्यातच अन्य
परुु ष आवण मवहलाांनीही स्वाभीमानासाठी जोहार के ला होता.
****************
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ई साकहत्य प्रकतष्ठानचे हे तेरावे वर्ष.
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समाजातील दबल्या गेलेल्या घटकानां ा आवाज देण्यासाठी.
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