जजजाबाई (इतर नावे: जजजामाता, जजजाऊ, राजमाता, मााँसाहेब, इत्यादी) (इ.स. १५९८ - १७ जून, इ.स. १६७४) ह्या मराठा
साम्राज्याचे संस्थापक छत्रपती जिवाजी महाराजांच्या आई होत्या. जसंदखेडचे लखुजी जाधव हे जजजाबाईंचे वडील व आईचे नाव
म्हाळसाबाई होते. जाधव हे देवजगरीच्या यादव घराण्याचे वंिज होते. जडसेंबर इ.स. १६०५ मध्ये जजजाबाईंचा िहाजीराजांिी
दौलताबाद येथे जववाह झाला.
भोसले व जाधवांचे वैर
पुढे लखुजी जाधव व िहाजीराजे भोसले यांच्यात राजकीय बेबनाव जनमााण झाला, एकदा एक हत्ती जपसाळला होता, हत्तीस
पकडण्यास २ पथके तयार केली पजहले जाधवांचे त्याचे नेतॄत्व दत्ताजीराव जाधव लखुजी जाधव यांचा मुलगा व जजजाबाई यांचा
भाऊ. दुसरे पथक भोसले यांचे त्याचे नेतत्ृ व संभाजी भोसले िहाजीराजे भोसले यांचे बंधू करत होते. यात दोघांचे भांडण झाले व
संभाजी भोसले यांनी दत्ताजीराव जाधवास ठार केल.े हे लखुजी जाधवास समजताच त्यांनी रागाने संभाजी भोसले यांस ठार
केल.े हे सवा िहाजीराजांना समजताच ते समिेर घेऊन सासर्यावर चालून आले यात िहाजीराजे भोसलयांच्या दंडावर वार लागला
या प्रसंगानंतर जजजाबाईंनी आपलया पतीिी एकजनष्ठ राहत आपलया माहेरािी संबधं तोडले. नात्यांना, भावनांना बाजूला सारून
आपलया कताव्यात कसलयाही प्रकारचा कसूर न होऊ देता धैयााने आजण खंबीरपणे आलया प्रसंगाला सामोरे जाण्याचा जजजाबाईंचा
हा गुण जिवाजी राजांत पुरपे रू उतरला होता.
जजजाबाईंची अपत्ये
जजजाबाईंना एकूण आठ अपत्ये होती. त्यापैकी सहा मुली व दोन मुलगे होते. त्यांचा थोरला मुलगा संभाजी हा िहाजी राजांजवळ
वाढला तर जिवाजी राजांची संपणू ा जबाबदारी जजजाबाईंवर होती.
जजजाबाईंना पजहले अपत्य झाले त्याचे नाव तो सहा मजहन्याचा झालयानंतर आपलया मृत दीराच्या नावाप्रमाणे संभाजी ठेवले.
त्यानंतर त्यांना ४ मुले झाली; चारही दगावली. ७ वर्ााचा काळ जनघून गेला. १९ फेब्रवु ारी १६३० फालगुन वैद्य तृतीया
सूयाास्ताच्या वेळी जिवनेरी येथे जजजाबाई यांना मुलगा झाला. मुलाचे नाव जिवाजी ठेवले.
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राजांचे संगोपन आजण कुिल कारभार :
जिवाजी १४ वर्ाांचा असताना िहाजीराजांनी त्यांच्या हाती पुण्याची जहागीर सुपतू ा केली. अथाातच जहागीरीची वजहवाट
लावण्याची जबाबदारी जजजाबाईंवर येऊन पडली. कुिल अजधकार्यांसमवेत जजजाबाई आजण जिवाजी पुण्यात येऊन दाखल
झाले. जनजामिाही, आजदलिाही आजण मोगलांच्या सततच्या स्वार्यांमळ
ु े पुण्याची अवस्था अजतिय भीर्ण होती. अिा
प्रजतकूल पररस्स्थतीत त्यांनी दादोजी कोंडदेव यांच्या सोबत नेटाने पुणे िहराचा पुनजवाकास केला. सोन्याचा नांगर घडवून त्यांनी
िेतजमीन नांगरली, स्थाजनक लोकांना अभय जदले. जिवाजीच्या राजांच्या जिक्षणाची जबाबदारी पेलली. जजजाबाईंनी जिवाजीला
पारतंत्र्यात सुरू झालेलया आजण स्वातंत्र्यात संपलेलया रामायण, महाभारतातील गोष्टी सांजगतलया. सीतेचे हरण करणार्या रावणाचा
वध करणारा राम जकती पराक्रमी होता, बकासुराचा वध करून दुबळ्या लोकांची सुटका करणारा भीम जकती पराक्रमी होता, वगैरे.
जजजाबाईंनी जदलेलया या संस्कारांमुळच
े .जिवाजीराजे घडले. जजजाबाईम्नी नुसत्याच्गोष्टी सांजगतलया नाहीत तर सदरेवर िेजारी
बसवून राजकारणाचे पजहले धडेही जदले.
जिवरायांच्या मनात कतृत्ा वाची जठणगी टाकतानाच जजजाबाईंनी त्यांना राजनीतीही जिकजवली. समान न्याय देण्याची वृत्ती आजण
अन्याय करणार्याला कठोरात कठोर जिक्षा देण्याचे धाडस जदले . िस्त्रास्त्रांच्या प्रजिक्षणावर स्वत: बारकाईने लक्ष ठेवले .
िहाजीराजांची कैद व सुटका, अफझलखानाचे संकट, आग्रा येथनू सुटका अिा अनेक प्रसंगांत जिवरायांना जजजाबाईंचे मागादिान
लाभले. जिवराय मोठ्या मोजहमांवर असताना, खुद्द जजजाबाई राज्यकारभारावर बारीक लक्ष ठेवत असत. आपलया जहाजगरीत
त्या जातीने लक्ष घालत. सदरेवर बसून स्वत: तंटे सोडवत.
जीवन :
िहाजी राजे बंगळूरात वास्तव्यास असतांना जिवाजीराजांच्या आई व वजडलांची चोख जबाबदारी जजजाबाईंनी मोठया कौिलयाने
पेलली. सईबाईंच्या पश्चात संभाजी राजांचीही संपणू ा जबाबदारी त्यांनी उचलली.
राजांच्या प्रथम पत्नी, सईबाईंचे भाऊ बजाजी जनंबाळकर यांना जुलमाने बाटवण्यात आले होते. त्यांची जहंदू धमाात परत येण्याची
इच्छा होती, राजांचाही त्याला पाजठंबा होता. या धमाराजकारणात जजजाबाई राजांच्या पाठीिी ठाम उयाया राजहलया. एवढेच नव्हे
तर राजांची कन्या सखुबाईंना, बजाजी जनंबाळकरांच्या मुलाला देऊन त्यांनी राज-सोयरीक साधली आजण बजाजींना पूणपा णे
धमाात परत घेतले. या संपणू ा प्रकरणात त्यांचा द्रष्टेपणा व सजहष्णूता जदसून येत.े
राजांच्या सवा स्वार्यांचा, लढायांचा तपिील त्या ठेवत. त्यांच्या खलबतांत, सल्ला मसलतीत भाग घेत. राजांच्या गैरहजेरीत
स्वत: राज्याची धुरा वहात. जिवाजी राजे आग्र्याच्या कैदते असताना राज्याची पूणात: जबाबदारी उतारवयातही जजजाबाईंनी
कौिलयाने जनभावून नेली.
जिवाजी राजांचा राज्याजभर्ेक व जहंदवी स्वराज्याची स्थापना पाहून राज्याजभर्ेकानंतर बारा जदवसांनी १७ जून, इ.स. १६७४ ला
त्यांनी स्वतंत्र जहंदवी स्वराज्यात िेवटचा श्वास घेतला, आपलया वयाच्या ८० व्या वर्ी जजजाबाईंचे रायगडाच्या पायथ्यािी
असलेलया पाचाड गावी वृद्धापकाळाने जनधन झाले,या गावी राजमाता जजजाबाईंची समाधी आहे.
जजजाबाई ही आपलया मनात तयार असलेली जहंदवी स्वराज्याची संकलपना प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी छत्रपती जिवरायांना
ज्ञान, चाररत्र्य, चातुय,ा संघटन व पराक्रम अिा राजस व सत्त्वगुणांचे बाळकडू देणार्या राजमाता होय.
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