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झाशीची राणी ल मीबाई भारतीयां या परा माचे तीक. १८५७ या वातं यसमरात 
आघाड वर असले या ल मीबाईचा टाइम सा ा हकाने गौरव केला आहे, तो जगा या 
इितहासातील "टॉप टेन' प ीं या याद त. साहसाचा, परा माचा आदश मान या जाणा  या 
झाशी या राणीचा हा उ लेख ित या कार कद ची वेग या अथाने दखल घेणारा आहे. िमशेल 
ओबामा, मेिलंदा गे  स या नावांमुळे पती या खां ाला खांदा लावून या या कामात सहभागी 
होणार  अधािगनी हा या िनवड चा िनकष दसतो. या म हलांनी पती या खां ाला खांदा 
लावून मदत केली. झाशी या राणी या बाबतीत बोलायचे तर ितचे मोठेपण वर या इय ेतल.े 
पतीचा सहवास काह  वषाचा. पतीचे गंगाधरपंतांचे नाव थो याच लोकांना ात. झाशी या 
राणीचे पती ह च यांची खर  ओळख. झाशीचे सं थान सांभाळणा  या गंगाधरपंतांचे गर ब 
कुटंुबात या मनूशी ल न लागले ते ित या अ पवयातच. राजेरजवा यां या सेवेत असलेले 
वड ल िनधन. एके दवशी अंबार त झुल याचे व न बाळगणार  मनू उंबरठा ओलांडून 
राजघरा यात प र थती या रे यामुळे वेशली असावी. सासर या घरात ळणे हे याच 
काळात या न हे तर आज याह  बायकांचे विधिल खत. पैसाअडका पा हला तर मनू सु थळ  
पडली. मा  हा ववाह आ हानांचा ारंभ ठरला. राजघरा याची आ हके वीकारत ल मीबाई 
झालेली ह  िचमुरड  राणीवशात सुखावली नाह . ती यु शा ात रस घेऊ लागली. मदानी 
झाली. ता या टोप,े नानासाहेब पेशवे यां या संगतीत तलवारबाजी िशकले या राणीने ह  कला 
म हलांना दली. श ू डोईजड ठरेल हे ल ात घेत ीदल उभारल.े हे पाऊल काळा या 
कतीतर  पुढचे होते. अप य ा ी कठ ण आहे हे ल ात आ यावर पतीला मानिसक आधार 
देत द काला मांड वर घेतल.े सहजीवन अ पायुषी ठरल.े मा  पितिनधनानंतर शोकात बुडून न 
जाता जेला आधार दला. या राणीचा बाणेदारपणा इं जां या डो यांत सलू लागताच 
रा यावर टाच आली. वािभमानाची, वातं याची जोपासना करणा  या राणीने परक य 
आ मकांना मारता मारता मरण प करल.े पाठ ला बांधलेले मूल आ ण वैध यातह  पतीची 
कत ये बजाव याचा ितचा य  हा भारतीय सं कृतीतला ललामभूत अ याय आहे. टाइमने 
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तयार केलेली याद  अंितम श द न हे. मा  आप या याद त पती या येक कृ याला "मम' 
हणत वीकारणा  या प ी या सहनशीलतेचा गौरव आहे, तर न या याद चा िनकष आहे 

पती या पाठ  उभी रा हलेली सहधमचा रणी. यात राणीचा यासंदभात "टाइम"ने गौरव केला, 
हे अिभमाना पद असले तर  आजचे वा तव भीषण आहे. म हलांचे गभ खुड यात आनंद 
घेणारा हंदबांधव ल मीबाईचे मोठेपण ल ात घेत अंतमुख होईल काय?......  

 

 


