
 

  



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

राजा दाहिर 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक िले आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव 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.   



राजा दाहिर  

(कादंबरी) 

 

 

अंकुश शशंगाड े
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या पुस्िकािील लखेनाचे सर्व िक्क लखेकाकड े

सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं र्ा त्यािील 

अिंशाचे पुनमुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा 

इिर रुपािंिर करण्यासाठी लखेकाची 

परर्ानगी घेण ेआर्श्यक आि ेिस ेन केल्यास 
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recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides 
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• हर्नामूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे 

फ़ॉरर्डव करू शकिा.  

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी 

ककिं वा वाचनाव्यकतररक्त कोणताही वापर 

करण्यापुवी ई-साकहत्य प्रकतष्ठानची 

परवानगी घेणे आवश्यक आहे.  

  



मनोगत 

 किक्षणाचा वापर सेवेसाठी करावा! 
  

रवजव दवशहर नवर्वची कवदांबरी 

र्वचकवच्यव हवतवत दतेवांनव िलव अत्यांत आनांद 

होत आह.े यव कवदांबरीत रवजव दवशहर कोि? 

बदलव कोिवचव? किवसवठी? यवसवठी ही 

कवदांबरी र्वचन करिां आर्श्यक आह.े  

 रवजव दवशहर ही कवदांबरी रवजव दवशहरच्यव जीर्नवर्र 

आधवरीत असनू ही कवदांबरी शलहवयची पे्ररिव िव. िवझे शित् सशुनल 

र्वडे यवांनी शदली. त्यवनसुवर आधवरवसवठी नेटर्र असलेल्यव कवही 

लेखकवांचे लेख रवजव दवशहरबद्दल िवशहती शलशहण्यवसवठी र्वचन 

केले. त्यवनसुवर िी ही कवदांबरी र्वचकवांसवठी सवकवरली आह.े तसेच 

ही कवदांबरी सवकवरवयलव िलव िव. सनुील सविांत यवांचीही फवर िदत 

झवली. त्यवतच नवसव येर्तीकर सवहबेवांचांही.  

 यव कवदांबरीिध्ये रवजव दवशहरच्यव परवक्रिवची गवथव असनू 

उपलब्ध िवशहतीत आपल्यव कल्पनेच्यव आधवरे िी प्रत्येक प्रसांग 

शहरीरीनां उभव केलेलव आह.े आपल्यवलव एर्ढांच िवशहती आह ेकी 

छत्पती सांभवजी रवजवनां धिवासवठी बशलदवन शदलां. परांत ूयवतील रवजव 

दवशहरबवबत प्रसांग अभ्यवसतवांनव िलव ह ेजविर्लां की छत्पती रवजव 



सांभवजीपरु्ी यव शहांदु् थवनवत रवजव दवशहर असव व्यक्ती होर्नू गेलव 

की ज्यवचव पिूा परीर्वरच धिा रक्षण्यवसवठी लढलव र् त्यवतच त्यवांनव 

आत्िबशलदवनही करवर्ां लवगलां. यव कवदांबरीतनू तो बदलव कोिी 

कसव घेतलव? ती िठुभर िवती कोिती? ती किवसवठी र्वपरली 

गेली? यवचां र्िान यव कवदांबरीत आह.े प्रत्येक प्रसांग चवांगल्यवप्रकवरे 

सवकवरलव आह.े आपि ही कवदांबरी र्वचवर्ी र् प्रशतसवद द्यवर्व. 

तसेच यव कवदांबरीत शकां त ू परांत ू शकां र्व कवही सांभ्रि जर शनिवाि 

झवलेच आशि त्यवचे शनदवन झवले नवही तर िलव आपलव एक 

कृपवशभलवषी यव नवत्यवनां सढळ िनवनां िवफ करवरे्. कवरि त्यव 

र्ेळची िवशहती पवशहजे त्यव प्रिविवत उपलब्ध नव्हती. जिी होती 

त्यव पद्धतीनां शलशहलेली आह.े िेर्टी आपि ही कवदांबरी र्वचनू 

आपल्यव शहांदू् थवनवतील धिवासवठी लढलेल्यव र्ीरवांचव इशतहवस 

िवशहत करुन घ्यवर्व. ही शर्नांती. 

 आपलव - अांकुि शिांगवडे नवगपरू  



 

 

 

अरब आक्रमकाांना रोखनू धरणारी व ांत 

असा लौवकक असलेल्या 

राजा दावहर यास 

सवदर सिपीत  



राजा दावहर 

 

(कवदांबरी) 

 

अांकुि शिांगवडे 

 

 

 

 

 

ही कवदांबरी काल्पवनक असनू यव कवदांबरीतील ्थळे, व्यक्ती 

र् घटनव कवल्पशनक आहते. त्यवत कोिवच्यवही भवर्नव 

दखुवशर्िे हव हते ू नवही. कोिवही ्थळ, व्यक्ती र्व घटनेिी 

प्रत्यक्ष र्व अप्रत्यक्ष सांबांध नवही. तसव तो आढळून आल्यवस 

तो शनव्र्ळ योगवयोग सिजवर्व.  

  

  



प्रस्तावना 

रवजव दवहीर शसांग 

 

लेखक अांकूि शिांगवडे यवांची अनेक प्रकवरची पु् तके 

प्रकविीत झवलेली आहते. त्यवतील कवही पु् तकवांची आर्तृ्ती 

आशि कवही ऑनलवईन पु् तके र्वचकवसिोर आलेली आहते. 

त्यवतील कवही पु् तके िवझ्यव र्वचनवत आलेली आहते. रवजव 

दवशहर ही कवदांबरी शसांध प्रदिेचव रवजव दवहीर शसांग यवांच्यव जीर्नवर्र 

शलशहलेली आह.े 

          श्री अांकुि शिांगवडे यवांनी  अफगवशि्तवनिध्ये असलेल्यव 

त्यव कवळवतील बौध्द धिा आशि शहांद ूधिा एक शर्कसीत पवर्लेली 

सां्कृती होती. त्यव कवळवतील सिवजजीर्न, बवजवरपेठ, व्यवपवर, 

तसेच रवजव दवशहर शसांग यवांनी प्रत्येक धिवाचव केलेलव सन्सिवन यवचव 

लेखवजोगव त्यवांनी आपल्यव कवदांबरीत िवांडलेलव आह.े त्यवरे्ळच े

रवजकवरि आशि सिवजजीर्न यवांची िवशहती त्यवांनी आपल्यव 

रोखठोक िब्दवत शलशहली आह.े  

          बौध्द कवलखांडवचे ते सोनेरी शदर्स होते. त्यवर्ेळचव 

असलेलव शहांदू् थवन आशि शसांध ए दरीयव म्हिजे शसांधू नदीच्यव 



खोऱ्यवतील जीर्निैली शकती सखुी र् सांपन्सन होती यवशर्षयीची 

शर््ततृ िवशहती त्यवांनी यव कवदांबरीत शदलेली आह.े शसांध म्हिज े

शहांदू् थवनचे प्ररे्ि व्दवर. आतवच्यव पवशक्तवन आशि 

अफगवशि्तवनिध्ये असललेव शसांध प्रदिे म्हिजे सखुी सांपन्सन 

असलेली सां्कृती होय. 

            रवजव दवहीर शसांग यवांचे जीर्न म्हिजे सांपिूा भवरत र्षवालव 

पडलेलां एक िखिली ्र्प्न आह.े सहवव्यव आशि सवतव्यव 

ितकवतील घडविोडी त्यवांनी अशतिय सहजपिे यव पु् तकवच्यव 

रूपवने सर्वांसिोर ठेर्लेल्यव आहते. 

           अांकुि शिांगवडे यवांची एक शलखविवची आगळी रे्गळी 

िैली र्वचवयलव शिळते. रवजव दवहीर शसांग यवांचे व्यक्तीित्र्, त्यवांच े

कौटूांशबक र्वतवर्रि यवशर्षयी अांकुि शिांगवडे   यवांनी अभ्यवसपिूा 

िवशहती शदली आह.े यव कवदांबरीच्यव शनशित्तवने िब्दवांचव िकु्तपिे 

्रै्र सांचवर होतवनव शदसनू येते. 

           रवजव दवशहर शसांग म्हिजे शसांध प्रदिेवतील िेर्टचव शहांद ू

रवजव होय. येथनूच शहांदू् थवनिध्ये खऱ्यव अथवाने िगुलवांच्यव 

सवम्रवज्यवलव सरुूर्वत झवली. िोहम्िद शबन कवसीि जेव्हव रवजव 

दवहीर शसांग यवांच्यवर्र चवल करून आलव, तेव्हव त्यवर्ेळचे र्िान 

अशतिय रसवळ सवदर केले आह.े लढवई सरुू असतवांनव त्यवांच्यव 



िहवलवतील पवरीर्वरीक ितभेद आशि शचांतव तसेच लढवईतील 

पडलेलव रक्तवचव सडव, यविळेु कवदांबरीतील रांजकतव  हळूहळू 

र्वढत जवते.  

           रवजव दवहीर शसांग यवांच्यव जीर्नवचव घटनवक्रि, त्यवांची 

जन्सिशतथी, त्यवांनी बशहिीसोबत केलेलव शर्र्वह, रवजव दवशहर यवांनी 

लढलेल्यव लढवयव यवशर्षयी अनेक शर्द्ववनविध्ये ितभेद आहते. 

प्रत्येक ितभेद न्सयवयसांगत करून रे्गरे्गळे सांदभा दते लेखकवांनी 

आपल्यव  तवशका क बदु्धीचे दिान शदले आह.े त्यविळेु र्वचकवांनी ही 

कवदांबरी र्वचनू आपल्यव ज्ञवनवत भर घवलवर्ी असांच र्वटतां. 

          शसांध प्रदिेवच्यव इशतहवसवशिर्वय शहांदू् थवनचव इशतहवस पिुा 

होर् ूिकत नवही. दवशहर शसांग यवांची ऐकीर्  िवशहतीपर असलेलव 

इशतहवस प्रत्यक्ष लेखक अांकुि शिांगवडे ह े आपल्यव िब्दवत 

िवांडण्यवत यि्र्ी झवले आहते. यव कवदांबरीतील सटुसटुीत आशि  

आटोपिीर र्वक्ये र्वचकवांनव एक प्रकवरचव िोह घवलतवत. िब्दवत 

रांगर्ीलेली गतकवळवतील रै्भर्वची शचते् पवहून उ्फुतापि ेओठवर्र 

येते.....कवलवय तसिै निः......आजच्यव र्वचकवांनव भतूकवळवतील 

अनभुर्वचव पनुप्रात्यय ही कवदांबरी आिनू दरे् ू िकते असे िलव  

खवत्ीने निदू करवरे्से र्वटते. यव कवदांबरीचव आनांद र्वचकवांनी घेर्नू 

आपल्यव ज्ञवनवत भर घवलवर्ी. अिी ही कवदांबरी असनू 



कवदांबरीकवर अांकुि शिांगवडे यवांनव पढुील लेखनवसवठी खपू खपू 

िभुेच्छव........ 

 

आपलव नम्र  

सशुनल र्वडे  

सवशहत्य कलव सेर्व िांडळ  शज नवगपरू  

िो. नां. ८७८८३६५६७७  



 

 

 

राजा दावहर 

  



 

 

 

 

 तो कवळव शदर्स होतव त्यव शसांध प्रवांशतयवांसवठी. कवरि त्यवांचव 

रवजव िरुन गेलव होतव. आज शसांध पवशक्तवनिध्ये आह.े परांत ूत्यव 

रवजवच्यव बशलदवनवची कहविी आज पिूा जगवत जन्सि घेत आह.े 

 दवशहर रवजवचव तो इशतहवस रवजवसवठी गौरर्िवली गोष्ट आह.े 

आज ती कहविी भवरतीय लोकवांच्यव भवर्नेचां प्रशतक बनली आह.े 

यव अखांड शहांदु् थवनवत पषु्कळ सवरे शहांद ू रवजे पैदव झवले. ज्यवांनी 

आपल्यव र्तनवसवठी कुबवानी सदु्धव शदलीही असेल, परांत ूआपल्यव 

र्तनवलव शर्कलां नवही. िरिवगतीही पत्करली नवही. ते खपु लढले. 

ितृ्य ू पवर्ले. र्तनवसवठी कटलेदखेील. परांत ू आपल्यव र्तनवलव 

झकूु शदलां नवही. आपल्यव िवतभृिुीलव त्यवांनी निन केलां. धिवासवठी 

लढले. र्ीरगतीस प्रवप्त झवले. पि धिा बदलशर्लव नवही. असवच 

एक रवजव यव शहांदु् थवनच्यव भिुीत होर्नू गेलव. त्यवचां नवर् होतां 

दवशहर शसांग. जो शसांधपती होतव. ज्यवनां शसांध प्रवांतवलव आपल्यव 

अखेरच्यव श्ववसवपयांत गलुवि होर्ूू ू शदलां नवही. प्रसांगी त्यवनां 

बशलदवन शदलां. 



 गोष्ट त्यवरे्ळची आह ेकी ज्यवरे्ळी शसांध प्रवांतवर्र शहांद ूरवजवचां 

र्चा्र् होतां. ते रवजे यव अखांड शहांदु् थवनर्र रवज्य करीत होते. 

कवबलू ते कां दवहवरपयांत यव भवरतीय शहांद ूरवजवांच्यव चचवा चवलत. ह े

छोटे छोटे रवजे खपु सवऱ् यव गटवत शर्खरुले होते. पि ते रवज े

कोिवचवही दे्वष करीत नसत. ते पिूातः सशहष्ितूेने इतरवांनव र्वगर्त 

असत. 

 शहांदु् थवनवत तीन िखु्य नद्यव होत्यव. शसांध,ू गांगव र् ब्रम्हपतु्व. 

यव नद्यवांच्यव खोऱ् यवचव हव प्रदिे फवर सपुीक होतव. त्यवांच्यवही कवही 

उपनद्यव होत्यव. त्यव उपनद्यव र् नद्यव शिळून हव जो प्रदेि सपुीक 

झवलव होतव. जो प्रदिे पांजवब शसांध पवसनू परेु्कडे बांगवलच्यव 

उपसवगरवपयांत पोहोचलव होतव. हव जो शसांध प्रदिे होतव. हवच 

प्रदिे, ह्यव प्रदिेवलव शसांध ूनदीिळुांच शसांध नवर् पडलां होतां.  

 शहांदु् थवनचव इशतहवस हव िुळवतच गौरर्िवली रवशहलव आह.े 

यवच्यव जडिघडिीत िखु्यतः शहिवलय पर्ातवचवही सिवरे्ि होतो. 

ह्यव शहिवलय पर्ातवच्यव अभेद्य अिव तटबांदीनां चवांगले चवांगले 

शर्दिेी आक्रििां थोपर्नू धरतव येतवत. शहिवलय र् शहांदकुूि 

पर्ातवत जी अभदे्य शभांत आह.े त्यव शभांतीिळेु आज आपल्यवलव 

भवरत आशि पवशक्तवन रे्गळे झवलेले शदसतवत. परु्ी िवत् एक 

होतां. शहांदकुूि पर्ातवतील खैबर , बोलन यव शखांडीिधनू कवही 



खशु्कीचेही िवगा होते. ते िवगा िध्य आशियवतनू जविवऱ् यव व्यवपवरी 

िवगवािी जोडले गेले होते. कवही िवगा ह ेचीनलवही जोडलेले होते. 

त्यव िवगवालव रेिीि िवगा म्हित. कवरि यवच िवगवार्रुन 

पशििेकडील दिेवत जो िवल पवठर्लव जवयचव. त्यवत िखु्यतः 

रेिीि उत्पवदनवचव प्रथि क्रिवांक लवगवयचव. यवच िवगवार्रुन अनेक 

परदिेी आक्रिकवांनी भवरतवर्र आक्रििां केलीत. त्यवत िोहम्िद 

शबन कवसीिचे आक्रिि िहत्र्पिूा गोष्ट होती. 

 शसांध प्रवांत.......शसांध,ू गांगव, ब्रम्हपतु्व.......यव अखांड 

शहांदु् तवनवतील िहत्र्पिूा नद्यव. यव नद्यव र् त्यवच्यव उपनद्यव शिळून 

यव परीसरवत खोरे तयवर झवले होते. ह ेखोरे सपुीक होते. हव सपुीक 

खोऱ् यवांचव प्रदिे शसांधपवसनू बांगवलच्यव उपसवगरवपयांत पोहोचलेलव 

होतव. यवच शठकविी प्रवचीन सां्कृती उद्यवलव आली. तसेच छोटी 

छोटी गिरवज्येही उदयवस आली. 

 अखांड शहांदु् तवनवत रवज्थवन, गजुरवत र् हररयविवच्यव 

र्वळर्ांटवचवही सिवरे्ि होतो. तसेच हव प्रदिे सतलज नदी, 

अरर्ली पर्ात, कच्छचे र्वळर्ांट तसेच शसांध ू नदी यविळेु 

िोभवयिवन झवलव होतव. नवगिोडी र्ळिे घेत र्वहिवरी घग्गर 

नवर्वची नदी, यव नदीलव परू्ी खपु पविी असवयचां. आतव िवत् ती 



नदी कोरडी पडलेली आह.े यव सर्ा भवगवत शसांध सां्कृती र्सली 

होती. 

 अखांड शहांदु् थवनवत दख्खनच्यव पठवरवचवही सिवरे्ि होत 

होतव. यव पठवरवलव अरबी सिदु्र, शहांदी िहवसवगर, बांगवलचव 

उपसवगर लवगलेलव होतव. जो व्यवपवर शहांदू् थवनवत खशु्कीच्यव 

िवगवाने चवलवयचव. तो व्यवपवर हडप्पव सां्कृतीपवसनूच चवलत 

होतव. हव व्यवपवर िखु्यतः सवगरी िवगवानां चवलवयचव. ह्यव 

व्यवपवरविध्ये जी दरे्वि घेर्वि चवलवयची. ती दरे्विघेर्वि चवलत 

असल्यवनां प्रवचीन कवळवपवसनूच शहांदु् थवनवची ओळख बवकीच्यव 

लोकवांनव होती. शहांदु् थवन शकती सिदृ्ध आह ेआशि शकती नवही ह े

त्यव लोकवांनव िवशहत होतां. त्यविळुां शहांदू् थवनवलव शर्दिेी िांडळी 

सोन्सयवची शचििी म्हित असत नव्ह ेतर येथील िांदीरां लुटण्यवसवठी 

नव्ह े तर येथील िवलित्तव लटुण्यवसवठी यव शहांदु् थवनर्र सतत 

्र्वऱ् यव करीत असत. 

 सह्यवांद्री र् सवतपडुव पर्ातरवांगेसवरख्यव शनसगारम्य भवगवत 

र्सलेलव हव शहांदु् थवन. यव शहांदु् थवनवत छोटी छोटी जी गिरवज्य 

अ्तीत्र्वत होती. त्यवत चरे, पवांड्य, चोल, िौया, सवतर्वहन, 

र्वकवटक, चवलकु्य, पल्लर्, र्धान र् रवष्रकूट यव सवम्रवज्यवचे नवर् 

येते. ही रवज्ये सवर्ाभौित्र्विी प्रविवशिक होती. 



 शसांध प्रवांत.......आज शसांध प्रवांत पवशक्तवनवत आह.े हव भवग 

शसांध ूनदी र् थेरच्यव र्वळर्ांटवच्यव आसपवस पसरलेलव आह.े यव 

भवगवचव एक सरु्िा इशतहवस आह.े हव भवग खऱ् यव अथवानां शहांदचूव 

इशतहवस म्हिनू गिलव जवतो. शजथे िवांतीशप्रय ्र्रुपवत शहांद ूधिा 

नवांदत होतव. 

 आपलव अखांड शहांदु् थवन. यव शहांदु् थवनवर्र प्रत्यक्ष र् 

अप्रत्यक्ष ्र्रुपवत अनेक आक्रििां झवली. यव आक्रििवनां 

शहांदू् थवनलवच बेशचरवख केलां असां नवही तर पषु्कळ गांभीर ् र्रुपवचां 

नकुसवनही झवलां. ते कधीच भरुन शनघिवरां नवही. शनघिवर नवही. 

परांत ूयव शहांदु् थवनर्र जेही आक्रििां झवलीत. त्यव आक्रििवनां यव 

शहांदु् थवनलव बदलशर्लां नवही, तर यव शहांदु् थवननां त्यवांनव इथे 

रवहण्यवसवठी शर्र्ि केलां. त्यवांच्यव िळु ्र्रुपवलव बदलर्लां नव्ह े

तर त्यवांनव दिेर्वसी बनर्लां. त्यवपैकी िोहम्िद शबन कवसीिचां 

आक्रिि एक होय. 

 िोहम्िद शबन कवसीि हव सौदी अरेशबयवतील खशलफव 

िवसनवचव एक सेनवपती होतव. त्यवचव जन्सि सौदी अरेशबयवत तवईफ 

नवर्वच्यव िहरवत इसर्ी सन ६९५ िध्ये झवलव होतव. त्यवच्यव 

र्डीलवांचव ितृ्य ू अल्पकवळवत झवल्यवनां त्यवलव त्यवच्यव कवकव 

हज्जवज शबन यसुफूनां केर्ळ पवलनपोषनच केलां नवही तर लहवनवचां 



िोठां केलां. त्यवनांच िोहम्िद शबन कवसीिलव यदु्ध आशि प्रिवसन 

कसां ठेर्वर्ां यवच्यव शिक्षव शदल्यव. तसेच त्यवचव शर्र्वहही 

आपल्यवच िलुीिी म्हिजे जबेुदविी लवर्नू शदलां.  

 हज्जवज हव इरवकचव रवज्यपवल होतव. त्यवचरे्ळी त्यवनां 

िोहम्िदची शिक्षव पिुा होतवच अगदी तो सतरव र्षवाचव असतवांनवच 

त्यव कवळवत शसांधर्र आक्रिि करण्यवसवठी पवठर्लां. त्यवरे्ळी यव 

भवगवत शहांद ू रवजव रवज्य करीत होतव. ज्यवचां नवर् होतां िहवरवजव 

दवशहर शसांग. 

 दवशहरशसांग असव शहांद ूरवजव होतव की ज्यवनां ह्यव शहांदु् थवनसवठी 

नव्ह ेतर यव शहांदु् थवनच्यव अश्ितेसवठी त्यवग केलव. तो लढलव 

िोहम्िद शबन कवसीििी. त्यवत त्यवनां बशलदवन पत्करलां. पि 

िरिवगती पत्करली नवही. 

 दवशहरशसांग हव रवजव होतव शसांध प्रवांतवचव. ज्यवचव जन्सि इ स 

६६३ िध्ये झवलव. तसेच त्यवचव ितृ्य ू२० जनू ७१२ िध्ये झवलव. 

लढतव लढतव आपल्यव िवतभृिुीसवठी त्यवांनी शर्रिरि पत्करलां. 

त्यवर्ेळी ते एकोिपन्सनवस र्षवाचे होते. 

 ज्यवरे्ळी रवजव दवशहरशसांग यव भवगवत रवज्य करीत होते. 

त्यवरे्ळी शसांध प्रवांत हव बलशुच्तवन, इरवि, करवची पयांत पसरलेलव 

होतव. 



 शसांध प्रवांत........ज्यव प्रवांतवत िांभर र्षा परु्ा रवजपतू र्ांि रवज्य 

करीत होतव. त्यव रवजपतू र्ांिवचव जो रवजव होर्नू गेलव. त्यवचां नवर् 

रवय सवहसी होतां. त्यवच्यव र्डीलवचे नवर् रवजव रवय सवहरस होतां. 

यव रवजव रवय सवहरसचव ितृ्य ूइरविचव िवह नीिरोजिी लढतवांनव 

झवलव. त्यवनांतर रवजव रवय सवहसी हव रवजव बनलव. रवजव रवय 

सवहसीने दखेील कल्यविकवरी रवज्य केलां. त्यवनेच शसांध 

कवलगिनेची ्थवपनव केली. तो कवळ होतव इ स ६२४. त्यवनांतर 

रवजव रवय सवहसी हव िोठ्यव आजवरवनां ितृ्य ूपवर्लव. 

 रवजव रवय सवहसीचव कोिीही उत्तरवशधकवरी नव्हतव. त्यविळुां 

तो आजवरी असतवांनव त्यवनां आपलव रवज्यकवरभवर हव कवश्िीरी 

ब्रवम्हि चचच्यव हवतवत सोपर्लव. त्यवर्ेळी रवजव क्षत्ीय र्ांिवचव 

रवहवत असे तर ब्रवम्हि हव प्रधवनिांत्ी.  

 रवजव रवय सवहसी िरि पवर्ल्यवनांतर त्यवच्यव रवजगवदीर्र 

त्यवने शनर्डलेलव प्रधवनिांत्ी चच गवदीर्र बसलव. यव चचलव एक 

िलु होतां. त्यवचे नवर् होते दवशहर शसांग. रवजव चच िरि पवर्तवच 

त्यवचव भवऊ चांदर हव रवजगवदीर्र आलव. जो रवजव दवशहरच्यव 

र्डीलवचव म्हिजे चचचव प्रधवनिांत्ी होतव. 

 रवजव चांदर हव ब्रवम्हि जरी असलव तरी तो बौद्ध धिीय होतव. 

कवरि त्यवनां पढुां बौद्ध धम्िवचव ्र्ीकवर केलव होतव. तसेच सांपिूा 



रवज्यवत बौद्ध धम्िवलवच रवजधिा म्हिनू घोषीतही केले. रवजव चांदर 

यवने सवत र्षवापयांत इथां रवज्य केले. त्यवनांतर रवजव दवशहर 

रवजगवदीर्र आलव. 

 रवजव चांदर िरि पवर्तवच त्यवचव पतुण्यव रवजव दवशहर रवजव 

बनलव. त्यवलव शकत्येक प्रकवरच्यव शर्रोधवचव सविनव करवर्व 

लवगलव. आपल्यव र्डीलवांद्ववरे पदिकु्त केल्यव गेलेल्यव जवट, गजुार 

आशि लोहविव सिवजवचव शर्रोध त्यवांनव पक्तरवर्व लवगलव. कवरि 

ती िांडळी त्यवच्यव शपत्यवपवसनू नवरवज होती. तसेच ब्रवम्हि सिवज 

त्यवच्यव भवर्वनां बौद्ध धम्िवलव रवजधिा घोषीत केल्यवनां नवरवज 

होतव. परांत ू रवजव दवशहर रवजगवदीर्र येतवच त्यवनां सर्ा सिवजवलव 

सिवन लेखलां जवईल असां र्चन शदलां होतां. त्यवनां यव शसांध प्रवांतवत 

िळुवत ब्रवम्हिवांची नवरवजी दरू करण्यवसवठी रवजधिा म्हिनू सनवतन 

धिवाचव जरी श्र्कवर केलव असलव तरी बौद्ध धम्िवचीही त्यवांनी 

अर्हलेनव केली नवही. त्यविळुांच त्यवच्यव कवळवत िवांततविय 

र्वतवर्रि शनिवाि झवले. एर्ढांच नवही तर त्यवच्यव रवजकवळवत बौद्ध 

धिीयवांनव शर्हवर बवांधतव आले. तसेच शहांदूांनव िांदीर बवांधवयची 

परर्वनगी शिळवली. रवजव दवशहरच्यव कवळवत त्यवच्यव शपत्यवपवसनू 

नवरवज असलेले जवट, गजुार र् लोहविव सिवजवचेही लोकां  हे फवरच 

खिु होते. 



  

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

  

 शसांधचव सिदु्री िवगा हव जगविध्ये व्यवपवर करण्यवसवठी खलुव 

होतव. शसांधचे व्यवपवरी ही दरू दरूपयांत व्यवपवर करण्यवसवठी जवत 

असे. शर्दिेवतील व्यवपवरी ही शसांधिध्ये व्यवपवर करण्यवसवठी यते 

असत. ह े व्यवपवर सिदु्र िवगवाने करीत असतवनव शसांध हे बांदर 

असल्यवनां इरवि इरवकचे व्यवपवरी यवच बांदरवत िकु्कवि करीत. 

त्यविळुां शसांधची परी्थीती र्व सांपिूा शहांदु् थवनची श्थती यव परदिेी 

लोकवांनव झवली होती. इतर दिेवतील व्यवपवऱ् यवांनव त्यवांच्यव 

दिेवबद्दल शर्चवरिव केल्यवस ते त्यवांचव दिे रवहण्यवसवठी अनकूुल 

नसल्यवचे सवांगत. पविी खवरे आह.े जिीन गोटवड आह.े पीक होत 

नवही. िविसे शर्श्वस योग्य नवही अिी िवशहती सवांगत. परांत ू

शहांदु् तवनवतील लोकां  ह े आपल्यव दिेवबद्दल चवांगलांच सवांगत. 

आिच्यव दिेवलव सोन्सयवची शचििी म्हित असनू यव दिेवत सोनव 

जव्त आह ेअिी पषृ्टीही त्यविवगां जोडत असत. त्यविळुां की कवय, 

ते व्यवपवरी जेव्हव आपल्यव दिेवत परत जवत. तेव्हव आपल्यव 

रवजवांजर्ळ शहांदू् थवनच्यव तिवि गोष्टींची िवशहती दते. त्यविळुांच 

परदिेी लोकवांनी शहांदू् थवनलव लक्ष करण्यवसवठी शसांध िधनूच 



अांदवज लवर्लव. तसेच पढुील कवळवत परकीय आक्रििवची 

िहूुतािेढ रोर्ली गेली. 

 िहवरवजव दवशहरनां रवजगवदीर्र बसतवच अलोरलव आपली 

रवजधवनी बनर्ली. तसेच दरे्ल बांदरवत रे्गळव सभुेदवर शनयकु्त 

केलव. जो बौद्ध सिवजवतनू होतव. 

 एक शदर्स एक अरबी जहवज दरे्ल बांदरवत आरवि 

करण्यवसवठी येर्नू थवांबलव. त्यव जहवजवत असलेल्यव व्यवपवऱ् यवांनी 

दरे्ल िहरवर्र अचवनक हिलव केलव. तसेच दरे्ल िहरवतील 

कवही लहवन िलुां र् शियवांनव आपल्यव जहवजवत कैद केले. ही गोष्ट 

जेव्हव दरे्ल बांदरवतील सभुेदवरवलव सिजली. तेव्हव त्यवनां त्यव 

जहवजवर्र बदल्यवच्यव प्रत्यतू्तरवत आक्रिि केले र् त्यव जहवजवर्र 

कैद केलेल्यव शियव र् िलुवांनव र्वचर्ले. हव जहवज अरबवांचव असनू 

तो जहवज इरवििधनू आलव होतव. यवरे्ळी इरवििध्ये इरविचव 

धिागरुु खशलफवचे रवज्य होत.े हज्जवज हव िांत्ी होतव खलीफवचव. 

 खशलफवचे जे कोिी परु्ाज होते. त्यवांनी शसांधर्र आक्रिि 

करण्यवचे बेत आपल्यव िनवत शकत्येक र्षवापरु्ीपवसनू तयवर केले 

होते. पि त्यवांची इच्छव कवही पिूा झवली नव्हती. 

 अरब व्यवपवरी दरे्ल बांदरवतील सभुेदवरवच्यव प्रत्यतु्तरवत 

आपल्यव दिेवत शनघनू गलेे. त्यवांनी आपल्यव खशलफवजर्ळ दरे्ल 



बांदरवत घडलेलां इशतर्तृ्त सवांगीतलां. तसां पवहतव तो खशलफव शसांधर्र 

आक्रिि करण्यवचीच र्वट पवहवत होतव. परांत ूत्यवलव फवरसां यि 

आलां नव्हतां. तसव तो सांधी िोधतच होतव. तिी ही त्यवलव नविी 

सांधी चवलनू आली होती. िेर्टी ती घटनव ऐकतवच खशलफवनां 

हज्जवजलव शसांधर्र आक्रिि करण्यवचव आदिे शदलव.  

 खशलफवच्यव आदिेवनसुवर हज्जवज शसांधर्र आक्रिि 

करण्यवस िजबरू झवलव होतव. त्यवनां अब्दलू्लव नविक एकव 

व्यक्तीलव अरब सैशनकवचां एक दल दरे्नू शसांधर्र शर्जयवची ्र्प्न 

पवहवत रर्वनव केलां. 

  

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

  

 दरे्ल बांदरवत घडलेली घटनव. ही घटनव जेव्हव सभुेदवरवनां 

दवशहरलव सवांगीतली. तेव्हव सभुेदवरवनां सवांगीतलेल्यव घटनेनसुवर रवजव 

दवशहरलव र्वटलां की आतव शसांधर्र अरब सेनव आक्रिि करिवरच. 

त्यवनां आपल्यव सैन्सयवलव आदिे शदलव की सेनव आक्रििवसवठी 

सज्ज असवर्ी. जेिकेरुन एखवद्यव रे्ळी आक्रिि झवलांच तर त्यवचव 

प्रशतकवर करतव येईल. त्यवनसुवर त्यवनां आपलव िलुगव 

जयिवहकुिवरलव आदिे शदलव आशि त्यवच्यवच हवतवत नेततृ्र् 



दरे्नू त्यवलव बांदरगवहलव पवठर्ले. त्यवनसुवर त्यवच्यव नेततृ्र्वत एक 

तकुडी बांदरगवहलव पोहोचली.  

 रवजव दवशहरच्यव अांदवजवनसुवर अरबी सेनेनां दरे्लजर्ळील 

बांदरगवहर्र आक्रिि केलां. परांत ूशसांधी र्ीरवांची ही सींधी सेनव कवही 

किजोर नव्हतीच. त्यवांनी योग्य असव प्रशतकवर करीत अरबी सेनेचव 

धवु्र्व उडर्लव. अरबी सेनव हतवि झवली. ती एर्ढी हतवि झवली 

की आलेल्यव पवर्ली ती सेनव परत गेली. यव युद्धवत ज्यव 

अब्दलु्लवनां नेततृ्र् केलां होतां. तो अब्दलू्लव िेर्टी यव यदु्धवत िरि 

पवर्लव. अब्दलु्लव िरि पवर्ल्यवनां सेनेलव िवगे शफरण्यवशिर्वय 

पयवाय नव्हतव. ती अरबी सेनव िवघवरी शफरतवच जयिवह कुिवरचव 

जयजयकवर करीत शसांध सेनव िहवलवत परतली. र्त्यवत शसांधी 

र्ीरवांची आरती उतरर्ीत ्र्वगत केलां गेलां. 

 अरबी सेनव परत इरविलव पोहोचतवच र् अरबी सेनेचव 

परवभर् होतवच खशलफव आगीनां तडपडलव. त्यवच्यव िनवत सडुवनां 

जन्सि घतेलव. त्यवचबरोबर हज्जवजलवही र्वईट र्वटलां. यव 

शहांदु् थवनचां आतव कवय करवयचां आशि कवय नवही अिी श्थती 

त्यवांच्यव िनवत शनिवाि झवली होती. त्यवतच त्यवांनी जे ्र्प्नवत 

सोचलां नव्हतां, तेच घडलां होतां. 



 खशलफवनां िन ही िन खदुवलव ्िरलां आशि जवशहर केलां की 

जो कोिी र्ीर िहवरवजव दवशहरचां डोकां  र् छत् त्यवच्यव पवर्लवत 

आिनू टवकेल, त्यवलव तो उशचत सन्सिवन दईेल. त्यवतच 

हज्जवजच्यव दरबवरवतील तो नर्यरु्क उठलव आशि त्यवनां सवांगीतलां 

की िी िहवरवजव दवशहरचां डोकां  आशि छत् आिनू दईेल. त्यवतच 

त्यवनां तिी िपथही घेतली. त्यवतच दरबवरवतील एकव व्यक्तीनां 

सवांगीतलां की िहवरवजव दवशहरलव िरि गेलेल्यव एकव अरब 

सरदवरवलव धिवाचव र्व्तव दरे्नू िदत िवगवर्ी. त्यवनसुवर गपु्त बेत 

रचलव गेलव. तसेच एक गुप्तचरही शसांधलव पवठशर्ण्यवत आलव. 

गपु्तचरवच्यव िवशहतीनांतर दहव हजवर सैन्सयवचां दल तसेच कवही उांट र् 

घोडे घेर्नू तो िोहम्िद शबन कवसीि शसांधलव रर्वनव झवलव. 

  

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

  

 शसांध प्रवांत......यव शसांधर्र ६३८ ते ७११ यव कवळवत 

खशलफवनां पांधरव र्ेळव ्र्वऱ् यव केल्यव. किीतकिी चौऱ् यवहत्तर र्षा 

ह ेशसांधचां आक्रिि चवललां. त्यवतच पांधरव खशलफव बदलले. पि 

शसांध प्रवांत कवही त्यवांनव शजांकतव आलव नवही. त्यवतच पांधरवव्यव 

आक्रििवचां नेततृ्र् िोहम्िद शबन कवसीिनां केलां. कवसीि जेव्हव 



दहव हजवर सैशनक दल घेर्नू शसांध र्र पोहोचलव. तेव्हव िहवरवजव 

दवशहरनांही आपल्यव सेनेलव तयवर करण्यवसवठी कां बर कसली. 

त्यवतच गजुार, जवट र् लोहविव सिवजवलव सविवजीक अशधकवर 

प्रदवन करुन त्यवांच्यव कवही लोकवांनव आपल्यव सैन्सयवत सविवर्नू 

घेतलां. यवतच िहवरवजव दवशहरच्यव िलुींनी म्हिजे परिवल र् 

सयूाकुिवरीने शसांध च्यव गवर्वगवर्वत शफरुन लोकवांनव जवगतृ केलां. 

त्यवांच्यव िनवत िवतभृिूी रक्षिवची ज्योत पेटर्ली. तसेच 

िवतभृिूीच्यव रक्षिवसवठी सैन्सयवत सहभवगी व्हवयची शर्नांती केली. 

 िहवरवजव दवशहरच्यव िलुींच्यव शर्नांतीने िवतभृिूीच्यव रक्षिवथा 

कवही नर्यरु्क दवशहरच्यव सैन्सयवत भती झवले. त्यव नर्यरु्कवांनी र् 

लोकवांनी िवतभृिूीसवठी सर्ा्र् अपाि करण्यवसवठी पढेु येर्नू 

पढुवकवर घेतलव.  

 शनिवाि झवलेल्यव यदु्धजन्सय परर्थतीतीनसुवर दरे्ल सभुदेवर 

बौद्धधिीय शर्चवरवचव परु्कतवा ज्ञवनबदु्ध यवलव जवे्हव अरबी 

आक्रििवचव सांकेत शिळवलव. तेव्हव तो उदवस झवलव. बौद्धित हव 

शहांसेर्र शर्श्वस ठेर्िवरव नव्हतव. त्यवलव र्वटत होतां की कोितवही 

धिा हव िविसवलव लढवयची पे्ररिव दते नवही. तसेच यदु्धवशिर्वय 

ित्लूव नविोहरिही करतव येत नवही. तसेच यदु्धभिुीतनू परतही 

जवतव यते नवही.  



 यदु्ध नको असां बौद्धितचां म्हििां होतां. पि अरबी खशलफव 

ऐकेल तेव्हव नव. अिवतच तो शर्चवर करु लवगलव. त्यवतच त्यवलव 

एक यकु्ती सचुली. त्यवनां त्यवसवठी एकव धिागरुुची िदत घेतली. ज्यव 

धिागरुुिी सांर्वद करुन यदु्धजन्सय परर्थीती टवळतव येईल. 

 धिागरुु सवगरदत्तनां बौद्धितलव सवांगीतलां की अरबी लोकवांनी 

िवगील कवही र्षवात आक्रििां करुन आपली शर्हवरांही नष्ट केली. 

यवहीरे्ळी ते आक्रििां करुन शर्हवरां नष्ट करतीलच. तेव्हव आपि 

िहवरवजव दवशहरलव िदतच करवयलव हर्ी. हां िवनलां की बौद्ध धम्ि 

िवांतीचां प्रशतक आह,े पि िवांती कुठर्र पवळवयची? अरबी लोकां  

आपि िवांत बसलो तरी आपले नकुसवनच करीत असतील तर 

आपि ििही हवतवत घ्यवयलवच हर्ी. 

 अरबवांनी िकरवन प्रदिेवर्र आक्रििां करुन बौद्ध िठां नष्ट 

केली होती. त्यविळुां यवरे्ळीही ते तसेच करतील असे र्वटत होते. 

त्यवांच्यव रवज्यवत आपि सरुक्षीत रवहूच िकिवर नवही असेही बौद्ध 

धिीयवांनव र्वटत होते. त्यविळेु िहवरवजव दवशहरलव िदत करिे ही 

त्यव कवळवतील बौद्धवांची पररश्थती होती. िेर्टी ज्ञवनबदु्धची बदु्धी 

िांद झवली आशि त्यवनां आपलव िांत्ी िोक्षर्वसर्लव खशलफविी 

सिझौतव करण्यवसवठी पवठर्ले. 



 िोक्षर्वसर्नां सिझौतव करतवांनव खशलफवलव एक सांदिे 

पवठर्लव र् सवांगीतलां की आम्ही तमु्हवलव सहवयतव दतेो. पि 

आिची बौद्धिठां ही तटुवयलव नको. तसेच आम्हवलव कोितांच 

नकुसवन पोहोचवयलव नको. 

 खशलफवलव सांदिे ऐकतवच खपु आनांद झवलव. ित्चू्यव 

िवशियवनवतील शर्श्वसघवतवचे सरू त्यवलव ऐकवयलव शिळवले. 

त्यवतच हज्जवजनां सकवरवत्िक सांदिे ज्ञवनबदु्धलव पवठर्लव. 

त्यवनसुवर बौद्ध िांडळी सरुक्षीत झवली होती.  

 ज्ञवनबदु्धनां एकव दगडवत दोन पक्षी िवरले होते. एक म्हिज े

िहवरवजव दवशहरनां बौद्धवांसोबत जे कवही केलां होतां. त्यवचव बदलव 

कवढलव होतव. कवरि िहवरवजव चांदर गवदीर्र बसतवच त्यवनां जो 

बौद्ध धम्िवलव रवजवश्रय शिळर्नू शदलव होतव. त्यवनसुवर बौद्धधम्ि 

हव रवजधिा बनलव होतव. तो रवजवश्रय िहवरवजव दवशहर गवदीर्र 

बसतवच त्यवनां बौद्धधम्ि र् रवजधम्ि नष्ट केलव होतव. हव एक उद्दिे 

होतव र् िवांततव प्र्थवपीत करिे हव दसुरव उद्दिे होतव. 

 रवजव दवशहर.........एक कट्टर दिेवसवठी लढिवरव रवजव. ज्यव 

शसांध प्रवांतवपवसनू शहांदू् थवनवलव शहांदू् थवन ह े नवर् पडलां. त्यव 

प्रवांतवचव रवजव. पढेु यव रवजवच्यव बशलदवनवचव इशतहवस हव शलशहलव 

गेलव. तो इशतहवस चचनविव म्हिनू प्रशसद्ध आह.े त्यविध्य े



इशतहवसकवरवांनी रवजव दवशहरबद्दल बऱ् यवच गोष्टी शलशहल्यव आहते. 

त्यव तका सांगत र्वटत नवहीत. 

 १) पशहली गोष्ट अिी की रवजव दवशहर हव कट्टर शहांदरू्वदी 

होतव. 

 रवजव दवशहर हव कट्टर शहांदरू्वदी होतव. यविध्ये थोडवसव सांभ्रि 

र्वटतो. एकव बवजनेू शर्चवर केल्यवस हव रवजव शहांदरू्वदी होतव. कवरि 

त्यवचव कवकव चांदलेनां जेव्हव रवज्यकवरभवर सवांभवळलव. तेव्हव तो 

बौद्धधिीय असल्यवनां त्यवनां बौद्धधम्िवचव परु्कवर केलव होतव. 

त्यवतच त्यवनां आपल्यव रवज्यवत बौद्ध धिवालव रवजधिा म्हिनू 

घोषीत केलां होतां. परांत ूज्यवरे्ळी रवजव दवशहर रवजगवदीर्र बसलव. 

त्यवरे्ळी शतथे असलेल्यव बौद्ध रवजधिवालव बदलर्नू शहांद ूरवजधिा 

िवनवयची घोषिव रवजव दवशहरनां केल्यविळुां त्यवलव कट्टर शहांदरू्वदी 

सिजवयलव कवही हरकत नवही. यवर्रुन तो कट्टर शहांदरू्वदीच 

शदसतो. परांत ू त्यवने शतथे असलेल्यव तिवि इतर बौद्ध धिीयवांनव 

र्वळीत टवकले नवही. तर त्यवांनव शतथां िोठिोठी शर्हवरांही 

बवांधण्यवची परर्वनगी शदली होती. हहेी तेर्ढेच खरे आहे. ही गोष्ट 

रवजव दवशहरच्यव सशहष्ितुव पिवची सवक्ष दतेे. एर्ढेच नवही तर 

खशलफवनां सोळव ्र्वऱ् यव केल्यवनांतरही िनवत शकां त ूपरांत ून ठेर्तव 

रवजव दवशहरनां एकव अरबी सरदवरवलव िरि शदली होती. अथवात 



अरबी लोकवांनव सन्सिवनच शदलव होतव. परांतू रवजव दवशहरशर्रुद्ध त्यव 

िविसवचव उपयोग त्यवलव धिवाचव र्व्तव दरे्नू करुन घ्यवर्व असव 

सल्लव ज्यवरे्ळी इरवििध्ये बैठक भरली. तेव्हव एकव प्रसांगवत एकव 

सरदवरवने ह ेत्यव खशलफव दरबवरी सचुर्ले होते. एकां दरीत सवांगवयचां 

झवल्यवस रवजव दवशहरलव त्यवनांतर बदनवि करण्यवत आले असवरे्. 

कवरि शलशहिवरे हवत ह े त्यवनांतर आलेल्यव र् सते्तच्यव आहवरी 

गेलेल्यव लोकवांचे असवरे्त. 

 आज जगवत पथृ्र्ी गोल आह ेह ेसवांगिवऱ् यव गॅशलशलओलव 

फविी दणे्यवत आली. कवरि त्यव रे्ळेपयांत पथृ्र्ी सपवट आह े

असांच िवनण्यवत येत होतां. पि पढुां बऱ् यवच र्षवानां पथृ्र्ी गोलच 

आह े हे शसद्ध झवलां र् गॅशलशलओचां शर्धवन खरां शनघवलां. 

सवूॅके्रशटसलवही सत्यवसवठी शर्षवचव प्यवलव प्यवर्वच लवगलव. 

यवच ितृ्यचू्यव धवकवनां कव असेनव, डवर्ीनलव उत्क्रवांतीर्वद िवशहत 

झवल्यवर्रही त्यवनां ठोसपिे तो शसांद्धवांत िवांडलव नवही. शतच गत रवजव 

दवशहरच्यव परवक्रिवचव इशतहवस शलशहतवांनव लेखकवांची र्व 

इशतहवसकवरवांची झवली असेल ही िक्यतव नवकवरतव येत नवही. 

 २)दसुरव िहत्र्वचव िदु्दव म्हिजे रवजव दवशहरचव ्र्तःच्यव 

बशहिीसोबतचव शर्र्वह. यविध्ये शहांद ूधिा हव िळुवत अांधश्रदे्धर्र 

जरी आधवरलेलव असलव तरी त्यवत असल्यव शर्शचत् गोष्टीलव 



्थवन नवही. िु् लीि िांडळी शर्र्वहवसवठी रक्तसांबांध पवळत नवही तर 

ते दधू पवळतवत. अथवात कवकवच्यव िलुीिी दखेील ते शर्र्वह करु 

िकतवत. कवरि िोहम्िद शबन कवसीिचव शर्र्वह हज्जवजनां 

आपल्यव िलुीिी लवर्नू शदलेलव होतव. जो हज्जवज त्यवचव कवकव 

होतव. परांत ूशहांद ूधिवात तिी सोय नवही. इथे शर्र्वह करतवांनव दधूच 

नवही तर रक्तसांबांधही पवळलव जवतो. त्यविळुां रवजव दवशहरनां 

बशहिीिी शर्र्वह केलेलवच नसवर्व ह े शनर्ीर्वद सत्य आह.े पि 

यवत असां होर् ू िकते की ज्यव िलुीिी त्यवचव शर्र्वह झवलव. 

त्यवर्ेळी ती त्यवची कोिी आतेबशहि, िविबशहि असवर्ी. शतलव 

रवजव दवशहरनां बशहिीचवच दजवा शदलव असवर्व. परांत ू यविध्य े

इशतहवसकवरवांनी हव इशतहवस िवांडतवांनव धिवाचव आधवर घेतलव र् 

असां सवांगीतलां की रवजव दवशहर हव अांधश्रद्धवळू होतव. सत्तवशपपवसहूी 

होतव. ज्यवरे्ळी दरे्लचां एक यदु्ध पवर पडलां, त्यवनांतर कोण्यव 

ज्योशतषवनां त्यवलव सवांगीतलां की तझुी बशहि ज्यवच्यव कुिवच्यव घरी 

जवईल. तो यव रवज्यवचव रवजव बनेल. म्हिनूच रवजव दवशहर 

सत्तवशपपवस ूअसल्यवनां त्यवनां बशहिीिी शर्र्वह केलव. जी असत्य 

गोष्ट र्वटते. यवत ते इशतहवसकवर तसां कवरिही ्पष्ट करतवत आशि 

सवांगतवत की रवजव दवशहरलव दसुरव रवजव िवझ्यवनांतर बसवर्व असां 

र्वटत नव्हतां. म्हिनूच त्यवनां बशहिीिी शर्र्वह केलव. 



 रवजव दवशहरनां बशहिीिी शर्र्वह केलव ह ेकवरि खरां िवननू 

कवही इशतहवसकवर म्हितवत आशि पढुां सरकतवत. यविध्ये असां 

जविर्तां की कदवशचत रवजव दवशहरलव र्वटत असवर्ां की िवझी 

बशहि इथांच रवजिहवलवत रवहवर्ी. शतचव जर शर्र्वह केलव आशि 

पती र्वईट शनघवलव तर िवझ्यव बशहिीचां र्वटोळां होईल. कदवशचत 

यवसवठीही ही पषु्टी जोडली असवर्ी. तसेच पढेु जवर्नू 

चचनवम्यवशिर्वय कोिीच रवजव दवशहरबद्दल कवहीही शलहू नये. 

र्वदांग व्हवरे्त म्हिनूही रवजव दवशहरनां बशहिीिी शर्र्वह केलव असां 

शलहून रवजव दवशहरलव बदनवि केलां असवर्ां. 

 रवजव दवशहर हव परवक्रिी रवजव होतव. तो शसांधचव शहांद ूधिवातील 

िेर्टचव रवजव ठरलव. कवरि त्यवनांतर शसांधिध्ये एकही शहांद ू रवजव 

गवदीर्र आलव नवही. शसांधचां यव रवजगवदीर्र बहुतःि िु् लीि 

रवजेच आले. पि िु् लीिवांनव यव शठकविी रवज्य ्थवपन 

करण्यवसवठी शसांधर्र सतरव रे्ळव ्र्वऱ् यव करवव्यव लवगल्यव होत्यव. 

 शसांधभिुी, जी शहांदूांची िवतभृिुी होती. ज्यव शसांधपवसनू अखांड 

शहांदु् थवन बनलव होतव नव्ह ेतर ज्यव शसांध ूनदीने र् शतच्यव उपनद्यवांनी 

हव भवग सपुीक बनलव होतव. तसेच ज्यव शसांधच्यव िळ्यवत 

िसवल्यवचे पदवथा भरपरू प्रिविवत पीकत असत. ह े िसवल्यवच े

पदवथा घणे्यवसवठी अरबी लोकां च नवही तर पविवत्य दिेही व्यवपवर 



करण्यवसवठी यवयचे. ते व्यवपवर करवयचे. शिर्वय चचवाही करवयच.े 

ज्यव चचतेनू शहांदु् थवनचव इशतहवस लोकवांनव िवशहत झवलव. हव 

शहांदु् थवन ्र्यांपिूा असनू यव शठकविी सोनव पीकतो ही गोष्ट अरब 

दिेवत पसरली. तसां पवहतव यव दिेवत ज्यवरे्ळी सिदु्रगपु्तवचां र् 

हषार्धानवचां रवज्य होतां. तेव्हव यव दिेवत आलेल्यव शर्दिेी लोकवांनी 

यव दिेवचां खपु सवरां र्िान त्यवांनी जे त्यवांच्यव भवषेत शलशहलां. त्यविळुां 

शहांदू् थवनवलव सोन्सयवची शचििी म्हटलां गेलां.  

 शहांदु् थवनवत िळुवत तीन प्रकवरचे जे धिा होते. त्यव धिवात 

चवांगल्यव चवांगल्यव गोष्टी होत्यव. शिर्वय येथील शिक्षि पद्धतीही 

र्वखविण्यवजोगी होती. त्यवरे्ळी असलेली नवलांदव र् तक्षिीलव ही 

शर्द्यवपीठां जगवत नवर्वजलेली होती. तसेच यव शर्द्यवपीठवत 

जगवतील शर्दिेी लोकां  शिकवयलव येत. तसेच शतथां शिकवयलव 

आलेले शर्द्यवथी शर्द्यवपीठवत शिकत. शिर्वय यव दिेवतील तिवि 

गोष्टींचवही अभ्यवस करीत. येथील रवजे िहवरवजवांची भरभरुन ्ततुी 

करीत. अिी ्ततुी की येथील रवजे त्यवांच्यव ्ततुीने होळपळून 

जवत. त्यवांनव आपि कवय करीत आहोत. यवचीही जविीर् रवहवत 

नसे. यव सर्ा गोष्टीचव अभ्यवस करुन त्यव पविवत्य लोकवांनी ज्यव 

गोष्टी आपल्यव पु् तकवत शलशहल्यव. त्यवत सवांगीतलां ही शहांदु् थवन 

हव सोन्सयवचव दिे आह.े येथील िेतवत सोनांच पीकत असनू येथील 

रवजे उदवर आहते. ते धिवालव जव्त िवनतवत र् सर्वात जव्त दवन 



ह े धिवासवठीच खचा करीत असतवत. त्यविळुां त्यवांचां धन ह े

त्यवांच्यवजर्ळ किी र् िांदीर र् शर्हवरवतच जव्त आह.े 

 त्यविळुां की कवय, सवतव्यव ितकवत शहांदु् थवनर्र आपली 

शतरपी नजर ठेर्िवऱ् यव अरबी खशलफवलव िहत्र्वकवांक्षव र्वटली की 

आपि शहांदु् थवन शजांकवर्व. 

 शहांदु् थवन......... यव शहांदु् थवनवर्र फवर परु्ी आयवांनी 

आक्रिि केले होते. त्यवांनी यव शहांदु् थवनर्र आक्रिि करुन येथील 

िळुवत रवहवत असलेल्यव द्रवशर्डवांनव गलुवि केले. आपली सां्कृती 

यव शठकविी प्रसर्ली. त्यवांच्यवत दरे् आशि भतू यव अांधश्रद्धव 

प्रसर्ल्यव.  

 येथील द्रशर्ड िांडळी िळुवत र्ीर होती. पि आयवाच्यव 

आधशुनक तांत्ज्ञवनवपढुां त्यवांचां कवही चवललां नवही र् येथील िरू 

द्रशर्ड गलुवि बनले. पि ह ेद्रशर्डही िळुवत िरू असल्यवनां त्यवांनव 

सरवसरी गलुवि बनर्तव आलां नवही. त्यवसवठी त्यवांच्यव शर्चवरवत 

अांधश्रदे्धचां बीज र् शर्ष पेरवर्ां लवगलां. ही िविसां िरू होती. पि 

त्यवांनव पवशहजे त्यव प्रिविवत तेर्ढी अक्कल नव्हती. ज्यवनां थोडीसी 

अक्कल सवांगीतली. येथील िांडळी त्यवच्यवर्रच जव्त शर्श्वस 

ठेर्त असे. तो गोड गोड बोलनू त्यवलव डोहवत ढकलत असलव 



तरीही. यवतनूच पढेु द्रशर्डवांचां अश्तत्र् सांपलां र् आयवांचां अश्तत्र् 

तयवर झवलां. 

 आयाही िरू नव्हते असां नवही. ते िरू होते. ते यव शहांदु् थवनवत 

श्थरवर्ले. त्यवांनी यव दिेवलव सवर्रलां. परांत ूत्यवांच्यवत जन्सिदरवच्यव 

र्वढत्यव प्रभवर्वनां पढुां कवही गट तयवर झवले. ह ेगट म्हिजे दफुळीचे 

गट. प्रत्येकवच्यव िनवत इषवा तयवर झवली. िग कवय, प्रत्येकवलव 

र्वटवयलव लवगलां की आपलां सवम्रवज्य असवर्ां. यवतनूच यव दिेवत 

कवही िहवजनपद े उदयवलव आली. कोसल(लखनौ), 

र्त्स(अलवहवबवद), अर्ांती(उजैन), िगध(दशक्षि शबहवर). ह ेकवही 

िहवजनपद े आहते. तसेच कविी(बनवरस),िल्ल(गोरखपरू), 

चेशद(कवनपरू), कुरु(शदल्ली), पवांचवल(रोशहलखांड), ित्स(जयपरू), 

िरुसेन(िथरुव), अश्िक(औरांगवबवद), अांग(चांपव परु्ा शबहवर), 

र्जृ्जी(उत्तर शबहवर), गवांधवर(पेिवर्र), कां बोज(गवांधवरजर्ळ). ही 

दखेील कवही िहवजनपदहेी होती. त्यवनांतर िगधचव रवजव धनवनांदवने 

आया चविक्यवचव अपिवन करतवच त्यवनां भर दरबवरवत प्रशतज्ञव 

केली की जवे्हवपयांत िी धनवनांदवचव नवि करिवर नवही, तोपयांत 

िेंडीलव गवठ बवांधिवर नवही. त्यवनसुवर आया चविक्यवनां िगधवनांतर 

उत्तर शहांदू् थवनवत िौया सवम्रवज्य ्थवपन केलां. पढुां िौया 

सवम्रवज्यवच्यव अ्तवनांतर उत्तर भवगवत िुांग, इांडो ग्रीक, कुिवि, गपु्त, 

र्धान, तर दक्षीि भवगवत चेर, पवांड्य, चोळ, सवतर्वहन, र्वकवटक, 



रवष्रकुट, पल्लर्, चवलकु्य इत्यवदी रवजघरविे आले. ज्यवांनी 

आपली िवतभृिुी शटकर्नू ठेर्ली. अथवात आयवानांतर कोिवचवही 

शिरकवर् यव शहांदु् थवनवत होर् ूशदलव नवही. िवत् इ स परु्ा सहवव्यव 

ितकवत दवयुाि नवर्वच्यव इरविी रवजवने शहांदु् थवनवतील 

र्वयव्येकडील प्रदिे र् पांजवबपयांतचव कवही भवग शजांकलव होतव. 

पि त्यवलव शहांदु् थवन शजांकतव आलव नव्हतव. त्यवनांतर पनु्सहव एकदव 

असवच शहांदु् थवनलव शजांकण्यवचव प्रयत्न शसकां दरने केलव. पि 

त्यवलव शहांदु् थवनवत शिरु दणे्यवपरु्ीच त्यवलव िवयदिेवचे रे्ध 

लवर्ले गेले. त्यवच्यवच सैशनकवांनी त्यवच्यवशर्रुद्ध बांड पकुवरले. 

त्यवनांतर तो परत गेलव. पि आपल्यव दिेवत परतण्यवपरु्ीच त्यवचव 

र्त्यवत अांत झवलव. 

 हव शहांदु् थवनचव इशतहवस....... अरबवांनी ह्यव इशतहवसवचव 

अभ्यवस केलव होतव. शहांदु् थवनवत सोने आह.े ते सोने िांदीर र् 

शर्हवरवत दडलेले आह ेहहेी त्यवांनी ऐकले होते. िग कवय, ते ्र्प्न 

पवहू लवगले की आपल्यवलव शहांदू् थवनर्र आक्रिि करवयचे आह.े 

जर शहांदू् थवन आपल्यव तवब्यवत आलव, तर बवकी कोित्यवही 

दिेवांनव शजांकण्यवची गरज नवही. कवरि शहांदू् थवन सोने की शचडीयव 

होतव. सगळ्यवत जव्त धन िांदीर र् शर्हवर. िेर्टी एक तवत्कवशलक 

कवरि घडलां. जे शसांधलव दरे्ल बांदर होतां. त्यवच बांदरवत एक नवर् 

आली आशि त्यव नवरे्तील सैशनकवांनी दरे्ल िहरवर्र हल्लव केलव. 



हव हल्लव म्हिजे अरबवांनी शहांदु् थवनर्र आक्रिि करण्यवसवठी 

केलेलव सरवर् होतव. कवरि त्यवनांतर खशलफवनां चौदव ्र्वऱ् यव 

केल्यव र् पांधरवर्ी ्र्वरी करुन शसांधलव ने्तनवबतू केलां. परांत ूशसांध 

र्वचर्तवांनव रवजव दवशहरसह त्यवच्यव सांपिूा परीर्वरवनां बशलदवन केलां 

ह ेतेर्ढांच खरां आह.े 

 श्रीलांकव......श्रीलांकेलव शसांघल म्हित. एकदवचव 

प्रसांग.......श्रीलांकेच्यव रवजवने बगदवदचव रवज्यपवल हुज्जवज शबन 

यसूफु यवांनव कवही नजरविव पवठर्लव होतव. परांत ूहव नजरविव दरे्ल 

बांदरवजर्ळ लटुण्यवत आलव होतव. यव सिदु्रीजहवजवर्र कवही 

िीयवही उप्थीत होत्यव. त्यवतच कवही लोकां  भिुीगत होर्नू 

हज्जवजजर्ळ पोहोचले. तसेच त्यवांनी सवांगीतलां की िहवरवजव 

दवशहरच्यव श्रेत्वत जहवज लटुलां गेलां असनू ती लटु दवशहरच्यवच 

िविसवांनी केलेली आह.े त्यवनांतर हुज्जवज शबन यसुफूनां रवजव 

दवशहरलव पत् शलशहलां. त्यव पत्वतील िजकूर होतव की जहवपनवह, 

आपके बांदरगवह के सिीप हिवरे शखदित िें शसांघल से कुछ 

असशफा यव पेि हो रही थी। शकां त ुर्ह अिशफा यव आपके बांदरगवह के 

सिीप लटु ली गई हैं। हिे लगतव ह ै शक र्ह लटु आपके ही 

आदशियों ने की होगी। तथव आपसे दरख्र्व्त ह ैशक आप जल्द स े

जल्द हिवरव लटुव गयव िवल और हिवरी औरतें तथव हिवरव परुव 

सविवन आप र्वशपस कर द।े  



 ह ेसांदिेवत्िक पत्. त्यवनांतर रवजव दवशहरसवठी एक आदिेही 

जवरी झवलव. परांत ू त्यव गोष्टीलव रवजव दवशहरनां प्रशतसवद दिार्लव 

नवही. तसेच तिी घटनव देर्ल बांदरवत घडलीच नवही असांही 

सवांगीतलां. परांत ूहुज्जवजनां रवजव दवशहरच्यव त्यव नकवरकतरे्र शर्श्वस 

ठेर्लव नवही. 

 शसांधचव सिदु्री िवगा हव पिूा जगवलव व्यवपवर करण्यवसवठी 

खलुव होतव. शसांधचे व्यवपवरी त्यव कवळवत व्यवपवर करण्यवसवठी खपु 

दरू दरू जवत होते. तसेच इरवि, इरवक र् अरब र्रुन येिवरे जहवज 

शसांधच्यव दरे्ल बांदरवतनू अन्सय दिेवकडे जवत होते. त्यवतच जी 

घटनव घडली. त्यव घटनेनसुवर अरब व्यवपवरी र् सरुक्षव किाचवऱ् यवांनी 

दरे्ल बांदरवजर्ळ शर्नवकवरि हिलव केलव. तसेच िहरवतील कवही 

िलुां र् शियवांनव जहवजवत कैद केले. परांत ूयवच गोष्टीलव रवजनैशतक 

रांग दरे्नू हज्जवजनां त्यवलव िलुविव चढर्लव. कवरि तो शसांधर्र 

आक्रिि करण्यवची ्र्प्न पषु्कळ शदर्सवपवसनूच पवहवत होतव. 

 शसांधर्र आक्रिि करण्यवसवठी कवही कवरिांही होती. त्यवत 

पशहलां कवरि होतां. श्रीलांकेचां जहवज दरे्ल बांदरवजर्ळ लटुिां जविां. 

हज्जवजनां म्हटल्यवनसुवर शियव आशि सविवन परत करवयलव 

िहवरवजव दवशहर तयवर नव्हते. रवजव दवशहरच्यव ितवनसुवर, शसांधच्यव 

दरे्ल बांदरवजर्ळ शसलोनच्यव जहवजवर्र झवलेलव हिलव हव सिदु्री 



डवकूां नी केलव असवर्व. त्यवत आिचव दोष नवही असे ित होते. िलव 

यवत कोितव लवभ असेही प्रशतपवदन रवजव दवशहरनां केले. 

 दसुरां कवरि होतां. ते म्हिजे िहवरवजव दवशहर एक चवांगलव रवजव 

असनू त्यवनां िवशर्यव शबन हवररस अलवफी आशि त्यवचव भवऊ 

िोहम्िद शबन हवररस अलवफी यवांनव िरि शदलां होतां. ज्यवनां 

खशलफवशर्रुद्ध बगवर्त केली होती. यवच दोन भवर्वांनी शसांधच्यव 

िकरवन प्रवांतवत आश्रय घेतलव होतव. शजथां िहवरवजव दवशहरचां रवज्य 

होतां. 

 बगदवदच्यव गव्हनारनां शकत्यके पत् रवजव दवशहरलव शलशहले 

आशि त्यव पत्वत शलशहलां की यव दोन्सही भवर्वांनव त्यवांच्यव सपुदुा 

करवर्ां. परांत ूिहवरवजव दवशहरनां त्यवलवही नकवर शदलव होतव. 

 यदु्धवचां अजनू एक कवरि होतां. ते म्हिजे रवजकीय 

अरवजकतव. शकतीही चवांगलां प्रिवसन रवजव दवशहरचां असलां तरी 

कवही रवज्यवतील लोकां  असांतषु्ट होते. कवरि रवजव दवशहरनां आपल्यव 

रवज्यवत बौद्ध धिवालव र्वट दवखर्नू शहांद ूधिा प्र्थवपीत केलव होतव. 

जरी रवजव दवशहरनां शर्हवर बवांधवयची परर्वनगी शदली, तरी हव बौद्ध 

गटांही रवजवच्यव यव कतृात्र्वनां असांतषु्टच होतव. ज्यवरे्ळी िोहम्िद 

शबन कवसीि हव यदु्धरे्ळी युद्ध सैशनक र् सविवन घेर्नू. शनरोनकोट 

र् शसर््तवनलव पोहोचलव. तेव्हव शतथां बौद्ध शभक्षूांनी त्यवचां ्र्वगत 



केलां आशि िदतही केली असां म्हटलां जवतां. चचनवम्यवत हचे 

शलशहल्यवचां इशतहवसकवर सवांगतवत. परांत ूत्यवरे्ळी बौद्ध धिीय लोकां  

िवांततवर्वदी जरी असले तरी धिवाधिवात तेढ र्वढशर्ण्यवचे प्रयत्न 

केल्यव गलेे. रवजव दवशहरच्यव रवज्यवत बौद्ध िांडळीपैकी कवही 

सभुेदवर होते. तर दोन बौद्ध लोकवांनव त्यवनां दोन प्रवांतवचे रवज्यपवल 

बनर्ले होते. 

 रवजव दवशहर असव व्यक्ती होर्नू गेलव की ज्यवने शसांधच्यव 

भिुीर्र आपलां डोकां  शदलां. त्यवनांतर शसांध प्रवांत हव शतनि ेचवळीस 

र्षवापयांत अरबवांच्यव गलुविीत रवशहलव. जेव्हवपयांत सोिरव र्ांि 

त्यवशठकविी आलव नवही. 

 िौया सवम्रवज्य ह ेप्रवचीन भवरतवतील सर्वाशधक िोठे सवम्रवज्य 

होते आशि दख्खन पठवरवचव सिवर्ेि यव सवम्रवज्यवत झवलेलव 

होतव. िौया सवम्रवज्यवनांतरची अनेक छोटे िोठे सवम्रवज्य होऊन गेली. 

प्रवचीन भवरतवत हडप्पव सां्कृतीच्यव कवळवपवसनू पशििेकडील 

दिेवची व्यवपवर चवलत असे. हव व्यवपवर सवगरी िवगवाने केलव जवई. 

त्यविळेु शहांदु् थवनवतील सिदु्र शकनवऱ्यवर्रील बांदरवतनू प्रदिेवतील 

सां्कृतीिी आशि लोकवांिी भवरतवचव सांपकवाने तसेच नांतरच्यव 

कवळवत खषु्कीच्यव िवगवाने म्हिजेच जशिनीर्रून व्यवपवरवच े

दळिर्ळि सरुू झवले. सवगरी िवगवाचे िहत्त्र् कवयि रवशहले.  



  

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

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

  

 अांदिवन आशि शनकोबवर ही बांगवलच्यव उपसवगरवतील भवरत 

शहांदु् थवनवतील बेटे होती. तसेच लक्ष्ििशद्वप हव भवरतीय बेटवांचव 

सिहू अरबी सिदु्रवत होतव. प्रवचीन कवळच्यव सिदु्र व्यवपवरवत यव 

बेटवचे ्थवन िहत्त्र्वचे होते. तवांबड्यव सिदु्रवचे िवशहती पु् तक 

यविध्ये शहांदु् थवनवतील बेटवांचव उल्लेख आह ेह ेपु्तक एकव ग्रीक 

खलविवांने शलशहलेले आह.े हडप्पव आशि िोहांजोदडो आजच्यव 

पवशक्तवनवत आहते. अफगवशि्तवन, पवशक्तवन, नेपवळ, भतूवन, 

बवांगलवदिे, श्रीलांकव आशि भवरत शिळून शहांदु् थवन बनलेलव होतव. 

यवच भवगवतील भवरत दिेवचव शर््तवर आशि िहत्त्र् लक्षवत घेऊन 

यव प्रदिेवलव भवरतीय उपखांड असांही म्हटलां जवतां. हडप्पव 

सां्कृतीचव शर््तवर प्रविखु्यवने भवरतीय उपखांडवच्यव र्वयव्य भवगवत 

झवलेलव होतव आशि म्यवनिवर ह ेिेजवरी दिे होते. तसेच दशक्षि 

आशियवच्यव भवरतीय उपखांडवचव शह्सव चीन आशि म्यवनिवर 

नव्हते. तरी प्रवचीन भवरतविी त्यवांचव सांबांध आलव होतव.  



 इ स प ू सहवव्यव ितकवत इरवििध्ये सवयरस नवर्वच्यव 

रवज्यवचे िोठे सवम्रवज्य प्र्थवपीत झवले होते. ह े सवम्रवज्य 

शहांदू् थवनपवसनू तर रोिपयांत आशिर इशजप्तपयांत पसरले होते. 

 सम्रवट अिोकवनांतर िौया सते्तचे सिथा किी होत गेले. 

िेर्टच्यव िौया रवजवचे नवर् बहृद्रथ असे होते. यवचव सेनवपती 

पषु्यशित् िृांग यवने बांड करून त्यवांची हत्यव केली आशि तो ्र्तः 

रवजव बनलव. यवच कवळवत भवरतीय उपखांडवच्यव र्वयव्य 

प्रदिेवांिध्ये ग्रीक रवजवांची छोटी छोटी रवज्ये होती. त्यव रवज्यवांनव इांडो 

ग्रीक रवज्य असे म्हटले जवते. प्रवचीन भवरतीय नवण्यवच्यव 

इशतहवसवत यव रवज्यवची नविी अत्यांत िहत्त्र्वची आहते. एकव 

बवजरू्र रवजवचे शचत् आशि दसुऱ्यव बवजलूव दरे्तेचे शचत् अिव 

पद्धतीचे नविे बनर्ण्यवची त्यवांची परांपरव होती. ती परांपरव पढेु 

भवरतवत रुजली. इांडो ग्रीक रवज्यवांिध्ये शिनँडर हव रवजव प्रशसद्ध 

असनू त्यवांने नवगसेन यव बुद्ध शभक्ख ूबरोबर बदु्ध तत्र्ज्ञवनवची चचवा 

केली होती. शिनँडर म्हिजेच शिशलांद. त्यवने शभक्ख ूनवगसेन यवांनी 

शर्चवरलेल्यव प्रश्नवतनू शिशलांद पन्सनव यव ग्रांथवची शनशिाती केली.  

 भवरतविध्ये शनरशनरवळ्यव लोकवांच्यव टोळ्यव बवहरेून येत 

रवशहल्यव. त्यविध्ये िध्य आशियवतनू आलेल्यव कुिवि नवर्वन े

ओळखल्यव जविवऱ्यव टोळ्यव होत्यव. इसर्ी सनवच्यव पशहल्यव 



ितकविध्ये र्वयव्येकडील प्रदिेवत आशि कवश्िीरिध्ये त्यवांनी 

रवज्य ्थवपन केले. भवरतवत सोन्सयवची नविी पवडण्यवची सरुुर्वत 

कुिवि रवज्यवांनी केली. गौति बदु्ध आशि शर्शर्ध भवरतीय दरे्तव, 

त्यवच्यव प्रशतिव र्वपरण्यवची प्रथव कुिवि रवज्यवने सरुु केली. 

कुिवि रवजव कशनष्क यवने सवम्रवज्यवचव शर््तवर केलव. कशनष्कवच े

सवम्रवज्य पशििेलव कवबलू पवसनू परेू्लव र्वरविसी पयांत पसरले 

होते. कशनष्कवचे सोन्सयवचे नविे, तवांब्यवचे नविे सवपडले आहते. 

कशनष्कवच्यव कवळवत बौद्ध धिवाची चौथी पररषद कवश्िीरिध्य े

भरर्ण्यवत आली होती. कशनष्कवनेच कवश्िीरिध्ये कशनष्क िहर 

र्सर्ले होते. कशनष्कच्यव कवळवत अश्घोष हव कर्ी होऊन गेलव. 

त्यवने बदु्ध चररत् आशि र्ज्रसचुी ह ेग्रांथ शलशहले होते. 

  

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

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

  

 इ्लवि हव एकेश्रर्वद िवनिवरव धिा आह.े अल्लव एकच 

असनू िोहम्िद पैगांबर त्यवच ेपे्रशषत आहते. ईश्रवचव सांदिे पैगांबर 

पशर्त् कुरवि िवफा त यव धिाग्रांथवतनू प्रकट झवलेलव आह.े इ्लवि 

यव िब्दवचव अथा िवांती असव आह.े यव िब्दवचव अथा अल्लवलव 



िरि जविे असव होतो. सर्ाकवळी आशि सर्ात् फक्त अल्लव आह,े 

तो सर्ािशक्तिवन आशि परि दयवळू आह,े असे इ्लवििध्य े

सवांशगतले आह.े िवनर्ी अश्तत्र्वचव हते ू अल्लवहची उपवसनव 

करिे हव होय असे िवनलेले आह.े िनषु्यवने आयषु्यवत कसे र्वगवरे् 

यवचे िवगादिान पशर्त् कुरवि यव धिाग्रांथवत केलेले आह.े  

 शहांदू् थवन आशि अरब्थवन यविध्ये फवर प्रवचीन कवळवपवसनू 

व्यवपवरी सांबांध होते. अरब्तवनवतील व्यवपवरी केरळच्यव 

शकनवऱ्यवर्रील शकां र्व शसांधच्यव दरे्ल बांदरवांनव भेट नेहिीच दते 

असत. इसर्ीसनवच्यव सवतव्यव ितकवत अरब्थवनवत इ्लविचव 

प्रचवर झवलव. त्यवच कवळवत अरबी व्यवपवऱ्यवांिवफा त शहांदू् थवनवतही 

इ्लविचे आगिन झवले. इ्लवि धिवाच्यव प्रवथानव ्थळवांनव ििीद 

म्हित.  

 अरबी लोक शहांदू् थवनवत येण्यवपरू्ी हव दिे सांपन्सन असव 

होतव. यव शठकविी शिक्षिवची अनेक कें द्र ेहोती. प्रवचीन भवरतवत 

शिक्षिवची जी अनके कें द्र े होती. ती नवर्वजलेली होती. जस े

तक्षशिलव शर्द्यवपीठ. तक्षशिलव ह े प्रवचीन भवरतीय व्यवपवरी 

िवगवार्रील िहत्त्र्वचे िहर होय. तेथे सवपडलेल्यव परुवव्यवच्यव 

आधवरे ते इसर्ी सन परू्ा सहवव्यव ितकवत र्सर्ले गेले. गौति 

बदु्धवचव सिकवलीन असलेल्यव जीर्क नवर्वचव रै्द्य तक्षशिलव 



शर्द्यवपीठवत शिकलव होतव. इसर्ी सन परू्ा चौथ्यव ितकवत 

तक्षशिलव शर्द्यवपीठवची कीती सर्ादरू पसरलेली होती. िरवठी 

सवम्रवज्यवचे सां्थवपक चांद्रगपु्त िौया यवचेसदु्धव शिक्षि तक्षशिलव 

शर्द्यवपीठवत झवले होते. व्यवकरिकवर पवशिनी, चरक र्ैद्य ह े

तक्षशिलव शर्द्यवपीठवचे शर्द्यवथी होते. शसकां दरवच्यव बरोबर 

आलेल्यव ग्रीक इशतहवसकवरवांनी छवन र्िान केलेले अूवह.े ग्रीक 

िध्ये कोठेही अिव प्रकवरच े शर्द्यवपीठ अश्तत्र्वत नव्हते. असे 

त्यवांनी शलहून ठेर्ले आह.े 

 चीन बौद्ध शभक्ख ूभवरतवत आलव होतव. त्यवचां नवर् फवशहयवन 

होतां.त्यवनेही चवरिेच्यव सिुवरवस तक्षशिलव शर्द्यवपीठवलव भेट शदली 

होती. यव शर्द्यवपीठवांिध्ये रै्शदक र्वडःिय, अथािवस्त्र अिव शर्शर्ध 

शर्षयवत प्रशिक्षि शदले ढवई. 

 र्वरविसी हहेी शिक्षिवचां कें द्र होतां. र्रिव आशि असी यव 

गांगेच्यव उपनद्यव आहते. यव दोन नद्यवांच्यव िध्ये बसलेल्यव िहरवलव 

र्वरविसी नवर् शिळवलां. र्वरविसीिध्ये रे्दवांचे तसेच जनै आशि 

बौद्ध तत्त्र्ज्ञवनवच्यव शिक्षि दिेवरे कें द्र प्रवचीन कवळवपवसनू होते. 

तसेच गजुरवतिध्ये सौरवष्रवत र्लभी नवर्वचे प्रवचीन नगर होते. ते 

इसर्ी सनवच्यव पवचव्यव ते आठव्यव ितकवत आशि बौद्ध 

तत्त्र्ज्ञवनवच्यव शिक्षिवचे िहत्त्र्वचे कें द्र होते. यरु्वांन श्वांग आशि 



इशत्सांग यवांची भेट यव चीनी बौद्ध शभक्खूांनी र्लभीलव भटे शदली 

होती.  

 नवलांदव शर्द्यवपीठ ह े दखेील खपु गवजलेलां शहांदु् थवनवतील 

शिक्षिवचां कें द्र होतां. आजच्यव शबहवरिधील पवटिव िहरवच्यव 

जर्ळ प्रवचीन नवलांदव शर्द्यवपीठवचे अर्िेष आहते. सम्रवट 

हषार्धानवने यव शर्द्यवपीठवलव उदवरह्ते दिेग्यव शदल्यव होत्यव. यरु्वन 

स ांग आशि इशत्सांग यवांनी केलेल्यव र्िानवनसुवर नवलांदव शर्द्यवपीठवत 

हजवरो शर्द्यवथ्यवांची रवहण्यवची सोय होती. हजवरो ग्रांथ होते. 

शर्द्यवपीठवत प्रर्ेि शिळर्ण्यवसवठी प्रर्ेिद्ववरवपविी शर्द्यवथ्यवांनव 

परीक्षव द्यवर्ी लवगे.  

 शर्क्रिशिलव शर्द्यवपीठ ह े दखेील गवजलेलां शिक्षिवचां त्यव 

कवळवतील कें द्र होतां. अूवजच्यव शबहवरिधील भवगवलपरुच्यव 

जर्ळच धिापवल नवर्वच्यव रवजवने त्यवची ्थवपनव केली. इसर्ी 

सनवच्यव आठव्यव ितकवत केली. शतथे सहव शर्हवर होत.े प्रत्येक 

शर्हवरवचे प्ररे्िद्ववर ्र्तांत् होते.  

 कवांची ह ेदखेील शिक्षिवचे एक कें द्र होते. पल्लर् रवजसत्तेच्यव 

कवळवत आजच्यव तवशिळनवडूिधील िधील कवांची ह ेसर्ा िहत्त्र्वच े

िैक्षशिक कें द्र बनले होते. शतथे रै्शदक जैन आशि बौद्ध ग्रांथवच े

अध्ययन आशि अध्यवपन केले जवई.  



 शहांदु् थवन सर्ाच दृष्टीकोनवतनू सांपन्सन असव दिे होतव. यव 

दिेवांिध्ये कौशटल्य झवलव आशि कौशटल्यवचे अथािवस्त्र नवर्वचव 

ग्रांथ शलशहलव. तसेच कवलीदवसवचे िवकुां तल नवटक सदु्धव शर्ख्यवत 

आह.े प्रवचीन शहांदु् थवनवतील दिेवांतगात आशि दरूर्रच्यव दिेविी 

असलेले व्यवपवरविळेु सिदृ्धी नवांदत होती सिवजवत शर्शर्ध 

जवतींिध्ये शर्भवगलेल्यव होतव. रे्गरे्गळ्यव कवरवशगरवांच्यव आशि 

व्यवपवऱ्यवांच्यव सांघटनव होत्यव. त्यवांनव श्रेिी म्हित. सगळ्यवांच 

शठकविवहून खषु्कीच्यव िवगवाने व्यवपवर चवलत असे. त्यवत तलि 

कवपड, हश्तदांत, िौल्यर्वन रत्न,े िसवल्यवचे पदवथा, उत्कृष्ट 

िवतीची भवांडी यव सर्ा भवरतीय र््तूांनव परदिेवत खपू िवगिी होती. 

तवांदळू, गहू, सवत ूही िखु्य शपके होती. यवत धवन्सयवपवसनू बनर्लेले 

पदवथा तसेच िवसे, िवांस आशि फळे यवांचव सिवरे्ि असे. लोक 

कपडे र्वपरत. तसेच लोकरीची र्स्त्रे र्वपरत. भवरतीय 

रै्द्यकिव्तवलव आयरेु्द असे म्हटले जवई. आयरेु्दवलव खपू 

प्रवचीन परांपरव आहे. आयरेु्दविध्ये रोगवची लक्षिे, रोगवचे शनदवन, 

रोगवर्रील उपचवर यव सर्ा गोष्टींचव शर्चवर केलेलव आह.े 

त्यवचबरोबर रोग होऊ नये, म्हिनू कवय करवयलव पवशहजे यवचव 

शर्चवर केलव होतव. चरक सांशहतव यव ग्रांथवत रै्द्यकीय शचशकत्सव 

िवस्त्र आशि व्यर््थवपन िवस्त्र यवांची सशर््तर िवशहती शदलेली 

आह.े हव ग्रांथ चरक यवांनी शलशहलव. तसेच सशु्रतू यव 



सल्लवशर्िवरदवने सशु्रतुसांशहतव. यवत रोगवचे शनदवन आशि त्यवर्रील 

उपवयवांची िवशहती आह.े यव ग्रांथवच्यव शर्िेष म्हिजे त्यविध्य े

शर्शर्ध कवरिवांनी होिवऱ्यव जखिव, अश्थभांग, त्यवचे प्रकवर आशि 

त्यवर्रील िस्त्रशक्रयव यवांचे प्रकवर यवची चचवा केलेली आह.े सशु्रतू 

सशहांतेचे अरबी भवषव िध्ये रूपवांतर झवलेले आह.े त्यवचे नवर् 

शकतवब इ ससुदु असे होते. 

 गशित आशि खगोल िवस्त्र िध्ये सदु्धव भवरतीय लोक कवही 

किी नव्हते. एक ते नऊ तसेच िनु्सय यव सांख्यवांचव र्वपर त्यवांनी प्रथि 

केलव. एकां  दहां यव अांकवनांतर अांकवची शकां ित बदलते ह े प्रवचीन 

भवरतीयवांनव िवहीत होते. आयाभट्ट हव खगोलिवस्त्रज्ञ होतव. त्यवनां 

आयाभट हव ग्रांथ शलशहलव होतव. त्यवने त्यवच्यव अनेक िोध लवर्ले 

होते. पथृ्र्ी सयूवाभोर्ती शफरते ह ेत्यवने सवांशगतले.  

 इसर्ी सनवच्यव सहवव्यव ितकवत होऊन गेलेलव र्रवहिीहीर. 

त्यवने पांचशसद्धवांशतकव नवर्वचव ग्रांथ शलशहलव. त्यवत भवरतीय 

खगोलिवस्त्रीय शसद्धवांतवबरोबर ग्रीक-रोिन इशजप्ती यव 

सां्कृतीिधील खगोलिवस्त्रीय शसद्धवांतवचव शर्चवर केलेलव शदसतो. 

इसर्ी सनवच्यव सवतव्यव ितकवत होऊन गेलेल्यव ब्रह्मदत्त यव 

गशितज्ञवने शलशहलेल्यव ग्रांथवचे अरबी भवषेत भवषवांतर केले आह.े  



 शहांदु् थवन हव सर्ा क्षेत्वत आघवडीर्र होतव. इथे बांदर होते. ते 

बांदर शर्कशसत अिव ्र्रूपवचे होते. भवरतीय िवल येथील 

शर्कशसत बांदरवतनू बवहरे जवत असे. इसर्ी सनवच्यव पशहल्यव 

दसुऱ् यव ितकवच्यव कवळवत भवरत आशि रोि यवांच्यविधील व्यवपवर 

भरभरवटीस आलव होतव. यव व्यवपवरवत दशक्षि शहांदू् थवनवतील 

बांदरवांचव िोठव र्वटव होतव. िहवरवष्रवतील कोल्हवपरू येथील 

उत्खननवत कवही नकविे सवपडले आह.े तसेच धवतचू्यव कवही र््त ू

सवपडल्यव. त्यव रोिन बनवर्टीच्यव आहते. शहांदु् थवन आशि रोि 

यवांच्यविधील व्यवपवरवची िहत्त्र्वची कें द्र े होती. अिव अनेक 

व्यवपवरी कें द्रवची िवशहती तत्कवलीन सवशहत्यवत शिळते. यव शठकविी 

इशजप्तिधील अलेक्झवांडर नवर्वचे बांदर िहत्र्वचे होते. यथेील िवल 

अलेक्झवांड्रवपयांत घेऊन जवत. तेथनू तो यरुोपवतील दिेविध्य े

पवठर्लव जवई. अरबी लोकवांनी भवरतीय िवलवबरोबर भवरतीय 

तत्त्र्ज्ञवन आशि शर्ज्ञवन यरुोप पयांत पोचर्ले.  

 गशितवच्यव सांकल्पनव आपल्यव शहांदु् थवनवतील लोकवांनी 

िवांडलेल्यव असनू यव सांकल्पनव भवरतवने सांपिूा जगवलव शदलेली एक 

िोठी दिेगी आह.े अरब लोकवांनी यव सांकल्पनेच्यव पररचय करून 

शदलव. ज्यवप्रिविे भवरतवत व्यवपवर हव शिगेलव पोहोचलव होतव. 

त्यवप्रिविे आग्नेय आशियवतील कलव आशि सवां्कृशतक जीर्न 

यवर्र भवरतीय सां्कृतीचव ठसव उिटलेलव शदसतो. इांडोनेशियवत 



अूवजही रविवयि आशि िहवभवरत यवतील कथवांर्र आधवररत 

कवही नतृ्य लोकशप्रय आहते. आग्नेय आशियवतील रवज्यविध्य े

भवरतीय सां्कृतीचव प्रभवर् उत्तरोत्तर र्वढत गेलव. प्रवचीन 

कवलखांडवत बौद्ध धिा म्यवनिवर, थवयलांड इत्यवदी दिेवत पोचलव. 

नांतरच्यव कवळवत शिर् आशि शर्ष्ि ूयव िांशदरवची शनशिाती झवली. 

 

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

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

  

 तो रिरितव र्तव. त्यव र्त्यवनां ती अरब सेनव त्यव रेिीि 

िवगवानां शसांधर्र आक्रिि करण्यवसवठी आली होती. त्यव सेनेच्यव 

िनवत दरे्लबवबत बदलव कवढण्यवचव शर्चवर होतव. अिवतच 

िोहम्िद शबन कवसीिची सेनव दरे्लच्यव जर्ळ आल्यवची बवतिी 

रवजव दवशहरलव शिळवली. त्यवचबरोबर रवजवलव थोडी धव्तीही 

र्वटली. तो थोडव घवबरलव. तसव तो एक लवांब श्वस घेत शर्चवर करु 

लवगलव. अिवरे्ळी कवय करवयचां. त्यवतच त्यवनां तवबडतोब एक 

िांत्ीगटवची बैठक बोलवर्ली. चचवा केली. पि चचेअांती त्यवलव 

कवही िवगा सवपडत नव्हते. 



 रवजव शर्चलीत झवलव होतव. तसव त्यवलव अनभुर् होतवच. 

िवगील सोळव यदु्धवचव. पि ते यदु्ध त्यवनां बौद्ध सभुेदवर असलेल्यव 

ज्ञवनबदु्धच्यव र् दोन बौद्ध रवज्यपवलवच्यव आशि कवही िांत्ीगिवच्यव 

भरर्िवर्र शजांकलां होतां. पि आज त्यवच्यव दरबवरवतील कवही 

चविवक्ष िांत्ी िरि पवर्ले होते. त्यवांचव अनभुर्ही दवांडगव 

असवयचव. 

 आज ते नव्हते. त्यवतच ज्ञवनबदु्ध हव सभुेदवर िोहम्िद शबन 

कवसीिलव शिळवलव होतव. त्यवनां तर ्र्वगतच केलां होतां िोहम्िद 

शबन कवसीिचां. तसेच त्यवनां आपलव िांत्ी िोक्षर्वसर्लवही नेलां 

होतां.  

 रवजव दवशहरनां जे सोळव यदु्ध शजांकले होते. ते सोळव यदु्ध केर्ळ 

बौद्ध सिवजवच्यव लोकवांच्यव भरर्िवर्र शजांकले होते. परांत ूआतव 

त्यव धिवाची िविसां जी सैशनक होती. ते सैशनक त्यवलव सोडून 

िोहम्िद शबन कवसीिलव िदत करिवर होती. यवच शर्चवरवनां रवजव 

दवशहर त््त होतव. तसव त्यवलव त्यव िांत्ीबैठकीतनू कवहीच सरू 

गर्सलव नवही. िेर्टी यदु्ध करण्यवशिर्वय पयवाय नव्हतव.  

 रवजव दवशहरची एक नीती होती की बलवढ्य जरी ित्ू असेल 

आशि तो जर ऐकत नसेल तर त्यवच्यवर्र चढवई करिे. तिी रवजव 

दवशहरलव र्वटत होतां की आपि ह ेयदु्ध शजांकू िकू. त्यवचां कवरिांही 



तसांच होतां. िवगील सोळव यदु्धवत त्यवनां अरबवांर्र अगदी सहजतेनां 

शर्जय शिळर्लव होतव. तसव रवजव दवशहर हव िरूर्ीर होतवच. त्यवची 

सोळव यदु्ध शजांकल्यविळेु अरबवांनव धव्तीही होतीच. सहजवसहजी 

अरबवांनव रवजव दवशहरर्र शर्जय शिळशर्िां ही गोष्ट एर्ढी सोपी गोष्ट 

नव्हती.  

 शहांदु् थवन ही िळुवत व्यवपवरी पेठ होती. इसर्ी सनवच्यव 

परु्ीपवसनू तर इसर्ी सनवच्यव नांतरही येथील रवजे ह ेअरबच नवही 

तर इतर दिेविी व्यवपवर करीत. इथे असलेल्यव िौलर्वन र््तूांनव 

जी इतर दिेवची िवगिी होती. पढेु यव शहांदु् थवनलव शजांकतवच ह्यव 

दिेवतील सांपिूा िवल आपलवच होईल असां अरबवांनव र्वटत होतां. 

ही गोष्ट केर्ळ अरबवांनवच र्वटत नव्हती. तर इतरवांनवही तसांच र्वटत 

होतां. िेर्टी अरबवांनी त्यवसवठीच भवरतवर्र चढवई करुन सोळव यदु्ध 

थोपले. 

 अरबी लोकवांनव शहांदू् थवनवत येण्यवचव िवगा म्हिजे हव रेिीि 

िवगा. जो दरे्ल बांदरवतनूच यते होतव. दसुरव कोितवच र्तव नव्हतव 

त्यवांनव. त्यविळुां की कवय, अरबवांनव दरे्ल बांदर शजांकिां आर्श्यक 

होतां. त्यवतच दरे्ल बांदर ज्यवांच्यव तवब्यवत होतां. तो शसांधचव प्रदिे 

तोही शजांकिां भवग होतां. त्यवतच शसांध शजांकिां म्हिजे रवजव दवशहरलव 

शजांकिां भवग होतां. रवजव दवशहरलव शजांकिां म्हिजे तवरेर्रची 



कसरतच होती. कवरि तोही शसांधच्यव रवजगवदीर्र आलेल्यव इतर 

र्वरसवांसवरखवच िरू होतव. शिर्वय ज्यव सोळव ्र्वऱ् यव शसांधर्र 

झवल्यव होत्यव. त्यव ्र्वऱ् यवांिध्ये रवजव दवशहर शर्जयी झवलव होतव. 

त्यविळुां खशलफवसिोर प्रश्न पडलव होतव की शसांधलव शजांकवयचां 

कसां? त्यवतच एक शदर्स दरबवर भरर्लव. तबकवत शर्डव ठेर्ण्यवत 

आलव आशि जवशहर करण्यवत आलां की जो कोिी रवजव दवशहरचां 

ि्तक र् छत् आिेल. त्यवलव यथोशचत बक्षीस दणे्यवत येईल.  

 ती सचुनव सगळीकडां पसरली. ते र्वक्य सर्वांनी ऐकलां. 

कुजबजू सरुु झवली. कोिीच पढेु येईनव. अिवतच एक नर्यरु्क 

उठलव. ज्यवच्यव िनवत जोि होतव. िहत्र्वकवांक्षव होती. पि तो तसव 

र्ीर र्वटत नव्हतव. 

 िोहम्िद शबन कवसीि त्यवचां नवर् होतां. तसव खशलफव 

म्हिवलव, 

 "कोि त?ू आशि किवसवठी उभव झवलव?" 

 "जहवपनवह, गु् तवखी िवफ करव. िी िोहम्िद शबन कवसीि. 

िलव ह ेआव्हवन श्र्कवर आह.े" 

 "ह ेआव्हवन. तलुव श्र्कवर आह ेम्हितोस. िवशहत आह ेकव 

त ूकवय बोलतोस ते?" 

 "होय जहवपनवह." 



 "त ूहोि हर्विवत तरी बोलत आहसे कव?" 

 "होय जहवपनवह." 

 "निेत तर नवही त.ू" 

 "निेत! छे! िी पिूा होिहर्विवत बोलतोय. िलव ही 

जबवबदवरी द्यवर्ी तमु्ही." 

 "अरे िलुव, िवशहत आह े कव तलुव, हव कवही भवतकूलीचव 

खेळ नवही की त ूजवर्नू रवजव दवशहरचां िुांडकां  र् छत् आििवर." 

 "जहवपनवह, आपि शर्श्वस ठेर्व." 

 "अरे पि तझुां र्य कवय, तझुे अजनू दधुवचे ओठ सकुवयच े

आहते बवळव. अन् िवशहत आह ेलढवईसवठी यदु्ध कौिल्य लवगतां, 

अनभुर् लवगतो. तो आह ेकव तझु्यवजर्ळ?" 

 "जहवपनवह सर्ाच यदु्ध ह ेअनभुर्वर्र शजांकल्यव जवत नवहीत. 

कवही कवही यदु्ध ह ेकेर्ळ यकु्तीनांही शजांकल्यव जवतवत." 

 "पि तलूव िवशहत आह े कव, िवगील कवही र्षवात आम्ही 

सोळव यदु्ध केलेत शहांदु् थवनसोबत. एकवही लढवईत आपि शजांकलो 

नवहीत." 



 "आपि यवरे्ळी शर्श्वस तर करव. िी यकु्ती लढरे्न तिी. िवत् 

िलव तमु्ही िवतब्बर सैशनक द्यव सोबतीलव आशि आशिर्वाद द्यव. 

जेिेकरुन िी रवजव दवशहरलव शजांकू िकेल." 

 "पि तलूव िवशहत आह ेकव रवजव दवशहर कोि आह ेते? अरे 

जो एकही यदु्ध हरलव नवही असव र्ीर आह ेतो. त्यवचव दबदबव आह े

शसांध प्रवांतवत. िवशहत आह ेकव तलुव. बरां िलव एक सवांग की त ूअिी 

कोिती यकु्ती करिील की ह ेयदु्ध त ूशजांकू िकेल?" 

 "जहवपनवह सोपां आह.े त्यवांच्यव गोटवतील लोकां  फोडवयचे. 

त्यवांनव आिीष द्यवयचां." 

 "म्हिजे?" 

 "जहवपनवह, ते तमु्हवलव नवही कळिवर." 

 "पि बवळ तझुां र्य कवय? त ूशकती लहवन शदसतोस." 

 "जहवपनवह, आपि िवझ्यव र्यवर्र जवर् ू नकव. र्वटल्यवस 

िवझ्यव कवकवलव शर्चवरव." 

 "कवकव, कोि कवकव?" 

 तसव त्यवनां हजवजकड बोट दवखर्लव. खशलफवनां हजवजकडे 

आपलव िोचवा र्ळर्लव. जो इरविच्यव एकव प्रवांतवचव रवज्यपवल 

होतव. तसव त्यवनां प्रश्न केलव. 



 "हजवज आपिच कवय?" 

 "होय जहवपनवह." 

 "ह्यव लेकरवचां बोलिां ऐकलां कवय?" 

 "होय जहवपनवह." 

 "खरांच हव त्यव शहांद्थवनवतील दवयऱ् यवचां िुांडकां  आिेल 

कवय?" 

 "होय जहवपनवह." 

 "ते कसां कवय?" 

 "जहवपनवह, ते गरि रक्त आह.े" 

 "पि यदु्धकौिल्य पवशहजे नव लढवयलव. रवजव दवशहरचां िुांडकां  

उडशर्िां कवही सवधी गोष्ट आह ेकव?" 

 "जहवपनवह, िलव िवशहत आह.े" 

 "िग यवलव तसां यदु्धकौिल्य येते कवय?" 

 "होय जहवपनवह." 

 "कोित्यव िवळेत शिकलव ते यदु्धकौिल्य? हजवजजी, तमु्ही 

कवय म्हितव ते तरी कळते कवय तमु्हवलव? हव सतरव र्षवाचव िलुगव, 

खरांच कोितव तीर िवरेल? अरे आपलीच हवनी होईल. नकुसवन 

अपरीिीत. िवशहत आह ेकव? िवगच्यव सोळव यदु्धवचव खचा शकती 



झवलवय? कवय शिळशर्लां आपि? िवझ्यव खशलफवची पिुा र्ांिवर्ळ 

गेली यदु्ध करतव करतव. पि हवती कवहीच भेटलां नवही. तो शहांद ूरवजव 

आह ेशहांद.ू ते शजद्दी असतवत. किखर भी. आपलां त्यवांच्यव सिोर 

कवही चवलत नवही. तरीपि आपि यदु्ध करतो. किवसवठी िवशहत 

आह ेकव?" 

 "नवही जहवपनवह." 

 "अरे शहांदू् थवन तो सोने की शचश़ियव ह।ै" 

 "म्हिजे?" 

 "अरे शहांदू् थवनवत पैसवच पैसव आह.े आपि जर शहांदू् थवनलव 

शजांकलो तर आपल्यवलव पैिवची कवहीच किी नवही. एकटव शसांध 

प्रवांत एर्ढव सिदृ्ध आह ेकी त्यवांच्यव भिुीत सोनव दडलेलव आह.े 

िवशहत आह ेशतथल्यव भिुीत सोनवच सोनव दडलव आह ेम्हितवत." 

 "म्हिजे?" 

 "अरे लपर्लव आह ेत्यवांच्यव परु्ाजवांनी." 

 "हो कव? म्हिनूच जहवपनवह, तमु्ही र्वरांर्वर यदु्ध करतव र्वटत े

त्यवांच्यवसोबत." 

 "होय. त्यवसवठीच तर शनर्ड करवयचीय िलव अिव र्ीरवची. 

जो शसांध शजांकूनच दिेवर नवही तर रवजव दवयऱ् यवचां िुांडकां  दखेील 

आिेल कवपनू. सवांग अिवरे्ळी हव लहवनसव पोरगव उभव झवलव. 



नवही यवलव यदु्धवचव अनभुर् नवही कवही. कसव आिेल हव कवपनू ते 

िुांडकां ?" 

 "जहवपनवह, आपि जे पवहतो अथवात आपल्यवलव जे शदसतां 

नव. ते खरां नसतां. आपल्यवलव जे शदसत नवही. तेच खरां असतां. 

कदवशचत हवच िलुगव रवजवचां िुांडकां  कवपनू आि ूिकेल. िवझ्यवर्र 

शर्श्वस ठेर्व. खवस िी ्र्तः यवलव प्रशिक्षि शदलां आह ेयदु्धवचां. 

तमु्ही फक्त शर्श्वस ठेर्व र् नेततृ्र् सोपर्व. िग पवहव तो कवय करतो 

ते." 

 "नवही नवही हजवज." 

 "जहवपनवह, एकर्ेळ तर शर्श्वस ठेर्व िवझ्यवर्र." 

 तसव खशलफव शर्चवर करु लवगलव. कवही यकु्ती सचुते कव पवहू 

लवगलव. कवरि त्यवलव शहांदु् थवन शजांकवयचव होतव. तो शहदू् थवन 

शजांकण्यवची ्र्प्न पवहवत होतव. 

  

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

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

  

 शसांध प्रवांत......... यव शसांध प्रवांतवत िोहम्िद शबन कवसीिच्यव 

आक्रििवपरु्ी बरवच खशजनव होतव. सन १८५४ लव झवलेल्यव 



खोदकविवनसुवर यव शसांधिध्ये यवआधी लोकर््ती अश्तत्र्वत 

होती असां म्हितव येईल. ज्यव भवगवत एक ििीद आहे. त्यव भवगवत 

जे खोदकवि झवलां. त्यवत सवपडलेल्यव अर्िषेवर्रुन इथे िोहम्िद 

शबन कवसीिच्यव आक्रििवपरु्ी प्रगत लोकर््ती होती हे शसद्ध 

होते. यव ििीदीच्यव क्षेत्वत पांधरव फुट खोलीचे जे चवर खड्डे 

खोदलेले आहते. त्यवनसुवर इथे लोकर््ती होती ह े्पष्ट होते. िवह 

लतीफ शर्द्यवपीठवतील परुवतत्र् शर्द्यवपीठवचे प्रिखु ड क्टर गलुवि 

िोशहउद्दीन र्ीसर यवांच्यव नेततृ्र्वत र्ीस शिक्षक र् शर्द्यवथी गटवांने 

जे सांिोधन केलां त्यवनसुवर इथे सवपडिवऱ् यव इिवरतीचव ्तर र् 

िवतीची भवांडी यवत बरवच भेद आहे. इ्लविी कवलखांड र् 

इ्लविपरु्ा कवलखांड यव दोन्सहींचव कवलखांड यवचे सांकेत शिळतवत. 

इथे सवपडलेल्यव िवतीच्यव भवांड्यवचां शनरीक्षि केलां असतव ते इसर्ी 

सनवच्यव शतसऱ् यव ितकवतील र्वटते. अिव प्रकवरचे भवांडे 

भवांभरूिध्येही शिळवल्यवची नोंद आह.े यव आधवरवर्र असां म्हितव 

येईल की यव ब्रवम्हिवबवद िहरवत जे सांिोधन झवलां. त्यवत 

सवपडलेले अर्िेष ह ेइ्लविी आक्रििवपरु्ीचे आहते. तसेच ह े

िहर इसर्ी सनवच्यी शतसऱ् यव ितकवतील आह.े म्हिजेच िोहम्िद 

शबन कवसीिनां ह ेिहर शजांकलां असलां तरी शतथे लोकां  आधीपवसनूच 

रवहवत होते. 



 ब्रवम्हिवबवदिध्ये जे सांिोधन झवलां, त्यवनसुवर असां ् पष्ट झवलां 

की ह ेिहर आथीक कविकवजवचांही कें द्र असवर्ां. यव शठकविी कवही 

िहवगडी नविी र् इतर कवही कलवकृती शिळवल्यव. त्यवरे्ळी 

पवशक्तवनची शनिीती व्हवयचीच होती. यव सर्ा र््त ू शब्रटीि 

सांग्रहवलयवकडे र् िुांबई कडे पवठशर्ण्यवत आल्यव होत्यव. तसेच 

अशलकडेच झवलेल्यव सांिोधनवनसुवर यव िवतीच्यव भवांड्यवसोबतच 

िहवगडे खडे, नीलि, रुबी आशि पवचहूी शिळवलेले 

आहते.यवव्यशतरीक्त प शलि करवयची सवधनां र् सवचेही शिळवलेले 

आहते. यव शठकविी झवलेल्यव सांिोधनवर्रुन यव शठकविी यव 

खड्यवांिी शनगडीत उद्योगही अश्तत्र्वत होतव असां म्हितव येत.े 

शिर्वय इथे ह्तीदांतवचे दवगीिे, िेल सहजपिे बवरीक करतव 

येिवरव ्लेटसवरखव िऊ दगड आशि नविीही सवपडली आहते. 

 िोहेंजोदवरो र् भवांबरूसवरख्यव शर्शहरी यव ब्रवम्हिवबवदच्यवही 

सांिोधनवत शदसल्यव. पि यव शठकविी यव शर्शहरींची रचनव थोडी 

रे्गळी आह.े िवतीच्यव भवांड्यवप्रिविचे भट्टीत तयवर केलेलव पवईप, 

त्यव पवईपवलव तयवर करतवांनव त्यवत तो पवईप रांग शिसळर्नू तयवर 

केलव आह.े जशिनीखवली हव पवईप लवांबपयांत गेलेलव शदसलव. 

बहुतेक हव पवईप पवण्यवचव िोत सतत शिळवर्व यवसवठी असवर्व. ह े

शर्लक्षि तांत् त्यवकवळी शर्कसीत असलेलां शदसलां. 



 शसांधी भवषेतील इशतहवसकवर शिझवा कलीच बेग यवांनी प्रवचीन 

शसांध नवर्वची जी पु् तक शलशहली होती. त्यवत ते म्हितवत की शहांद ू

रवजवच्यव सत्तवकवळवत ब्रवम्हिवबवद ह े िहर सवत िोठ्यव 

शकल्ल्यवांच्यव िहरवपैकी एक होतव. 

  

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

  

 ब्रवम्हि रवजव चच यवांच्यव सत्तवकवळवत अघि लोहवनव यव 

रवज्यवचव प्रधवन होतव. लवखव, सिव र् सहतव यव जवती सते्तत 

सहभवगी होत्यव. यव रवजवचव र्टहुकूि सिदु्रवपयांत म्हिजे दरे्ल 

बांदरवपयांत चवलत होतव. अघि हव दरे्ल चवही तवबव शिळर्नू होतव. 

त्यवरे्ळी रवजव दवशहरच्यव र्डीलवनां अघििी यदु्ध केलां. त्यवलव 

यदु्धवत हरर्लां र् त्यवच्यव पत्नीिी शर्र्वह केलव. त्यवनांतर दरे्लच 

नवही तर लोहवनव प्रवांतवर्रही आपलव तवबव शिळर्लव. त्यवनांतर 

चांदलेच्यव ितृ्यनूांतर रवजव दवशहर रवजव बनतवच र् आपल्यव हवतवत 

रवज्यवची सतेु् घेतवच त्यवनां आपल्यव सख्ख्यव भवर्वलव यव 

भवगवतील प्रधवन बनर्लां र् ितृ्यनूांतर त्यवच्यव िलुवकडेच ती सत्तव 

जवईल अिी योजनव तयवर केली. 



 यव भवगवत बौद्ध शर्चवरसरिीचे भरपरू लोक रवहवत होते. 

त्यवांचे शर्हवरही होते. तसेच यव भवगवत कवही ज्योशतषीही होते. ते 

ज्योशतषी आपल्यव व्यर्सवयवत पवरांगत होते. चच रवजव जवे्हव 

गवदीर्र आलव. तो कट्टर शहांद ूपे्रिी होतव. परांत ूत्यवनां तो कट्टर शहांद ू

पे्रिी असनूही बौद्धवांचां धविीक ्थळ त्यवनां तसांच रवहू शदलां होतां. 

त्यवनां त्यवत बवधव आिली नव्हती. 

 खशलफव शर्चवर करीत होतव. तसव त्यवनां शर्चवर केलव की 

आपि एर्ढे रे्ळव परवभतू झवलो. यवरे्ळीही शर्जय शिळर्तव यते े

की नवही ते िवशहत नवही. कदवशचत शिळिवरही नवही. तेव्हव एकर्ेळ 

हजवजर्र शर्श्वस ठेर्वयलव कवय हरकत आह.े तसव त्यवनां शर्चवर 

केलव र् त्यवनां हजवजर्र शर्श्वस ठेर्लव.  

 िोहम्िद शबन कवसीि. एक नर्यरु्क होतव. अर्घां त्यवचां र्य 

सतरव र्षवाचां होतां. तो तसव शधप्पवड दहेवचव नव्हतव. पि कुिल 

होतव. तलर्वरबवजीत त्यवचव कोिी हवतही पकडू िकत नव्हतव. 

 खशलफवनां हजवजर्र शर्श्वस ठेर्लव. तसव हजवज रवज्यपवलच 

नवही तर त्यवनां खशलफवलव बरीच िदतही केली होती. त्यविळुां 

खशलफवनां त्यवच्यवर्र शर्श्वस ठेर्लव र् िोहम्िद शबन कवसीिलव 

शहांदु् थवनर्र आक्रिि करण्यवसवठी शनयकु्त केलां. त्यवतच त्यवलव 

ससुज्जीत असे दहव हजवर सैशनक शदले र् सवांगीतलां की हे िहवरथी 



जव आशि शहांदु् थवनर्र आक्रिि कर. रवजव दवशहरलव तर ठवर कर. 

त्यवसोबतच छत्ही आि आशि त्यव शहांदू् थवनवतील िीयव आशि 

िलुांही. कवरि िलव बदलव घ्यवयचव आह े त्यवांचव. त्यव 

शहांदू् थवनर्वल्यवांनी कवही र्षवापरु्ी आिच्यव जहवजवर्र हिलव 

केलव होतव र् आिच्यव जहवजवतील िलुवांनव र् िशहलवांनव ओशलस 

ठेर्ले होते. तो बदलव घ्यवयची र्ेळ आज आली आहे. आतव जवरे् 

आक्रििवसवठी आशि लर्करच आनांदवची बवतिी घरे्नू परत 

यवर्े. आम्ही शहांदू् थवनर्र शर्जय शिळशर्ल्यवची बवतिी 

ऐकण्यवसवठी आतरू रवहिवर आहोत. आम्ही तेही पवहण्यवसवठी 

आतरू रवहिवर आहोत की ज्यव एकव हवतवत त्यव शहांद ूरवजवचां म्हिज े

दवशहरवचां ि्तक असेल आशि दसुऱ् यव हवतवत ते छत् असेल. ह े

नर्यरु्कव, त ूजव आतव आशि लर्करच परत ये. पि जर कव तलुव 

शर्जय शिळवलव नवही तर परत येर् ू नकोस. त्यव शहांदू् थवनच्यव 

िवतीतच आपलां आयषु्य सांपर्नू टवकशिल.असां हवरलेलां तोंड यव 

इरविी धरिीर्र तझुां शदसतां कविव नये. आम्ही परवभर्ी झवलो 

असलो तरी आिच्यव यव दिेवनां कोित्यवही परवभर्ी लोकवांचे तोंड 

पवशहलेल ेनवही. एकतर त ूिवर त्यवांनव, नवहीतर िरुन ये. पि असव 

शनलाज्जपिवनां पळपटेुपिवनां येर् ूनकोस. त ूजर त्यव िवतीत सांपलवही 

यव इरविसवठी तरी चवलेल. 



 खशलफवचां बोलिां सांपलां. तसव िोहम्िद शबन कवसीिनां 

आपल्यवसोबत दहव हजवर ससुज्जीत सैशनक घतेले. कवही 

ििसवठवही घेतलव र् तो त्यवच रेिीि िवगवानां शहांद ूरवजव दवशहरलव 

सांपशर्ण्यवसवठी शनघवलव. र्वटेत त्यवच्यव िनवत फवर िोठव शर्चवर 

होतव. रवजव दवशहरलव कसे सांपशर्तव येईल यवचव. 

 िोहम्िद शबन कवसीि दरे्ल बांदरवच्यव र्त्यवने येत होतव. 

तसव तो हुिवर होतव आशि धतुा आशि कपटीही तेर्ढवच होतव. 

त्यवनां शर्चवर केलव होतव. रवजव दवशहर हव परवक्रिी आहे. त्यवलव 

शजांकिां अिक्य आह.े त्यविळुां त्यवलव शजांकवयचां जर असेल तर 

यकु्तीच लढर्वयलव हर्ी. कवरि रवजव दवशहरच्यव परवक्रिविवगे िक्ती 

चवलत नव्हती. यकु्तीच चवलिवर होती. तसव तो शर्चवर करीत होतव. 

त्यवतच त्यवलव आठर्लां. आपि रवजव दवशहरच्यव सैन्सयवतील लोकां  

फोडले तर........क्षिवतीलच हव शर्चवर. त्यवनां दरे्ल बांदरवजर्ळ 

पोहोचण्यवपरु्ीच शनरोप पवठर्लव त्यव दरे्ल बांदरवतील सभुेदवरवलव 

की त्यवनां िोहम्िद शबन कवसीि आशि त्यवांच्यव सेनेचां ्र्वगत 

करवर्ां. यवत त्यवचे दोन हते ूहोते. एक हते ू म्हिजे रवजव दवशहरचां 

िवनशसक खच्चीकरि करिे र् दसुरां म्हिजे ज्ञवनबदु्धसह रवज्यवतील 

सांपिूा बौद्ध िांडळींची सहवनुभतूी शिळशर्िे. 



 खशलफवचे कवही गपु्तचर शसांध प्रवांतवतही होते. त्यवांच्यवकडून 

िवशहती शिळवली होती की शसांधिध्ये असवही एक गट आह ेकी जो 

असांतषु्ट आह.े ज्यव गटवलव डवर्लनू तसेच त्यवांचव रवजधिा घवलर्नू 

आपलां प्र्थ प्र्थवशपत केलव. रवजव दवशहरनां त्यवांच्यवर्र अन्सयवयच 

केलव. त्यवच गटवलव भडकां र्वयचां. तो गट आपल्यवलव िदत करु 

िकेल की नवही ह े खशलफवलव िवशहत नव्हते. पि त्यवबद्दलची 

िवशहती खशलफवनां िोहम्िद शबन कवसीिलव शदली होती. त्यविळुां 

त्यवची िवशहती खशलफवनां कवसीिलव दतेवच कवसीिनां ठरर्लां की 

आपि ज्ञवनबदु्धकडून सहवनुभतूी शिळर्वर्ी. जवे्हव िोहम्िद शबन 

कवसीि दरे्ल बांदरवजर्ळ पोहोचलव. तेव्हव त्यव दरे्ल बांदरवजर्ळ 

पोहोचण्यवपरु्ी त्यवनां ज्ञवनबदु्धलव शनरोप पवठर्लव की त्यवनां भेटीलव 

यवर्ां र् ही र्वतवा कोिवलव सवांग ूनये. 

 िोहम्िद शबन कवसीिच्यव म्हिण्यवनसुवर ज्ञवनबदु्ध िोहम्िद 

शबन कवसीिलव भेटण्यवसवठी गेलव. सोबत आपलव एक िांत्ी 

िोक्षर्वसर्लव सोबत घेतलां. त्यवलवही र्वटत होतां की शसांधिध्ये 

िवांततव नवांदवर्ी. कवरि िवगील सोळव रे्ळव यदु्ध करतव करतव यव 

शसांधची अपरीिीत हवनी झवली होती. ती कधीच भरुन शनघिवरी 

नव्हती. त्यविळुां शतच िवांती प्र्थवशपत करण्यवसवठी ज्ञवनबदु्ध 

कवसीिलव भेटवयलव गेलव. 



 ज्ञवनबदु्ध ज्यवरे्ळी िोहम्िद शबन कवसीिलव भेटवयलव गलेव. 

त्यवरे्ळी कवसीिनां िोक्षर्वसर् र् ज्ञवनबदु्धचां जोरदवर ्र्वगत केलां. 

कवरि त्यवलव आपलव उल्ल ू सीधव करवयचव होतव. भटे झवली. 

भेटीदरम्यवन चवांगलव सन्सिवन करण्यवत आलव र् िोहम्िद शबन 

कवसीिनां शर्चवरलां, 

 "आिची अिी इच्छव आह े की आपि आम्हवलव िदत 

करवर्ी." 

 आपि आम्हवलव िदत करवर्ी. सवधे िब्द होते. पि त्यव 

िब्दवनां ज्ञवनबदु्ध चक्रवर्लव. त्यवलव आपल्यव पवयवखवलची जिीन 

सरकल्यवसवरखी र्वटली. कवरि तो िवांती प्र्थवशपत करण्यवसवठी 

गेलव होतव. गद्दवरी करण्यवसवठी नवही. तसव तो म्हिवलव, 

 "खवशर्ांन्सद, असां कसां होईल. ही आपल्यव र्तनविी गद्दवरी 

होिवर नवही कवय?" 

 तसव कवसीि म्हिवलव, 

 "होय, गद्दवरी होईल. आपलां म्हििां बरोबर आह.े पि एक 

लक्षवत घ्यव. तिुच्यव रवजवनां तरी कवय केलां? गद्दवरीच नव." 

 ज्ञवनबदु्धलव कवसीिचव थोडव रवग आलव. त्यवलव सचुेनव की 

हव कवय बोलतोय. तसव तो म्हिवलव, 



 "खवशर्ांन्सद, ही गद्दवरी नवही तर कवय? अहो, ज्यव रवजवनां 

आिच्यव पीढ्यवन ्पीढ्यव पोसल्यव. ज्यवनां आम्हवलव सन्सिवन शदलव. 

एर्ढांच नवही तर ज्यव रवजवनां आम्हवलव शर्हवरां बवांधवयची परर्वनगी 

शदली. तसेच आिच्यव धिवाच ेदोन रवज्यपवल बनर्नू दोन प्रवांत शदले. 

त्यव रवजविी ही आपिवलव िदत करिे गद्दवरी नवही तर दसुरां कवय? 

िलवही त्यवनां दरे्लचां सभुेदवर बनर्लां खवशर्ांन्सद. ह े बघव आम्ही 

आपिवलव भेटवयलव आलो. िवांती प्र्थवशपत करण्यवसवठी. 

आम्हवलव यदु्ध नको आह.े आम्हवलव िवांती हर्ी आह.े" 

 "ह ेबघव, आिचां तसां म्हििां नवही. आिचां म्हििां आह ेकी 

तमु्ही आम्हवलव िदत करवर्ी." 

 "हो िदत करवर्ी. पि किी करिवर. ही गद्दवरी होईल. जी 

आिच्यव िनवलव पटत नवही." 

 कवसीि त्यव बोलण्यवर्र शर्चवर करु लवगलव. यव िविसवांच े

िन कसे पवलटांर्वयचे. कवरि यवांचे जर िनां पवलटशर्ले नवही तर 

आपल्यवलव रवजव दवशहरलव शजांकतव येिवर नवही. तसव तो म्हिवलव, 

 "ह ेबघव, रवजव दवशहरनांही तुिच्यविी गद्दवरीच केली. ऐकिवर 

कव कोिती गद्दवरी केली ती?" 

 ज्ञवनबदु्धलव कवहीच सिजेनव. िेर्टी तो म्हिवलव, 



 " सवांगव बरां कोिती गद्दवरी केली ती? आम्हवलवही ऐकवयची, 

कोिती गद्दवरी केली आिच्यव रवजवनां?" 

 "ऐकव तर." 

 असां म्हिनू कवसीि ज्ञवनबदु्धलव रवजव दवशहरबद्दल सवांग ू

लवगलव. नव्ह ेतर भडकर् ूलवगलव. 

 "रवजव दवशहर...... तिुचव परवक्रिी रवजव. त्यवपरु्ी त्यवचव 

कवकव चांदन हव रवजगवदीर्र होतव. ह े तरी िवशहत आह े कव 

आपल्यवलव?" 

 "होय." 

 "तो ्र्तः ब्रवम्हि असनू त्यवनां बौद्ध धिा श्र्कवरलव होतव ह े

तरी िवशहत आह ेकव आपल्यवलव?"  

 "होय." 

 "आशि ह े तरी िवशहत आह े कव की त्यवनां बौद्ध धिवालवच 

रवजधिा बनर्लव होतव." 

 "होय, हहेी िवशहत आहे." 

 "िग आतव आह ेकव तिुचव बौद्ध धिा रवजधिा?" 

 "नवही." 



 "कव बरां? तिुचव बौद्ध धिा हव रवजधिा रवहू िकत नव्हतव 

कवय?" 

 "रवहू िकत होतव." 

 "िग तिुच्यव रवजवनां कवय केलां?" 

 "कवय केलां आिच्यव रवजवनां?" 

 "अहो तिुच्यव रवजवनां बौद्ध धिवालव रवजधिवातनू कवढलां 

आशि शहांद ू धिवालव रवजधिा बनर्लव ह े तरी िवशहत आह े कव 

आपल्यवलव?" 

 "हो िवशहत आह.े" 

 "तरीही तमु्ही म्हितव की तिुच्यव िहवरवजवनां गद्दवरी केलेली 

नवही." 

 "हो गद्दवरीच आह.े पि त्यवांनी आम्हवलव शर्हवरां बवांधवयची 

परर्वनगी शदली नव." 

 "शर्हवरवचां कवय करतव? रवजधिा बघव रवजधिा. तोही आपलव 

रवजधिा. त्यव रवजवनां चक्क तिुच्यव धिवािीच शखलर्वड केली. 

तरीही तमु्ही त्यवांनव िवफ करतव? ही गोष्ट जी तिुच्यव रवजवनां केली. 

ती खरांच क्षिवयोग्य आह े कवय? नवही नव. चक्क धिवािी 

शखलर्वड." 



 "िग आतव कवय करवर्ां म्हितव." 

 "तमु्ही तिुचव रवजधिा परत घ्यव." 

 "कसव घेिवर?" 

 "आम्हवलव िदत करव. आम्ही तिुचव रवजधिा परत शिळर्नू 

दरे्.ूसन्सिवनही दरे्.ू िग कवय, तमु्हीच ् र्तःचे रवजे. ् र्तः हर्व तसव 

शनिाय घ्यवयचव. आम्ही कवय अरब लोकां . आम्ही इथे कवय र््ती 

करिवर आहोत. हव शसांध प्रवांत तिुचवच आह.े तमु्हीच इथले रवजे. 

हर्ां तर आम्ही जर शजांकलो तर तमु्हवलवच शसांधपती बनर्नू आम्ही 

परत जवर्.ू" 

 िोहम्िद शबन कवसीिचां गोड गोड ते बोलिां.......त्यवलव शसांध 

प्रवांत शजांकवयचव होतव. त्यवलव रवजव दवशहरलव धळु चवरवयची होती. 

त्यवलव कोि कोित्यव धिवाचव यव गोष्टीिी कवही लेनदने नव्हतां. 

त्यवलव फक्त रवजव दवशहरचां ि्तक हर्ां होतां तसेच छत्ही हर्ां होतां. 

जे त्यवलव खशलफवसिोर दवखर्वयचां होतां. नवहीतर आपलां डोकां  

पवठर्वयचां होतां. त्यविळुांच त्यवनां ज्ञवनबदु्धलव रवजव दवशहरशर्रुद्ध 

भडकर्लां होतां. अशत शतक्ष्ि अिव धविीकतेर्र बोट ठेर्नू. 

 ज्ञवनबदु्धची बदु्धी भ्रष्ट झवली होती. त्यवलव कवही सचुलां नवही. 

तसेच त्यवलवही तो रवजव बनिवर यवचव लोभ सटुलव. रवजधिाही 

परत शिळिवर हहेी लक्षवत आलां. त्यवचबरोबर हहेी पटलां की ही 



अरब िविसां इथां र््ती करिवर नवहीत. त्यविळुां की कवय त्यवलव 

कवसीिचव धतुा डवर् लक्षवत आलव नवही.  

 कवसीि कपटी होतव. त्यवलव र्वटत होतां की जर शसांध शजांकलव 

तर येथील िवल लटुतव येईल. आपल्यव दिेवत नेतव येईल. तसेच 

शसांधसह तिवि शहांदु् थवनवतील इतरही प्रदिेवर्र सत्तव ् थवपन करतव 

येईल. शहांदूांचां सवम्रवज्य नष्ट करतव येईल. तसेच िु् लीिवांचां सवम्रवज्य 

प्र्थवशपत करतव येईल. त्यवसवठीच तो पवर्ले उचलीत होतव. 

त्यवलव र्वटत होतां की शसांध प्रवांत जर शजांकलव नवही तर आपल्यवलव 

आपलव जीर् द्यवर्व लवगेल शकां र्व आपल्यवलव आपल्यव दिेवत 

परतही जवतव येिवर नवही. त्यवसवठीही तो कपटीपिवचां प्रदिान 

करीत होतव. तो ज्ञवनबदु्धलव त्यवसवठीच सवांगत होतव. तसव ज्ञवनबदु्ध 

त्यव िोहम्िद शबन कवसीिच्यव बोलण्यवत र्वहवर्त गेलव र् 

म्हिवलव, 

 "खवशर्ांन्सद, आतव िी कवय करवयलव हर्ां?" 

 कवसीिनां कपटी डवर् टवकलव. त्यवत ज्ञवनबदु्ध आपल्यव 

डवर्वत फसल्यवचे लक्षवत यतेवच तो म्हिवलव, 

 "तमु्ही आतव बगदवदलव जव. खशलफवची भेट घ्यव. 

खशलफविी सिझौतव करव. यवतनू तिुची सटुकव खशलफवच करु 

िकतो." 



 ज्ञवनबदु्घलव िोहम्िद शबन कवसीिचो शर्चवर पटले र् 

लर्करच तो कवसीिच्यव सवांगण्यवनसुवर खशलफवलव भेटवयलव 

गेलव. यवरे्ळीही सोबतीलव त्यवनां आपलव िांत्ी िोक्षर्वसर्लव नेलां. 

 ज्ञवनबदु्ध खशलफवलव भेटवयलव जवण्यवपरु्ी कवसीिनां आपलव 

एक गपु्तचर बगदवदलव पवठर्लव होतव. ज्ञवनबदु्ध भेटवयलव येत आह े

अिी सचुनव गपु्तचरविवफा त खशलफवलव शिळवली होती. तसव तो 

आनांदवर्लवही होतव. त्यवतच एक शदर्स ज्ञवनित खशलफवलव 

भेटण्यवसवठी बगदवदलव दवखल झवलव. 

 ज्ञवनबदु्ध येिवर आह े खशलफवलव भेटवयलव. ही सुचनव 

आधीच गपु्तचरविवफा त खशलफवलव शिळवल्यवनां खशलफवनां रवज्यवत 

दर्ांडी शपटर्ली होती. त्यवनसुवर ज्ञवनबदु्धचां बगदवदिध्येही जोरदवर 

्र्वगत झवलां. बैठक झवली. बैठकीत तोच शर्षय िवांडलव गेलव 

आशि ठरलां की खशलफव जर शजांकलव तर तो ज्ञवनबदु्धच्यव धिवालव 

रवजवश्रय दईेल. तसेच ज्ञवनबदु्धलव रवजगवदी. यवच सिझौतव करवरवनां 

ज्ञवनबदु्ध िोशहत झवलव र् ठरलां की दरे्ल बांदरवजर्ळ कवसीिच्यव 

सेनेचां ज्ञवनबदु्धनां ्र्वगत करवर्ां. जेिकेरुन रवजव दवशहरची 

िवनशसकतव खचेल. 

  

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



  

 कवसीि र् खशलफवच्यव म्हिण्यवनसुवर ज्ञवनबदु्ध पलटलव. 

त्यवलव दोघवांचवही कपटी डवर् लक्षवत आलव नवही. त्यवनसुवर त्यवनां 

दरे्ललव परत येतवच शतथां पोहोचलेल्यव कवसीिच्यव सेनेचां 

्र्वगतही केलां. त्यवचबरोबर ही बवतिी हवहव म्हितव िहवरवजव 

दवशहरलव कळली. 

 ज्यवर्ेळी ही बवतिी हव हव म्हितव िहवरवजव दवशहरलव 

कळली. तो खपु हतवि झवलव. त्यवलव अ्र््थ र्वटवयलव लवगलां. 

त्यवच्यव पवयवखवलची र्वळू सरकल्यवसवरखी र्वटली. आपल्यवच 

रवज्यवतील ही िविसां. ती िविसां अिी र्वगत असतवांनव त्यवांनी असव 

पशर्त्व कव घ्यवर्व? असे प्रश्न त्यवच्यव िनवत शनिवाि झवले. ह े

रवज्यवर्र फवर िोठे सांकट आल्यवसवरखे र्वटले. पि आतव उपवय 

नव्हतव. िेर्टी त्यवच शनरवि अर््थेत त्यवनां आपल्यव 

िांत्ीिहोदयवची बैठक बोलवर्ली र् आपल्यव सेनेलव ससुज्जीत 

होण्यवचे आदिे शदले. कवरि ही त्यवची ् र्तःची लढवई नव्हती. तर 

ती त्यवच्यव दिेवची लढवई होती. त्यवच्यव अश्तत्र्वची लढवई होती. 

  

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

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



  

 दरे्लच्यव सभुेदवर ज्ञवनबदु्धनां केलेली दगवबवजी रवजव 

दवशहरलव जिी िवशहत झवली. तिीच ती गोष्ट त्यवच्यव िलुींनवही 

िवशहत झवली होती. त्यविळुां की कवय रवजव दवशहरच्यव िलुीही 

जनतेत शफरुन तर कधी दर्ांडी शपटर्नू आपल्यव रवज्यवर्र सांकट 

आल्यवची सचुनव दते होते. तसेच िवतभृिुीचां रक्षि करण्यवसवठी 

आजार् करीत होते. 

 रवजपतू ह े िखु्यतः रवज्थवनच्यव आसपवस रवहिवरे लोक 

होते. पि ते कवही इशतहवसकवरवांच्यव िते िकवांचे र्ांिज होते. कवही 

इशतहवसकवर म्हितवत की त ेपवचव्यव सहवव्यव ितकवत भवरतवत 

घसुलेल्यव टोळ्यवतील गजुार होत.तर कवही म्हितवत की त े

हुिवांबरोबर भवरतवत आलेले र् ्थवयीक झवलेले लोकां  होत. कवही 

िवत् यवलव पौरवशिक पषु्टीही जोडतवत, ते म्हितवत की र्शसष्ठवनां 

जेव्हव होि केलव होतव. त्यवरे्ळी त्यव अग्नीकुां डवतनू परिवर, 

चवलकु्य, पररहवर आशि चवहिवन ह े र्ीरपरुुष जन्सिवस आले. 

त्यवांच्यवपवसनू उत्पन्सन झवलेली िांडळी म्हिजे रवजपतु. ह ेरवजर्ांि 

परकीय असल्यवनां त्यवांनव शहांद ू धिवानसुवर होिहर्नवनां िदु्ध 

केल्यवनांतर त्यवांनव क्षत्ीय िवनण्यवत आलां. प्रशतहवररवजे ह े्र्तःलव 



गजुार सिजत. तर कवही म्हितवत की ज्यव रवजवांच्यव िखु्य रविी 

सोडून ज्यव इतर रवण्यव असवयच्यव. त्यवांचे पतु् होत.  

 रवजवलव बऱ् यवच रवण्यव असवयच्यव. बहुपत्नीत्र् पद्धती 

अश्तत्र्वत होती. त्यवनसुवर पशहल्यव रविीचव िलुगव हव रवजव 

बनवयचव. कवरि तो जेष्ठ असवयचव. पि इतर ज्यव रवण्यव 

असवयच्यव. त्यवांची िलुां ही कवही रवजे बनवयचे नवही. त्यवांनव रवजपतु् 

म्हित. पढेु त्यवचव अपभ्रांि रवजपतु झवलव असवर्व. 

 सवतव्यव ितकवत शसांधिध्ये रवजपतु, गजुार लोकां  रवहवत होते. 

तसेच रवज्थवनिध्ये नर्ीन रवजर्ांिही अश्तत्र्वत होती. त्यवत 

शभलिवन येथे चवपोत्कट यवांनव चवर्डव म्हित.िवांडव्यपरु उफा  िांडोर 

येथे पररहवर, िेर्वडवत गशुहलपतु् (गशुहलोत), शचतोड आशि कोटव 

येथे िौया र्ांि रवज्य करीत होतव. ७११ िध्ये ज्यवर्ेळी िोहम्िद शबन 

कवसीिनां शसांधर्र ्र्वरी केली. त्यवरे्ळी िहवरवजव दवशहरनां यव सर्ा 

लहवन लहवन रवजवांनव एकत् करुन त्यवनां अरबवशर्रुद्घ लढव शदलव.  

 शिर्रवज्यशभषेकवची ऐशतहवशसक पवश्भिूी अभ्यवसल्यवर्र 

असां लक्षवत येते की इस पवचिेपयांत गवांधवर, हुि, शे्तहुि(कां दहवर), 

तक्षिीलव(शसांध िलुतवन), ब्रम्हदिे, बवांग्लवदिे, इत्यवदी भवगवपयांत 

पवटलीपतु्चां रवज्य होतां. तर दशक्षिेकडे चोल, पवांड्य, तसेच 

श्रीलांकेचे तवम्रपिी सवम्रवज्य असे चौफेर सवम्रवज्य पसरलेले होते. 



त्यव कवळवत शहांदु् थवन नवर्वचव सलग भभुवग जरी नसलव तरी यव 

भवगवत बरेचसे लोकां  शहांद ूधिवाचे होते. तसेच यव शठकविी बौद्ध र् 

जैनही धिवाचे लोकां  होते. यव कवळवत यव भवगवत िु् लीि िांडळी 

औषधवलवही सवपडत नव्हती. परांत ूजसजसव कवळ ओसरत गेलव. 

तसतिी अरबची आक्रििां होत गेली. त्यवतच हव भभुवग सांपन्सन 

असल्यवनां त्यवांनव आर्डत गलेव र् इथे िु् लीि िांडळी श्थरवर्ली. 

 शसांधर्रच नवही तर शहांदू् थवनर्र िशु्लिवांनी पशहलव शर्जय 

शिळर्लव. तो म्हिजे सवति ेबवरविध्ये. तेव्हवपयांत एकही िु् लीि 

व्यक्ती यव दिेवनां श्थरवर्लेलव पवशहलव नव्हतव. ज्यवरे्ळी कवसीिनां 

रवजव दवशहरलव शिक्त शदली. त्यवरे्ळेपवसनूच इथे िु् लीि 

श्थरवर्ले गेले.  

 आठव्यव ितकवपवसनू िु् लीि यव भवगवत श्थरवर्ले. 

सवधवरितः यव लोकवांनी र्वयव्य शदिकेडून जव्त ्र्वऱ् यव केल्यव. 

अरबवांनी तर बांदरवबांदरवर्रच ्र्वऱ् यव केल्यव. कवरि यव बांदरवतनूच 

व्यवपवर चवलत असे. ते ्र्वऱ् यव करतवांनवही हजरत िहुम्िद 

पैंगबरवलव पे्ररिव िवनत असत. त्यवांच्यवच पे्ररिेने आपि ्र्वऱ् यव 

करीत आहोत असवही ते हर्वलव दते असत. अरबवांनी केलेली 

पशहली ्र्वरी म्हिजे दरे्ल बांदरवतील. ही ्र्वरी इसर्ी सन सहविे 

छत्तीस िध्ये केली गेली. यव दरे्ललव दबेल दखेील म्हटले जवई. 



परांत ू अरबी िध्ये यव दबेलचव अपभ्रांि दरे्ल असवच झवलव. 

यवलवच दवयबलू असेही म्हटले जवई. त्यवतच त्यवचरे्ळी िुांबईलव. 

ठविे बांदरवतही केली गेली. कवरि िुांबईतील ठविे दखेील िोठां बांदर 

होतां. त्यवनांतर भडोच, चौल इत्यवदी शठकविीही ्र्वऱ् यव करण्यवत 

आल्यव. िवत् यव शठकविी असलेल्यव शहांद ू रवजवांनी त्यव ्र्वऱ् यव 

परतवर्नू लवर्ल्यव र् पररचय शदलव की यव शहांदु् थवनवतील शहांद ूरवज े

कवही किजोर नवही.  

 शहांदु् थवन........यव शहांदु् थवनवत छोटे छोटे अनेक रवज्य होते. 

त्यवतील बरेचसे रवजे ह े शहांद ू होते. कवही बौद्ध शर्चवरसरिीचेही 

होते. बौद्ध हव धिा नव्हतव. तो एक शर्चवर होतव. बौद्ध शर्चवर असव 

शर्चवर होतव की ज्यव शर्चवरवनां दःुखवर्र िवत करतव येत होती. नव्ह े

तर िवांती प्र्थवशपत करतव यते होती. 

 आपल्यव गहृ्थ जीर्नवचव त्यवग करिवऱ् यवांनव शभक्ख ूम्हित. 

त्यवांनव लोभ रवहवत नसे. पढेु यव शर्चवरवलव धिवाचे ् र्रुप प्रवप्त झवले. 

ह्यव धिवाचव उपयोग पवहून बऱ् यवचिव रवजवांनी यदु्ध टवळण्यवसवठी 

यवच धिवाचव आधवर घतेलव. कवही रवजवांनी तर यव धिवालव 

रवजधिाही िवनलां. कवरि यव धिवात आधीपवसनूच कोित्यवही 

्र्रुपवचव र्िवाभेद र् जवतीभेद नव्हतव. िवनर्ी जीर्नवत दःुख 



असते. दःुखवलव कवरि असते. दःुख दरू करतव येते. त्यवसवठी िवगा 

आह.े त्यवलव अष्टवांग िवगा म्हितवत असे हव बौद्ध धिा सवांगत असे. 

 यव धिवाचे सां्खवपक तथवगत गौति बदु्धवांनी िवनर्ी बदु्धीच्यव 

्र्वतांत्र्यवची घोषिव केली होती. जन्सिवनां कोिी श्रेष्ठ कशनष्ठ नसतो 

असे हव धिा िवनत होतव. छोटीिी शचििीदखेील आपल्यव 

घरट्यवत ्र्च्छांदपिे शचर्शचर् करते असे तथवगत सवांगत. तसेच 

िीयवांनवही उन्सनती करण्यवचव अशधकवर आह े असे हव धिा 

प्रशतपवशदत करवयचव. शहांद ू धिवात होत असलेल्यव यज्ञप्रकवरवलव 

तसेच होिहर्नवलव हव धिा शर्रोध करीत असे. तसेच सिवजवतील 

बरु्वबवजी, किाकवांड, अांधशर्श्वस यव गोष्टीलव यव धिवात थवरव 

नव्हतव. प्रविीिवत्वबद्दलही गौति बदु्धवचे शर्चवर बरेच चवांगले होते. 

त्यवांच्यविी दयव दवखर्व असे ते म्हित. शहांसव, असत्य बोलिे, 

चगुल्यव, चहवडी, र्वयफळ बडबड, कठोरतव, प्रविीहत्यव, चोरी, 

्र्ैरवचवर, कोिवचेही ् र्वतांत्र्य शहरवर्िे, गलुविगीरी, ् र्वथापिव, गैर 

िवगवाची उपजीर्ीकव, र्वईट किात्यवग, लोभ, रवग, शचत्त भटकि े

इत्यवदी सर्ा गोष्टींनव यव धिवात थवरव नव्हतव. तरीही पढुील कवळवत 

कवही ्र्वथापीडीत लोकवांनी आपल्यविध्ये ्र्वथा, लोभ शनिवाि 

करुन यव धिवालव बदनवि करण्यवचां कवर्थवन केलां. त्यवतच 

ज्ञवनबदु्धसवरख्यवची िती िवरली जवर्नू तो िोहम्िद शबन 

कवसीिच्यव गोड गोड बोलण्यवत फसलव र् रवजेिवहीच्यव 



आिीषवलव बळी पडलव. एर्ढांच नवही तर त्यवच्यविध्ये लोभ 

उत्पन्सन झवलव. अिवच कवही कवही घटनवांिळुां बौद्ध धम्िवलव उतरती 

कळव लवगली र् बौद्ध धिवालव जगवत र्वढशर्िेही कठीि झवले. 

 इसर्ी सनवच्यव सहविे चौरेचवळीस िध्ये झवलेले रसीलच े

यदु्ध ह े खशलफवच्यव पवडवर्वसवठी लढले गलेे. सहविे एक्कवर्न 

िध्ये झवलेले शस्तवन,झरवांज आशि सहविे बवर्न िध्ये झवलेले 

हरेवत यदु्ध, यव ्र्वऱ् यव रिीदनू र् उथेिव यव खशलफवकडून करण्यवत 

अूवल्यव. इसर्ी सन सहविे ते्पन िध्ये िकरच्यव भभुवगवर्र हल्लव 

झवलव. तोही उथेिव यव खशलपवच्यव कवळवत. यवत उथेिवलव शर्जय 

शिळवलव. पि शसांधर्र कवही आतवपयांत शर्जय शिळर्तव आलव 

नव्हतव. तसेच ही भिुी शहांदु् थवनच्यव बवहरे होती. परांत ूजसव हव 

प्रदिे अरबवांनी शजांकलव. त्यविळेु त्यवांनव शहांदु् थवनर्र आक्रििां 

करिे सोपे झवले. अथवात अरबवांनव शहांदु् थवनर्र आक्रिि 

करण्यवची दवरां उघडली गलेी. पढेु यवच िवगवानां शहांदु् थवनर्र 

आक्रििां होर् ूलवगली. 

 िखु्यत्रे् शस्तवन, िेकरवन, खरुवसवन यव भवगवतनू शहांदु् थवनवत 

येिवऱ् यव आक्रििकत्यवांनव थोपशर्ण्यवचे कवि यव भवगवतील झवबलू 

र् कवबलूच्यव रवजवांनी तसेच लोकवांनी केले. परांत ू त्यवत त्यवांनव 

अपयिच पत्करवर्ां लवगलां. त्यविळुां अरबवांची तवकद र्वढत गेली. 



त्यवनांतर शहांदु् थवनर्र अरबवांनी आपलव िोचवा र्ळर्लव. त्यवतच 

उम्िवय्द यव खशलफवच्यव आदिेवनां िोहम्िद शबन कवसीि शसांधर्र 

आक्रिि करण्यवसवठी आलव. जो शहांदु् थवनचव भवग होतव. तसेच 

त्यव शठकविी कट्टर शहांद ूरवजव रवज्य करीत होतव. 

 ज्यवरे्ळी कवसीि शहांदु् थवनवत आलव. त्यवरे्ळी त्यवच्यव 

सोबतीलव सहव हजवर शसरीयन घोडदळ, सहव हजवर इरविी 

सवांडिी्र्वर आशि कवही िवर्ळी होते. ज्यवलव िहवरवष्रवत िवर्ळे 

म्हटलां जवतां. पि ते िहवरवष्रवतील िवर्ळ्यवांचे र्ांिज नव्हते. 

िहवरवष्रवतील िवर्ळे ह ेशहांद ूहोते.  

 तत्कवलीन शसांध र् िलुतवन ह ेशहांद ूरवज्य होते. यव शठकविी 

शहांद ूसां्कृती रवज्य करीत होती. तेथील रवजे हे धिवाने शहांद ूअसनू 

शहांद ूशर्चवरवांचे होते. परांत ूते बौद्ध शर्चवरवांनवही िवनत होते. तसेच ह े

रवजे सशहष्ितुेचे पजुवरी होते र् पवडवर् झवलेली ही पशहली शहांद ूरवज्य े

ठरली. 

 अरब सैन्सय दरे्ल बांदरवच्यव जर्ळ येतवच रवजव दवशहरलव 

शचांतव पडली. त्यवतच कवय करवर्ां सचुेनवसां झवलां. त्यवतच रवजव 

दवशहरनां कवसीिलव सांदिे पवठर्लव की त्यवनां आपले सैन्सय िवघवरी 

घेर्नू जवरे्. रवजव दवशहर कवही हवर िवनिवऱ् यवांपैकी नवही. आपल्यव 

र्तनवसवठी ि्तक कवपलां गलेां तरी चवलेल, पि हव लढिवरव र्ीर 



आह.े परांतू कवसीिही ऐकिवरव र्ीर नव्हतव. तो तर तरुि होतव. 

सतरव र्षवाचव नर्ययरु्क. त्यवचां रक्त गरि तर होतांच. शिर्वय 

सळसळतांही होतां.. तो कवही हवर िवनिवरव व्यक्ती नव्हतव. िेर्टी 

त्यवच्यव खशलफवनां सवांगीतलां होतां की जीर् गेलव तरी चवलेल, पि 

परत यवयचां नवही आशि परतच यवयचां असेल तर आपलां ि्तक 

पवठर्वयचां. जीर्ांत परत यवयचां नवही. िग कवय रवजव दवशहरनां 

पवठशर्लेलव सांदिे िोहम्िद शबन कवसीिनां धडुकवर्नू लवर्लव. 

त्यवलव र्वटत होतां की आपि रवजव दवशहरचव यवरे्ळी परवभर् करु. 

 कवसीिनां धडुकवर्लेलव सांदिे प्रवप्त होतवच रवजव दवशहरलव 

भयांकर रवग आलव. सिझौत्यवच्यव गोष्टी र्व र्वटवघवटीच्यव गोष्टी 

आतव सांपल्यव होत्यव. तसव परेुपरू शहांसव होर् ू नये म्हिनू रवजव 

दवशहरनां बरवच प्रयत्न केलव.. परांत ू िोहम्िद शबन कवसीिनां न 

ऐकल्यवनां िेर्टी रवजव दवशहरनां आपल्यव सैन्सयवलव आक्रिि 

करण्यवचव आदिे शदलव. िेर्टी शसांध सेनव सोबतच गजुार, जवट र् 

रवजपतूवनव तसेच लोहवनव र्ीरवांनव घेर्नू चढवई करु लवगली. ती सर्ा 

िेहनत र्तनवसवठी. र्तन िहत्र्वचां होतां. शर्दिेी अरबवांनव दिेवर्र 

हवर्ी होर् ूद्यवयचां नव्हतां. 

 शसांधी सेनवदल आपल्यव रवजवच्यव आदिेवनां रवजवचव पतु् 

रवजकुिवर जयिवहच्यव नेततृ्र्वत रवजकुिवर तसेच रवजवचव जयघोष 



करीत यदु्धवसवठी जवत होती. सोबत कवही हत्तीही होते. त्यव हत्तीच्यव 

शचत्कवरण्यवचव आर्वज परीसरवत पोहोचलव होतव. जि ू

आकविवतनू रिधिुवळी ऐकू येत होती. 

 सैशनक ओरडत होते. 'शसांध दिे की जय' 'रवजकुिवर जयिवह 

की जय' 'रवजव दवशहर की जय' त्यवतच रवजकुिवर जयिवहवचव 

जयजयकवर करीत सेनव चवलली होती. अिवतच ती सेनव दरे्लच्यव 

तटवर्र येर्नू पोहोचली. ज्यव शठकविी िोहम्िद शबन कवसीिची 

सेनवही उभी होती. दोन्सही सेनेनां एकिेकवांनव न्सयवहवळलां. थोडवरे्ळ 

्ििवन िवांततव होती. त्यवनांतर यदु्ध सरुु होिवर होतां. कोि िरिवर, 

कोि जीर्ांत असिवर ह ेकवही सवांगतव येत नव्हतां. 

 ते शसांधी र्ीर. त्यवांनव आपल्यव िौयवाचां प्रदिान करवयलव जव्त 

र्ेळ र्वट पवहवर्ी लवगली नवही. लर्करच यदु्ध सरुु झवलां. 

  

 रवजकुिवर जयिवहनां न्सयवहवळलां की अरबी सेनव दरे्लच्यव 

शकल्यवजर्ळ असलेल्यव िैदवनवत ठवि िवांडून आह.े जो शकल्लव 

एकेकवळी त्यवांच्यव तवब्यवत होतव. त्यव शकल्ल्यवर्र ज्ञवनबदु्धलव 

सभुेदवर म्हिनू शनयकु्त केलां होतां. पि ज्यवरे्ळी ज्ञवनबदु्ध आपल्यव 

्र्वथवासवठी कवसीिलव शिळवलव. त्यवर्ेळी यव शकल्ल्यवर्र 

असलेली सगळी िविसांही कवसीिलव शिळवली. त्यविळुां 



सवहशजकच दरे्ल शकल्ल्यवचव तवबव सहजवसहजी कवसीिलव 

शिळवलव. परांत ू अजनूही शकल्लव रवजव दवशहरच्यव तवब्यवत 

असल्यवनां ज्ञवनबदु्धचां कवहीच चवललां नवही. त्यविळुां की कवय 

कवसीिलव यव शकल्ल्यवच्यव शनकटच्यव िैदवनवत कवसीिच्यव सेनेलव 

आश्रय घ्यवर्व लवगलव. नव्ह े तर कवसीिची सेनव यवच दरे्ल 

शकल्ल्यवजर्ळ ज्ञवनबदु्धचां आदरवशतथ्य भोगत होती. 

 रवजकुिवर जयिवहची सेनव दरे्ल शकल्ल्यवत पोहोचली. तिव 

दोन्सही सेनव सिोरवसिोर उभ्यव होत्यव. त्यव आक्रििवच्यव सचुनेची 

र्वट पवहवत होत्यव. तो िांखनवद त्यवांनव लढण्यवसवठी खिुवर्त होतव. 

िवतभृिुीसवठी प्रवि न्सयोछवर्र करवयलव ते र्ीर उत्सकू होते. 

िवतभृिुीसवठी िेलो तरी चवलेल. पि झकुवयचे नवही असां त्यवांनव 

र्वटत होतां. अिवतच एक दतू र जयिवहवच्यव खेम्यवकडे येर्नू 

धडकलव. त्यवनां सचुनव शदली की िोहम्िद शबन कवसीि सिझौतव 

करवयलव तयवर आह.े पि दोन अटी आहते. रवजव दवशहरलव 

िोहम्िद शबन कवसीिलव सपुदुा करवर्ां र् सांपिूा रवज्यवत िु् लीि धिा 

हव रवजधिा बनर्वर्व. 

 दतू शनघनू गेलव. तसव जयिवह शर्चवरवत पडलव. कसां 

करवयचां?? रवजव दवशहर.........त्यवचव शपतव होतव तो........ त्यवनांच 

लहवनवचां िोठां केलां होतां. उन्सहवतनू सवर्लीत नेलां होतां. दधू पवजलां 



होतां.. एर्ढांच नवही तर यदु्धकौिल्य शिकर्लां होतां आशि प्रधवनही 

बनर्नू एकव प्रवांतवचां रवज्यही बहवल केलां होतां. परांतू प्रजेची 

इच्छव..........उगवचच रक्तपवत नको. शनरपरवध िविसां िवरली 

जवतील. कवय करवर्ां सचुत नव्हतां. अिवतच त्यवनां रवजव दवशहरलव 

सांदिे पवठर्लव की िोहम्िदची इच्छव आह े की रवजव दवशहरनां 

त्यवलव िरि जवर्ां. 

 रवजव दवशहरनां सवांगीतलां, 

 "िी िरि जवयलव तयवर आह.े शनरपरवध िवझ्यव प्रजचेी 

धळुधवनी होर् ू नये असां िलवही र्वटते. पि प्रजव कवय म्हिते. 

प्रजेचांही ित शर्चवरवत घ्यवर्ां." िेर्टी रवजव दवशहर प्रजवशहतदक्ष 

रवजव होतव. तसेच रवजव दवशहर म्हिवलव, 

 "पि यवर्र प्रश्न शिटेल कवय? िी जर िरि गलेोच तर 

िवझ्यवर्र लवांच्छन लवर्ण्यवत येईल.. यगुवनेयगुां लोकां  म्हितील की 

एक रवजव असवही होर्नू गेलव की जो लहवनिव िलुवसिोर िरि 

गेलव. नव्ह ेतर त्यव रवजवनां आपल्यव प्रजेलव गलुवि केलां आपलव 

्र्वथा सवधत." 

 रवजव दवशहर िरि जवयलव तयवर नव्हतव. तो आपल्यव 

प्रजेसवठी लढिवर होतव. त्यवलव आपल्यव प्रजेलव गलुवि होर् ू



द्यवयचे नव्हते. तसेच त्यवलव शहांद ू हवच रवजधिा ठेर्वयचव होतव. 

िु् लीि हव रवजधिा ठेर्वयचव नव्हतव. 

 िु् लीि रवजधिा........कोिी म्हितवत की िोहम्िद शबन 

कवसीि लढवईसवठी आलव होतव. त्यवच्यव कवहीच अटी नव्हत्यव. 

पि थेट यदु्ध झवलेले नसनू िोहम्िदनां िु् लीि रवजधिा बनर्वर्व ही 

अट घवतली होती ह ेतेर्ढांच सत्य आह.े कवरि रवजव दवशहर िरि 

पवर्ल्यवच्यव तीनिे र्षवाच्यव कवळवत शसांधतील बहुतःि लोकां  

िु् लीि झवले होते. ह ेधिवांतरि जबरद्तीनां अरबवांनी करर्नू घेतलां 

होतां. 

 रवजव दवशहरनां प्रजेचां शहत लक्षवत घेर्नू प्रजेलवच थेट शर्चवरलां 

की त्यवांनव िवांततव हर्ी की रवजव हर्व. त्यवर्र प्रजेनां चक्क सवांगीतलां 

की आम्हवलव िवांततव नवही शिळवली तरी चवलेल. आम्हवलव 

आिचव रवजवच हर्व. त्यवनांतर रवजवनां दसुरव प्रश्न केलव की तमु्हवलव 

िु् लीि रवजधिा हर्व की शहांद?ू त्यवर्रही जनतेनां सवांगीतलां की 

आम्ही आिच्यव धिवासवठी िरुन जवर्.ू पि आम्हवलव िु् लीि 

बनवयचे नवही. 

 जगवतील कोितवही धिा..........ज्यवर्ेळी दिे कोिवच्यव 

आशधपत्यवखवली जवतो नव. तेव्हव ज्यवच्यव आशधपत्यवखवली जवतो, 

तो दिे आपली सां्कृती, आपली िवतभृवषव, आपली जीर्निैली 



त्यव भवगवतील लोकवांची इच्छव नसेल तरी र्सर्तो. त्यवचबरोबर 

आपलव धिाही र्सर्तो. लोकां  सरळ िवगवानां धिवांतरि करीत 

नसतील तर त्यवांचां जबरद्तीनां धिवांतरि करर्नू घेतो. कवही कट्टर 

धिारे्डे असतील तर त्यवांनव कोंबड्यव बकऱ् यवांसवरखां कवपनू टवकलां 

जवतां. यवचवच धवक बसनू कवही लोकां  सहजवसहजी जीर् 

र्वचशर्ण्यवसवठी धिवांतरि करतवत.  

 भवरतवत धिवांतरि प्रशक्रयव ही आधीपवसनूच होती. ज्यवर्ळेी 

बौद्ध, जैन धिा अश्तत्र्वत आलव. त्यवर्ेळी बळजबरी 

नव्हती.लोकां  ्रे्च्छेने धिवांतरि करीत असत. शर्चवर ज्यवचे पटले 

त्यवचव धिा श्र्कवरत असत लोक. पि ज्यवरे्ळी अरबवांनी शसांध 

शजांकलव. त्यवरे्ळी यवच अरबवांनी हळूहळू शहांदु् थवनवतील इतरही 

भवगवर्र डोळे टवकिे सरुु केले होते. त्यवतच यव भवरतवत सोनव 

आह,े तो जव्त प्रिविवत िांदीरवतच आह े ह े गपु्तहरेवांकडून 

सिजल्यवनां अरब खशलफव शहांदु् थवन शजांकवयलव पवहवत होतव. नव्ह े

तर शहांदु् थवनर्र र्वकडी नजर टवकत होतव. 

 शसांध प्रवांत हव शहांदु् थवनचव पशहलव प्रवांत होतव की जो अरबवांनी 

शजांकलव आशि आपली पवळेिळेु यव शहांदु् थवनवत रोर्ली. त्यवनांतर 

िु् लीि रवज्यकते शहांदु् थवनवतील इतरही भवगवत पसरले. 

  



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

  

 रवजव दवशहरनां प्रजेलव शर्चवरलां. प्रजेनां नकवर दतेवच तसव सांदिे 

त्यवनां जयिवहलव पवठर्लव. सांदिे शिळतवच जयिवहनां ठरर्लेल्यव 

सेनवनवयकवनसुवर योजनव आखनू आक्रििवलव सरुुर्वत केली. 

 रिशिांग फुां कलां गेलां. त्यवचबरोबर सिोरवसिोर असलेली 

सेनव आिोरवसिोर आली. दोघवांजर्ळही ससुज्जीत अिवच सेनव 

होत्यव. पि यव भवरतीतील शसांधी सैशनकही कवही किजोर नव्हते. हे 

शसांधी र्ीर जीर्वांच्यव आकवांतवनां लढत होते. त्यवांच्यव तोंडून हरहर 

िहवदरे् ह ेर्वक्य पदोपदी शनघत होतां. तर कोिी शसांध की जय म्हित 

होते. एक एक शसांधी र्ीर दोन दोन अरबवांर्र भवरी पडत होतव. 

 शदर्सभर सेनव लढत होती. अिवतच सयुवा्त होिवर होतव. 

त्यवचरे्ळी अरबी सेनव हवरण्यवच्यव कगवरर्र येर्नू पोहोचली होती. 

िोहम्िद शबन कवसीिलव कवय करवरे् सचुत नव्हते. चवांगली 

ससुज्जीत दिदवर फौज. त्यवतही बरेच सैशनक तरुि होते. तरीही 

रवजव जयिवहच्यव नेततृ्र्वत लढिवरे शसांधी र्ीर त्यवसोबतच गजुार, 

रवजपतू, जवट आशि लोहवनव यवही सिवजवचे सैशनक आपल्यव 

िवतभृिुीच्यव रक्षिवसवठी अगदी जीर् ओतनू लढत होते. अिवतच 

सयुवा्त झवलव. 



 जर त्यव शदर्िी सयुवा्त झवलव नसतव तर कदवशचत शचत् 

शनरवळे असते. यवरे्ळीही रवजव दवशहरनां िोहम्िद शबन कवसीिलवच 

नवही तर त्यवच्यव खशलफवलवही परवभर्वची धळु चवरली असती. 

पि सयुवा्त झवल्यविळुां िोहम्िद शबन कवसीिलव शर्चवर करवयलव 

परेुसव रे्ळ शिळवलव. 

 सयुवा्त झवलव होतव. तसे प्रत्येकवनां आपआपले सैशनक 

आपल्यव आपल्यव शिबीरवत नेले. त्यवतच थकल्यव कवरिवनां 

रवजकुिवर जयिवह र् त्यवचे सैशनक शर्श्रविकक्षवत लर्करच 

झोपेच्यव आहवरी गेले. कवरि सकवळी उठून पनु्सहव त्यवांनव यदु्ध 

करवयचे होते. 

 ज्यवप्रिविे रवजव दवशहरचे सैन्सय त्यव अांधवऱ् यव रवत्ी थकल्यव 

कवरिवनां झोपेच्यव आहवरी गेले होते. त्यवच अांधवऱ् यव रवत्ी ित्चू्यव 

िवशियवनवत कट शिजत होतव. रवजकुिवर जयिवह र् रवजव दवशहरलव 

कसां सिवप्त करतव येईल यवचव. 

 रवत्ीचव रे्ळ. चांद्र अजनूही आकविवत शर्रवजिवन झवलव 

नव्हतव. तसां पवहतव यव दरे्ल शकल्ल्यवचव ज्ञवनबदु्ध सभुेदवर 

असल्यवनां त्यवलव यव शकल्ल्यवची खडव न ् खडव िवशहती होती. 

तेथील चोरर्वटव, तेथील भयुवरां यवचीही िवशहती होती. 

  



 रवत्ीची ती रे्ळ. सर्ा शसांधी सैशनक शदर्सभर यदु्ध 

केल्यवकवरिवनां चवांगली गवढ झोपेत होती. त्यवसोबतच रवजकुिवर 

जयिवहही गवढ झोपेत होतव. अिवतच ित्चू्यव िवशियवनवत जो 

कट शिजत होतव. त्यव कटवचव नवयक होतव िोहम्िद शबन कवसीि. 

 सयुवा्त झवलव. तसे सगळे सैशनक आरवि करवयलव 

आपआपल्यव कक्षवत शनघनू गेले. त्यवचबरोबर िोहम्िद शबन 

कवसीिही आपल्यव कक्षवत शनघनू गेलव. त्यवच्यव बवजलूव त्यवचव 

एक िांत्ी बसलव होतव. तसां िोहम्िदनां आपल्यव िांत्र्यवचव शर्चवर 

तसेच सल्लव घेण्यवसवठी आपल्यव िांत्र्यवलव म्हटलां, 

 "िांत्ीिहोदय, िलव तर कवहीच सचुत नवही कवय करवर्ां ते. 

आज जर सयुवा्त झवलव नसतव नव, तर आज आपल्यवलव पळून 

जवर्ां लवगलां असतां आपल्यव दिेवत. कवही सचुर्व िांत्ीिहोदय 

यवर्र. नवहीतर नक्कीच उद्यवलव आपलां सविवन बवांधनू बगदवदची 

र्वट धरवर्ी लवगेल. यव रवजव दवशहरसोबत लढिां कवही सोपी गोष्ट 

नवही. आजचां यदु्ध पवशहलांत. आज रवजव दवशहर नव्हतव, त्यवचव पतु् 

होतव रवजव जयिवह. तरीपि आपले सैशनक हवरण्यवच्यव कगवरर्र 

होते. ित्ू सैन्सयवपढेु आपल्यव सैन्सयवचव शटकवर्च लवग ूिकत नवही 

की कवय?" 



 िोहम्िद शबन कवसीिचव िांत्ीही कवही किी नव्हतव. तोही 

फवरच हुिवर होतव. तो म्हिवलव, 

 "असां नवही खवशर्ांन्सद, आपि अिीच हवर िवनवयची नवही. 

हवर जर िवनली तर आपलां िनोबल ढळेल. िग िक्ती चवलिवर 

नवही, यकु्ती तर नवहीच नवही."  

 "अहो, िांत्ीिहोदय, ित्ू सैन्सय फवरच हुिवर आहते. आपि 

जर असेच आज रवत्ी हवतवर्र हवत धरुन बसलोत नव. तर उद्यवची 

रवत् आपल्यवसवठी कधीच उजवडिवर नवही." 

 "िग एक सचुर् ूजहवपनवह." 

 "सचुर् सचुर्. लर्कर सुचर्. आम्ही आपल्यव उपवयवची 

अत्यांत आतरूतेने र्वट पवहतो आह.े" 

 "आपि आत्तवच हिलव करवयलव हर्व." 

 "आत्तवच हिलव! कवय डोकां गीकां  शफरलां की कवय आपलां?" 

 "होय आत्तवच हिलव करवर्व लवगेल आपल्यवलव. 

त्यवशिर्वय त्यवांनव शजांकतव यिेां िक्य नवही." 

 "पि कसव करिवर? रवत्ी यदु्ध करण्यवचव शनयि नवही नव. 

शिर्वय ते सैशनक झोपलेले असतील शकल्ल्यवत. त्यव शनरपरवधवांर्र 

रवत्ीच हिलव! छे+ आम्ही कवय एर्ढे भेकड की आम्ही त्यवांच्यवर्र 

रवत्ी हिलव करिवर आशि कसव करिवर? ते तर त्यव दरे्ल 



शकल्ल्यवत सरुक्षीत आहते. पहवरव असेल शतथां आजबूवजलूव. िग 

कसव करिवर हिलव?" 

 "चोरर्वटेनां." 

 "म्हिजे?" 

 "अहो  

खवशर्न्सद, प्रत्येक शकल्ल्यवलव चोरर्वटव आशि भयुवरां 

असतवतच. यवही शकल्ल्यवलव असतीलच. ह ेिक्य आह.े" 

 "पि त्यव चोरर्वटव एर्ढ्यव रवत्ी किव िोधवयच्यव." 

 "ते आहते नव. ज्ञवनबदु्ध र् त्यवचव िांत्ी िोक्षर्वसर्. त्यवांनव 

शर्चवरु. बोलर्व त्यवांनव." 

 िोहम्िद शबन कवसीिनां एकव दतुवकरर्ी ज्ञवनबदु्ध र् 

िोक्षनवसर्लव बोलवर्लां. त्यवांनव चोरर्वटव र् भयुवरां शर्चवरली. 

त्यवांनव कवय िवशहत होतां की िोहम्िद शबन कवसीि यवच अांधवऱ् यव 

रवत्ी दरे्ल शकल्ल्यवर्र अचवनक हिलव करेल. िेर्टी त्यवांची इच्छव 

आतव होत नसली तरी त्यवांनव ते बोलतव येत नव्हतां. त्यवांनव र्वटत 

होतां की रवजव दवशहरनांतर आपल्यवलव रवजव बनतव 

येईल.,आपल्यवलव आपलव धिा रवजधिा बनर्तव येईल. पि 

िोहम्िद शबन कवसीिच्यव िनवत दसुरांच कवही होतां. त्यवच्यव िनवत 

िु् लीि धिवालवच रवजधिा बनर्वयचां होतां. अिवतच 



अल्पबदु्धीच्यव ज्ञवनबदु्धनां शर्चवर न करतव चोरर्वटव र् भयुवरां 

सवांगीतली. ज्यव भयुवरवतनू ित् ूसैन्सय शकल्ल्यवत प्ररे्ि करिवर होते.  

 िोहम्िद शबन कवसीिनां तवबडतोब योजनव बनर्ली. त्यवनां 

शनर्डक तरबेज सैशनक सोबत घेतले र् ्र्तः पढुां होर्नू ित् ू

सैन्सयवर्र आक्रिि करण्यवसवठी ज्ञवनबदु्ध र् िोक्षर्वसर्च्यव 

पवठीिवगां चवल ू लवगलव. त्यवतच शकल्ल्यवच्यव िवगच्यव 

दरर्वज्यवतनू परु्ा योजनेनसुवर अरब सैशनक आत आले. त्यवांनी 

शसांधी र्ीर गवढ झोपेत असतवांनव त्यव गवढ झोपेतच त्यवांच्यवर्र र्वर 

केलव. त्यवत कवही सैशनक िवरले गेले. रवजकुिवर जयिवह दखेील 

घवयल झवलव. त्यवनांतर ज्यवलव जो र्तव शदसेल, त्यव र्त्यवनां शसांधी 

र्ीर पळत सटुले. कवरि रवत्ीच्यव अांधवरवत त्यवांनव ििही शदसत 

नव्हती. िजबरुीनां कव असेनव शसांधी र्ीरवांनव शकल्ल्यवचव तवबव सोडून 

जांगलवत पळून जवर्ांस लवगलां. त्यवचबरोबर जयिवहलव दखेील 

शकल्लव सोडून जांगलवत पळून जवर्ां लवगलां. अिवररतीनां दरे्ल 

शकल्ल्यवर्र ित् ूिोहम्िद शबन कवसीिलव तवबव शिळर्तव आलव. 

 दरे्लच्यव शकल्ल्यवर्रील बवतिी. ते रवजकुिवर जयिवहच े

आपल्यव सैन्सयवसोबत जांगलवत पळून जविे, त्यवतच त्यवचां जखिी 

होिां तसेच शनयिवांचां उल्लांघन करुन अगदी झोपेत भ्यवड हल्लव 

करिवऱ् यव िोहम्िद शबन कवसीिच्यव तवब्यवत जविवरव शकल्लव ह्यव 



सगळ्यव गोष्टी िहवरवजव दवशहरच्यव कवनवर्र येर्नू धडकल्यव. 

त्यवर्ेळी तो अलोरलव होतव. तो फवरच व्यथीत झवलव. दरे्ल 

बांदरवचां िहर, त्यवतच तो शसांधचव अभेद्य शकल्लव. त्यव शकल्ल्यवर्र 

कोित्यवच ित्चूी सरवसरी शहांित होत नव्हती. त्यवलव ज्ञवनबदु्ध 

आशि िोक्षर्वसर्बवबत तरे्ढां कवही िवशहत नव्हतां की त्यवांनी 

ित्ूांिी हवतशिळर्िी केली. तसेच त्यवांच्यवच भरर्िवर्र दरे्लचव 

शकल्लव िोहम्िद शबन कवसीिलव शजांकतव आलव. तसेच त्यवलव 

हहेी िवशहत नव्हतां की ज्ञवनबदु्ध र् िोक्षर्वसर्लव आपलव धिा शप्रय 

होतव. दिे नवही. तसेच त्यवलव हहेी िवशहत नव्हतां की िोहम्िद शबन 

कवसीिकडे त्यवांनी रवजधिा र् रवजपद िवगीतलां. तो तसव शर्चवर करु 

लवगलव होतव की एर्ढव दरे्लसवरखव अभदे्य शकल्लव ित्चू्यव 

तवब्यवत गेलवच कसव? 

 िहवरवजव दवशहरलव जेव्हव दरे्लचव शकल्लव ित्चू्यव गोटवत 

गेलव र् रवजकुिवर जयिवह घवयल होर्नू जांगलवत गेल्यवचां िवशहत 

होतवच त्यवलव फवर दःुख झवलां. ते दःुख त्यवनां आपल्यव रवण्यवांजर्ळ 

बोलनू दवखर्लां र् अलोर शकल्ल्यवची जबवबदवरी िहवरविी 

लवडीच्यव सपुदुा करुन ्र्तः तो िोहम्िद शबन कवसीििी लढवयलव 

शनघवलव. सोबतच त्यवनां भलीिोठी सेनवही घतेली. तसेच ्र्तः तो 

त्यवच्यव हत्तीर्र ्र्वर झवलव. 



 एकदोन शदर्सवतच त्यवनां अलोर ते दरे्लचां अांतर गवठलां. तसां 

त्यवलव पवहतवच र् उप्थीत होतवच शसांधी र्ीरवत नर्चैतन्सयवची 

लवट शनिवाि झवली. त्यवांनव नर्व जन्सि शिळवल्यवचां सिवधवन झवलां. 

त्यवतच शसांधी र्ीरवत तवकदही आली. ते अजनू जोिवनां लढू 

लवगले. त्यवांचव जोि पवहून पनु्सहव िोहम्िद शबन कवसीिच्यव सेनेत 

हवलचवली सरुु झवल्यव. त्यवतच त्यवांचे पवयही डगिग ूलवगले. त्यवांनव 

कवय करवर्ां आशि कवय नवही असां र्वटवयलव लवगलां. एक एक 

सैशनक किी होर् ू लवगलव. त्यविळुां सवहशजकच िोहम्िद शबन 

कवसीिलव शचांतव र्वटवयलव लवगली. यदु्धवचां ते िैदवन एक एक 

शसांधी र्ीर यदु्धवच्यव पशहल्यव शदर्िीसवरखवच अरबी सैशनकवांर्र 

भवरी पडू लवगलव.  

 िोहम्िदलव शचांतव र्वटवयलव लवगली खरी. पि तो डगिगलव 

नवही. तो शर्चवर करु लवगलव. तसां त्यवलव िवशहत होतां की कोितांही 

यदु्ध ह े िक्तीनां नवही तर युक्तीनांच शजांकतव यतेां. िक्ती कवही यव 

शठकविी चवलत नव्हती. यकु्तीच चवलिवर होती. त्यविळुां तो त्यव 

यकु्तीशर्षयी शर्चवर करु लवगलव. तसव शर्श्वसघवतपिव र् 

कपटीपिव त्यवच्यव अांगवत कुटकुट भरलव होतव. िेर्टी त्यवलव एक 

नविी यकु्ती आठर्ली. 



 यकु्ती अिी होती की सैशनकवांनव िशहलवांचव नकवब करवयलव 

लवर्िां. कवरि शहांद ूर्ीर कधीही िशहलवांर्र शर्नवकवरि र्वर करीत 

नव्हतव. हव शनयिच होतव, तेव्हवपयांतच्यव यदु्धवचव. जर ती िशहलव 

िि घेर्नू असेल, तरच शहांद ूर्ीर र्वर करीत होतव. 

 सोळव रे्ळव अरबवांचां यदु्ध. कवसीि शर्चवर करु लवगलव. ह े

सतरवर्ां यदु्ध. सोळवही यदु्धवत आपि हवरलो. आपलां अतोनवत 

नकुसवन झवलां. पि आतव हे नकुसवन सहन करवयचां नवही. 

एनप्रकवरेन ह े यदु्ध शजांकवयचांच. जेही कवही करवर्ां लवगलां तरी 

चवलेल. यदु्धवत सवि, दवि, दांड, भेद सवरेच र्वपरु. त्यवतच तो शदर्स 

उजळलव. 

 शद. २० जनू ७१२ चव तो शदर्स. रवजव दवशहरसवठी हव शदर्स 

कवळव शदर्स ठरलव. िोहम्िदनां आपल्यव कवही सैशनकवांनव शहांद ू

िशहलवांचव रे्ष धवरि करवयलव लवर्लव. ते िशहलव रे्षधवरी सैशनक 

िहवरवजव दवशहरच्यव सैन्सयवत शिरले. ते िहवरवजवजर्ळ आले र् 

त्यवांनव शर्नांती करु लवगले की त्यवांनव अरबी सेनेिवफा त छळलां जवत 

असनू िहवरवजव दवशहरनां त्यवांनव र्वचर्वर्ां. असां म्हित म्हित त े

िशहलव र्ेषेतील सैशनक रडतही होते.  

 रवजव दवशहर हव जसव िरू होतव. तसव तो दयवळूही होतव. त्यवलव 

कवय िवशहत होते की ह्यव िशहलव म्हिजे िोहम्िद शबन कवसीिचेच 



सैशनक आहते. त्यवनां त्यवांची दयव घेर्नू त्यव िशहलव रे्षधवरी 

सैशनकवांनव आपल्यव िवतब्बर सैशनकवांच्यव टोलीटोलीिध्य ेसरुक्षीत 

शठकविी पवठर्ले. तसेच जवगोजवगी शजथे शजथे रडण्यवचव आर्वज 

येत होतव. त्यव त्यव शठकविी ्र्तः होर्नू रवजव जवयलव लवगलव. 

पि ते नवटक त्यवच्यव लक्षवत आलां नवही. िवत् ही नविी यकु्ती 

िोहम्िद शबन कवसीिच्यव कविवत आली. जेव्हव त े िशहलव 

रे्षवतील ते सैशनक रवजव दवशहरच्यव ससुज्ज सैशनकवांच्यव टोळीत 

पोहोचले. तेव्हव त्यवांनी रांग दवखर्वयलव सरुुर्वत केली. त्यवांनी 

असली अर्तवरवत येर्नू रवजव दवशहरच्यव सैन्सयवर्र गपु्तपिे र्वर करि े

सरुु केले. त्यवतच हळूहळू कव होईनव, रवजव दवशहरचे सैशनक िवरले 

जवर् ूलवगले. ज्यवची िवशहती खदु्द रवजव दवशहरलवही नव्हती. त्यव 

िशहलव र्ेषवतील 

 िशहलव र्ेषवतील ते िोहम्िद शबन कवसीिचे सैन्सय. त्यवतच 

त्यवांचव रडण्यवचव आर्वज. त्यवांची अब्र ूर्वचशर्तवांनव उडवलेली रवजव 

दवशहरची तवरवांबळ. यवतच िोहम्िद शबन कवसीिच्यव कपटी 

कवर्थवनवनां किी किी होत गेलेले रवजव दवशहरचे सैन्सय. त्यविळुां 

रवजव दवशहर आतव एकटव पडलव होतव. परांत ूआतवही तो हत्तीर्रच 

आरुढ होतव. त्यवतच कोिीतरी त्यवच्यव हत्तीर्रच अग्नीबवि 

चवलर्ले. त्यविळुां की कवय हत्ती शर्चलीत झवलव. त्यवलव िवगचां 



पढुचां शदसेनवसां झवलां. त्यवतच तो दरे्लच्यव पहवडीच्यव खवली 

पडलव. 

 दरे्लचव शकल्लव...... हव पहवडीर्रच श्थत होतव. त्यवच्यव 

बवजलूवच िैदवन होते. यवच िैदवनवत लढवई चवलली होती. यव 

िैदवनवच्यव आजबूवजलूव खवई होत्यव.. ित्लूव उध्र्र््त करीत 

असतवांनव ह्यव खवईचव फवर उपयोग होत असे. 

 शकल्लव म्हटलां तर चढवयलव कठीि असवर्व असां प्रवचीन 

कवळच्यव रवजवचां ित असवयचां. ते शकल्ले बवांधत. भईुकोट शकल्ले 

फवर किी बवांधत. शकल्ले बवांधवयचे असलेच तर डोंगरवर्र बवांधत 

असत. तसांच त्यवांचां लढवईचां िैदवनही असवयचां. 

 दरे्लजर्ळच्यव िैदवनवर्र शजथां यदु्ध सरुु होतां. शतथां खवई तर 

होतीच. पि त्यव खवईतनू एक नदी र्वहवत होती. यव नदीलव र्षाभर 

पविी असवयचां. 

 ज्यवर्ेळी रवजव दवशहरच्यव हत्तीर्र अग्नीबवि चवलशर्ण्यवत 

आलेत, त्यवर्ेळी हत्ती शर्चलीत झवलव र् तो हत्ती त्यव खवईत 

पडलव. त्यवतच त्यवर्र आरुढ असलेलव रवजवही खवईत पडिवर. 

तोच प्रसांगवर्धनवने रवजवनां हत्तीर्रुन खवली उडी िवरली. त्यवतच 

रवजव अरबी सैशनकवांच्यव हवतवत पडलव. 



 हत्ती िरि पवर्लव होतव. पि रवजव दवशहर जीर्ांत होतव. तो 

अरबवांच्यव हवतवत सवपडलव होतव. ते पवहून शसांधी सैशनक घवबरले. 

त्यवांनवही र्वटलां की आपलव रवजवच बांदी बनलव. आतव आपि 

लढवयचां कसां? िेर्टी त्यवांनी पळ कवढलव. 

 रवजव दवशहर एकटवच ित्लूव सवपडलव होतव. त्यवलव ित् ू

सैशनक िोहम्िद शबन कवसीिकडे घेर्नू गेले. ित् ूिोहम्िद शबन 

कवसीि, त्यवलव पवहतवच जोरवत हसलव.  

 सवखळदांडवत जखडलेलव रवजव. ज्यवरे्ळी िोहम्िद शबन 

कवसीिनां रवजव दवशहरलव पवशहलां. तेव्हव त्यवनां पशहलव प्रश्न केलव. तो 

म्हिजे त्यवनां शहांद ू धिा सोडवर्व. तसेच िु् लीि धिवालव रवजधिा 

बनर्वर्व. त्यवचां कवरिही तसांच होतां. गपु्तचरवकरर्ी त्यवच्यव 

खशलफवलव िवशहत झवलां होतां की शहांदू् थवनचे रवजे ह े धिारे्डे 

आहते. ते जीर् दतेवत. पि आपलव धिा सोडत नवहीत. तसेच 

ज्ञवनबदु्ध आशि िोक्षर्वसर् कडून हहेी िवशहत झवलां होतां की बौद्ध 

धिवालव रवजवश्रय शिळर्नू द्यवर्व.जो रवजवश्रय रवजव चन्सदरच्यव 

कवळवत होतव. रवजधिाचां एर्ढां अर्व्तर् िहत्र् की ज्ञवनबदु्ध र् 

िोक्षर्वसर्नां धिवासवठी आपल्यव िनवत ्र्वथा आिलव आशि 

्र्वथवासवठी आपलव दिे सोडलव. आपल्यव दिेवसोबत र् 

आपल्यवच रवजवसोबत शर्श्वसघवत केलव. आपल्यव धिवालव 



रवजधिवाचां िहत्र् प्रवप्त व्हवर्ां म्हिनू. त्यविळेुच की कवय, 

िोहम्िदलव र्वटलां. आपि बौद्ध रवजधिा पनु्सहव ्थवपन 

करण्यवऐर्जी आपलव िु् लीिच रवजधिा बनर्लव तर....... त्यविळुां 

त्यवनां रवजवलव तोच पशहलव प्रश्न शर्चवरलव की त्यवनां इ्लवि कबलू 

करवर्व. 

 िोहम्िद हव ्र्वथी र् धतुा रवजकवरिी होतव. त्यवनां रवजव 

दवशहरलव सवखळदांडवत जखडलेलां पवशहलां. तेव्हव तो शर्क्षीप्तपिवनां 

जोरजोरवत हसलव. तसेच म्हिवलव, 

 "तचु रवजव दवशहर कवय? चचवा ऐकली होती की तू िोठव िरू 

आहसे. कोिवलवच हरत नवहीस. आतव कसव हरलव?" 

 रवजव दवशहर र्यवनां िोहम्िद पेक्षव शकतीतरी िोठव. जि ूत्यवचव 

र्डीलधवरीच होतव. पि िोहम्िदलव बोलवयची त-हव नव्हती. 

आपि कोिविी बोलतोय हहेी त्यवलव सिजत नव्हतां. त्यविळुां तो 

उपहवसवनां र् अपिवन केल्यवगत बोललव. 

 "अरे, त ूअजनू छोटव आहसे. तलुव लढवयचे शनयि िवशहत 

नवही कवय, अरे सिोरवसिोर लढवई करुन पवहव. अिी लढवई करुन 

तर कोिीही शजांकतो. बवईलसवरखे खेळ खेळून िलव अक्कल 

शिकर्तो कवय?" सवखळदांडवतील रवजव म्हिवलव. 



 "चपू बैठ, गु् तवखी करतव ह।ै अरे रवजव, त ूआिचव गलुवि 

आहसे. असां गलुविवनां बोल ूनये." 

 "िी कवही तझुव गलुवि नवही." रवजव म्हिवलव.  

 "बहोत बोलतव ह।ै" िोहम्िद म्हिवलव. 

 रवजव दवशहरची ती र्विी अजनूही पवहवडवसवरखीच होती. 

त्यवलव चपू बसिे आर्डत नव्हते. तसव तो म्हिवलव,  

 "बोलिवर. िी बोलिवरच. आपल्यव र्तनवसवठी बोलिवर. 

तलुव कवय करवयचां?" 

 "तेरी जबवनच खीच लूँगवव।" असां म्हिनू त्यवनां रवजव दवशहरर्र 

एक तलर्वरीचव हलकवसव र्वर केलव. त्यवचबरोबर रवजव 

शकां चवळलव. तसव कवसीि बोललव. 

 "कसि ह ैखदुव की की अभी भी त ूशजांदवव ह।ै" 

 "अरे, िवर डवल. तलुव घवबरतेच कोि?" 

 "नही, िै तझुे अभीच नही िवरँगव। तझुसे तो इ्लवि कबलू 

करर्वनव ह।ै" 

 "इ्लवि! ज्यव इ्लविची त ू ्र्प्न पवहतोस नव. हव रवजव 

दवशहर िरुन जवईल. पि इ्लवि कबलू करिवर नवही. िलव िवझ्यव 

र्तनवची िपथ आह.े" 



 "कैसव नही करतव ह ैइ्लवि कबलू र्ही िै दखेतव हू।ँ आशखर 

परुव शहांदु् थवन हिे इ्लवि बनवनव ह।ै यह तो सरुुर्वत ह ै इ्लवि 

बनवने की। हिे तो परेु शहांदू् थवन पर हुकूित करनव ह।ै चल कर 

इ्लवि कबलू।" असां म्हित िोहम्िदनां पनु्सहव एक तलर्वरीचव र्वर 

त्यवच्यव िरीरवर्र केलव. 

 तो तलर्वरीचव िरीरवर्रचव र्वर. असह्य होत होत्यव त्यव 

र्ेदनव. जवशलि िोहम्िद शबन कवसीि........ त्यवलव दयविवयवही येत 

नव्हती. सोबतच त्यवचव र्वतवालवपही सरुु होतव रवजवसोबत. तसेच 

तलर्वरीचे र्वरही. 

 सांपिूा िरीरच दवशहरचे रक्तबांबवळ झवले होते. जवगोजवगी 

जखिव झवल्यव होत्यव. िरीर जि ूरक्तवनां न्सहवऊन शनघवल्यवगत र्वटत 

होतां. तसव सवरखव इ्लवि कबलू कर, इ्लवि कबलू कर असे बोल 

िोहम्िद शबन कवसीि बोलत होतव. त्यवर्र रवजव नकवर दतेवच पनु्सहव 

एक तलर्वरीचव र्वर त्यवच्यव िरीरवर्र व्हवयचव. तसव दवशहर पनु्सहव 

पनु्सहव शर्व्हळवयचव.  

 "हव शसांध दिे िवझव आह.े िी येथील रवजव आह.े िी िरि 

पत्करीन. पि िवझ्यव यव दिेविी र् िवझ्यव यव धिवािी गद्दवरी करिवर 

नवही. िी िवझ्यव र्तनविी गद्दवरी करिवर नवही." 



 रवजव दवशहरचे हचे र्वक्य. अगदी त्यवांच िरीर शछन्सनशर्छीन्सन 

झववलां होतां. तो शसांधचवच रवजव नव्हतव तर एक ्र्वशभिवनी शहांदहूी 

रवजव होतव. तसव िोहम्िद म्हिवलव, 

 "ह ेरवजव, आतव िेर्टचां सवांगतो, त ूइ्लवि कबलू कर. तलुव 

िी सोडून दईेल. तझुे रवज्यही तलुव प्रदवन करील." िोहम्िद 

धतुापिवनां लवलच दरे्नू म्हिवलव. 

 "नवही. िलव िवझे रवज्यही नको. पि िलव िवझव धिा हर्व. 

जो धिा......... िवझ्यव िवतभृिुीचव धिा आह.े अरे िखुवा, आज त ू

िलव शिटर्िीलही. िवझव शसांध दिेही शिटर्िील. पिूा शहांदू् थवन 

त ूइ्लवििय बनर्िील. पि यवद ठेर्. यवच िवतीत पढेु िेकडो 

दवशहर पैदव होतील. जे आपल्यव धिवासवठी तसेच र्तनवसवठी 

आपलां ि्तक दतेील. पि झकुिवर नवहीत. ही शहांदचूी औलवद 

आह.े ऐऱ् यवगैऱ् यवची नवही." 

 रवजव दवशहरचां त ेिेर्टचां र्वक्य ठरलां. िोहम्िद शबन कवसीिनां 

ते ऐकलां. त्यवलव भयांकर रवग आलव. तसां पवहतव रवजव दवशहरनां ित् ू

सोबत बरवच रे्ळ पयांत सांघषा केलव होतव. िेर्टी िोहम्िद शबन 

कवसीिनां म्हटलां 

 "िै तमु्ह ेआशखरी बवर बोलतव हू।ँ बोल इ्लवि कबलू ह ैक्यव 

नही?" 



 "नही।" तोच िेर्टचव िब्द.......िोहम्िदलव भयांकर रवग 

आलव. तो रवग एर्ढव िहवभयांकर होतव की त्यव रवगवची त्सनुविी 

आली.िोहम्िदनां जर्ळच उभ्यव असलेल्यव सैशनकवचव भवलव 

घेतलव. तो भवलव आर्तवर् न पवहतव रवजवच्यव ि्तकवर्र िवरलव. 

 आधीच शछन्सनशर्शछन्सन झवलेलव रवजव. तसेच रक्तवच्यव 

थवरोळ्यवत असलेलव रवजव दवशहर. तलर्वरीच्यव र्वरवनां रक्त र्वहून 

जवतवच त्यवचां िरीर अगदी किजोर झवलां होतां. त्यवतच आतव 

ि्तकवर्र भवल्यवचव र्वर. रवजव थोडवर्ेळ तडफडलव. तसव तो 

म्हिवलव, 

 "शसांध की जय. शहांद ूधिा की जय. बौद्ध धिा की जय." 

 रवजव दवशहर. ज्यव रवजवलव िवरण्यवसवठी अरबी खशलफवनां 

िोहम्िद शबन कवसीिलव शसांधर्र पवठर्लां. त्यव िोहम्िदच्यव 

अखेरच्यव र्वरवनां रवजव दवशहर िरि पवर्लव होतव. िवत् िोहम्िद 

शबन कवसीिचे ्र्प्न िवतीत शिळवले होते. कवरि रवजव दवशहरनां 

इ्लवि कबलू केलव नव्हतव.  

 रवजव दवशहरलव शहांदचू धिा नवही तर बौद्ध धिाही शप्रय होतव. 

िरिवच्यव अखेरच्यव रे्ळी त्यवनां शसांध की जय, शहांद ूधिा की जय 

तसेच बौद्ध धिा की जय म्हटलां होतां. त्यवलव ज्यवप्रिविे शहांद ूधिा 

शप्रय होतव. त्यवचप्रिविे बौद्ध धिाही शप्रय होतव. म्हिनूच की कवय, 



त्यवनां शहांद ू धिार्वसीयवांची सांख्यव जव्त असल्यवनां शहांद ू धिवालव 

प्रथि ्थवन दरे्नू शहांद ू रवजधिा बनर्लव. परांत ू त्यवनां बौद्ध धिा 

र्वसीयवांनव टवकून शदलां नवही. त्यवांनवही सोबत घेर्नू शर्हवरां 

बवांधवयची परर्वनगी शदली होती. 

 रवजव दवशहर िरि पवर्तवच शसांधी लोकवचां िनोबल तटुलां. 

तसेच त्यव िोहम्िद शबन कवसीिचां िनोबल र्वढलां. त्यवच्यव 

सैशनकवांचांही िनोबल र्वढलां. िवत् त्यवची एक खांत अजनुही पिूा 

झवली नव्हती. ती म्हिजे इ्लविची कबलूी. त्यवनां दगवबवजी करुन 

तर रवजव दवशहरर्र शर्जय शिळर्लव होतव. पि तो रवजव दवशहरकडून 

इ्लवि कबलू करण्यवत हवरलव होतव. पि रवजव दवशहरच्यव 

िरिवनांतर त्यवलव र्वटलां, आपि यव सांपिूा शसांधलव इ्लविी बनर्.ू 

त्यविळुां की कवय, तो आतवव शसांधच्यव जनतेर्र इ्लविी कहरवचव 

र्षवार् करु लवगलव. इ्लवि कबलू करव नवहीतर िरव. त्यवतच जो 

इ्लवि कबलू करत नव्हतव. त्यवांच्यवर्र अत्यवचवर करीत होतव. 

त्यवांच्यव परीर्वरवतील िीयवांर्रही अत्यवचवर करीत होतव. तसेच 

शसांधच्यव लोकवांनव िवरुनही टवकत होतव. जे त्यवच्यव शर्रोधवत र्वगत 

होते. इ्लवि कबलू करीत नव्हते. 

 धिवाच्यव बवबतीत कवतील असलेले अरब रवजव दवशहरच्यव 

ितृ्यनूनांतर सर्ा िांदीर तसेच शर्हवरवांनव नष्ट करीत सुटले होते. 



ज्ञवनबदु्ध र् िोक्षर्वसर्लव शदलेलव िब्दही पवळलव नव्हतव त्यवांनी. 

आम्ही बौद्ध धिवालव रवजवश्रय शिळर्नू दरे्.ू ज्ञवनबदु्धलव रवजव बनर् ू

ह्यव गोष्टी केर्ळ ्र्प्नवतील गोष्टीच र्वटत होत्यव. ज्ञवनबदु्धचे ्र्प्न 

धळुीस शिळवले होते. उलट शर्हवरांही नष्ट होत होती. 

 ज्ञवनबदु्धलव आतव पिवतवप होत होतव. आपि केलां ते बरोबर 

नवही. कदवशचत आपल्यवलव आपलव िवगादवतव िवफ करेल. पि ही 

जनतव िवफ करिवर नवही. ज्यव जनतलेव आपल्यविळेुच गलुविी 

सहन करवर्ी लवगत आह.े त्यवांची सरेआि हत्यवही होत आह.े 

त्यवांच्यवर्र अनन्सर्ीत अत्यवचवरही होत आहते. परांतू आतव त्यवलव 

पिवतवप करुन कवही उपयोग नव्हतव. कवरि आतव त्यवांच्यव हवतनू 

चकू होर्नू गेली होती. ज्यवची शिक्षव सांपिूा शसांध भोगत होतव. 

 जनतेलव िहवरवजव दवशहरबद्दल सहवनभुतूी होती की जो र्ीर 

त्यवांच्यवव शसांध सवठी लढलव. त्यवनां शसांधी जनतव गलुवि बन ूनये 

म्हिनू िरि पत्करलां. पि इ्लवि कबलू केल नवही. 

 ज्यवप्रिविे िोहम्िद शबन कवसीिनां िांदीर र् शर्हवरां नष्ट 

केलीत, ज्यवप्रिविे त्यवनां शहांद ूलोकवांची कत्तल केली. ज्यवप्रिवि े

त्यवनां शसांध प्रवांतवच्यव शहांदरू्र अत्यवचवर केले. त्यवचप्रिविे त्यवनां 

सर्ाच बौद्ध शर्हवरवांनवही नष्ट केलां. त्यवांच्यवर्रही अत्यवचवर केले. 

एर्ढांच नवही तर गवजर िुळ्यवांनवव जसां कवपतो, तसे शनहत्यव बौद्ध 



शभक्खूांची कत्तल केली. तसेच सांपिूा शसांधिधील बौद्धवांची कत्तल 

केली. त्यवचे कवरिही तसांच होतां. त्यव िोहम्िदलव र्वटत होतां की 

एकप्रकवरे शसांधिधील शहांद ूपरर्डले की ज्यव शहांद ूरवजवनां धिवासवठी 

आपले प्रवि न्सयोछवर्र केले. परांत ू रवजव दवशहरच्यव ितृ्यपूरु्ी 

कोितवही शहांद ू कुरघोडीखोर ठरलव नवही र्व ज्ञवनबदु्ध र् 

िोक्षर्वसर्सवरखव ्र्वथी र् लोभी ठरलव नवही. तसेच शसांधिधील 

सांपिूा बौद्ध सिवज नष्ट करण्यवचां कवि िोहम्िदनां केलां. कवरि 

त्यवलव र्वटत होतां की कदवशचत आपले प्र्थ प्र्थवशपत झवल्यवर्र 

ह ेशहांद ूज्ञवनबदु्ध र्न िोक्षर्वसर्सवरखी कुरघोडी करिवर नवहीत. पि 

बौद्ध सिवज त्यवांच्यवसवरखव कुरघोडी करु िकतवत. ज्यविळुां 

आपल्यव रवज्यवलव धोकव उत्पन्सन होर् ूिकेल. तेव्हव िोहम्िद हवच 

शर्चवर करुन शसांधिधील बौद्ध धिवातील लोकवांनव नष्ट करीत होतव. 

ज्यवांनी त्यवलव िदत केली होती. 

 िोहम्िदनां एर्ढांच केलां नवही तर सांपिूा दरे्ल िहरही जवळून 

टवकलां. तसेच तेथील पिूा सांपत्ती लटूुन टवकली.. ती लटुलेली सांपिूा 

सांपत्ती इरवकलव पवठर्ली. हजवरो िीयवांची अब्र ूलटुली. तसेच त्यव 

िशहलवांनवही इरवकलव पवठर्लां. बहुतःि परुुष, लहवन िुलां आशि 

र्दृ्ध िविसवांच्यव कत्तली झवल्यव. ज्यवांनी ज्यवांनी धिापरीर्तान केलां. 

त्यवांची त्यवांची िोहम्िदनां कत्तल केली नवही. परांत ूत्यवांनव आपलव 

दवस बनर्ले र् त्यवांनव दवस बनर्नू खशलफवकडे पवठर्ले. 



अिवप्रकवरे सांपिूा दरे्ल िहर आज इ्लवििय झवलव होतव. रवजव 

दवशहर असव व्यक्ती की त्यवनां सशहष्ितुव पवळत ज्यव आपल्यव 

रवज्यवत सर्ाच धिीयवांनव ्थवन शदलां, ते ्थवन िोहम्िद शबन 

कवसीिनां शदलां नव्हतां.. उलट त्यवनां आपल्यव र्चनवलव कवळीिव 

फवसलव होतव. जे र्चन त्यवनां ज्ञवनबदु्धलव शदलां होतां. 

 िहवरवज दवशहर र्ीरगतीस प्रवप्त होतवच र् दरे्ल िहरवर्र 

अरबवांचव कब्जव होतवच अरबी सेनेनां आपलव िोचवा अलोरकडां 

र्ळर्लव. शजथां रवजव दवशहरांनां यदु्धवर्र शनघण्यवपरु्ी रवज्यवची धरुव 

िहवरविी लवडीच्यव हवतवत सपुदूा केली होती. िहवरविी लवडी 

आपल्यव धन्सयवच्यव हुकूिवची पवयिल्ली न करतव आपल्यव 

र्तनवसवठी रवज्य सवांभवळण्यवस तयवर झवली होती. तसां पवशहल्यवस 

रवजव दवशहरलव िवशहत असेल की िी यव यदु्धवतनू परत येिवर नवही. 

र्ीरगतीस कदवशचत प्रवप्त होर् ू िकतो. म्हिनू की कवय, त्यवनां 

रवज्यवची धरुव िहवरविी लवडीलव शदली होती.  

 दरे्ल शजांकतवच अरबी सेनेचव उत्सवह शद्वगिुीत झवलव. 

त्यवतच आतव अरबी सेनव अलोर शजांकण्यवची ्र्प्न पवहू लवगली. 

 िहवरविी लवडीलव आपल्यव िहवरवजची र्ीरगती िवशहत 

झवली होती. त्यवतच अरबी सेनव आपल्यव अलोरकडे येत 



असल्यवची सचुनव िहवरविी लवडीलव लवगली. तिी ती सवर्शचत 

झवली.  

 ज्यवरे्ळी अरबी सेनव अलोरजर्ळ येर्नू धडकली. त्यवरे्ळी 

त्यव सेनेचां ्र्वगत शसांधच्यव र्ीरवांगिवांनी भवल्यवच्यव र्षवार्वनां केलां 

आशि पररचय शदलव की आिचव रवजव र्ीरगतीस प्रवप्त झवलव 

असलव तरी आम्ही हरलेलो नवही. अजनूही आिच्यव िनगटवत 

तवकद शिल्लक आह.े त्यवतच अलोरलव अरबी सेनव येतवच भयांकर 

यदु्ध झवलां. 

 अलोर िध्ये अरबी सेनव पोहोचतवच जे घनघोर यदु्ध झवलां. 

त्यवत रविी लवडीही र्ीरगतीस प्रवप्त झवली. त्यवनांतर कवही िरुर्ीरही 

िवरले गेले. त्यवनांतर त्यव िरुर्ीरवांच्यव र्ीरवांगिव अरबी सेनेसोबत 

यदु्ध करु लवगल्यव. परांत ू ज्यवरे्ळी त्यव र्ीरवांगिव त्यव अरबी 

सेनेसिोर शटकवर् धरु िकल्यव नवहीत. तेव्हव त्यवांनी ्र्तःच 

आत्िबशलदवन केलां. अथवात आपलां सतीत्र् िवबतू ठेर्लां. पि त्यव 

अरबी, कुटील रवजकवरिी, कपटी, धतुा िोहम्िद शबन कवसीिसिोर 

िरिवगती पत्करली नवही र्व त्यवच्यव हर्सच्यव शिकवर झवल्यव 

नवहीत. आपलां सतीत्र् कवयि ठेर्ण्यवसवठी कवही र्ीरवांगिव सतीही 

गेल्यव होत्यव. 



 िहवरवजव दवशहरच्यव दोन्सही िलुींर्र चवांगले सां्कवर होते. त्यव 

रवजकुिवरी दोन्सही बवजूांकडील जखिी सैशनकवांची सेर्व करीत 

होत्यव. िहवरवजव दवशहर र्ीरगतीस प्रवप्त होतवच तसेच रविी लवडीही 

र्ीरगतीस प्रवप्त होतवच रवजवच्यव दोन्सही िलुींनव ित् ूसैन्सयवनां पकडलां. 

त्यवचबरोबर इतरही कवही िशहलवांनव कैद करण्यवत आलां. दोन्सही 

रवजकन्सयेलव र् िशहलवांनव ित् ू सैशनकवांनी कैद करतवच त्यवांनव 

िोहम्िद शबन कवसीिसिोर प्र्ततू करण्यवत आलां. त्यवचबरोबर 

कैद करण्यवत आलेल्यव िशहलवांनव बगदवदलव खशलफवकडे 

पवठशर्ण्यवत आलां. 

 िोहम्िद शबन कवसीिनां खशलफवकडे पवठशर्लेल्यव 

िशहलव.......... त्यवत रवजकन्सयवही होत्यव. त्यव रवजकन्सयव इतर 

िशहलवांसवरख्यवच सुांदरही होत्यव. त्यव इतर िशहलवांप्रिवि े

रवजकन्सयवांनव बगदवदिध्ये खशलफवसिोर प्र्ततू करण्यवत आलां.  

 ज्यवरे्ळी त्यव रवजकन्सयवांनव खशलफवसिोर आिण्यवत आले. 

त्यवरे्ळी त्यवांचां सौंदया पवहून खशलफव िोशहत झवलव. त्यवलव र्वटलां 

की एर्ढ्यव सुांदर सौंदयवाच्यव रवजकन्सयव, यव रवजकन्सयवांनव आपल्यव 

जनवनखवन्सयवत ठेर्वयलव हर्ां. आपल्यव रवण्यव बनर्वयलव हर्ां. 

त्यवसोबतच खशलफवनां आदिे शदलव की यवांनव जनवनखवन्सयवत 

पवठशर्ण्यवत यवर्ां. 



 जनवनखवनव म्हिजे यदु्धवत पळर्नू नेलेल्यव िीयवांनव 

ठेर्ण्यवची जवगव होती. यव जनवनखवन्सयवत त्यव सुांदर िीयवांनव ठेर्लां 

जवई. ज्यव िीलव रवजव आपली रविी बनर् ू िकेल. इतरवांनव 

जनवनखवन्सयवत प्ररे्ि नव्हतव. कवही रवजे जनवनखवन्सयवांनव पवक 

सिजत. ते िीयवांची इज्जत करीत असत. तसेच िीयवांच्यव अब्रलूव 

जपत असत.  

 कवही जनवनखवने असे नसत. यव जनवनखवन्सयवत ज्यव िीयव 

असत. त्यव िीयवांची अब्र ू रे्िीर्र टवांगली जवत असे. यव िीयव 

गलुवि असवयच्यव. त्यवांनव त्यव होिवऱ् यव अत्यवचवरवबवबत कवहीच 

बोलतव येत नसे. उगभोग उपभोगण्यवसवठी यव िीयव असतवत र्व 

पळर्नू आिल्यव जवतवत असव अथा र् सिज त्यवर्ेळी अश्तत्र्वत 

होतव. 

 कवही रवजे ह ेचवांगल्यव शर्चवरवांचे होते. ते रवजे जनवनखवन्सयवत 

यदु्धवतनू पळर्नू आिलेल्यव िीयवांनव ठेर्त. परांतू त्यवांनव आपल्यव 

आईबशहिींसवरखी र्वगिकू दते. त्यवांच्यव कल्यविवकडे लक्ष दते. 

त्यवांच्यवर्र अत्यवचवर करीत नसत. तसेच कोिवलव करुही दते 

नसत. जर कोिी असव अत्यवचवर केल्यवस त्यवांनव जबर शिक्षव करीत 

असत. 



 कवही शठकविी जनवनखवन्सयवचव अथा र्ेगळव घेण्यवत येई. यव 

जनवनखवन्सयवलव पवक सिजले जवई. यव जनवनखवन्सयवत 

बवदिवहवच्यव ्र्तःच्यव आईबशहिीही असत. यव जनवनखवन्सयवत 

परपरुुषवांनव प्ररे्ि नसे. तर जे नवतेर्वईक असवयचे. त्यवांनवच प्ररे्ि 

असवयचव. शिर्वय कवरभवर करण्यवसवठी शकां र्व रविीची सेर्व 

करण्यवसवठी एक ततृीयपांथी व्यक्ती असवयचव तोच व्यक्ती शतची 

सेर्व करवयचव र् जनवनखवन्सयवतील िीयवांिील सांर्वद सवधवयचव. 

यव िीलव सर्ा जगतवची िवशहतीही असे. 

 जनव म्हिजे िी. जनवनखवनव म्हिजे यदु्धवत पळर्नू 

आिलेल्यव िीयवांनव ठेर्वयची जवगव. यवलव हरिसदु्धव म्हित 

असत. शर्र्वशहतवांचे परपरुुषविी शकां र्व अशर्र्वशहत िीयवांच े

खवलच्यव अशधकवऱ् यवांिी सांबांध होर् ू नयेत म्हिनू पवतिवहवच्यव 

िहवलवत िीयवांनव परुुषवांपवसनू रे्गळां ठेर्लां जवत असे. 

 जनवनखवन्सयवलव पशर्त् सिजले जवत असे. एरर्ी हव 

जनवनखवनव रवजव खवसकरुन आपल्यव रवण्यवांसवठी बवांधत असे. 

रवज्यवतील जी िलुगी रुपर्ती असली आशि ती त्यव रवजवांनव 

आर्डली तर तो शतच्यविी शर्र्वह करीत असे. शतलव त्यव 

जनवनखवन्सयवत ठेर्त असे. कधीकधी त्यव जनवनखवन्सयवत रवजव 

व्यशतरीक्त कोिीही शर्नवपरर्वनगीनां जवर् ू िकत नव्हतव. खदु्द 



रवजवलवही जनवनखवन्सयवत प्ररे्ि करतवांनव जनवनखवन्सयवतील िीची 

परर्वनगी घ्यवर्ी लवगवयची. तसां पवहतव यदु्धवतनू पळर्नू 

आिलेल्यव िीयव जर सुांदर असतील तर त्यवांनव खदु्द रवजव आपल्यव 

जनवनखवन्सयवत ठेर्त असे. अिवांचां सांरक्षिही रवजव ्र्तःच करीत 

असे. 

 प्रत्येक रवज्यवत जनवनखवने असवयचे. अिव जनवनखवन्सयवत 

शकतीतरी िीयव असत. त्यव िीयवांची िलुांही असत. 

जनवनखवन्सयवच्यव भींतीही जबरद्त बवांधलेल्यव असवयच्यव. 

कोितवही रवजवलव िवरल्यवशिर्वय त्यव जनवनखवन्सयवत शिरु नये 

अिी तटबांदी जनवनखवन्सयवची असवयची. 

 यव जनवनखवन्सयवच्यव जिव शभांती अभदे्य होत्यव. तिीच 

रवण्यवांसवठी यव जनवनखवन्सयवत चवांगल्यव सोयीही होत्यव. त्यवत यव 

िीयवांसवठी जलशक्रडव शर्हवरही असवयचे.  

 कवही जनवनखवन्सयवत एखवदी िी गेलीच की शतलव बवहरेची 

हर्व लवगिां िशु्कील असवयचां. कवरि ती यव जनवनखवन्सयवतनू बवहरे 

जवर्चू िकत नसे.,खदु्द आपल्यव िवयबवपवलवही भेटू िकत नसे 

आशि िवयबवप ्र्तः भेटवयची इच्छव जरी करीत असले तरी त े

रवजवच्यव परर्वनगी शिर्वय िक्य नसवयचां. 



 हव जनवनखवनव सोन्सयवचव शपांजरवच र्वटत असे. यव शठकविी 

तलवर् असवयचव. यव तलवर्वभोर्ती सवयांकवळी शदरे् र् कां दील 

लवर्ण्यवत यते असे. त्यव हजवरोच्यव सांख्येनां लवर्लेल्यव शदव्यवच े

प्रशतशबांब यव तलवर्वत पडत असे. ते तलवर्वच्यव पवण्यवत चिकत 

असत. त्यवतच यव तलवर्विजेवरी गवयनवचे कवयाक्रि होत असत. त े

ऐकवयलव रवजव आर्जूान हजर रवहवत असे.  

 असां िवनलां जवतां की हव जनवनखवनव म्हिजे िहवलच असे. 

त्यवांची सवधवरितः लवांबी १२० िीटर शकां र्व त्यवहीपेक्षव किीजव्त 

असवयची तर रुां दी १६ िीटर शकां र्व किीजव्त असवयची. 

जनवनखवने कधीकधी दोनदोन िजलीही असत. कवही 

जनवनखवन्सयवत तीन िोठे हवल असत. तसेच एक हिविखवनवही 

असे. सर्ा दवलनां सुांदर िशहरपींनी यकु्त असनू त्यवची नजवकततव 

कलवकुसरीची असवयची. तसेच कलवकुसरीचे झरोकेही असवयचे. 

िहवलवच्यव दसुऱ् यव िजल्यवर्र तलवर्वतनू थांड हर्व येण्यवची 

व्यर््थव असवयची. हवललव िोठिोठ्यव शखडक्यव असवयच्यव. 

सगळ्यव दवलनवच्यव छतवांनव टवईल्स लवर्लेले असवयचे. त्यव 

टवईल्स रांगीत असवयच्यव. िोठिोठ्यव शखडक्यवतनू पवझरिवऱ् यव 

प्रकविवत ही सगळी दवलनां शनळ्यव शपर्ळ्यव प्रकविवनां चिकवयची. 



 सगळ्यव िहवलवत पविी खेळतां ठेर्ण्यवची व्यर््थव 

असवयची. र्रच्यव िजल्यवर्र दखेील चवरही बवजूांनी बांशद्त पि 

आकविवकडे िोकळव असलेलव ऐसपैस हरविखवनव रवहवयचव. 

तसेच िहवलवच्यव गच्चीर्र चवांगलवच प्रि्त उिललेल्यव 

किळवच्यव आकवरवचव ्र्ीिींग पलुही रवहवयचव. िहवलवत 

रवहिवऱ् यव िवही िीयवांनव पोहोण्यवसवठी ही शर्लवसी व्यर््थव. 

शकती योजनवपरु्ाक रीतीनां तो िहवल सवकवरलेलव असवयचव. 

 िहत्र्पिूा गोष्ट अिी की िीयवांनव रै्यक्तीकपिव नव्ह ेतर िकु्त 

्र्वतांत्र्य दणे्यवचव हते ू असवयचव. ्नवनगहृवची अिी रचनव 

असवयची की र्रचां आभवळ न्सयवहवळतव येईल. तसेच 

सभोर्तवलचव शनसगा व्यर््थीत बघतव येईल. अिव सुांदर 

शनसगारम्य र्वतवर्रिवत शदघाकवळ ्नवनवचव आनांद घतेव यवर्व 

अिीही व्यर््थव यव जनवनखवन्सयवत असवयची. 

 िहवलवच्यव र्रच्यव िजल्यवर्र जवयलव अशतभव्य शजनव 

असवयचव. तसेच तलवर्वकडे जवयचव खवजगी शजनवही असवयचव.  

 तलवर्वजर्ळ कवही चबतूरे बवांधलेले असवयचे. बहूतके ह े

तलवर्वचव आनांद घेण्यवसवठी बसिवऱ् यव रवण्यवांसवठी असवयच.े 

िवही व्यक्तींच्यव शर्हवरवसवठी शर्शिष्ट नवर्व असवयच्यव. कवही 

शठकविी पैव्हशेलयनच्यव सोयी असवयच्यव. यव पैव्हशेलयनिध्ये 



गप्पवगोष्टी चवलत असत. सभोर्तवल पवचचू्यव बेटवसवरखव 

शहरर्वगवर परीसर डोळे शदपर्नू टवकवयचव. 

 जनवनखवन्सयवबवबत एक गोष्ट प्रशसद्ध आह.े ती अांगोलवच्यव 

रविीची. ती शतलव आर्डिवऱ् यव शचबदोसिधील परुुषवांनव कवि पिूा 

झवल्यवनांतर जवळून टवकत असे. 

 ज्यवप्रिविे रवजव रवण्यवांसवठी जनवनखवने उभवरवयचव. 

त्यवचप्रिविे कवही रवण्यवही अिवच ्र्रुपवचव िहवल उभवरवयचे. 

त्यवलव शचबदोस म्हित. यव शचबदोसिध्ये रवण्यवांनी यदु्धवनांतर 

शजांकलेले र् गलुवि झवलेले परुुष रवहवत. ज्यवरे्ळी अिी रविी 

शचबदोसिध्ये जवत असे. ती शचबदोसिध्ये रवहिवऱ् यव इतर परुुषवांनव 

लढवई करवयलव सवांगत असे. यव लढवईत जो शजांकलव. त्यवचव र्वपर 

आपल्यव इच्छव पिूा करण्यवसवठी त्यव रवण्यव करीत असत. यवत 

परुुषवांनव िशहलवांचव पोिवख ह परीधवन करुन शदलव जवई. यविध्ये 

रवण्यव आपल्यव इच्छव अिव परुुषवांकडून पिूा करुन घरे्नू कवि 

झवल्यवर्र अशतिय कु्ररतेने त्यव परुुषवांनव जीर्ांतपिीच जवळून टवकत 

असत.  

स्त्री हव कवयिच सिवजवच्यव शचांतेचव आशि शचांतनवचव शर्षय 

रवशहलव आह.े कवरि सिवजवची िदु्धतव म्हिजे स्त्रीची पशर्त्तव, 

असेच शनकष आपि लवर्त आलो आहोत. शर्र्वहसां्थव 



अश्तत्र्वत आल्यवपवसनू स्त्रीधनवची व्यवख्यव बदलली. त्यव आधी 

स्त्री हचे धन िवनले जवयचे. त्यवनांतर परुुषसत्तवक पद्धती अशधक घट्ट 

झवली. शसिवन ् दी बहुर्वच्यव ‘दी सेकां ड सेक्स’ यव जवगशतक 

पवतळीर्र गवजलेल्यव पु् तकवत जगभरवतल्यव शस्त्रयवांच्यव िविसू 

म्हिनू आशि स्त्री म्हिनू र्वटचवलीचव आशि परुुषवांच्यव शतच्यवकडे 

पवहण्यवच्यव दृशष्टकोनवचवही शर््तवरवने, अभ्यवसपिूा आढवर्व 

घेण्यवत आलव आह.े त्यवत अगदी पढुवरलेलव सिवज म्हिशर्ल्यव 

जविवऱ् यव अिेररकेपवसनू अगदी प्रवचीन सभ्यतव िवनल्यव जविवऱ् यव 

ग्रीक आशि शहांदू् थवनपयांत स्त्रीकडे पवहण्यवचव दृशष्टकोन िवांडण्यवत 

आलव. एकीकडे शतलव दरे्ी िवनले गेले. कवरि त्यव कवळवत 

प्रजननवचव अथा िवनर्वलव कळलव नसल्यवने स्त्री 

आपल्यवसवरख्यवच एकव जीर्वलव जन्सि दतेे, हव शतचव खपू िोठव 

चित्कवर िवनलव जवयचव आशि म्हिनू िग शतच्यवशर्षयी गढु 

शनिवाि झवले. त्यवतनू शतलव दरै्ी िवनलां जवऊ लवगलां. िग ती दरे्ी 

ठरली. 

 एकीकडे ती दरे्ी आह ेआशि दसुरीकडे ती उपभोग्य र््तहूी 

आह.े उपभोग्य र््त ू अ्सल, िदु्ध आशि कसदवरच असली 

पवशहजे, अगदी हव कुठल्यवही उपभोक्त्यवचव अट् टहवसच असतो. 

त्यवसवठी तो शर्िेष शकां ित िोजतो, असव शकिवन त्यवचव सिज 

असतो. त्यविळेु स्त्रीदखेील तिीच असली पवशहजे, हवदखेील 



अट् टहवस कवयि रवशहलव. अगदी िविसू टोळी करून रवहवयचव त्यव 

कवळवतही शतची िदु्धतव तपवसली जवयची आशि त्यवचव एकिेर् 

शनकष हव िवरीररक होतव. म्हिजे कौिवया हव शतचव दवशगनव 

ठरशर्ण्यवत आलव. त्यवर्रच शतची िवनशसक आशि िवरीररकही 

जडिघडि करण्यवत आली. 

 शर्र्वहसां्थव अश्तत्र्वत आल्यवनांतर शतची ससेहोलपट 

थवांबली. आधी गोधन पळशर्ले जवयचे. यदु्धवांत तसेच इतरही 

शठकविी स्त्रीधनही पळशर्ले जवयचे. जनवनखवनव ठेर्वयचव आशि 

दवसींनवही सोडवयचे नवही, ह े अगदी सोळवव्यव-सतरवव्यव 

ितकवपयांत सरुू होते. एकपत्नीत्र्वचव कवयदव हव अलीकडच्यव 

सभ्यतेत आलव. तोर्र ही शतची ओढवतवि सरुूच होती. तरीही िग 

आपल्यव र्वट्यवलव आलेली स्त्री दसुऱ् यव कुिी उपभोगलेली 

नसवर्ी, यवसवठी कौिवया चवचिी केली जवयची. आतवही ती केली 

जवते. अगदी सभ्य सिजल्यव जविवऱ् यव सिवजवतही शर्र्वहवनांतर 

पशहल्यव रवत्ी ते तपवसण्यवच्यव शर्शर्ध पद्धती. यव पद्धती ऐकल्यव 

की शकळस यतेे. अांगवर्र कवटव उभव रवहतो. कवही शठकविी त े

आधीही तपवसले जवते. कवही जवतपांचवयतीत तर उकळत्यव तेलवत 

हवत घवलण्यवचीही परीक्षव घेतली जवते. अगदी अलीकडच्यव 

कवळवतही ह े असले प्रकवर कवही तवांड्यवांर्र, जवतपांचवयतीत 

घडतवत. शतलव िग कुलटव ठरशर्ले जवते. परुुषवची िवत् असली 



कुठलीही चवचिी केली जवत नवही. यवच पद्धतीची परीक्षव 

सीतेलवही द्यवर्ी लवगली. शतचव दोष नसतवांनव. प्रसांगी ती चवचिी 

शर्र्वहवनांतर रवर्िवच्यव घरुन आितवांनव घेण्यवत आली. शतलव 

अग्नीपरीक्षव ह ेनवर् दणे्यवत आलां.  

 कौिवयवाबद्दलच्यव यव कल्पनव अत्यांत अप्रवगशतक आशि 

िवगवस अिवच आहते. रै्द्यकीयदृष््टयव कौिवयाभांगवची अनेक 

कवरिे अस ूिकतवत. आतव िहवरवष्र सरकवरने कौिवया चवचिी हव 

गनु्सहव ठरशर्ण्यवचे शर्धेयक पवस केले. आतव त्यवचव कवयदव होईल. 

िहवरवष्र सरकवरचव हव शनिाय अत्यांत चवांगलव आह,े पढुवरलेलव 

आह ेआशि शर्ज्ञवनर्वदीही आह.े अत्यांत धवडसी आशि स्त्रीर्वदी 

असवच हव शनिाय आह.े त्यवचे ्र्वगत करतवनव केर्ळ सरकवरने 

कवयदव करून होत नवही, तर सिवजवने तो शततक्यवच शर्र्ेकी 

िहविपिवने अांिलवत आिलव पवशहजे, ह ेिहत्त्र्वचे आहे. 

 लोकिवही म्हिजे कवयद्यवचे रवज्य, ह ेजरी खरां असलां तरी 

िेर्टी खऱ् यव अथवाने कुठल्यव कवयद्यवचे रवज्य, हव प्रश्न पडतोच. 

आपि दिेवत घडिवऱ् यव घटनवांचे शनरीक्षि करतो तवे्हव अिव 

अनेक प्रथव सरुू असल्यवचे आपल्यवलव शदसनू येत.े कवही 

शदर्सवांपरू्ी कौिवया चवचिीशर्रोधी कवयद्यववसांदभवात ठरवर् पवस 

करण्यवत आलव. खरेतर कौिवया चवचिी यव शर्षयवर्र बोलले 



जवतेय तसेच त्यवचव शर्रोध म्हिनू कवयदव करण्यवचव शर्चवर केलव 

जवतोय, ही बवब खरां तर कौतकुव्पद आह.े जेव्हव आपि आधशुनक 

आशि ससुां्कृत सिवजवचव शर्चवर करतो, तेव्हव त्यवतील िहत्त्र्वचव 

घटक म्हिजे स्त्री-परुुष सिवनतव, हवच आपि िवनतो. यवचवच अथा, 

स्त्री-परुुष यवांच्यवत भेदभवर् न करतव सविवशजक जीर्नवत सर्वांनव 

सिवन न्सयवय, सन्सिवन, प्रशतष्ठव शिळेल ह ेअपेशक्षत असते. परांत ूयव 

सर्वांनव दरू सवरून आजही जनु्सयव प्रथव सरुू असतवनव शदसतवत. 

कवांजभवट सिवजवतील कौिवया चवचिी ही प्रथव स्त्रीच्यव 

अश्तर्वलव कवशळिव फवसिवरी आह.े गेल्यव कवही र्षवांपवसनू 

कौिवया चवचिी हव घिृव्पद प्रकवर बांद व्हवर्व म्हिनू पणु्यविधील 

कवही यरु्कवांनी ‘्ट प द शर् ररच्यअुल’ नवर्वची चळर्ळ 

चवलशर्ली आह.े यव चळर्ळीलव कवांजभवट सिवजवतीलच नव्ह,े 

तर अनेक शर्खरुलेल्यव जवती आशि जिवतींचव शर्रोध होतो आह.े 

चळर्ळ करिवऱ् यव िलुवांनव शनघृाि िवरहवि करण्यवपयांत िजल 

गेली आह.े  

 एकीकडे आपि सशुिशक्षत असल्यवचे दवखले दतेोय आशि 

दसुरीकडे अन्सयवयवशर्रुद्ध लवढिवऱ् यवांनव िवगे खेचतोय, ह ेशकतपत 

योग्य आह?े आज आपि यवर्र उपवययोजनव म्हिनू कवयदव 

बनर्तो आह,े परांतू एखवद्यव कवयद्यविळेु स्त्रीयवांचे प्रश्न सटुिवर 

नवहीत, यवचीही जविीर् आपि सर्वांनी ठेर्ली पवशहजे. िवत् 



स्त्रीयवांच्यव हक्कवची िवगिी करण्यवचे एक चवांगले शर्चवरपीठ यव 

कवयद्यवच्यव िवध्यिवतनू उपलब्ध व्हवयलव हरे्. खरांतर केर्ळ 

कवयदव करुन उपयोग नवही, तर त्यवची अांिलबजवर्िी होिे गरजेच े

आह.े त्यवचबरोबर िवनशसकतेत बदल होण्यवची गरज आह.े 

 कौिवया चवचिी म्हिजे कवय? तर लग्नवनांतर पशहल्यव रवत्ी 

नर्रव िलुगव आपल्यव बवयकोची कौिवया चवचिी करून ती िदु्ध 

आह ेकी नवही ते तपवसतो. ते जवहीरही करतो. सभ्य सिवजवत आतव 

हव प्रकवर जर्ळपवस नवहीसव झवलव असलव, तरीही हव 

‘रक्तलवांशच्छत’ तपवस िवत् चपुचवप घेतलवच जवतोच. तसे नवही 

झवले, चवदर बेदवग रवशहली तर आपि फसशर्ले तर गेलो नवही नव, 

आपल्यव बवयकोचे इतरवांिी सांबांध आलेले तर नवही नव, अिी िांकव 

नर्रोबवच्यव िनवत असतेच. आधनुीक रै्द्यकीय शर्ज्ञवन कवहीही 

सवांगत असले, तरीही परांपरवगत िवनशसकतव कवही ्र््थ बस ूदते 

नवही. 

गवर्कुसवबवहरे, भटक्यव सविवजवत आशि अजनूही 

जवतपांचवयतचव कवयदवच िवनलव जवतो शतथे िवत् अजनूही 

लग्नवच्यव पशहल्यव रवत्ी ही तपवसिी केलीच जवते. त्यवसवठी नव्यव 

जोडप्यवच्यव ियनकक्षवच्यव बवहरे नर्ऱ् यवच्यव घरची िांडळी 

बसलेली असतवत. ‘शनकवल’ कवय येतो, ही त्यवांची उत्सकुतव 



असते. कवही जिवतींिध्ये तर एक प्रौढ स्त्री नर्ऱ् यव िलुीची शर्र्स्त्र 

करून तपवसिी करते आशि नांतरच शतलव िधचुांद्रवच्यव खोलीत 

सोडले जवते. बवहरेून सतत शर्चवरले जवते, ‘‘िवल खरव आह े

नव?’’ आशि त्यवने सवांशगतले की, ‘‘खरव आह.े’’ िग बवहरे 

जल्लोष केलव जवतो. तसे नवही झवले तर िग िवत् त्यव िलुीच्यव 

छळवलव पवरवर्वर नसतो. अत्यांत घिृव्पद आशि कू्रर प्रकवर केले 

जवतवत. स्त्रीत्र्वचव अपिवन करिवरी ही कुठली प्रथव आह?े ते 

कळत नवही. 

 आतव शस्त्रयव सवर्ाजशनक जीर्नवत सर्ाच आघवड्यवांर्र 

र्वर्रतवत. खेळवडूांपवसनू तर रै्िवशनक होण्यवपयांत त्यवांनी िजल 

िवरली आह.े िवरीररक कर्वयती आशि कष्ट, कसरती त्यव करतवत. 

आधीही त्यव जड कविे करतच होत्यव. खेड्यवतल्यव शस्त्रयव तर 

िेत्यवांर्र, घरकविवांर्र कष्ट करतवत. कौिवया तपवसिी म्हिनू ज े

शनकष लवर्ले जवतवत, ते कौिवया भांग होण्यवस ही कवरिे परेुिी 

असतवत. धवर्िे, सवयकल चवलशर्िे, िवळेत अनेक कसरतींिध्य े

भवग घेिे ह े िलुींनव करवरे्च लवगते. यवकूनही कौिवयवार्र िांकव 

उत्पन्सन होर् ूिकतवत. पि ह ेयव लोकवांनव कधी कळेल? िलुींच्यव 

सन्सिवनवचव आशि अशभिवनवचव बवजवर यव सिवजवत िवांडलव जवतो. 

िग िलुीच्यव कौिवयवाची चवचिी किवसवठी?  



 प्रत्येकवलव एक हव प्रश्न पडतो की िलुींच्यव कौिवयवाची 

चवचिी घिेे ठीक आह.े िग िलुवांच्यव कौिवयवाच कवय? हव प्रश्न 

यवांनव कोि शर्चवरिवर? म्हिजे अगदी सतीप्रथेपवसनू तर चवल ू

असलेल्यव कवळवपयांत कौिवया चवचिीपयांत फक्त िलुींर्रच 

अन्सयवय कव? परुुषी िवनशसकतव यवलव जबवबदवर तर आहचे. परांत ू

परांपरेने आशि रूढी-प्रथवनसुवर र्वगिवऱ् यव िशहलवही शततक्यवच 

जबवबदवर आहते. स्त्रीचव अपिवन करिवरी ही प्रथव बांद व्हवयलवच 

पवशहजे. आज िलुां- िलुी बरोबरीने शिकत आहते. सशुिशक्षत होत 

आहते. जग कुठून कुठे जवत आह े आशि आम्ही अडकलोय 

कौिवया चवचिीर्र. ह ेकधी थवांबिवर? िळुवत ही कौिवया परीक्षव 

किवसवठी? कवय, तर िलुगी र्यवत अूवली तर कवही चकुीचां 

करू नये म्हिनू. कव? प्रत्येक िलुगी र्यवत आली तर चकुीचचे 

करेल, असां कव र्वटते लोकवांनव आशि ती कवही चकुीचां र्वगत 

असेल, तर त्यवच रे्ळी त्यव चकुीत एक परुुषही सहभवगी असतोच. 

बऱ् यवचदव तर ते शतच्यवर्र लवदलेले असते. जबरद्तीनेही झवलले े

असते. सवांगतव येत नवही अन ् सहनही होत नवही, अिीही अर््थव 

असते आशि िहत्त्र्वचां म्हिजे आपल्यव कौिवयवाच्यव परीक्षेत ती 

नवपवस ठरण्यवलव केर्ळ िवरीररक सांबांध हचे कवरिीभतू नसतवत. 

 त्यवर्रचवही प्रश्न म्हिजे, जे कवही घडतां. ते चकू की बरोबर 

ह ेठरर्िवरे आम्ही कोि? सांशर्धवनवने शतलव ्र्तांत् व्यक्ती म्हिनू 



दजवा शदलेलव आह.े ्र्तांत् नवगररक म्हिनू अशधकवर शदलव आह.े 

शतच्यव सर्ाच गरजवांचे आशि अशधकवरवांचे सांरक्षि सांशर्धवन करीत 

आह.े त्यविळुां अगदी शतच्यव नकवरवचवही सन्सिवन आपि करवयलव 

हरे्. भवरतीय रवज्यघटनेत पररच्छेद क्रिवांक एकर्ीसिध्ये शदलेलव 

खवजगी अशधकवरवचव ती र्वपर करूच िकते. तरीही आम्ही 

शतच्यवर्र बांधने टवकतो. म्हिजेच कुठेतरी आम्ही सांशर्धवन 

नवकवरतो आह.े खरेतर आपि िलुव-िलुींनव लैंशगक शिक्षि दणे्यवत 

किी पडतोय. 

 लैंशगक शर्चवर हव जीर्नवचव सर्ा बवजूांनी शर्चवर करवयलव 

लवर्िवरव िहत्त्र्वचव भवग आह.े असे असनूही आज त्यवकडे 

सिवजव्यर््थेचां दलुाक्ष होतांय, ही ददुरै्ी बवब आह.े ददुरै्वने 

लैंशगकतव म्हिजे न बोलण्यवचव शर्षय आहे, असवच एकुि सिज 

आह.े शतलव सरुशक्षत ठेर्ण्यवची भवर्नव नक्कीच चवांगली आह.े 

शतलवही िदु्ध िन आशि तनही असवर्ां असांच र्वटतां, िवत् ते भांगही 

परुुषच करतवत आशि पवशर्त्र्यवची िवगिीही तेच करतवत, ह ेढोंग 

आह.े आपल्यव शिक्षिव्यर््थेत लैंगीक शिक्षि असवर्ेच, अत्यांत 

शनकोप भवर्वनां ह े शिकशर्लां आशि शिकलां जवर्ां. लैंगीक यव 

िब्दवबद्दल आपल्यव सिवजवत एक नकवरवत्िक भशूिकव आह.े यव 

शर्षयी कुिी बोलवयचे नवही. प्रश्न शर्चवरवयचे नवही आशि यवचिळेु 

र्वढिवऱ् यव अांधश्रदे्धचां प्रिवि खपू िोठां होत आह.े यवच अांधश्रदे्धतनू 



शनिवाि होतवत यव अिव कौिवया चवचिीसवरख्यव कुप्रथव... रूढी, 

प्रथव, परांपरेतनू िोठ्यव प्रशतष्ठव जपिवऱ् यव अिव कौिवया चवचिीची 

कुप्रथव चवलचू आह.े प्रशिशक्षत, सशुिक्षीत सिवजवत कौिवया 

चवचिी होतवनव जरी शदसत नसली, तरी प्रत्येक परुुषवलव आपली 

होिवरी सहचवररिी ही कौिवया सांभवळलेली असवर्ी, असेच र्वटते, 

हहेी शततकेच खरे आहे. यव सर्ा गोष्टींनव प्रशतबांध घवलण्यवसवठी जरी 

कवयदव येत असलव, तरी कवयदव िवनशसकतेत बदल घडर्नू 

आिेल कव, हव िोठव प्रश्न सिोर पडतो आह.े कवयदव हव र्वईट गोष्टी 

दरू करण्यवसवठी िदत करेल, परांतू त्यवची अांिलबजवर्िी ही 

्र्तःलवच करवर्ी लवगेल. अिव कुप्रथव बांद करण्यवसवठी 

कवयद्यवची गरज असते. पि अिव प्रकवरचव सविवजीक कवयदव 

्र्तःच्यव पवयवर्र कधीच उभव रवहिवर नवही. जोपयांत त्यवलव 

लोकितवचव आधवर शिळिवर नवही. तोपयांत त्यवची हर्ी तिी 

अांिलबजवर्िी होिवर नवही. म्हिनू खरव प्रश्न अांिलबजवर्िीचव 

आह.े 

 कवयदव येईलही कदवशचत. कौिवया कवयदव. परांत ूहवही कवयदव 

इतर कवयद्यवांप्रिविे कवगदवर्रच रवहील कव, असव सांिय येतो. तर 

दसुरीकडे अिीही भीती र्वटते की, खरांच रूढी-परांपरेतनू सिवज 

बवहरे पडिवर कव? शपांजरव उघडलव आह,े पि पक्षीच शपांजऱ् यवबवहरे 

पडवयलव तयवर नवही. यवची कवळजी ही सिवजवलवच घ्यवर्ी 



लवगिवर आह.े असे म्हटल्यवस आशतियोक्ती होिवर नवही. (सदर 

उतवरव िव.अॅड. प्रीती िख यवांच्यव लेखनीतनू आधवरवसवठी घेतलव.) 

  

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

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

  

 बगदवदच्यव खशलफवलव रवजकुिवरी आर्डतवच त्यवनां त्यवांनव 

आपल्यव जनवनखवन्सयवत पवठर्िी करण्यवचव आदिे शदलव. तो 

जनवनखवनव. ज्यवलव पवक सिजत असत. तसेच त्यव जनवनखवन्सयवत 

केर्ळ खशलफवच जविवर होतव. तिी रवजकुिवरीत बदल्यवची आग 

धिुसतच होती. 

 खशलफवचव तो आदिे अग्नीिध्ये तपु टवकल्यवगत झवलव. 

कवरि त्यव जनवनखवन्सयवत पवठर्िी करिां म्हिजे खशलफवच्यव 

पटरवण्यव बनण्यवसवरखव योग होतव. त्यवच सांधीचव फवयदव घते 

दवशहर रवजवची िोठी िलुगी परिवल रडवयलव लवगली. त्यवर्र 

खशलफव म्हिवलव, 

 "सवशहबवँ, क्यो रोती हो? हि तो तमु्ह ेअपनी िवसकूव बनवने 

कव हुक्ि द े रहे ह।ै आज से तिु िेरी इतनी करीब रहगेी और ये 

खशलफव तिु दोनों को पवस नजर आयेगव पतव ह।ै रवजव दवशहर नही 



ह ै तो क्यव हुआ? बेिक हि आपके िवसकू बनकर आपकी 

शखतितदवरी करेंगे। बतवओ रोने कव क्यव कवरि है? तमु्ह ेतमु्हवरी 

शपतव की यवद आ रही है क्यव?" 

 खशलफवच्यव त्यव प्रश्नवर्र रवजकुिवरी परिवल म्हिवली, 

 "नही जहवपनवह, िलव नव ही िवझ्यव र्डीलवची आठर्ि येत. 

नव ही िलव िवझ्यव र्तनवची. हां िवत् एक िांकव आह.े शर्चवरु कव?" 

 "पछुो पछुो, क्यव बवत ह?ै पुछो।" 

 "जहवपनवह, आम्ही जनवनखवन्सयवत जवयच्यव योग्य नवही." 

 "ितलब? क्यव ितलब ह ैइसकव?" 

 "ितलब हवच की आम्ही पवक नवही. जनवनखवन्सयवत पवक 

िलुीच असतवत. आिच्यवसवरख्यव नवपवक नवही." 

 "हि सिझे नही खवन सवशहबवँ?" 

 "आम्ही कौिवया नवही असां आम्हवलव म्हिवयचां." 

 "िग आम्हवलव सवांगव, तिुचां कौिवया कोिां भांग केलां?" 

 खशलफवचव तो प्रश्न. रवजकुिवरीच्यव िनवत जोर पकडून होतव. 

त्यवतच त्यवांनी शर्चवर केलव. बदलव कवढवयचवच. त्यव िोहम्िद शबन 

कवसीिनां आपल्यव र्डीलवलव र् आईलव धिवासवठी िवरलां कवय? 



त्यवलवही यव खशलफवच्यव हवतनू ितृ्यदूांडच द्यवयचव. तिी परीिवल 

म्हिवली, 

 "गु् तवखी िवफ करव जहवपनवह. पि आम्ही सवांगतोय ते िांभर 

प्रशतित खरां आह.े" 

 "सवांगव, एर्ढ्यव सुांदर रवजकुिवरींचां कौिवया कोिां भांग केलां. 

कोिवची एर्ढी शहांित झवली की आिच्यवसवठी पवठशर्लेल्यव रवजव 

दवशहरच्यव िलुींचां कौिवया तहेी आम्ही असतवांनव भांग केलां. तमु्ही 

सवांगवच. िी प्रत्यक्ष यव तलर्वरीनां त्यवांचां िुांडकां  उडर्ीन." 

 "िपथ घेर्नू सवांगव. म्हिजे आम्ही शर्श्वस करु. आिच्यव 

शहांदू् थवनवत रवजवलव इश्रवचव अांि िवनतवत. जो रवजव आपल्यव 

प्रजेचां रक्षि करु िकत नवही. त्यवलव आम्ही रवजव िवनत नवही 

आशि इथांतर आम्ही तिुच्यव जनवनखवन्सयवत हरिसवठी जविवऱ् यव 

यरु्रवज्ञी. आम्हवलव तिुची पटरविी बनवयचां भवग्य लवभत असतवांनव 

आम्ही फवर खिु आहोत. पि आिची इच्छव आह ेकी तमु्ही त्यव 

आिच्यव इज्जतीर्र अथवात तिुच्यव यव रवण्यवांर्र र्वईट नजर 

टवकिवऱ् यव त्यव नरवधिवलव जबर शिक्षव द्यवर्ी. जस े आम्ही 

आिच्यव रवज्यवत इश्रवची िपथ खवतो. तिी आपिही खवर्ी." 

 "हि कहते ह ैकी हि उन्सहें ितृ्यदुांड देंगे।" 



 "परांत ू आम्ही आपल्यवर्र शर्श्वस करवयचव कसव? त्यवचां 

कवय प्रिवि आह?े कवही प्रिवि द्यवल कवय? ते प्रिवि द्यव. िगच 

आम्हवलव जनवनखवन्सयवत न्सयव. पि जनवनखवन्सयवत नेण्यवपरु्ी त्यवलव 

शिक्षव व्हवयलवच हर्ी." 

 "ठीक ह।ै आपकव हिपर शर्श्वस नही ह।ै ठीक ह।ै लेशकन 

आपकव खदुवपर तो शर्श्वस ह।ै" 

 "हो हो तिुच्यव खदुवर्र शर्श्वस आह.े" 

 "तो हि खदुव की कसि लेकर कहते ह ैशक हि उस नवचीज 

को सजव ए िौत देंगे। आप उस नवचीज कव नवि जल्द ही बतवओ। 

तवशक हि उसे उसके अांजवि तक पहूचँव सके।" 

 "तो सनुो, उस नवचीज कव नवि है िोहम्िद शबन कवसीि। 

शजन्सहोंने हि दोनों रवजकुिवरीयोंकव कौिवया भांग शकयव।" 

 अरबी खशलफव. नवर् ऐकतवच त्यवचव चेहरव रवगवनां लवलबुांद 

झवलव होतव. त्यवच्यव चेहऱ् यवर्र रवग धिुसत होतव. त्यवलव 

िोहम्िदचां कवय करवर्ां कवय नको असां र्वटत होतां. त्यवतच 

परीिवलची लहवन बशहि म्हिवली, 

 "िवझी बशहि अगदी िांभर टक्के खरां बोलतेय." 

 खशलफव आगबबलूव झवलव. तसव त्यवनां आपल्यव सैन्सयवलव 

आदिे शदलव की िोहम्िदलव चविड्यवच्यव शपिर्ीत बवांधनू 



बगदवदलव आिवर्ां. िलव त्यवलव जवब शर्चवरवयचव आह ेकी तलुव 

यवसवठीच शहांदू् थवनर्र ् र्वरी करण्यवसवठी पवठर्लां होतां की कवय? 

त्यवनांतर त्यवची शिक्षव िलव िकुद्दर करवयची आह.े 

 सैशनकवांनी खशलफवचव आदिे ऐकलव. तसे कवही सैशनक 

शहांदू् थवनवत दवखल झवले.. त्यवांनी िोहम्िदलव पकडलां. त्यवची 

उत्तरां जविनू न घेतव त्यवलव चविड्यवच्यव शपिर्ीत पकडलां आशि 

त्यवलव खशलफवच्यव सिोर दवखल करण्यवसवठी ती सैन्सय तकुडी 

बगदवदलव रर्वनव झवली. 

  

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

  

 अरबी सैशनकवांनी िोहम्िद शबन कवसीिच्यव नेततृ्र्वत दरे्ल 

पवठोपवठ अलोरही शजांकलव होतव. त्यवनां रवजव दवशहरच्यव िलुींनव 

खशलफवसवठी बगदवदलव रर्वनव केलां होतां. तिी ती सेनव अलोर र् 

दरे्लचव कब्जव झवल्यवनांतर आगेकूच करत उत्तर शहांदू् थवनकडे 

रर्वनव होत होती. एर्ढ्यवत ते सैशनकवांचां दल शहांदू् थवनवत दवखल 

झवलां. ज्यवशठकविी िोहम्िद शबन कवसीि श्थरवर्लव होतव. त्यवांनी 

खशलफवचव आदिे सवांगीतलव. तिी त्यव सैशनकवांनी आपली 

शर्जयवची पवर्ले रोखली. 



 हजवज जो िोहम्िद शबन कवसीिचव कवकव होतव. त्यवनां 

शदलेल्यव आदिेवनसुवर िोहम्िदलव अरबी सेनेनां कैद तर केलांच. 

शिर्वय त्यवलव खशलफवकडे दवखल करण्यवसवठी घरे्नू जवत 

असतवांनव त्यव चविड्यवच्यव शपिर्ीतच त्यवचव गदुिरुन ितृ्य ूझवलव. 

 सैशनक ते िोहम्िद शबन कवसीिचां िर् घेर्नू बगदवदलव 

पोहोचलव होतव. दरबवर भरर्लव गेलव. त्यव दरबवरवत त्यव दवशहरच्यव 

दोन िलुीही जवतीनां हजर होत्यव. तसां हजवजनां ती घटनव खशलफव 

दरबवरी र्िान करवयलव लवर्ली. ती घटनव त्यव रवजकुिवरीही ऐकत 

होत्यव. तवे्हव ती घटनव सवांगतवनव तो सैशनक....... त्यव सैशनकवनां 

आपले गडुघे जिीनीलव टेकर्ले. डोकां  खवली झकुर्लां र् म्हिवलव, 

 "हुजरू, आम्ही िोहम्िदचे हवतपवय बवांधनू त्यवचां व्यर््थीत 

तोंड बवांधनू त्यवलव चविड्यच्यव शपिर्ीत तर कैद केलां. पि घवत 

झवलव जहवपनवह, िोहम्िद शबन कवसीिनां र्त्यवतच दि तोडलव." 

 सैशनकवांचां ते घटनव बयवि करिां. त्यवतच त्यवलव ्र्तः जवब 

शर्चवरिवर असां म्हििां. त्यवतच त्यवलव जवब िवशहत न होतव 

खशलफवच्यव आदिेवनसुवर िोहम्िदचां गदुिरुन िरिां. ज्यव 

खशलफवननां सोळव ्र्वऱ् यव भवरतवर्र केल्यव. ज्यवत नकुसवन तर 

अपवर झवलां. पि यि आलां नव्हतां. जे शहांदू् थवनचे रवजे िौयार्वन 

होते. त्यवच शहांदू् थवनर्र िोहम्िद शबन कवसीिनां आपल्यव 



शर्जयवचव ध्र्ज लहरर्लव होतव. तो िोहम्िद खशलफवच्यव चकुीनां 

िरि पवर्लव होतव. त्यवलव भयांकर र्वईट र्वटलां. तसव तो शचडलव. 

त्यवलव कदवशचत त्यवची चकू कळल्यवचां र्वटत होतव. तसव तो 

रवजकन्सयवांकडे रवगवच्यव भरवत पवहू लवगलव र् सत्य र्दवयचव आदिे 

शदलव. 

 खशलफव आगबबलूव होर्नू त्यवनां सत्य र्दण्यवचव आदिे 

दतेवच सयुा आशि परीिवल यव रवजव दवशहरच्यव दोन्सही िलुी 

म्हिवल्यव, 

 "िखुा रवजव, आम्ही आिच्यव शहांदू् थवनवत आशि जगवत 

तझु्यवसवरखव िखुा रवजव आजर्र बशघतलव नवही. ज्यवनां आपल्यव 

इच्छेसवठी आपल्यव ित्रू्र शर्श्वस केलव. हे शर्श्वसघवतकी 

िविसव, तझु्यव यव कवसीिनां आिच्यव बवपविी आशि आिच्यव 

परीर्वरविी जी दगवबवजी केली नव. आज आम्हीही तिीच 

दगवबवजी करुन त्यवलव ठवर केलां आहे. आिचव बदलव शनघवलव 

आह.े आतव आम्हवलव आिच्य ितृ्यचूांही भय र्वटत नवही." 

 ते ऐकतवच खशलफव भयांकर शचडलव. त्यवनां रवजकुिवरी सयुा र् 

रवजकुिवरी परीिवलच्यव ितृ्यचूव आदिे शदलव. तसे अरबी सैशनक 

त्यव दोन्सही रवजकुिवरींच्यव शदिेनां सरसवर्ले. तोच त्यव रवजकुिवरींनी 

आपल्यव कपड्यवत लपशर्लेलव खांजर कवढलव. तसव दोन्सही 



बशहिींनी एकिेकवांच्यव पोटवत खोपलव आशि िोठ्यव आर्वजवत 

गरजल्यव. शसांध की जय. शहांद ूधिा की जय. शहांदू् थवन की जय. आज 

आिचव बदलव पिूा झवलव."  

 तोच भयांकर आर्वज. जीर्वच्यव आकवांतवनां त्यव बशहिी 

जोरजोरवत ओरडत होत्यव. खशलफव तसेच इतर प्रजवजन दरूुनच ते 

दृश्य पवहवत होते बवरकवईनां. तो रवजव, त्यव रवजवची ती दोन्सही लेकरां 

आज र्तनवसवठी िहीद होिवर होती.  

 कवही रे्ळवतच त्यव बशहिीनां एकिेकवांचे हवत हवतवत घतेले. 

श्वस भरुन येत होतव. तसव त्यवांनव शहांदू् थवन आठर्त होतव. तिव 

त्यव बेचैन होत होत्यव. त्यवचां कवरिांही तसांच होतां. िेर्टी त्यव िरि 

पवर्ल्यव. पि अांशति सियी त्यवांचां ते िेर्टचां र्वक्य अजरविर 

करिवरां ठरलां. ते म्हिजे 'कवि! आम्ही यव बगदवदलव न िरतव 

आपल्यव दिेवतच िरि पवर्लो असतो तर......' 

 रवजकुिवरी सयुवा र् रवजकुिवरी परीर्वल िरि पवर्ल्यव होत्यव. 

थोडवर्ेळ खशलफव ते दृश्य पवहवतच रवशहलव. ्र्प्नवतही त्यवनां 

शर्चवर केलव नसेल की शहांदू् थवनची जनतव जि ूअसांही करु िकेल. 

ती पशहलीच आत्िहत्यव खशलफवनां पवशहली असेल आपल्यव 

जीर्नवत की जी त्यवच्यवसिक्ष घडली होती.  



 रवजकुिवरी सयुवा र् रवजकुिवरी परीिवल िरि पवर्तवच थोडव 

रे्ळ बगदवद दरबवरी िकुिकुवट रवशहलव. थोड्यव रे्ळवत खशलफव 

त्यव रवजकुिवरी जर्ळ गेलव. त्यवनां पवशहलां की त्यव रवजकुिवरी 

हवतवत हवत घवलनू रक्तवच्यव थवरोळ्यवत िवांत शचत्तवनां झोपलेल्यव 

आहते. अगदी प्रसन्सन िदु्रनेां. डोळे उघडे ठेर्नू. जि ूत्यव डोळे उघडे 

ठेर्नू शहांदू् थवनच्यव शर्जयवची र्वट पवहवत असल्यवसवरख्यव. 

 खशलफव रवजकुिवरींच्यव जर्ळ गेलव. त्यवचव रवग िवर्ळलव 

होतव. तो एकटक नजरेनां ते बगदवदच्यव जिीनीच्यव कुिीत झोपलेले 

ितृदहे पवहवत उभव होतव. तोच कवही रे्ळवनां नकळतच त्यवनां गडुघ े

टेकर्ले. तसव तो खवली बसलव. त्यवनां त्यव दोन्सही रवजकुिवरींच े

डोळे बांद केले र् ्र्गत म्हिवलव, 

 "हरलो, िी खशलफव हरलो. ज्यवनां सवि, दवि, दांड भेद र्वपरुन 

शसांध शजांकलव. तो बवदिवहव यव रवजकुिवरीचां बशलदवन पवहून 

हरलव." असे म्हित खशलफव िौन बसलव. 

 खशलफव ितृदहेवजर्ळ बसलेलव होतव. जि ू त्यव त्यवच्यवच 

पत्नी र्व नवतेसांबांधवतील होत्यव. तसव तो बसलेलव असतवांनव 

कुिवचीच शहांित होत नव्हती त्यव िर्वांनव हवत लवर्वयची. तसव 

हजवज सैशनकवांनव म्हिवलव,  



 "उचलव ते ितृदहे आशि पिूा यथोशचत सां्कवर करुन त्यवांचव 

दफनशर्धी उरकर्व." 

 तसे ितृदहे उचलण्यवत आले. पि ते उचलत असतवांनव 

खशलफव बोललव. 

 "थवांबव, ह्यव िर्वांचव दफनशर्धी शहांद ूपद्धतीनांच करव. त्यवसवठी 

शहांदू् थवनची थोडीिी िवती आिव. त्यव िवतीचव ्पिा आिच्यव 

भिुीलवही होर् ूद्यव. त्यव िवतीत एर्ढी तवकद आहे की ती िवती र्ीर 

जन्सिवस घवलते. ह्यव ितृदहेवर्र अत्यसां्कवर नक्की करव. पि 

अांत्यसां्कवरवची तेव्हवपयांत र्वट पवहव. जेव्हवपयांत शहांदू् थवनची 

िठुभर िवती इथां आिली जवत नवही. कदवशचत आपि ह ेितृदहे 

शहांदू् थवनलव नेले असते. पि ते तसे नेिां िक्य नवही. म्हिनू 

सवांगतोय." 

 खशलफवच्यव आदिेवनसुवर तवबडतोब कवही सैशनकवांचव द्तव 

शहांदू् थवनलव पवठशर्ण्यवत आलव. तो द्तव र्वयरेू्गवनां शहांदू् थवनलव 

रर्वनव झवलव. तो शहांदू् थवनलव पोहोचलव. त्यव द्त्यवनां शहांदू् थवनची 

िवती उचलली. ती बगदवदलव नेली. ती िठुभर िवती जोपयांत 

बगदवदलव पोहोचत नवही. तोपयांत ितृदहे अांत्यसां्कवरवसवठी 

ठेर्ण्यवत आलव. 



 िठुभर िवती......... ती िवती बगदवदलव यतेवच त्यव दोन्सही 

रवजकुिवरींर्र अांशतिसां्कवर करण्यवत आलव. ती िवती........ ती 

शहांदू् थवनची िवती होती. ती िवती पवहून कदवशचत ते ितृवत्म्येही 

सांतषु्ट झवले असतील. 

  

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

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

  

 घोर सवम्रवज्यर्वदी िहत्र्वकवांक्षव. त्यव िहत्र्वकवांक्षेसवठीच 

खशलफवनां िोहम्िद शबन कवसीिलव शसांधर्र आक्रिि करवयलव 

लवर्लां. त्यवांची इच्छव होती की हव शहांदु् थवनच नवही तर अख्खां जग 

इ्लवििय व्हवर्ां. त्यविळुां की कवय, खनुी सांघषा शकां र्व सविहुीक 

लोकवांनव िवरिे, त्यवांच्यवर्र अत्यवचवर करिे यव गोष्टी खशलफव 

करीत होतव. तसां पवहतव सरुुर्वतीपवसनूच जे ही खशलफव आले. 

त्यवांनी सवम्रवज्यशर््तवर र् इ्लविीक प्रसवरवलव जव्त िहत्र् शदल.े 

त्यवांनी त्यवसवठी तलर्वरीचव र्वपर केलव. कोिी म्हितवत की 

इ्लीिीक लोकवांनी आपल्यव धिवाचव प्रसवर तलर्वरीनां केलव नवही. 

परांत ूह ेसत्य नवही. 



 परु्ी जगवत यनुवन, शिश्र र् रोि यवांची शर्कसीत सां्कृती होती. 

ती सां्कृती जगवत पसरली होती. परांत ू यव तीनही सां्कृतीच्यव 

पवऊलखिुव जळवतनू शिटशर्ण्यवचे कवि जर कोिी केले तर त े

इ्लविीक लोकवांनीच. आज त्यव सां्कृत्यव आपल्यवलव शदसत 

नवहीत. त्यव सभ्य सां्कृत्यव होत्यव असे म्हटल्यवस आशतियोक्ती 

होिवर नवही. परांत ूत्यवनांतर ज्यव इ्लविीक सां्कृती आल्यव, त्यव 

सां्कृत्यवांिळेुच ितशभन्सनतव र्वढली. तसेच असभ्यतवही पसरली.  

 यहूदी सां्कृतीलव तर इ्लवि श्र्कवर करव र्व यव दिेवतनू 

चवलते व्हव असव करवर दरे्नू इ्लीिीक सां्कृतीनां जबररद्तीनां 

त्यवांनव िु् लीि बनशर्ण्यवकडां जव्त िहत्र् शदलां. त्यविळुां 

पषु्कळिव लोकवांनी इ्लवि कबलू केलव. कवरि जीर्वचां भय. 

आपलव जीर् आपल्यवलव सर्वात जव्त शप्रय असतो. परांत ूत्यवतच 

बरेचसे लोक आपलव धिा र्वचशर्ण्यवसवठी त्यव इ्लविीक 

रवज्यवतनू शनघनू गेले. त्यवतील कवही लोक शहांदू् थवनवत आले. 

त्यवतनूही इ्लविीक लोकवांची धिाप्रसवरवची आग िवांत झवली 

नवही. त्यवांची नजर शहांदू् थवनर्र पडली. कवरि शहांदू् थवननां त्यवांनव 

आसरव शदलव होतव. म्हिनूच की कवय, िु् लीिवांनी शसांधर्र 

आक्रिि केलां. 



 शसांध प्रवांत हव शहांदु् थवनच्यव पिीि सीिेर्र होतव. त्यविळुां 

इरविर्र तवबव शिळशर्ल्यवर्र अरबवांनी सरळ शसांधलवच आपलां 

लक्ष बनर्लां होतां. ज्यवरे्ळी शसांधर्र आक्रिि झवलां, ते जल आशि 

्थल यव िवध्यिवतनू झवलां. त्यवरे्ळी िहवरवजव ब्रवम्हि चच आशि 

क्षत्ीय असलेली िहवरविी सोहन्सदी, त्यवांचव िलुगव िहवरवजव 

दवशहरचां िवसन होतां. िहवरवजव सवहसी रवयच्यव ितृ्यनूांतर त्यवांची 

रविी सोहन्सदीनां सवहसी रवयचव िांत्ी चच रवजव बनतवच त्यवच्यविी 

प्रजवजनवांच्यव सल्ल्यवने शर्र्वह केलव होतव. 

 ज्यवरे्ळी दरे्लर्र शर्श्वसघवत करुन िोहम्िद शबन कवसीिनां 

हिलव केलव, त्यवरे्ळी रवजकुिवर जयिवह जांगलवत पळवलव, तो 

खपु जखिी झवलव होतव. त्यवतच त्यव अर््थेत त्यवचव अांत झवलव. 

तसेच ज्यव ज्ञवनित र् िोक्षर्वसर्नां िोहम्िद शबन कवसीिलव 

शसांधच्यव रवजगवदीच्यव बदल्यवत िदत केली होती. शसांधर्र तवबव 

शिळर्तवच त्यव दोघवांनवही कवसीिनां तोफेच्यव तोंडी उडर्लां 

अथवातच िवरुन टवकलां. त्यवनांतर ज्यव बौद्ध धिीयवांनी ज्ञवनितच्यव 

बहकवव्यवत येर्नू िोहम्िद शबन कवसीिलव िदत केली होती. त्यव 

बौद्ध सिवजवचवही सरेआि अांत करण्यवत आलव. ज्यव तक्षिीलव 

शर्द्यवपीठवचां नवर् जगवत नवर्वजलां होतां. त्यव तक्षिीलव 

शर्द्यवपीठवची तोडफोड करण्यवत आली. तसेच बौद्ध 

धिीयवांसवठीही कडक िवसन लवर्ण्यवत आलां. 



 इ्लविीक दिेवचव भौगोशलक अभ्यवस केल्यवस त्यव दिेवांचव 

ज्यव भवगवत शर््तवर जव्त आह.े तो भवग म्हिजे िरुभिुी. ज्यवलव 

आपि र्वळर्ांटही म्हितो. ज्यव शठकविी पवऊसही आपली 

कृपवदृष्टी ठेर्त नवही. त्यविळुां सवहजीकच यथेील लोकां  ह ेपिपूवलन 

र् व्यवपवर करतवत. ते जव्त प्रिविवत िेती करीत नवहीत.  

 यव अरबवांचव भवरतीय लोकवांिी गपु्तवच्यव कवळवपवसनू सांबांध 

आलव. गपु्तवच्यव कवळवपरु्ी भवरतीय व्यवपवरी अरबच्यवच र्त्यवनां 

रोििी व्यवपवर करवयचे. पि गपु्तकवळ आल्यवनांतर अरबच्यव 

व्यवपवऱ् यवांनी रोििी व्यवपवर करिे सरुु केले होते. त्यवतच अरब 

व्यवपवरी ह ेआतव भवरतवतील लोकवांकडून िवल खरेदी करवयचे र् 

रोिलव शर्कवयचे. तसेच रोिकडून र््त ूशर्कत घ्यवयचे र् भवरतवलव 

शर्कवयचे. िहत्र्वचां म्हिजे आतव भवरत आशि रोिच्यव व्यवपवरवत 

अरबी लोकां च िहत्र्वचे कें द्रशबांद ूठरले होते. 

 यव अरबी व्यवपवरी लोकवांनी िलबवरच्यव बेटवत आपली र््ती 

र्सर्ली होती. कोिी म्हितवत की त्यव कवळवत व्यवपवरविध्य े

अरबी लोकां च सर्ाश्रेष्ठ होते. 

 इसर्ी सनवच्यव सवतव्यव ितकवतच अरबवत इ्लवि धिवाचव 

उदय झवलव. इसर्ीसनवच्यव सहवव्यव ितकवत िोहम्िदच्यव 

ितृ्यनूांतर िु् लीििध्ये खशलफव पद सरुु झवलां. त्यवनांतर तीव्रतेनां 



इ्लवि धिवाचव प्रसवर अरबवांिध्ये झवलव. इ्लविीक खशलफवांनी 

इ्लवि धिवाच्यव प्रसवरवसवठी आपले दतू दिेशर्दिेवत पवठशर्िे सरुु 

केले. ते अरब व्यवपवरी व्यवपवरवच्यव सोबतच इ्लविचव प्रचवरही 

करु लवगले. 

  

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

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

  

 शसांधर्र िोहम्िद शबन कवसीिचव अशधकवर होण्यवपरु्ी इसर्ी 

सन ६३६ िध्ये उिर शबन अल खतब यवांच्यवकडे खशलफव पद होतां. 

त्यवनां सिदु्री र्त्यवनां िुांबईच्यव ठविे बांदरवर्र आक्रिि केलां. परांत ू

त्यवलव यि आलां नवही. त्यवतच इसर्ी सन ६४७ िध्ये अब्दलुव 

शबन उिरच्यव नेततृ्र्वत िकरवनच्यव र्त्यवनां शसांधर्र आक्रिि 

झवलां. तेही असफल रवशहलां. त्यवरे्ळी उ्िवन शबन अफ्फवन 

खशलफव होतव. यवत शसांधच्यव पशििी क्षेत्वतील कवही भवग 

अरबवांनी तवब्यवत घतेलव. परांत ू त्यव भवगवत रसद बरोबर परुर्ली 

जवत नसल्यवनां अरबवांनव तो भवग नवईलवजवनां सोडवर्व लवगलव. 

त्यवनांतर इसर्ीसन ६५९ िध्ये अल हरैरसच्यव नेततृ्र्वत पनु्सहव 

आक्रिि झवलां. यवहीरे्ळी अरब यि्र्ी झवले नवहीत. त्यवरे्ळी 



अली शबन अबीतवशलब हव खशलफव होतव. इसर्ी सन ६६४ िध्ये 

उिय्यद र्ांिवजर्ळ खशलफव पद होतां. त्यवरे्ळीही शसांधर्र 

आक्रिि झवलां. त्यवतही अरब यि्र्ी झवलां नवही. त्यवनांतर 

उबेदलु्लवहनां आपल्यव नेततृ्र्वत शसांधर्र आक्रिि केलां, परांत ू

यवरे्ळीही ते यि्र्ी झवले नवहीत. त्यवनांतर बदूालच्यव नेततृ्र्वत 

आक्रिि झवलां. पि त्यवलवही परवभर्च पत्करवर्व लवगलव. 

 शहांदू् थवनवत अरबी लोकां  भरपरू रे्ळव आक्रिि करीत होत.े 

पि त्यवांनव अपयिच हवती येत होतां. ते आक्रिि करीत होते. 

त्यवची इतरही आिखी कवही कवरिां होती. 

 १) शहांदू् थवन सोने की शचश़ियव होती. शहदू् थवनवत सोने चवांदी 

जर्वहरवत शर्पलू प्रिविवत होते. त्यविळुां ते लटुण्यवचव अरबवांचव 

डवर् होतव.  

 २)अरबवांची सवम्रवज्यशर््तवरर्वदी नीती होती. त्यवांनव ्पेन, 

शसरीयव, उत्तरी आफ्रीकव र् इरविलव शजांकवयचे होते. त्यवतच आतव 

खशलफव म्हिनू जो उिय्यद र्ांि इरवििध्ये आलव. त्यवचव सेनवपती 

िोहम्िद शबन कवसीि होतव. त्यव कवसीिनां दशिश्क सीरीयवलव 

आपली रवजधवनी बनर्ली. शहांदू् थवनवत आपली सत्तव ्थवपन 

करण्यवसवठी त्यवलवच त्यव खशलफवनां पवठर्लां होतां. 



 ३)अरबवांनी इ्लवि धिा श्र्कवरलव होतव. तसेच त्यवांनव 

इ्लविचव प्रचवर आशि प्रसवरही करवयचव होतव. त्यवांनी सीरीयव, 

्पेन, इरवि, इरवक, आफ्रीकवनांतर शहांदू् थवननर्र तवबव 

शिळशर्ण्यवसवठी शसांधर्र आक्रिि करिां सरुु केलां होतां. 

 असां म्हटलां जवतां की इसर्ी सन ७०८ िध्ये शसांघल शद्वपर्रचव 

एक अरब व्यवपवरी शसांघल शद्वपवत िवरलव गेलव. ज्यवचव परीर्वर 

शसांघल शद्वपवर्र रवहवत होतव. त्यवचव सर्ा िवल शसांघलच्यव रवजवनां 

आठ जहवजवत भरुन तो इरविलव पवठर्लव. परांत ूतो िवल र्त्यवत 

सिदु्री डवकूां नी लटुलव. त्यवत सांियवची सईु दवशहरर्र शफरर्नू इसर्ी 

सन ७११ िध्ये िोहम्िद शबन कवसीिच्यव नेततृ्र्वत शहांदू् थवनर्र 

्र्वरी केली गेली. त्यवत शहांदू् थवनर्र हुकूित करिे हव एकिेर् 

उद्दिे होतव. 

  

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

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

  

 दरे्ल शकल्ल्यवसह दरे्ल िहरवर्र तवबव होतवच िोहम्िद पढेु 

सरसवर्लव होतव. त्यवतच दरे्ल शकल्ल्यवर्र िोहम्िदनां िध्यरवत्ी 

हिलव करतवच रवजकुिवर जयिवह आपलव जीर् र्वचशर्ण्यवसवठी 



जांगलवत पळून गेलव. त्यवरे्ळी तो जबर जखिी झवलव होतव. तो 

कसवतरी लपतछपत अलोरलव पोहोचलव. त्यवर्ेळी अलोरही 

िोहम्िद शबन कवसीिच्यव तवब्यवत गलेव होतव. आतव कवय, त्यवलव 

शनरविव आली होती. कवरि रवजव दवशहरचव ितृ्य ू झवल्यवनांतर 

अलोरही िोहम्िद शबन कवसीिच्यव तवब्यवत होतव. कवय करवर् े

कवय नवही असे सचुेनवसे झवले होते. त्यवतच रवजव दवशहर आशि 

िहवरविी लवडीच्यव र् पद्मवच्यव ितृ्यनूांतर एकिवत् शसांधचव र्ांिज 

जयिवह उरलव होतव. त्यवलव र्वटत होतां की कसेतरी अरबी सेनेलव 

यव भवगवतनू हवकलनू लवर्वरे् र् रवज्य हवतवत घ्यवरे्. 

 रवजकुिवर जयिवहनां अलोरचां रवज्य हवतवत घेण्यवचव शर्चवर 

करतवच त्यवनां सविांतवांची भेट घेतली. त्यवतच त्यव दोघवांचव शनिाय 

झवलव की ही अरबी सत्तव परकीय असनू शतलव उखडून फेकवयचे. 

िेर्टी रवजकुिवर जयिवहनां सविांतवांच्यव िदतीनां अलोर आशि 

ब्रवम्हिवबवदिध्ये आपली सत्तव ्थवपन केली. त्यवर्ेळी उिर इब्न 

अब्द अल-अजीज हव खशलफव होतव. त्यवरे्ळी उिरनां पुन्सहव एक 

सेनव सेनवपती हबीबच्यव नेततृ्र्वत शसांधलव पवठर्ली. त्यवतच 

हबीबनां िोहम्िद शबन कवसीिसवरखांच जयिवहलव परवजीत करुन 

अलोर र् छोटे छोटे प्रवांत शजांकून घतेले. त्यवतच रवजव बनलेलव 

रवजकुिवर जयिवहलव बांदी बनर्लां गेलां. त्यवलव खशलफवसिक्ष पेि 

करण्यवत आलां. त्यवनांतर खशलफवनां एकच प्रश्न केलव की त्यवनां 



इ्लवि श्र्कवर केल्यवस त्यवलव ्र्तांत्र्य ्र्रुपवत ब्रवम्हिवबवदलव 

रवज्य करतव येईल. नवहीतर जीर्ांत सिवधी शदली जवईल. 

 रवजव जयिवहनां शर्चवर केलव. जर जीर्ांत रवहवयचां असेल तर 

खशलफवचां ऐकवयलव हर्ां. शनदवन ब्रवम्हिवबवद तर शिळेल रवज्य 

करवयलव. त्यवतच अिीच तवकद खशलफवची रवशहल किवर्रुन? 

सिजव खशलफवची तवकद ज्यवर्ेळी ओसरेल. तेव्हव नक्कीच 

अरबवांर्र आक्रिि करतव यईेल. तोपयांत सविांतवांनवही चपू बसर्तव 

येईल. 

 सविांत....... ज्यवांच्यव िदतीनां रवजकुिवर जयिवहनां सत्तव 

शिळर्ली. त्यव सविांतवलव तो शर्सरलव होतव. त्यवतच सविांतवांिी 

त्यवची भवांडिां सरुु झवली. त्यवतच सविांतवांिी होिवरे शर्र्वद पवहून 

र् आपलव जीर् र्वचशर्ण्यवसवठी त्यवनां अरबवांिी हवतशिळर्िी 

केली.  

 रवजव बनलेलव जयिवह हव कवही आपल्यव र्डीलवसवरखव 

पवशहजे तेर्ढव िरू नव्हतव. त्यवतच त्यवनां पवशहलां होतां की त्यवच्यव 

र्डीलवलव धिाश्र्कृतीर्रुन तडपर् ू तडपर् ू िवरले होते. तसेच 

त्यवच्यव आई र् बशहिींनव सदु्धव धिवासवठी बशलदवन द्यवर्ां लवगलां 

होतां. म्हिनूच त्यवनां इ्लवि कबलू केलव. 



 रवजव बनलेलव जयिवह. इ्लवि त्यवनां कबलू केलव तर 

खरव....... परांत ू इ्लवििध्ये र्वर्रत असतवांनव त्यवलव आतव बरां 

र्वटत नव्हतां. त्यवची लवज त्यवलव खवत होती. त्यवचव ्र्वथा त्यवलव 

जग ू दते नव्हतव. त्यवतच त्यवलव आपि सविांतवांिी धोकव केलव 

असांही र्वटवयलव लवगलां होतां. तसेच आपि आपल्यव 

र्डीलवांसवरखे, आई र् बशहिींसवरखे लढवयलव हरे् होते असेही 

र्वटत होते. आपले र्डील त्यव अरबवांच्यव चरिवर्र न झकुतव 

तट्थ रवहून त्यवांनव शिक्त शदली. तसेच रवज्यवतील िवझी आई 

तसेच इतर लोकवांनी तट्थ रवहून जौहवर केलव नव्ह ेतर आपल्यव 

बशहिीही. तसव तो धैयवाच्यव लढवईत परवभर्ी होत चवललव होतव. 

िेर्टी त्यवनां शनिाय घेतलव. आपि इ्लवि सोडवयचव. त्यवनां 

इ्लवि सोडवयचव शनिाय घतेलव. तसव शनिाय त्यवनां खशलफवलव 

कळर्लव.  

 "जहवपनवह, िी आपल्यव म्हिण्यवनसुवर इ्लवि कबलू 

केलव. पि िलव इ्लविी बननू रवहवर्ांसां र्वटत नवही. िवझव जीर् 

गदुिरतोय. त्यवर्र उपवय एकच. हव घेतलेलव इ्लवि धिा सोडिे. 

िी यवचक्षिी इ्लवि धिा सोडलेलव असनू आतव िवझव जीर् गेलव 

तरी चवलेल. िलव त्यवत आनांद र्वटेल. िलव अशभिवन आह ेकी 

िवझ्यव आईर्डीलवनां प्रवि शदलव. पि धिा सोडलेलव नवही. िलवही 

आतव त्यवच पवर्लवर्र पवऊल ठेर्नू चवलवयचे आह.े जहवपनवह 



हचे सवांगिां आह ेअखेरचां. िवझव शहांद ूधिा तिुच्यव इ्लवि पेक्षव 

शकतीतरी पटीनां श्रेष्ठ आह.े" 

 रवजव जयिवह जे बोलवयचां ते बोलनू गेलव. ते खशलफवनां 

ऐकलां. तसव खशलफवचव चेहरव रवगवनां लवलबुांद झवलव. त्यवलव कवय 

करवर्े र् कवय नको असेही र्वटवयलव लवगल ेहोते. त्यवर्ेळी शहिवि 

इब्न अब्द अल िशलक हव खशलफव होतव. त्यव खशलफवनां 

तवबडतोब जनैुदसोबत कवही सैन्सय पवठर्ले. जनैुदनां जयिवहलव कैद 

केलां. त्यवतच त्यवलव खशलफवसिोर उभां करण्यवत आलां.  

 रवजव जयिवहलव जनैुदनां बांदी बनर्नू खशलफवसिोर उभां 

करतवच खशलफवनां आदिे शदलव की यवलव ितृ्यदुांड द्यवर्व. 

त्यवनसुवर सैशनकवांनी रवजव जयिवहची हत्यव केली. त्यवनांतर बवकीच े

कवही िांडळी उरली होती. जी खशलफवचां र्चा्र् श्र्कवरु पवहवत 

नव्हती. त्यवांचवही खशलफवच्यव आदिेवनांच बांदोब्त लवर्लव गेलव. 

 शसांधिध्ये शर्जय शिळतवच अरबी आक्रििकत्यवांनी िेर्वड, 

िवलर्व तसेच अन्सय प्रवांतवर्रही यदु्ध पकुवरलां. त्यवतच शर्जय 

शिळतवच अशधकवर शिळर्लव.  

 इसर्ीसनवच्यव ७३० च्यव जर्ळपवस खशलफवनां निदु केलेलव 

शसांधचव प्रवांतपवल जनैुद यवने िेर्वड, गजुरवत, सौरवष्र तसेच 

िवलव्यवर्र यदु्ध पकुवरले. परांत ू लर्करच गजुार प्रशतहवर िवसक 



नवगभट्ट, शचतोडचव िवसक बप्पवरवर्ल तसेच चवलकु्य िवसक 

यवांनी अरबी सेनेलव शिक्त दते तेथनू हवकलनू शदले. त्यवचबरोबर 

जी नवगभट्ट आशि बप्पवरवर्ल यवांच्यवसोबत जनैुदची लढवई झवली. 

त्यव लढवईत शसांध रवज्थवन सीिेर्र जनैुदलव ठवर केलां गेलां र् 

अरबी सेनेचव परवभर् झवलव.  

 जनैुदच्यव ितृ्यनूांतर अरब सेनेनां शसांधिधनू कवढतव पवय 

घेतलव. त्यवचबरोबर शसांधच्यव कवही भवगवतनू अरबवांचां िवसन 

सिवप्त झवलां. 

 शसांधचव कवही भवग जरी अरबी कचवट्यवतनू िकु्त झवलव 

असलव तरी अजनू शसांधचव कवही भवग अरबवांच्यव तवब्यवत होतव. 

िेर्टी तोही भवग कवही शदर्सवनां अरबी िवसनवतनू इसर्ी सनवच्यव 

८७१ िध्ये िकु्त केलव गेलव. अिवररतीने अरबी सेनेर्र नव्ह ेतर 

अरबवांर्र शहांदु् थवननां बदलव घेत शर्जय शिळर्लव होतव. 

  

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

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

  

  



 रवजव दवशहरनां शसांधसवठीच नवही तर धिवासवठी केलेलां 

बशलदवन, रवजव जयिवहचां धिापरीर्तान जरी केलां असलां तरी ती 

चकू सधुवरुन ् र्तःच्यव धिवालव श्रेष्ठ पिवचव दजवा प्रवप्त व्हवर्व म्हिनू 

तो धिा सोडून िरि पत्करिां तसेच रविी लवडी आशि पद्मवचां 

बशलदवन त्यवतच रवजकुिवरी सयुवा र् रवजकुिवरी परीिवलनां घेतलेलव 

बदलव. त्यवतच त्यवांनी केलेलां बशलदवन आज र्वखविण्यवजोगां 

आह.े आज ते बशलदवन केर्ळ र्वखविण्यवजोगांच नवही तर तिवि 

शहांदू् थवनवत रवहिवऱ् यव लोकवांनव एक शिकर्ि आह.े तसेच एक 

प्रेरिवही आह.े 

 ती आपली एक तवकद आह ेकी िर शिटेंगे, शकां त ूधिा नही 

बदलेंगे. आज शहांदपेू्रिीच नवही तर तिवि जगवतील धिीयवांसवठी ती 

एक शिकर्िच आह.े रवजव दवशहरच्यव सर्ा र्ांिजवांनी धिवासवठी 

बशलदवन शदलां. पि धिा बदलर्लव नवही. पि आज कवही िांडळी 

सरवास छोट्यव छोट्यव कवरिवांसवठी धिापरीर्तान करतवांनव शदसतवत. 

 आज धिापरीर्तानवचे ्तोि िवजले आहे. लोकां  सरवास 

धिापरीर्र्तान करीत आहते. हां शहांद ूधिवातील िांडळी बौद्ध धम्िवत 

गेली. त्यवबद्दल ठीक आह.े कवरि ज्यव शहांद ूधिवात जी अ्पशृ्य 

िांडळी होती. त्यव अ्पशृ्यवांर्र त्यवच धिवातील िविसां सशहष्ि ू

भवर्नेनां र्वगत नव्हती, भेदभवर् करीत होती. िांदीरवतही जवर् ूदते 



नव्हती. म्हिनू ड क्टर बवबवसवहबेवांनी बौद्ध धम्िवलव ्थवन दरे्नू 

धिापरीर्तान केलां. तिुचां िांदीरही नको, तिुचव दरे्ही नको अिी 

बवबवसवहबेवांची भवर्नव. यवत बौद्ध धम्िवनां बवबवसवहबेवांनव 

धिापरीर्तानवसवठी फूस लवर्ली नवही र्व धिापरीर्तानवसवठी 

अत्यवचवर केलव नवही. त्यवांनी बौद्ध धम्िवचव अभ्यवस केलव. इतरही 

धिवाचव अभ्यवस केलव. त्यवनांतर धिापरीर्तान केलां. परांत ूजर बौद्ध 

धम्िवनां अत्यवचवर केलव असतव र्व फूस लवर्ली असती तर 

कदवशचत ड क्टर बवबवसवहबेवांनीही बौद्ध धिा घेतलव नसतव. 

 कवही लोकां  ह े धिापे्रिी असतवत. शकतीही दसुऱ् यव धिवानां 

अत्यवचवर केलव र्व फूस लवर्ली तरी धिवांतरि करीत नवहीत. जसे 

छत्पती सांभवजी िहवरवज की ज्यवांनी आपल्यव दहेवचव त्यवग केलव. 

परांत ू धिापरीर्तान केलां नवही. पि त्यवही सांभवजी िहवरवजवांपरु्ी 

इसर्ी सनवच्यव सवतव्यव ितकवतही झवलेलव रवजव दवशहर असवच 

व्यक्ती की ज्यवने िोहम्िद शबन कवसीिच्यव अत्यवचवरवचव प्रशतकवर 

केलव. त्यवांचव अख्खव परीर्वर धिवासवठी आशि शसांधसवठी लढलव. 

त्यवतच त्यवांनी िरि पत्करलां. पि धिवांतरि केलां नवही. नव्ह ेतर 

शहांदू् थवनलव शिकर्ि दरे्नू गेलव. कवय गरज होती त्यवांनव 

धिवासवठी आशि रवज्यवसवठी बशलदवन पत्करण्यवची. पि कुठेतरी 

आपली अ्िीतव. खरांच आपल्यव यव शहांदु् थवनचे तकुडे करण्यवलव 

धिाच जबवबदवर आह.े आज शसांध प्रवांत पवशक्तवनवत आह.े तेथील 



बरीचिी जनसांख्यव आज शहांद ूनसेलही कदवशचत. पि तो शसांध प्रवांत 

आज त्यव रवजव दवशहरची सवक्ष दतेो की एकेकवळी शतथां शहांद ूआशि 

बौद्ध धिा नवांदत होते. ज्यव धिवार्र तथवकथीत धिवानां अनन्सर्ीत 

अत्यवचवर केले नव्ह ेतर धिवासवठी रवजव दवशहरच्यव पिूा परीर्वरवलव 

िवरलां. रवजव दवशहरचव पिूा परीर्वर धिवासवठी िहीद झवलव. पि 

शर्दिेी धिा श्र्कवरलव नवही. 

 आज शसांधच नवही तर सांपिूा भवरतवत धिापरीर्तान रवजरोषपि े

सरुु आहे. कोिी फूस लवर्नू तर कोिी कोित्यव पद्धतीनां. त्यवतच 

धिापरीर्तानवत कोिी कवही बोलल्यवस र्वदांग सरुु होतवत. पि 

िहत्र्पिूा गोष्ट ही की धिापरीर्तान करिे ठीक आह.े पि 

धिापरीर्तान करतवांनव र्वदांग कवही उपयोगवचां नवही. त्यवतच कोिी 

कोिी पे्रि करतवत. शर्र्वह करतवत. त्यवतच पती आपल्यव पत्नीचां 

धिापरीर्तान करु पवहतो. ज े शतलव िांजरू नसते. त्यवतच शतनां जर 

धिापरीर्तान केलां नवही तर शतलव छळलां जवतां. ठवरांही केलां जवतां. ह े

कवही बरोबर नवही. शनव्र्ळ धिवासवठी र्वदांग नको. धिापरीर्तानही 

िवांततेच्यव िवगवानां व्हवर्ां. त्यवत कु्ररतव र् अत्यवचवर अस ूनये. 

 आज रवजव दवशहरचव इशतहवस बऱ् यवच लोकवांनव िवशहत नवही. 

जो व्यक्ती आपल्यव धिवासवठी र्ीरगतीस प्रवप्त झवलव. तसवच त्यवांचव 

परीर्वरही धिवासवठी र्ीरगतीस प्रवप्त झवलव. ती िठुभर िवतीही 



लोकवांनव आठर्त नवही. तसेच तो रवजव कधीच कोिवच्यव 

्र्प्नवतही जवर्नू सवांगत नवही. पि आजही शसांधची ती िवती 

िेकडो शहांदू् थवनवतील लोकवांनव आर्वज दतेे की असवही यव 

शसांधच्यव भिुीत दवशहर नवर्वचव रवजव होर्नू गेलव की ज्यवनां 

धिवासवठी बशलदवन शदलां. जो इतर धिवासवठी सशहष्ि ूअसलव तरी 

त्यवनां आपल्यव धिवासवठी आपल्यव िरीरवचव त्यवग केलव. धिा 

बदलर्लव नवही. तो रवजव दवशहर आशि त्यवचे र्ांिज आज यवच 

शसांधच्यव भिुीत सवांगतवत की आपलव धिा श्रेष्ठ िवनव, िग तो 

कोितवही धिा असो. तसेच आपलवच दिे श्रेष्ठ िवनव िग तो 

कोितवही दिे असो. 

 रवजव दवशहरनां आशि त्यवच्यव परीर्वरवनां आर्जूान आपल्यव 

कृतीतनू आपल्यव धिवाचां श्रषे्ठत्र् दवखर्लां नवही तर आपलव दिेही 

श्रेष्ठ कसव आहे तेही सवांगीतलां. ती िठुभर िवती आजही त्यव 

खशलफवची आठर्ि करुन दतेे की जी िवती रवजकुिवरीच्यव अांशति 

सियी कविवत आली. ती शहांदु् थवनची िवती होती. ज्यव िवतीनां 

बगदवदलव पशर्त् केलां होतां. 

 कोिी म्हितवत की िोहम्िद शबन कवसीि हवही असव व्यक्ती 

होर्नू गेलव की ज्यवचव ्र्भवर् खपु चवांगलव होतव. ज्यवलव त्यवच्यव 



ितृ्यसूियी जेव्हव इरविलव नेण्यवत आलां. तवे्हव येथील लोकां  रडत 

होते. कवरि त्यवनां रवज्यकवरभवर चवांगलव केलव.  

 िोहम्िद शबन कवसीिचव जन्सि ३१ शडसेंबर ६९५ िध्ये सौदी 

अरबिध्ये तवईफ नविक िहरवत झवलव होतव. ज्यवर्ेळी उम्ियद 

र्ांिवचव अल र्वशलद इब्न अब्द अलिशलक हव खशलफव होतव. 

िोहम्िद अल्ल हज्जवज शबन यसुफूचव भतीजव होतव. तसेच पढेु 

जबैुदविी शर्र्वह होतवच तो अल्ल हज्जवजचव जवर्ईही बनलव.  

 सन २३ फेब्रर्वरी ७१५ िध्ये अल र्वशलद इब्न अब्द अल 

िशलक यव बगदवदच्यव खशलफवचव ितृ्य ूझवल्यवनांतर त्यवचवच भवऊ 

सलेुिवन इब्न अब्द अल िशलक हव सवतर्व खशलफव बनलव. 

त्यवरे्ळी िोहम्िद शबन कवसीिचव कवकव र् पढेु बनलेलव सवसरव 

हज्जवज इरविचव प्रधवनिांत्ी होतव. त्यवरे्ळी हज्जवज र् सलेुिवनचां 

चवांगलां पटत नव्हतां. त्यवतच १ जनु ७१४ िध्ये हज्जवज िरि 

पवर्लव. असेही म्हटले जवत.े परांत ूसलेुिवनचव रवग कवही सिवप्त 

झवलव नवही. त्यवलव अल्ल हज्जवजचव जवर्ई िोहम्िद शबन 

कवसीिलवही िवरुन टवकवर्सेे र्वटत होते. कवरि िोहम्िद शबन 

कवसीि हव हज्जवजचव जवर्ई होतव. परांत ूतो परवक्रिवनां पढुां आलव 

होतव. ह ेत्यवलव खपत नव्हतां. त्यवलव कवसीिचव परवक्रि पवहून असां 

र्वटत होतां की कवसीि पढुां जवर्नू शसांधचव िवसक बनेल. म्हिनूच 



की कवय, रवजव दवशहरचव ितृ्य ू झवलव आशि रविी लवडी आशि 

पद्मवचवही ितृ्य ूझवलव, त्यवरे्ळी िोहम्िद शबन कवसीिनां रवजकुिवरी 

सयुवा र् रवजकुिवरी परीिवललव बगदवदलव पवठर्लां, त्यवर्ेळी 

रवजकुिवरींनी म्हटलां की आिचव शिलभांग िोहम्िद शबन कवसीिनां 

केलवय, त्यवरे्ळी हज्जवजचव ितृ्य ूझवलव होतव. यवतच कवसीिलव 

र्वचशर्िवरां सलेुिवनच्यव पढेु कोिीही नव्हतां. त्यविळुां की कवय, 

सलेुिवनलव नविी सांधी चवलनू आली होती की त्यवचव दोष त्यव 

िोहम्िद शबन कवसीिर्र लवर्नू त्यवचव र्ध करुन त्यवचां उभरतां 

प्र्थ किी करवर्ां. कोिी म्हितवत की यवच सलेुिवननां पढुां जवर्नू 

हजवजच्यव ितृ्यनूांतर िोहम्िदलव बांदी बनर्लां. त्यवलव िोसलूच्यव 

कवरवगहृवत टवकलां. त्यवलव कडक यवतनव शदल्यव, ज्यव यवतनेनां 

त्यवचव ितृ्य ूझवलव. त्यवरे्ळी १८ जलैु ७१५ तवरीख होती. यवतच 

अरबी ग्रांथ चचनविव सवांगतो की की यवच सलेुिवननां रवजकुिवरीच्यव 

आरोप करण्यवर्रुन िोहम्िदलव चविड्यवच्यव शपिर्ीत कैद करुन 

आिवयलव लवर्लां. त्यवत िोहम्िदचव श्वस गोठून त्यवचव ितृ्य ू

झवलव. 

 िोहम्िद शबन कवसीिनां िुलतवनचां नवर् सोन्सयवचे िहर असां 

ठेर्लां होतां. कवरि ७१३ च्यव लढवईत त्यवलव भरपरू सोनव शिळवलव 

होतव. तसांच यव अरबवांनी शसांध ू नदीच्यव शकनवऱ् यवर्र िहफूजव 

नवर्वचां नगर र्सर्लां होतां. 



 अरबवांनी सर्वात प्रथि यव शसांध िहरवत शजजीयव कर लवर्लव 

होतव. त्यवची पनुरवर्तृ्ती नांतर औरांगजेबवच्यव कवळवत झवली. यव 

अरबवांनव शहांदू् थवनवपवसनूच दिानिवि, नक्षत्िवि, गशित, शर्ज्ञवन 

तसेच शचत्कलव िवसन प्रबांध, िनु्सय पद्धती यव सर्ाच गोष्टींची 

िवशहती झवली. तसेच कवही ग्रांथवचवही अनरु्वद त्यवांनी आपल्यव 

भवषेत केलव. त्यवत ब्रवम्ह्फुटशसद्धवांत तसेच खण्डनखण्डखवद्यक ह े

ग्रांथ होत. प्रचलीत पांचतांत्चां भवषवांतर कशललव र् शदम्नवत 

अरबवांनीच केलां. 

 अरब जेव्हव भवरतवत आले, तेव्हव शहांदू् थवन सर्ाच 

दृशष्टकोिवतनू पढेु होतव. त्यवांनव हव शहांदु् थवन आर्डलव र् यव 

शहांदू् थवनवत रवज करिेही आर्डले नव्ह े तर त्यवांनी शहांदू् थवनर्र 

बरेच शदर्स रवज्यही केलां. पि ते रवज्य त्यवांनव सरवसरी शिळवलां 

नवही. ज्यवप्रिविे त्यवांच्यविी लढव दते असतवांनव भवरतवतील रवजव 

दवशहरसवरखी अख्खी र्ांिवर्ळ र्ीरगतीस प्रवप्त झवली. त्यवप्रिवि े

अरबवांच्यवही चवांगल्यव चवांगल्यव सेनवपतीचीही यव शहांदु् थवनवतील 

रवजवांनी र्वट लवर्ली. असे म्हटल्यवस आशतियोक्ती होिवर नवही. 

 रवजव दवशहरचव परवभर् होतवच र् रविी लवडी र् पद्मवांचव ितृ्य ू

होतवच रवजव दवशहरचव िलुगव हव जयिवह हव चांद्रवपीडवच्यव 

आश्रयवलव कवश्िीरलव आलव. जो चांद्रवपीड हव सम्रवट हषार्धानवचव 



र्ांिज होतव. परांत ू रवजवनां पढुां जवर्नू आश्रय नवकवरतवच रवजव 

जयिवह पनु्सहव परत शसांधिध्ये गेलव. त्यवनां िु् लीि धिा श्र्कवर 

करुन कसेबसे आपले रवज्य शटकर्ले. पढेु बौद्ध आशि शहांद ू

सैशनकवांची जळुर्वजळुर् करुन रवजव जयिवहनां इ्लवि सोडलव. 

पि ददुरै् असां की यवनांतर जी अरबी सेनवपती जनैुदच्यव नेततृ्र्वत 

जी लढवई झवली. त्यवत रवजव जयिवहवचव परवभर् झवल्यविळुां पनु्सहव 

एकदव शसांधर्र अरबवांचां िवसन शनिवाि झवलां. पनु्सहव शसांध गलुवि 

झवलव होतव. 

 हळूहळू यवच शहांदू् थवनवतील रवजेरजर्वड्यवांनी एकत् येर्नू जो 

सांघषा केलव. त्यवतनू शसांध अरबवांच्यव कक्षेबवहरे पडलव. 

इसर्ीसनवच्यव आठिे एक्यवहत्तर नांतर शसांधिधनू जे अरब शनघवले. 

त्यवांनव पनु्सहव शसांध शजांकवयलव बरवच अर्धी लवगलव. गजुार रवजव 

नवगभट्ट र् िेर्वडचव रवजव बप्पवरवर्लने शनकरवचव प्रशतकवर करुन 

ज्यवरे्ळी सांपिूा शहांदू् थवन इसर्ीसन ८७१ िध्ये अरबिकु्त केलव. 

तोच शदर्स म्हिजे रवजव दवशहरच्यव र् सांपिूा परीर्वरवच्यव 

बशलदवनवचव बदलव होय. िहवरवजव दवशहरलव जरी शहांदू् थवनसवठी 

लढतव लढतव र्ीरिरि आल ेअसले तरी त्यवांच्यव िरिवचव बदलव 

नवगभट्ट र् बप्पवरवर्लनां घेतलव होतव असांच म्हिवर्ां लवगेल. 



 तो ८७१ चव कवळ. आज सांपिूा अरबी सेनेचव परवभर् झवलव 

होतव. तसेच शहांदू् थवनी सेनेचव शर्जय झवलव होतव. शहांदू् थवनी सेनव 

शहांदू् थवन की जय म्हित ओरडत होती. िहवरवजव दवशहर की जय 

म्हित ओरडत होती. त्यवांनव िवशहतही होते की िहवरवजव दवशहर 

कोि आहते. पि कवलवांतरवनां त्यवांचां नवर् शिटशर्ल्यव गेलां. कवरि त े

दवशहरचां र् त्यवांच्यव र्ांिवचां बशलदवन म्हिजे शहांदू् थवनसवठी 

लढिवऱ् यव नांतरच्यव यदु्धवतील सैशनकवांसवठी पे्ररिव दिेवरव िोत 

होतव. कदवशचत त्यवनांतर शहांदू् थवनवत आलेल्यव शहांदू् थवनच्यव 

ित्ूांनव, शहांदू् थवनलव नवही तर सांपिूा शहांदू् थवनी जनतेलव 

गलुविीच्यव बेड्यवतच ठेर्वयचां होतां. त्यवांनव ्र्वतांत्र्यवचे हक्क 

शिळूच द्यवयच ेनव्हते. म्हिनूच परकीय सते्तने शहांदू् थवनलव गलुवि 

केले होते. 

 आज ८७१ चव तो शदर्स. शहांदू् थवनी सेनव आनांदीत होती. 

शहांदू् थवनी जनतवही आनांशदत होती. सांपिूा अरबी फौजेचव धवु्र्व 

उडवलव होतव. िोठिोठे अरबी सेनवपती परवजीत झवले होत.े त्यवतच 

कवही जे अरबी सैशनक र्वचले होते. ते परवभतू होर्नू िवघवरी शफरले 

होते. ते शर्चवर करीत बगदवदलव रर्वनव झवले होते. त्यवांच्यवही िनवत 

तोच शर्चवर होतव. बदलव घेण्यवचवच. त्यवच बदलव घेण्यवच्यव 

शर्चवरवने ते अरबी सैशनक एक एक पवऊल टवकत होते. पनु्सहव यरे् ू

र् पनु्सहव बदलव घेर्.ू पनु्सहव शहांदू् थवनलव गलुवि करु. कधीही 



्र्वतांत्र्य न शिळर् ूदणे्यवसवठी. तसेच शहांदू् थवनची जनतवही शर्चवर 

करीत होती की जर यवनांतर पनु्सहव परकीय सत्तव शहांदू् थवनर्र 

आक्रिि करण्यवसवठी आल्यवस करु यव िरु म्हित शनकरवचव लढव 

दरे्.ू बदलव घेर्.ू परकीयवांनव हवकलनू लवर्.ू लोकिवही प्रजवसत्तवक 

रवज्य आि.ू पनु्सहव कधीही गलुविी आिण्यवसवठी नवही. तर शनरांतर 

कवळवसवठी लोकिवही शटकशर्ण्यवसवठी. ते शहांदू् थवन की जय 

म्हित म्हित शर्जयी पतवकव आकविवत लहरर्ीत होते. यवच 

पतवकेने पढेु आपले रुप बदलर्ले होते. ज्यवलव आज शहांदू् थवनी 

लोक शतरांगव म्हित होते. हव शतरांगवही नर्ां रुप घेर्नू आलव होतव. 

पि परकीयवांनी यवच शहांदू् थवनचव घवत केलव होतव. इथल्यवच 

ज्ञवनित र् िोक्षर्वसर्च्यव सांगनितवने....... यव दिेवतील नवगभट्ट र् 

बप्पवरवर्लचव बदलव घेण्यवसवठी पनु्सहव यव दिेवर्र आक्रिि केले 

होते. तसेच धिवाचे बीज यव दिेवत आिले होते, रोर्लेही होते. तेच 

बीज आज िोठे झवले होते नव्ह ेतर त्यवच धिवाच्यव शर्षवरी बीजवनां 

शहांदू् थवनचे दोन तकुडे केले होते. एक भवरत आशि दसुरव 

पवशक्तवन. ज्यव भवरतवत शहांद ूर् बौद्ध आशि इतरही लोकां  रवहवत 

असनू शहांद ूजव्त सांख्येने होते. तर पवशक्तवनवत िु् लीि र् बौद्ध 

आशि इतर धिवाचे रवहवत असनू िु् लीि जव्त प्रिविवत होते. जि ू

धिवाच्यव यव बीजवनांच बदलव घेतल्यवगत शहांद ू आशि िसुलिवन 

अिी फवळिी केली होती. जे बीज अरबवांनीच सवतव्यव ितकवत 



यव शहांदू् थवनवत रोर्ले होते. सतत भवांडवयलव लवर्ण्यवसवठी. सतत 

यदु्धजन्सय परीश्थती शनिवाि करण्यवसवठी. आज अरबवांनी जे धिवाचां 

बीज शहांदू् थवनी भिुीर्र कवलर्नू धिवाधिवात फूट पवडली होती. 

त्यवच बीजवनां शहांदू् थवनलव भवरत पवशक्तवन यविध्ये शर्भवगलां 

होतां. शहदू् थवन ्र्तांत्र्य झवलव होतव. िवत् एक खांत प्रत्येक 

शहांदू् थवनी िविसवांच्यव िनवत होती. ज्यव शसांधच्यव भिुीर्र शहांद ू

धिवार्र प्रेि करिवऱ् यव रवजव दवशहरचां रक्त सवांडलां. तो शसांध आजही 

अरबवांच्यव तवब्यवत होतव. तो शसांध आजही िु् लीिवांच्यव तवब्यवतनू 

्र्तांत्र्य होण्यवची र्वट पवहवत होतव. त्यवसवठीच तो लढत होतव नव्ह े

तर बदलव घेर् ूपवहवत होतव. पनु्सहव रवजव दवशहरच्यव परीर्वरवचां ्र्प्न 

पिूा करण्यवसवठी. रवजव दवशहरच्यव परीर्वरवचां ्र्प्न पिूा 

करण्यवसवठीच आज सांपिूा शसांध प्रवांत, रवजव दवशहरलवच आपलव 

नेतव िवनत होतव. िहवरवजव दवशहरच्यव बशलदवनवलव हजवरो र्षा 

लोटली तरी आजही शसांध िहवरवजव दवशहरलव शर्सरलव नव्हतव. िवत् 

शहांदू् थवन रवजव दवशहरचां बशलदवन शर्सरलव होतव.  

 आज शहांदू् थवनवतील शहांद ूलोकां  दवशहरलव शर्सरले होते. पि 

शसांध अजनूही दवशहरलव शर्सरलव नव्हतव. तो दरर्षी र्ीस जनुलव 

रवजव दवशहरची पणु्यशतथी बशलदवन शदर्स म्हिनू सवजरव करीत होतव 

आशि ओरडून ओरडून सवांगत होतव त्यव िहवरवजव दवशहरच्यव 

र्ांिवच्यव बशलदवनवचव इशतहवस. जो इशतहवस पवशक्तवनच नवही तर 



भवरतवच्यवही इशतहवसवतनू पसुलव गेलव होतव. शिशिरवत पवनगळ 

आल्यवगत. त्यव इशतहवसवलव र्सांतवची पवलर्ी फुटिे म्हिजे एक 

्र्प्नच होते. ती केव्हव फुटेल ह े कधीच सवांगतव येत नव्हते. ते 

कधीच सवांगतव येत नव्हते. कवरि ते सवांगिे कठीिच नवही तर 

अर्घडही होते. 

**************** 
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अिंकुि कििंगाडे यािंची ई साकहत्यवर उपलब्ध ईपुस्तके 

कव्हरवर एक कललक करताच पुस्तक उघडेल. 
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ई साकहत्य प्रकतष्ठानचे हे तेरावे वर्ष.  

श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे हे अकरावे पुस्तक.  

अांकुश वशांगािे एक वशक्षक आहते. वशक्षक ही त्याांची केवळ 

उपजीववका नाही तर जीववकाही आह.े समाजात सत्याचे आवण 

ववज्ञानाचे ज्ञान पसराव ेव समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही मलुींनी 

वशकाव ेव त्याांच्या आत्मवन भरतेने समाजाला अवधक बळकटी यावी ह े

त्याांच ेस्वप्न आह.े ते  रपरू वलहीतात ते समाजातील दबल्या गेलेल्या 

घटकाांना आवाज दणे्यासाठी. आपली पसु्तके समाजात जास्त वाचली 

जावीत अस ेत्याांना वाटते आवण ई सावहत्य ह ेत्या दृष्टीने त्याांन योग्य 

वाटते. त्याांची आजवर २४ छापील पसु्तकेही ववववध प्रकाशकाांनी 

प्रकावशत केली आहते व त्याांच्या पसु्तकाांना मागणी आह.े पण तरीही 

ते आपली पसु्तके ई सावहत्यच्या वाचकाांना ववनामलू्य दतेात.  

अांकुश वशांगािे याांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली पु् तके ई 

सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविलू्य 

दतेवत. असे लेखक ज्यवांनव लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू 

कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदुरै्वने गेली दोन हजवर 

र्षे कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेश्र, सांत तकुवरविवांपवसनू ही परांपरव सरुू 

आह.े अखांड. अजरविर. म्हिनू तर शदनवनवथ िनोहर(४ पु् तके), िांभ ू

गिपलेु(९पु् तके), ड . िरुलीधर जवर्डेकर(९), ड . र्सांत बवगलु 

(१९), िुभवांगी पवसेबांद(९), अशर्नवि नगरकर(४), ड . श्ितव 



दविले(८), ड . शनतीन िोरे (२८), अनील र्वकिकर (९), फ्रवशन्ससस 

आल्िेडव(२), िधकुर सोनवर्िे(२), अनांत पवर्सकर(४), िध ू

शिरगवांर्कर (६), अिोक कोठवरे (५० खांडवांचे िहवभवरत), श्री. शर्जय 

पवांढरे (ज्ञवनेश्री भवर्वथा), िोहन िद्वण्िव (जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक), 

सांगीतव जोिी (आद्य गझलकवरव, १७ पु् तके), शर्नीतव दिेपवांडे (७) 

उल्हवस हरी जोिी(७), नांशदनी दिेिखु (५), ड . सजुवतव चव्हवि (८), 

ड . र्षृवली जोिी(१९), ड . शनिालकुिवर फडकुले (१९), CA पनुि 

सांगर्ी(६), ड . नांशदनी धवरगळकर (८), अांकुि शिांगवडे(१०), आनांद 

दिेपवांडे(३), नीशलिव कुलकिी (२), अनवशिकव बोरकर (३), अरुि 

फडके(३) ्र्वती पवचपवांडे(२), सवहबेरवर् जर्ांजवळ (२), अरुि शर्. 

दिेपवांडे(६) वदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण  ोळे, अरां धती बापट असे 

अनेक ज्येष्ठ र् अनभुर्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली 

पु् तके लवखो लोकवांपयांत शर्नविलू्य पोहोचर्तवत.  

अिव सवशहत्यितूी ांच्यव त्यवगवतूनच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य 

र्कृ्ष जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव 

खवत्ी आह.े यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ 

आह.े अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. त्यव त्यव 

व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि यव सर्वांचव 

सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े  

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआरे् जी । 


