
રાણી લક્ષ્મીબાઈ 

    ઝાઁવી ની યાણી રક્ષ્ભીફાઈ (૧૮૨૮ - ૧૭ જૂન ૧૮૫૮) 
ઝાઁવી યાજ્મ ની યાણી શતા. તેઓ વન ૧૮૫૭ ના બાયતીમ 
સ્લતન્ત્રતા વન્ત્રાભ  ની નાયમકા શતા. તેભનો જન્ત્ભ કાળી 
(લાયાણવી)ભાં તથા ભૃત્મુ ગ્લાયરમયભાં થમુ.ં તેભનું 
નાનણનું નાભ નાભ ભયનકયણિકા શતું ણ રાડભાં તેભને 
ભનુ કશેતા. તેભના યતા નું નાભ ભોયોંત તાંફે શતું અને 
તેઓ એક ભશાયાષ્ટ્ર ીમન બ્રાહ્મણ શતા. તેભની ભાતા 
બાગીયથીફાઈ એક વુવન્ત્કૃત , ફુયિભાન અને ધાયભિક ભહશરા 
શતી. ભનુ જ્માયે ચાય લિ ની શતી ત્માયે તેભની ભાઁ નું મ્રત્મુ 
થમુ.ં તેભનું ારન યતાએ જ કમુિ શતુ. ભનુ ને નાનણભાં ળાસ્ત્રોં ની યળક્ષા ની વાથે ળસ્ત્રોં 
ની યળક્ષા ણ ભી. તેભનો યલલાશ વન ૧૮૪૨ ભાં ઝાંવી ના યાજા ગંગાધય યાલ યનલારકય 
ની વાથે થમો, અને તે યીતે તેઓ ઝાંવી ની યાણી ફન્ત્માં. યલલાશ થી તેભનું નાભ રક્ષ્ભીફાઈ 
યાખલાભાં આવ્મુ.ં વન ૧૮૫૧ ભાં યાણી રક્ષ્ભીફાઈએ એક ુર ને જન્ત્ભ આપ્મો ણ ચાય 
ભશીનાની ઉંભય ભાં જ તેનું ભૃત્મુ થમું. વન ૧૮૫૩ ભાં યાજા ગંગાધય યાલ નું સ્લાસ્્મ ખૂફ 
ફગડ્યુ એટરે તેભને દત્તક ુર રેલાની વરાશ આલાભાં આલી. ુર દત્તક રીધા છી યાજા 
ગંગાધય યાલનું ભૃત્મુ ૨૧ નલેમ્ફય ૧૮૫૩ ભાં થમુ.ં દત્તક ુરનું નાભ દાભોદય યાલ યાખલાભાં 
આવ્મું. 

 અંગં્રજ રાજનીતિ 

                      ડેરશાઉવી ની યાજ્મ શડલાની નીયત - ખારવા નીયત - અનુવાય , 

અંરેજોએ દાભોદય યાલ - જ ેએ વભમે ફારક શતા -ને ઝાંવી યાજ્મ નો ઉત્તયાયધકાયી ભાન્ત્મ 
ન કમો , તથા ઝાંવી યાજ્મને અંરેજ યાજ્મભાં ભેલી દેલાનો યનશ્ચમ કયી રીધો. ત્માયે યાણી 
રક્ષ્ભીફાઈએ અંરેજ લકીર જોહ્ન રંગ ની વરાશ રીધી અને રંડન ની અદારતભાં ભુકદભો 
દાખર કમો. ભુકદભા ભાં ખૂફજ દરીરો થઇ યંતુ આખયે તેને યફનરામક ગણલાભાં આવ્મો. 
અંરેજી અયધકાયીઓ એ યાજ્મનો ખજાનો જપ્ત કયી યરધો અને તેભના યત ના ઋણ ને 
યાણીના વાયરમાણાભાંથી કાી રેલાભાં આવ્મુ. આ વાથે જ યાણીએ ઝાંવીના યકલ્લા ને છોડી 
ને ઝાંવીના યાણીભશેરભાં યશેલા જલું ડુ્ય. ણ યાણી રક્ષ્ભીફાઈએ કોઇ ણ કીભત ય 
ઝાંવી યાજ્મ ની યક્ષા કયલાનો યનશ્ચમ કયી યરધો શતો. 

 ઝાંસી નું યુદ્ધ 

                              ઝાંવી ૧૮૫૭ના યલપ્રલનું એક પ્રભુખ કેન્ત્ર ફની ગમંુ શતુ જ્માં 
હશંવા પાટી નીકી શતી. યાણી રક્ષ્ભીફાઈએ ઝાંવી ની વુયક્ષાને વુદૃઢ ષ કયલાનું ળરૂ કયી હદધુ 
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અને એક સ્લમંવેલક વેનાનં વંગઠન કયલાનું પ્રાયમ્બ કમુિ. આ વેનાભાં ભહશરાઓંની બયતી 
ણ કયલાભાં આલી અને તેભને મુિ પ્રયળક્ષણ ણ આલાભાં આવ્મુ. વાધાયણ જનતાએ 
ણ આ યલરોશભાં વશકાય આપ્મો. 

                        ૧૮૫૭ના વપ્ટેમ્ફય તથા ઓક્ટોફય ભહશનાભાં ડ ષોવી યાજ્મો ઓયછા 
તથા દયતમાના યાજાઓંએ ઝાંવી ઉય આક્રભણ કમુિ. યાણીએ વપતા ૂલિક તેભને શયાવ્મા. 
૧૮૫૮ના જાન્ત્મુઆયી ભહશનાભાં અંરેજ વેનાએ ઝાંવી તયપ આગ લધલાનું ચારંુ કમુિ અને 
ભાચિ ભશીનાભાં ળશેય ને ઘેયી રીધુ. ફે અઠલાડીમાની રડાઈ છી અંરેજ વેનાએ ળશેય ઉય 
કબ્જજો કયી રીધો. યન્ત્તુ યાણી , દાભોદય યાલની વાથે અન્ત્રેજોં થી ફચીને બાગી જલાભાં 
વપ થઇ. યાણી ઝાંવીથી બાગીને કારી શંચી અને ત્માં તાત્મા ટોેને ભી. 


