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• क्षर्नार्ल्ू य क्षर्तरणासाठी उपलब्ध .
• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण हे फ़ॉरर्डव करू शकता .
• हे ई पस्ु तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापर्ु ी क्षकिंर्ा र्ाचनाव्यक्षतररक्त कोणताही र्ापर करण्यापर्ु ी ई प्रक्षतष्ठानची
लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे.

प्रथम वंदन माझ्या गणपती बाप्पाला.....।।

थोर्ीिी ओळख.....।।

माझ नाव प्रशणता शगरीधर ठाकूर. मी मेकॅशनकल इं शिनीअर आिे . माझ गाव अशलबाग
तालुक्यामधील कुर्ु ु स-नवखार िे आिे . मी िे पुस्तक शलिण्याचा छोटासा प्रयत्न केले ला आिे . िे माझं पशिलंच
पुस्तक आिे . िे पु स्तक मी णवश्वदै वत णशवरायाां ना अपप ि करते आिे .
आपल्या सवाां नाच इशतिासाबद्दल माशिती आिे . इशतिासावर खूप सारी पुस्तके दे खील
अस्तस्तत्वात आिे त. शिवाय आिकाल तरुण शपढीकढे मोबाईल तर असतोच, त्यामुळे इशतिासाबद्दल माशिती
आपण गुगलवर िोधू िकतो. मि एवढां सवु असूनदे खील आपण माझां पुस्तक का वाचणार...? िा प्रश्न तर
मला दे खील आला िोता. मि मी शवचार केला शक इशतिासातील रािे , राणी, िूरवीर, णशपाई यां च्याबद् ल
माशिती तर सवाां नाच आिे , पण त्यां च्या कौटुं शबक िीवनाची माशिती अिून बऱ्याच लोकां ना माशिती नािी.
मी माझ्या पुस्तकामध्ये खूप सोप्या आशण सवाां ना समिेल अश्या प्रकारे इशतिासातील
कौटुं शबक िीवन शलणिले आिे . तसेच मी या पुस्तकामध्ये समाधी स्थळां बाबत दे खील माशिती शलशिली आिे .
मी आिा करते शक तुम्हाला सवाां ना माझा िा छोटासा प्रयत्न आवर्े ल.

ििािीरािे मालोिीरािे भोसले

नाव :

ििािीरािे मालोिीरािे भोसले

िन्म :

१५ माचु, १५९४

िन्मशठकाण :

शसंदखेर्, बुलढाणा

मृत्यू :

२२ िानेवारी, १६६४

समाधी शठकाण :

िोदे शगरी गाव, चान्नाशगरी

वर्ीलांचे नाव :

मालोिीरािे भोसले

आईचे नाव :

उमाबाई भोसले

भावाचे नाव :

िरीफिी भोसले

िेष्ठ पत्नीचे नाव :

अपत्ये :

प्रथम - शििाबाई भोसले
शितीय - तुकाबाई भोसले
तृतीय - नरसाबाई भोसले
संभािीरािे भोसले (थोरले)
छत्रपती शिवािीरािे भोसले
व्यंकोिी भोसले
संतािी भोसले

शििाबाई ििािीरािे भोसले

नाव :

शििाबाई ििािीरािे भोसले

िन्म :

१२ िानेवारी, १५९८

िन्मशठकाण :

भुईकोट रािवार्ा, दे ऊळगाव,
शसंदखेर्, बुलढाणा

मृत्यू :

१७ िून, १६७४

समाधी शठकाण :

पाचार्, रायगर्ाच्या पायथ्यािी
असलेले गाव

वर्ीलांचे नाव :

लखुिीराव िाधव

आईचे नाव :

म्हाळसाबाई उफु शगररिाबाई
िाधव

भावाचे नाव :

दत्तािीराव िाधव

पतीचे नाव :

ििािीरािे भोसले

अपत्ये :

संभािीरािे भोसले (थोरले)
छत्रपती शिवािीरािे भोसले

छत्रपती शिवािीरािे भोसले

नाव :

छत्रपती शिवािीरािे भोसले

िन्म :

१९ फेब्रुवारी, १६३०

िन्मशठकाण :

शिवनेरी शकल्ला, पुणे

मृत्यू :

३ एशप्रल, १६८०

समाधी शठकाण :

रायगर्

वर्ीलांचे नाव :

ििािीरािे भोसले

आईचे नाव :

शििाबाई भोसले

भावाचे नाव :

संभािीरािे भोसले (थोरले)
व्यंकोिी भोसले
संतािी भोसले

शिवािी मिारािां च्या पत्नी

शिवािी मिारािां चे कुटुं ब

सईबाई

सोयराबाई

पुतळाबाई

मुलगी

शदपाबाई उफु
बाळीबाई

मुलगा

रािारामरािे

सगुणाबाई

मुलगी

गुणवंताबाई

सकवारबाई

मुलगी

मुलगी

मुलगा

संभािी मिाराि

कािीबाई

लक्ष्मीबाई

रे णूबाई

सखूबाई

अंशबकाबाई

रािकुंवरबाई

कमळाबाई

अ.
क्र.

पत्नीचे नाव

प्रथम

सईबाई

लग्नाआधीचे
आडनाव

लग्नाची
तारीख

शनांबाळकर १७.४.१६४०

माहे र
फलटण,
सातारा

शितीय सगुणाबाई

शिके

एशप्रल सन
१६४१

शांगारपुर

तृतीय

सोयराबाई

मोशहते

सन १६५०
पूवी

तळबीड,
सातारा

पुतळाबाई

पालकर

सन १६५३

शिरूर,
पुणे

लक्ष्मीबाई

शवचारे

लग्न स.
१६५६ पूवी

-

जानेवारी
१६५७

-

जाधव

८.४.१६५७

शसांदखेड,
बुलढाणा

इां गळे

१५.४.१६५७

शचखली

छत्रपती
चतुथथ
शिवाजी
महाराज्ाांच्या
आठ पत्नी ांची पञ्चम
नावे
षष्ठ
सप्तथ

सकवारबाई गायकवाड
कािीबाई

अष्टम गुणवांताबाई

छत्रपती शिवािी मिारािां च्या मुलींचे कौटुं शबक िीवन
अ.
क्र.

मुली ांची नावे

मुली ांच्या पतीचे नाव

शववाह स्थळ

१

सखुबाई

महादजी शनांबाळकर

फलटण

२

राणुबाई

अचलोजी जाधवराव

शसांदखेडराजा

३

अांशबकाबाई

हरजीराजे महाशडक

तारळे (सातारा)

गणोजी शिके

दाभोळ

शवसाजी उफथ शवश्वासराव

-

जानोजी पालकर

-

४
५
६

राजकांु वरबाई उफथ
नानीबाई
शदपाबाई उफथ
बाळीबाई
कमळाबाई

सईबाई भोसले

नाव :

सईबाई भोसले

िन्म :

२९ ऑक्टोबर, इ. स. १६३६

िन्मशठकाण :

फलटण, सातारा

मृत्यू :

५ सप्टेंबर, इ. स. १६५९

समाधी शठकाण :

रािगर् पुणे

वर्ीलांचे नाव :

मुधोिीरािे शनंबाळकर

आईचे नाव :

रे ऊबाई शनंबाळकर

भावाचे नाव :

बिािी शनंबाळकर

पतीचे नाव :

छत्रपती शिवािीरािे भोसले

अपत्ये :

सखूबाई
रे णूबाई
अंशबकाबाई
संभािी मिाराि

छत्रपती संभािीरािे भोसले

नाव :

छत्रपती संभािीरािे भोसले

िन्म :

१४ मे, इ. स. १६५७

िन्मशठकाण :

पुरंदर शकल्ला, पुणे

मृत्यू :

११ माचु, इ. स. १६८९, तुळापूर

समाधी शठकाण :

गाव - तुळापूर वढू ,
शिल्हा - पुणे

वर्ीलांचे नाव :

छत्रपती शिवािीरािे भोसले

आईचे नाव :

सईबाई भोसले

भावांची नावे :

छत्रपती रािारामरािे भोसले

बशिणींची नावे :

सखूबाई
रे णूबाई
अंशबकाबाई
रािकुंवरबाई उफु नानीबाई
शदपाबाई उफु बाळीबाई
कमळाबाई

पत्नीचे नाव :

येसूबाई भोसले

अपत्ये :

भवानीबाई
छत्रपती िाहू मिाराि

येसूबाई भोसले

नाव :

येसूबाई भोसले

िन्म :

इ. स. १६८९

िन्मशठकाण :

दाभोळ, कोकण

मृत्यू :

इ. स. १७३०

समाधी शठकाण :

संगम माहुली, सातारा

वर्ीलां चे नाव :

शपलािीराव शिके

आईचे नाव :

मशणबाई शिके

भावाचे नाव :

गणोिी शिके

पतीचे नाव :

छत्रपती संभािी मिाराि

अपत्ये :

भवानीबाई
छत्रपती िाहू मिाराि

छत्रपती रािारामरािे भोसले

नाव :

छत्रपती रािारामरािे भोसले

िन्म :

२४ फेब्रुवारी, इ. स. १६७०

िन्मशठकाण :

रायगर्

मृत्यू :

३ माचु, इ. स. १७००

समाधी शठकाण :

शसंिगर्, पुणे

वर्ीलांचे नाव :

छत्रपती शिवािीरािे भोसले

आईचे नाव :

सोयराबाई भोसले

भावांची नावे :

छत्रपती संभािीरािे भोसले

बशिणींची नावे :

पत्नीचे नाव :
अपत्ये :

सखूबाई
रे णूबाई
अंशबकाबाई
रािकुंवरबाई उफु नानीबाई
शदपाबाई उफु बाळीबाई
कमळाबाई
प्रथम - िानकीबाई
शितीय - ताराबाई
तृतीय - रािसबाई
शिवािी २रे
संभािी २रे

ताराबाई भोसले

नाव :

ताराबाई भोसले

िन्म :

इ. स. १६७५

गाव – तळबीर्
िन्मशठकाण :
तालुका - करार्
शिल्हा - सातारा
९ शर्सेंबर, इ. स. १७६१,
मृत्यू :
अशिंक्यतारा शकल्ला
कृष्णा नदीच्या काठावर,
समाधी शठकाण :
संगम माहुली, सातारा
वर्ीलांचे नाव :

िंसािी ऊफु िंबीरराव मोशिते

आईचे नाव :

-

पतीचे नाव :

छत्रपती रािारामरािे भोसले

अपत्ये :

शिवािी २रे

तानािी मालुसरे

नाव :

तानािी मालुसरे

िन्म :

इ. स. १६२६

िन्मशठकाण :

गाव - गोर्ोली,
तालुका - िावळी,
शिल्हा - सातारा

मृत्यू :

४ फेब्रुवारी, इ. स. १६७०

समाधी शठकाण : उमरठ गाव
वर्ीलांचे नाव :

काळोिी मालुसरे

आईचे नाव :

पावुतीबाई मालुसरे

भावाचे नाव :

सूयाुिी मालुसरे

मामाचे नाव :

िेलार मामा

पत्नीचे नाव :

साशवत्रीबाई

अपत्ये :

रायबा

बािीप्रभू दे िपांर्े

नाव :

बािीप्रभू दे िपांर्े

िन्म :

३० ऑगस्ट, इ.स. १६१५

िन्मशठकाण :

गाव – शसंध,
तालुका - भोर,
शिल्हा - पुणे

मृत्यू :

१३ िुलै, इ.स. १६६०

समाधी शठकाण :

पावनस्तखंर्, शविाळगर्,
शिल्हा - कोल्हापूर

वर्ीलांचे नाव :

कृष्णािी प्रभू दे िपांर्े

आईचे नाव :

-

आिोबांचे नाव

शपलािी दे िपांर्े

भावाचे नाव :

फुलािी दे िपांर्े

पत्नीचे नाव :

सोनाबाई दे िपांर्े

शितीय पत्नीचे नाव :

गौतमाई दे िपांर्े

अपत्ये :

-

िं बीरराव मोशिते
दे िपां र्े
नाव :

िंसािी ऊफु िंबीरराव मोशिते

िन्म :

१ मे, इ.स. १६३०

िन्मशठकाण :

गाव – तळबीर्
तालुका - करार्
शिल्हा - सातारा

मृत्यू :

१६ शर्सेंबर, इ.स. १६८७, वाई

समाधी शठकाण :

तळबीर्

वर्ीलांचे नाव :

संभािी मोशिते

आईचे नाव :

गंगाबाई मोशिते

आिोबांचे नाव

तुकोिी मोशिते

भावांची नावे :
बशिणींची नावे :

िररफराव
िंकरािी
सोयराबाई
अण्णुबाई

पत्नीचे नाव :

-

अपत्ये :

ताराबाई

समाधी स्थळ

छत्रपती शिवािी मिारािां चे वर्ील ििािीरािे भोसले यां ची समाधी
शठकाण गाव - िोशदगेरे

तालुका – चान्नाशगरी
शिल्हा - दावणगेरे

छत्रपती शिवािी मिारािां च्या मातोश्री शििाबाई भोसले यां ची समाधी

शठकाण - पाचार्
(रायगर्ाच्या पायथ्यािी असलेले गाव)

छत्रपती शिवािी मिारािां ची समाधी

शठकाण - रायगर् शकल्ला

छत्रपती शिवािी मिारािां च्या प्रथम पत्नी सईबाई भोसले यां ची समाधी

शठकाण - रािगर् शकल्ला, पुणे

छत्रपती संभािी मिारािां ची तुळापूर येथील बणलदानस्थळ

छत्रपती संभािी मिारािां ची वढू बुद्रुक, पुणे येथील समाधी

शठकाण - वढू बुद्रुक, पुणे

मिाराणी येसूबाई संभािीरािे भोसले यां ची समाधी

शठकाण - संगम माहुली, सातारा

छत्रपती रािारामरािे मिारािांची समाधी

शठकाण - शसंिगर्, पुणे

छत्रपती मिाराणी ताराबाई भोसले यां ची समाधी

शठकाण - संगम माहुली, सातारा

बािीप्रभू दे िपांर्े यां ची समाधी

शठकाण - शविाळगर्

सरसेनापती िं बीरराव मोशिते यां ची समाधी

शठकाण - तळबीर् गाव, सातारा
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व्हावा अशी माझी इच्छा आिे . तुम्ही मला मेलिारे कळवू िकता. धन्यवाद......
पुढील काम....... ।।।
सोयराबाई भोसले
छत्रपती िाहू मिाराि
मुरारबािी दे िपां र्े
िेलार मामा
सूयाु िी मालसुरे
प्रतापराव गुिर
शिवा मिाल
कान्होिी िेधे
नेतािी पालकर
बािी पासलकर

शिवकालस्मरण
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे

पण हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणनू हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट: ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.
असे न के ल्यास यापुढे आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती
करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज
सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.

खित्रहो, पुस्तकं वाचून कोणी शहाणं होतं का?
हो! आम्ही म्हणतो वाचनाने माणसू शहाणं होतं. वाचन करणारी माणसं त्ाच्ं ्ाबरोबरच््ा वाचन न करणार््ा
माणसांहून अखिक प्रगल्भ आखण खवचारी असतात.
कोणत्ाही प्राण््ाला, सजीवाला, अनभु वाने शहाणपण ्ेत.ं प्रत्क्ष अनभु वासारिा खशक्षक नाहीच. इतर
प्राण््ांना काही प्रमाणात त्ांचे जन्मदाते थोडंफ़ार खशक्षण देतात. पण मानव हा असा प्राणी आहे ज््ाला पवु ी जगलेल््ा
आखण आता खजवंत नसलेल््ा माणसांचे अनभु वही खशकता ्ेतात. ते पस्ु तकांद्वारे . माणसाला आपल््ा सभोवताली
नसलेल््ा, दरू देशातल््ा माणसाच
ं े अनभु व समजनू घेऊन खशकता ्ेत.ं तेही पस्ु तकाद्वं ारे . प्रत्क्ष अनभु वाहं ून चागं ला
खशक्षक नाहीच. पण इतरांना आलेले अनभु व, त्ांनी िाल्लेल््ा ठे चा ्ाही माणसाला खशकवतात आखण शहाणे करून
सोडतात.
म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतरांना वाचा्चा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल हे शंभर टक्के सत् आहे. एक
एक पस्ु तक म्हणजे खहहटाखमनची एक एक गोळी असते असं समजा. शहाणं करून सोडणारं खहहटाखमन. अथाात एक
गोळी िाऊन कोणी उस्ताद होत नाही. ती खन्खमत घ््ावी लागते. आखण फ़क्त गोळी िाऊन आरोग्् होत नाही. इतरही
चांगल््ा सव्ी असाह्ा लागतात. वाचनाबरोबर, मनन, खचंतन आवश््क आहे.
जसे इतराचं े अनभु व तम्ु हाला शहाणं करतात तसे तमु चे अनभु व इतरानं ा सागं नू त्ानं ा शहाणं करा्चं काम
तम्ु ही करू शकता. तम्ु ही तमु चे अनभु व खलहून ई साखहत्कडे पाठवा. बाकी सवा आम्ही बघ.ू

धन्यवाद …….🙏

