
अंधार होत चाललाय ििवा पाहीजे, या िेशाला िजजाऊचा िशवा पा िहजे ॥ 

                                                   िजजाऊ  .  कॉम  

राजमाता रा षटरमाता िजजाऊ साहेब पुणयितथी 
[१७ जून ]

 महाराषटराचया  मातीत आिि या  मातीतलया  मािसाचंया  मनात आिि 
आचरिात  जयान ं सवाििमान  आिि  सवाततंय  परेलं,  अशा  छतपती 
िशवाजी महाराजांचया मनात त े सवाििमान आिि सवाततंयाच बीज जया 
आईन े परेलं,  ती आई महिजे िजजाऊसाहेब.  तयानंा फक िशवबाचंयाच 
नवहे तर अवघया महाराषटराचया आई महिाव लागले, महिनूच राषटरमाता 

आिि राजमाता हे नाव िजजाऊ साहेबानंा अगिी शोिते.  काही शतकानंतंर सदुा छतपतीचे 
िवचार िकती सद पिरिसथतीला साजशेे  वाटतात.  सामािजक समता,  मानवी हकक,  िसतयाचंा 
हकक,  सवाासाठी  समान  नयाय  आिि  अनके  मानवी  मलुयाचंा  आिर  करिारे  िवचार,  जे 
छतपतीचया आचरिात होते, आपि महि ूशकतो या आईनचे तयानंा ििले; तयासाठीच ेवातावरि 
आिि ससंकार  िजजाऊ साहेबानंी  िशवरायानंा  ििले.  हा  सहादीचा  राजा,  सहयादी  सारखाच 
किखर आिि अगंाई सारखा ियाळू व मायाळू या आईचया पिराखालीच झाला . पढेु छतपतीच 
बाळ, बाळराजे, धमवम ीर सिंाजी महाराज ही याच कुशीत आिि ससंकारात वाढले . 

याच आऊसाहेबाचंी साथ शहाजी राजानंा होती, जयानंी सवराजयाच सवपन िजजाऊ साहेबासंोबत 
पािहलं; िजजाऊनी त ेछतपतीकडून साकार करन घतेलं .[या वाकयान ंछतपती परपकािशत होत 
नाहीत;  आिि तो उिेषय ही नाही.  कोितयाही बाळाचया यशात तयाचया आईचया ससंकाराचा 
िसहंाचा वाटा असतो आिि राजे सवयपंकािशत सयूम  होते,  जयाला सिैव िततकयाच तजेाचया 
आईच ेमागमिशमन लािले]
महाराजाचंा राजयाििषके झाला (६ जनू) आिि तयानतंर काही ििवसातच आऊसाहेबाचं ेपाचाड 
येथ े िनधन झाले  .  एक सवाििमानाची  जननी काळाआड गलेी,  पि सवाििमानाच सामाजय 
बघनूच! राजमाता राषटरमाता िजजाऊ साहेब याचंी आज (१७ जनू) पणुयितथी आिि या िनिमतय 
पनुहा सवतःला आठवि करन िेऊयात की तयाच िजजाऊचया िवचाराचंा अशं आमचयात आहे 
आिि आमही आयषुयिर सवाििमानी आिि सवाततंयाचया िवचाराचं ेपाईक राहू. 
सवाििमान आिि सवाततंयाची साकात िवानी, एका सयुामइतकया तजेसवी आिि सहयादी सारखया 
किखर आिि खबंीर असलेलया युगपरुषाची माता,  धमवम ीर आिि जानवीर छतपती सिंाजी 
राजाचंी आजी आिि आऊ असलेलया राषटरमाता राजमाता िजजाऊ साहेबानंा िजजाऊ.कॉम चा 
मनाचा मजुरा आिि कोटी कोटी पिाम. 
जय िजजाऊ!  जय िशवराय!    जय महाराषटर!
 कायमकत े

 िजजाऊ.कॉम www.jijau.com

http://www.jijau.com/
http://www.jijau.com/

