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�ेय: 
 

टंकन : �व�ा दळवी 
 

मु !तशोधन : सोनाल$ सह%बु& े
 

मुखप*ृ : सोनाल$ सह%बु& े
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अनु+म,णकाअनु+म,णकाअनु+म,णकाअनु+म,णका::::    
 

 

 

अंक प हलाअंक प हलाअंक प हलाअंक प हला                4444 

अंक अंक अंक अंक दसुरादसुरादसुरादसुरा            18181818 

अंक अंक अंक अंक 0तसरा0तसरा0तसरा0तसरा            28282828 

अंक अंक अंक अंक चौथाचौथाचौथाचौथा            39393939     

अंक अंक अंक अंक पाचवापाचवापाचवापाचवा        51515151        

अंक सहावा अंक सहावा अंक सहावा अंक सहावा         62626262 

अंक सातवाअंक सातवाअंक सातवाअंक सातवा            81818181
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अंक प हलाअंक प हलाअंक प हलाअंक प हला    
______________________________________________________________________________________ 

    पद- ( राग- खमाज; ताल –धमुाळी) 

   पंचतंुड नर?ंडमालधर पाव@तीश आधीं नBमतC॥ 

�वEनवग@नग भGन कराया �वEनेHर गणप0त मग तो॥ पंच॰॥ Jु॰॥ 

      काBलदासक�वराजरKचत हL गानीं शाकंुतल रKचतC॥ 

  जाणु0नयां अवसान नसे हL महMकृMयभर BशNरं घेतC॥ 

   ईशवराचा लेश Bमळे तNर मूढयS शेव ट ंजातो॥ 

          या TयायL बलवMक�व 0नजवाUपुVपीं रBसकाच@न कNरतो ॥ पंच॰॥ 

 

(सुWधार Xवेश कNरतो) 

 पद- ( राग- कालगडंा ; ताल –धुमाळी) 

(चाल-भीमा0तर$ं एका वस�वलL नगर) 
 

अ*मू0त@ परमेश सदाBशव तुZहां Bशव देवो ॥ 

    य!पूा�वण �वH न हा �वHास [दयीं भरवो ॥ अ*॰॥ Jु॰॥ 

     \ZहोMप]ीपू�व@ल जL जल?प तोKच जाणा॥ 

�वKधहुतह�वधारण करणारा तोKच अिGनराणा॥ 

 ह�व, होता, र�व, शBश, नभ, भूBम, वायू तोKच Zहणा॥ 

       ऐशा या तनंुचा �वामी तो दNुरत सव@ पळवो ॥ अ*॰॥ 

 

सूWधारसूWधारसूWधारसूWधार : (पड�ाकडे पाहून) �Xये, जर पड�ातील काम आटपले असेल. तर घटकाभर इकडे ये. 
           (नट$ Xवेश कNरते) 

नट$नट$नट$नट$ :::: Xाणनाथ, ह$ आले. आज कोणचा खेळ करायचा Mयाची आcा करावी. 

सूWधारसूWधारसूWधारसूWधार:::: 
 

                साकd 
                ( राग- जोगी; ताल –धुमाळी) 

                 सकलकलागुणवे]े पंeडत आज सभेमKध ंअसती॥ 

यांना तोषावया पा हजे काBलदासक�वसुकृती॥ 

दVुकर बहु आहे | सखये रंग�थल पाहे॥ 

Zहणु0न सांगतC भलती सलती gयथ@Kच नाटकरचना॥ 

अBभcानशाकंुतल तMकृ0त दावु0न सुखवंू यांना॥ 

पाWL तीं सजवीं ॥ माझा KचतंाGनी �वझवीं॥ 
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नट$नट$नट$नट$    :::: Xणवiलभा, 
 

               jोक –कामदाव]ृ 

        ( राग- आलैयाlबलावल; ताल –धुमाळी) 

            खेळ चांगला वेषधर बरे | 

           असBलयावर$ काय भय बरL॥ 

            थोर तूमची नाmयकiपना | 

           �व दत ती असे या महाजनां॥ 

 

सूWधारसूWधारसूWधारसूWधार    :::: सखे, असे जर$ आहे तर$ Mयातील तुला मम@ सांगतो. ऐक –  

 दडंी 
( राग- ल$लांहर$; ताल –दादरा) 

          पंeडतांना संतोष होय तो कdं॥ 

       न वद मजला तंू कुशल नाmयपाकdं॥ 

         जर$ मानव तnयार होय खासा॥ 

        तर$ आMमीं मन धर$ अ�वHासा॥ 

 

नट$नट$नट$नट$    :::: होय, तसेच का होईना; पण आता पुढे काय करायेच Mयाची आcा gहावी. 

सूWधारसूWधारसूWधारसूWधार    :::: या सभाजनांoया कानांस तpृ करणाq या संगीतावाचून दसुरे काय? याकNरता थोडे गायन 

कर. 

नट$नट$नट$नट$    :::: गायन कर�या�वषयी आcा होत आहे. पण कोणMया ऋतूचे वण@न कtन गायन कt बरे? 

सूWधारसूWधारसूWधारसूWधार    :::: सखे, नुकताच लागलेला व �व�वध उपभोगानंा योGय अशा vा wीVम ऋतूला उxेशून   

गायन कर. पाहा या ऋतूत काय मौज आहे ती- 

सवाई 
      ( राग- भूपाळी; ताल –दादरा) 

शीत उदकdं आंघोळ | क?ं होत उतावीळ॥ 

वyृछाया सो{वळ | फार वेळ झCप दे॥ 

अ�तमानीं आनंद | वायु सुटत मंदमंद॥ 

कुसुBमपाटलसौगंध | घमघमाट सूटती॥ 

नट$नट$नट$नट$    :::: बरे तर, गायन करते. 

             ठंुबर$ 
       ( राग- खमाज; ताल – पजंाबी ठेका) 

        ( चाल- दधुबेचन मै ना जाऊं दnया)  

आज मज सहज आला उiहास | 

�फुरण [द0य ंघडे कसL गायनास॥ आज मज॰॥Jु॰॥ 
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ऋतू wीVम कसा घeडव बहार$॥ 

अKध ंतप�व सुख�व खास॥ आज॰॥ १ ॥ 

फुलL Bशरसांची मधुप�वचंुlबत॥ 

�वBशNरं घाBल0त दा�व0त प0तस॥ आज॰ ॥ २ ॥ 

0नशीं चांद�यांत काBमनी कर$तात॥ 

हसत खेळत सुख�वलास ॥ आज॰॥ ३ ॥ 

 

सूWधारसूWधारसूWधारसूWधार    :::: वाहवा वाहवा! फार उ]म गायन केलेस! तु�या या मधुर गायनाकडे Kच]व]ृी गंुगून     

गेiयामुळे सव@ सभा KचWाXमाणे होऊन गेल$. तर आता कोणते नाटक कtन यांना संतोषवावे बरे? 
 

नट$नट$नट$नट$    :::: महाराज, हे काय? मघाच नाह$ का सांKगतले, कd अBभcान शाकंुतल नाटकाचा खेळ 

करायचा Zहणून?  

सुWधारसुWधारसुWधारसुWधार    :::: �Xये, बर$ आठवण केल$स. या वेळी मला अगद$च �वसर पडला होता. कसा जर 

Zहणशील,- 

साकd 
( राग- जोगी; ताल – धुमाळी) 

तु�या मधुर गानाoया नादL वेडावु0न हा गेला॥ 

जसा भूप दVुयंत पहा हा हNरणL ओढु0न आ,णला॥ 

जाऊ चल भाय� | आZहां असती बहु काय�॥ 

 

(सूWधार व नट$ जातात) 

ह$ Xह$ Xह$ Xह$ X�तावना झाल$�तावना झाल$�तावना झाल$�तावना झाल$.... 
(तदनतंर हNरणामागे लागलेला सार�यासह दVुयतं राजा रथात बसून Xवेश  कNरतो) 

सारथीसारथीसारथीसारथी    :::: (राजाकडे व मगृाकडे पाहून) 

साकd 
( राग- जोगी; ताल – धुमाळी) 

दौरत है मगृ चल$ आपकd मूरत धनुख चढाके॥ 

छव  दखती ये हरन �पछे ज� Bशवजी जंगल भटके॥ 

ताNरफ करनेकंू॥ अUकल न ह ंये बंदेकंू॥ 

 

राजाराजाराजाराजा    :::: सूता, या हNरणाने आZहांला बरेच लांब आ,णले; आणखी �कती दरू जावे लागणार हे कळत 

नाह$. 
        पद- (राग- lबहा; ताल- द$पचंद$) 

                  काय बेmया हNरणाKच मजा तNर वायुगती पळतो॥ पहारे॥ 

          मुरडु0न वरेचवर रथ बघतां �कती संुदर  दसतो॥ पहारे॥ Jु॰॥ 

  बाणभयL माKगल तनु पुढती अवळु0न कशी धNरतो॥ पहारे॥ 
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         बहु थकला मुख पस?0न च�व@त तणृ गाBळत जातो॥ पहारे॥ 

                    चार$ पद पोटाBस धरोनी चLडुपर$ उडतो॥ पहारे॥ 

       वाटे जातो नभपंथेची भूBमस नच Bशवतो॥ पहारे॥ काय॰॥ 

 

(च�कत होऊन) अरे, आपण मागोमाग जात असून मगृ इतUयात  दसतो न  दसतोसा झाला! 
 

सारथीसारथीसारथीसारथी    :::: अिज महाराज, अबतक र�ता बहुत खाचख�डेका था, इसBलये घोडेके बागदवाल जोरसे  

खींचकर रथ आ ह�ते चलाया, इस वा�ते यह हरन आपसे दरू रहा | वाहवा! देखो सरकार, अब 

र�ता बहुत सफा Bमला, अब उसको पकडनेको देर नह$ं लगेगी! 

राजाराजाराजाराजा    :::: असे काय? तर मग घोडयाचे दोर सैल सोड पाहू! 

सारथीसारथीसारथीसारथी    :::: जो हुकूम! (रथास वेग देऊन) महाराज, बागदवाल ढ$ले करनेमे ये तुरंगम पवनके माफक 

चल रहे ह� | देखो- 

साकd 
(राग- जोगी; ताल- धुमाळी) 

छा0त पसारे कान उठाया किiग न हाले Bशरकd॥ 

चरन धूBलकुभी Bमलन न दे Uया ईषा@ आई मगृकd॥ 

देखो राजाजी॥ कैसे चलते ये तेजी॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: खरोखर, सूया@oया व इं!ाoया घोडयालाह$ हे घोडे िजंकतील यात संशय नाह$. रथवेगामुळे 

माझी कशी ि�थती झाल$ आहे. पाहा— 

पद— (राग–हमीर कiयाण; ताल–धुमाळी) 

  लहान व�तु ती �थूल  दसल$॥ 

  तुटकd वाटे कु,ण जुडल$॥ 

  सहजकु टला सरला झाल$॥ 

             जवBळ न बाजुस अथवा आतां दरू न मज कांह$ं॥ 

 

पाहा, आता याला ठार माtन टाकतो. (बाणाचा नेम Kधरतो) 

(पड�ात श�द होतो) 

  ओवी 
(राग– मiहार) 

हां हां दVुयंत भूपला॥ 

आवर$ रे बाण आपुला॥ 

आ�मींoया हNरणबाला॥ 

gयथ@ माtं नको रे॥ 

 

सारथीसारथीसारथीसारथी    :::: (ऐकुन व पाहुन) सुनो माBलक, आपने इस हरनके उपर बान चढाया; ले�कन दरZयानमे 

�कतने एक बZमन आ के खडे रहे है | 



 8

राजाराजाराजाराजा    :::: (अंमळ घाबtन) असे काय, तर रथ उभा कर बरे! 

सारथीसारथीसारथीसारथी    :::: जो हुकूम! (रथ उभा कNरतो) 
                           (तदनतंर दोन BशVयांसह वखैानस येतो) 
 

वैवैवैवैखाखाखाखाननननसससस:::: हां हां दVुयंत भूपला० (ह$ पूव�� ओवी पुनः Zहणतो) 

       पद–(राग–आनदंभैरवी; ताल–धमुाळी) 

(चाल–बारे �वभीषण बोलतसे) 

शBशकुल भूषण गुणवंता | 

  ऐके मgदच दVुयंता ॥ Jु॰॥ 

  अGनी पुVपांवNर जसैा॥ 

  टाकंु नको शर मKृग ंतैसा॥ 

  कोठL  मदृतुनु मगृ ऐंसा॥ 

  कोठL  बाण तुझा प�वसा॥ 

  या�तव आवNर नेम कसा॥ 

  तपोव0न ंन कर$ं हL सहसा ॥ चाल॥ 

     पीeडतजनद:ुखाBस हराया श�L धीमंता॥ 

  असती तव बा बलवंता॥ 

 

राजाराजाराजाराजा    :::: गु?वय@, आcXेमाणे हा बाण काढून घेतला. 

वैखानवैखानवैखानवैखानसससस    :::: पु?वंशातiया कुलद$पकाला हेच योGय आहे. 

                                       दडंी 
                             (राग–ल$लांबर$; ताल–दादरा) 

जTम {याचा पु?वंBश असे झाला॥ 

असL करणL हL योGय असे Mयाला॥ 

(वर हात कtन) 

तूज ऐसा सदगुणी पुW होवो॥ 

च+वत� पद तया Xाp होवो॥ 

दोTह$ BशVय दोTह$ BशVय दोTह$ BशVय दोTह$ BशVय :::: (वर हात कtन) राजा, खरोखर तुला च+वत�च पुW होईल. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (नम�कार कtन) तथा�तु महाराज! 

वैखानसवैखानसवैखानसवैखानस    :::: राजा, सBमधा आण�याकNरता आZह$ 0नघालो आहो. माBलनी नद$oया तीर$ हा 

क�वमहष�चा आ�म  दसत आहे. जर तुला अTय काय@ नसेल तर 0तकडे जाऊन आ0तKथसMकार 

घेणे योGय आहे. आणखी – 

साकd – (राग–जोगी; ताल–lWताल) 

रZय आ,ण 0न�व@Eन अशीं ऋ�षकम� पाहु0न तुजला॥ 

 कळेल भूपा कोठवर$ तव बाहु रा,ख या म हला॥ 

आiयावNर येथL॥ जा नच गेiया�वण तेथL॥ 
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राजाराजाराजाराजा    :::: कुलपती क�वमहष� आ�मात आहेत काय? 

वैखानसवैखानसवैखानसवैखानस    :::: कोणी पाहुणे आले असता Mयांचा सMकार कर�याचे काम कTया शकंुतलेला सांगून 0तला 

काह$ द*ु wह आले होते Mयांची शातंी कर�याकNरता नुकतेच ते सोमतीथा@ला गेले आहेत. 

राजाराजाराजाराजा    :::: बरे, 0तलाच भेटू; 0तoया मुखाने क�वऋषीला माझी पू{यबु�द$ कळून येईल. 

वैखानसवैखानसवैखानसवैखानस    :::: आZह$ येतो तर आता. 
  (वखैानस BशVयांसह 0नघनू जातो) 

राजाराजाराजाराजा    :::: सूता, घोडे चाल$व, या पु�या�माoया दश@नाने आMZयाला प�वW कt. 

सारथीसारथीसारथीसारथी    :::: जो हुकूम! (रथ चाल�वतो) 

राजाराजाराजाराजा    :::: (चहंूकडे पाहून) सूता, हा Xदेश तपोवनाचा आहे, हे सांKगतiयावाचून कळत आहे पाहा. 

सारथीसारथीसारथीसारथी    :::: कैसे Uया महाराज? मुझे कुछ नह$ं मालूम होता॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: तुला  दसत नाह$ काय? हे पाहा – 

अंजनीगीत 

(राग–,झझंोट$; ताल–धुमाळी) 

शु+चंचंूतुनी वyृाखाल$ं | राजKगq याचीं कणसL पडल$ं॥ 

इंगु द फोडूनी Kचकट जाहल$ | उपलतती बघ ह$ ॥१॥ 

�वHासा�तव हNरण न भीती | वiकलL धुउनी नेतांना ती॥ं 

�व हर$oया मागा@वNर  दसती |  रेखा उदकांoया ॥२॥ 

पवनचपल पाटांचे पाणी | झुळझुळ वाहे त?मूलांतु0न | 

पiलवकातंी गेBल �फरोनी | धू�L होमाoया ॥३॥ 

बघ इकडे या उपवनभागीं | दभ@ कापुनी नेiया जागीं॥ 

हNरण बालकL  बघ�याजोगीं | खेळ0त आनंदL ॥४॥ 

सारथीसारथीसारथीसारथी    :::: सरकार, सब बराबर है | 

राजाराजाराजाराजा    :::: (काह$सा पढेु जाऊनी) सूता, आ�मातiया ऋषींना Wास होईल, याकNरता रथ येथेच उभा कर. 

मी खाल$ उतरतो. 

सारथीसारथीसारथीसारथी    :::: खडा �कया | 

राजाराजाराजाराजा    :::: (उत?न) मला तपोवनात न�वेषानेच गेले पा हजे. या कNरता हे घे. (अंगावर$ल दाKगने, शलेा 

व धनVुय देतो.) सूता, ऋषींचे दश@न घेऊन मी परत येईपय�त या घो�यांना पाणी पाजून 

थोपटूनथापटून हुषार क?न ठेव. 

सारथीसारथीसारथीसारथी    :::: जो हुकूम! (रथासह 0नघनू जातो)  

राजाराजाराजाराजा    :::: (इकडे 0तकडे  हडूंन पाहून) हेच आ�माचे gदार. तर आता Xवेश करावा. (Xवेश क?न) 

माझा उजवा बाहू का बरे �फुरण पावतो? – 

साकd 
(राग–जोगी; ताल–धुमाळी) 

 शां0त�थल हL बाहू�फुरणL फळ तL क� से BमळतL॥ 

 अथवा भ�वतgयgदारL चहंुकडे दैव फळफळतL॥ 
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 शंका कां Eयावी | �वKधची स]ा ती पहावी॥ 

 

(पड�ात– 'स�यांनो इकडे या, इकडे या.') 
 

राजाराजाराजाराजा    :::: (कान देऊन) अरे, बागेत द�yणेoया बाजूस कोणी बोलत आहेत; 0तकडचे जावे. ( हडूंन 

पाहून) अरे, या तप�वीकTयका आपआपiया वयाXमाणे लहानमो�या घागर$ कडेवर घेऊन लहान 

लहान झाडांना पाणी घाल$त इकडेच येत आहेत. (0नरखून पाहून) काय यांची �वtपे संुदर आहेत 

तर$! – 

 पद – (राग–ल$लांबर$; ताल–धुमाळी) 

  (चाल – बाळा Zहणसी पा,ण रे पाणी) 

 �कती मधुर tप तNर यांचे |  

 मम नेW धTय आिज साचे॥ 

 नपृमं दNरं यापNर कैचL | 

 वन हर$ सMव बागेचL॥ 

 �क0त वणु@ येइना वाचे | 

 vा बघतां काBम न वांचे । 

 हळुहळु चमक0त बागLतु0नया | 

 �व�ुiलता तशा या ऋ�षजा॥  

 भाGयोदय माजा॥ 

आता vा छायेखाल$ उभे राहून यांची वाट पाहू. ( वाट पाहत उभा राहतो) 

(तदनतंर दोन स�यासंह शकंुतला Xवेश कNरते) 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: स�यांनो, चला इकडे या.  

अनुसयाअनुसयाअनुसयाअनुसया    :::: गडे शकंुतले, मला असे वाटते, का�यपबाबांची Xीती या आ�मातiया वyृावंर तु�यापेyा 

अKधक आहे. कारण, तू जाईoया फुलापेyा सुकुमार असता Mयांनी या झाडांना पाणी घाल�याचे 

काम तुला सांKगतले आहे. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: केवळ क�वबाबांoया आcेवtनच मी हे काम कNरते असे समजू नको. ह$ झाडे मा�या 

स��या भावंडाXमाणे मला आवडतात. (झाडास पाणी घाBलते) 

राजाराजाराजाराजा    :::: काय? ह$च का ती क�वकTया शकंुतला! खKचत तो क�वमहष� फार अ�वचार$ आहे, असे 

समजले पा हजे. पाहा तो  हला या आ�मातल$ क*ाची कामे करायला ला�वतो! 

 पद – (राग– कालगडंा; ताल – धमुाळी) 

 तनु ईची संुदरा | सहजमनोहरा | 

 भूषण कारण नच इस जरा | 

 काय ह$ जातीची अ�सरा | 

 पंकजकोमलतरा | अशा या कर$ | 

 लावी कामा जो खडतरा | 

 भासतो अ�वचार$ मज खरा॥ 
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 वाटे मज हा मुनी | श� Zहणवुनी | 

 तोeडल कमलदलL शBम वनीं | 

 शंका न कNरल �कमपी मनीं॥ 

असो, या झाडांoया आड उभे राहून, मोक�या मनाने या आपआपiयाशी काय बोलतात ते लपून 

ऐकावे. (तसे कNरतो)  

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: सखे अनसूये, या वiकलाची गाठ �Xयंवदेने भार$च बाई घ� बांKधल$ आहे, Mयाने मला 

कसे जखडiयासारखे झाले आहे. तर एवढ$ अZमळ सैल कर पाहू. 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: बरे. (सैल कNरते) 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: (हसत) सखे, तुझे ता?�य घटकोघटकd तु�या अवयवांना वाढवीत आहे; Zहणून ह$ 

वiकलांची चोळी आवळ झाल$ असेल, तर Mया यौवनाल$ दोष दे. मला काय Zहणून?  

राजाराजाराजाराजा    :::: अगद$ खरे बोलल$, – 

 पद – (राग– ,झझंोट$; ताल – lWवट) 

 लोपवल$ बहुत शोभा �ीची वiकलL॥ 

 जा�चL पुVप जLवी Bसतपण� झां�कलL॥ 

 [दयाoया उoच भागावरतींह$ पसNरलL॥ 

 घेवोनी �कंधदेशी गांठोनी सोeडले॥ 

अथवा, जर$ ह$oया या संुदर देहाला हे वiकल अगद$च अयोGय आहे, तथा�प तो एक अलंकारच 

झाला आहे. कारण – 

 पद – (राग– ,झझंोट$; ताल – lWवट) 

 शैवालL यु� ज�से पंकज तL शोभतL॥ 

 शBशमाजीं लांछनाची बहू शोभा द$सते॥ 

 तैसी ह$ वiकलानL �क0त नामी वाटते॥ 

 जातीoया संुदरांना कांह$ंह$ चालतL॥ 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (पुढे पाहून) स�यांनो, vा केसरवyृाची पाने वाq याने हालत आहेत, याव?न जणु काय 

तो मला आपiयाकडे बोल�वतोच आहे असे वाटते; तर 0तकडे जाऊन Mयाचा समाचार घेते. (जाते) 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: सखे शकंुतले, घटकाभर तेथेच उभी राहा. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: अग काय Zहणून, �Xयंवदे? 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: तू Mया वyृाजवळ वेल$Xमाणे शोभत आहेस. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: सखे, Zहणूनच �Xयंवदा Zहणजे गोडबोल$, असे तुला Zहणतात ते उगीच नाह$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: केवळ गोडबोल$ असे नgहे. ह$ अगद$ खरे बोलते. अरे ह$ वेलच! पाहा – 

  पद – (राग– लBलतागौर$; ताल – धमुाळी) 

 (चाल– जनहो �ीपादपद$ं मन ठेवा) 

 नोहे नार$ ह$ चंचल वiल$ ॥ म0त माझी ठसल$ ॥ 

काय ZहणावL इसह$ होती शंका स,खनें ती घाल�वल$ ॥ नोहे नार$॥Jु॰॥ 

 असती लुसलुशीत ओठ इयेचे ॥ पiलव वेल$चे ॥ 
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 बाहू अ0तकोमल गCडस साचे ॥ ढापें ल0तकेचे ॥ 

 अंगी यौवनभर भरला तीचे ॥ पुVपKच नवतीचL ॥ 

                 ऐशी चाल�क बोल�क ल0तका 0नमु@0न �वKधनL कमाल केल$ ॥ नोहे नार$ ह$॰॥ 

अनसूअनसूअनसूअनसूयायायाया    :::: सखे शकंुतेल, ह$ आ�वyृाची �वयंवर�ी, िजचे तू वन{योM�ना Zहणून नाव ठे�वलेस, 

अशा Mया मोगर$oया वेल$ला �वसरल$स का? 0तला नाह$ का पाणी घालायचे? 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: मला माझा �वसर पडेल, पण 0तला नाह$ मी �वसरणार हो. (वेळीजवळ जाऊन पाहून) 

गडे! खरेच – 

 पद – (राग– काफd िजiहा; ताल – lWवट) 

 (चाल – काTहाबनसी वालेने घागNरया फोर$ रे)   

वyृवेल या दोह$ंची जोeड शोभते ॥ कBश ह$ जोeड ॥Jु॰॥ 

सुनवकुसुमता?�यानL  दसत ह$ त?णीपर$ ॥ 

पiलवी पु?षKच भासे आ�त? संुदर मातL॥वyृ॰ ॥१॥ 

   (पहात उभी राहते) 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: अनसूये, वन{योM�नेकडे शकंुतला इतके लy लावून का पाहते आहे याचे कारण तुला 

कळले का? 

अनसूअनसूअनसूअनसूयायायाया    :::: नाह$ बाई, का पाहते आहे सांग बरे! 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: जशी वन{योM�ना आपiया योGय जो आमवyृ Mयास Bमळाल$, तशी मीह$ मा�या 

पतीशी कधी Bमळेन Zहणून. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: हे सगळे तु�याच मनात आहे. (वेल$स पाणी घालते) 

राजाराजाराजाराजा    ::::  हचा जTम क�वाoया �ववा हत �ीपासून झाला नसावा; बहुत क?न ह$ अTयवणा@oया 

�ीoया उदर$ क�वासापून झाल$ असावी. अथवा संशय नकोच – 

 पद – (राग– ल$लांबर$; ताल– धुमाळी) 

 (चाल– भ�ासंाठ� तो जगजेठ� बसैुनी) 

 \ाZहणकTया नgहे ylWया खर$ योGय काBमनी ॥ 

 झाला 0न�य मा�या मनीं ॥ 

 अ0त�े  मम मन इजवरती जात धांव घेउनी ॥ 

 अपाWीं बघत न जL ढंुकुनी ॥ 

 साधंूना ये संशय कव�या व�तूoया Kचतंनी ॥ 

 ठर�वती मनोव]ृी पाहुनी ॥ 

तथा�प  हची आमची भेट झाiयावर ह$ कोण हे कळेलच. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (घाब?न) अगबाई; वेल$ला पाणी घालताच हा ¡मर वेल$तून 0नघून मा�या तCडाभोवती 

0घरmया घालतो आहे. काय तर$ क?? (¡मरबाधेचा अनकुार कNरते) 

राजाराजाराजाराजा    :::: (लोभाने) काय या ¡मराचे भाGय तर$– 

 पद– (राग–कालगडंा; ताल– धुमाळी) 

 वीरा ¡मरा जTमु0न साथ@क केलL तंू या जगीं ॥ 
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 बसलC �वचारातं आिZह उगी ॥ 

 या Xमदेoया व+कटाyा पाW होBस तंू ग�या ॥ 

 अमुoया ग¢फा म0न ंकोर�या ॥ 

 कांपत थरथर 0तजवNर टा�कBश सरसावु0नयां उ�या ॥ 

 कण�कKथBस गो�* सवंग�या ॥ 

 ,झडकाNरत असतां 0नजह�तL मानेनL वांक�या ॥ 

 पीशी अधरामतृ फाक�या॥ 

 ईoया जातीची ती शंका काढु0न म0न ंवाउगी॥ 

 बसलC �वचारात आिZह उगी॥ 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: हा दांडगा नाह$ ऐकत. दसुर$कडे तर$ जावे. (¡मराकडे पाहून) काय, इकडेह$ मा�या 

पाठ�ला लागून आला? (घाब?न) स�यांनो, सोडवा ग मला सोडवा! पाहा, या द*ु भंुGयाने कशी 

माझी पाठच  घेतल$. 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: (हसून) अग आZह$ सोड�वणार कोण? दVुयंत राजाला हाक मार. कारण तपोवनातल$ 

संकटे राजानेच दरू करावयाची. 

राजाराजाराजाराजा    :::: आता ह$ वेळ पुढे जा�याला फार चांगल$ आहे. हां, Bभऊ नका, Bभऊ नका – अरे, पण मी 

राजा आहे असे ओळखून Mया lबचकतील. बरे, Mयांना काह$ तर$ सांगता येईल. 

शकंुतला : (दोन पावले जाऊन पाहून) काय? इकडेह$ आला? 

राजाराजाराजाराजा    :::: ( Mवरेने जवळ जाऊन) हां खबरदार, दजुना@चा शा�ता पौरव राजा प�ृवी पालन कर$त असता, 

कोण रे तो द*ु या मु0नकTयेला Wास देत आहे! 
 

 (एकाएकd राजा आला असे पाहून सव@जणी �व�मय कNरतात) 
 

अनसूअनसूअनसूअनसूयायायाया    :::: महाराज, फारशी काह$ वाईट गो* झाल$ नाह$. (शकंुतलेकडे बोट क?न) ह$ आमची 

�Xयसखी ¡मराला Bभऊनू ओरडल$, दसुरे काह$ नाह$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (शकंुतलेसमोर येऊन) का, तुZह$ खुशाल आहा ना? 

अनसूअनसूअनसूअनसूयायायाया    :::: हो, आपiयासार�या पाहु�यांचे दश@न झाले Zहणजे आZह$ खुशालच. सखे शकंुतले, 

पण@कु टकेत जा आ,ण फलBमK�त अEय@ घेऊन ये. पाय धुवायला पाणी vा घागर$त आहेच. 

राजाराजाराजाराजा    :::: तुमoया या गोड गोड भाषणानेच माझे आ0त�य झाले. दसुरे उपचार नकोत. 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: महाराज, आपण फार �मलातसे  दसता; तर या सातवणाoया वyृाखालoया ओmयावर 

दाट छाया आहे, तेथे बसून घटकाभर �व�ांती तर$ Eयावी. 

राजाराजाराजाराजा    :::: तुZह$ह$ या- पाणी घाल�याoया कामाने दमलेiयाच आहा. 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: सखे शकंुतले, या पाgह�यांoया मज�Xमाणं आZहांला वागले पा हजे. चल ये तर, बसू 

या. (सव@जण बसतात) 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (आपiयाशी) देवा, काय बरे चमMकार! या पु?षाला पा हiयापासून तपोवनात न होणारे 

�वकार मा�या मनात उMपTन होतात. 
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�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: (अनसूयेoया कानात) अनसूये, मोठा चतुर, भारद�त, गोड, बोलणारा आणखी परा+मी हा 

कोण असेल बरे? 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: सखे, मलाह$ ह$च उMकंठा आहे. �वचारतेच यांना. (उघड, राजाकडे मखु कtन) महाराज, 

आपiयाशी आZह$ मुल$ंनी भाषण केले तर$ आपण रागवणार नाह$, असे या मधुर भाषणावtन 

समजले; Zहणून �वचारायला धैय@ येऊन काह$ �वचारावेसे वाटते; तर �वचा? का ?  

राजाराजाराजाराजा    : हो, हो, खुशाल �वचारा. 

अनसूअनसूअनसूअनसूयायायाया    :::: आपण उMपTन होऊन कोणMया राजाचा वंश शोभ�वला? आपण इकडे आiयाने कोणMया 

देशातले लोक आपiया �वयोगद:ुखाने झुरत आहेत? आणखी या सुकुमार देहाला या तपोवनात 

ये�याची पीडा कशाकNरता  दल$? 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (�वगत) मेiया वे�या मना, gयथ@ तळमळू नको! तुला जे पा हजे होते तेच अनसूयेने 

�वचारले. 

राजा राजा राजा राजा : (आपiयाशी) आता खरे नाव सांगावे तर$ कसे, आणखी लपवावे तर$ कसे? बंरे, असेल  

सांगावे. मुल$ंची समजूत घाल�याचे काय जड आहे.(उघड) बाई, {याला पौरव राजाने धमा@Kधकारावर 

नेमला तो मी येथiया तुमoया �+या 0न�व@Eन चालiया आहेत कd नाह$ हे पाह�यासाठ� येथे आलो 

आहे. 

अनसूया अनसूया अनसूया अनसूया : तर मग आपiया vा आगमनाने आZह$ सनाथ झालो. 

शकंुतला शकंुतला शकंुतला शकंुतला : (�ृंगारल{जा दाख�वते) 

दोघी स�या दोघी स�या दोघी स�या दोघी स�या : (राजाचा डोळा व शकंुतलेची चे*ा पाहून शकंुतलेoया कानांत) सखे, आज 

का�यपबाबा घर$ असते तर फार चांगले झाले असते. 

शकंुतला शकंुतला शकंुतला शकंुतला : (रागावून) असते तर काय झाले असते? 

दोघी दोघी दोघी दोघी : आपiया िजवाहून आवडती अशी व�तू या पाgह�यांना देऊन Mयांना सुखी केले असते. 

शकंुतला शकंुतला शकंुतला शकंुतला : (कपाळास आ�या घालून) तुZह$ दोघीजणी हवे ते बडबडा. तुमचे बोलणे मी ऐकायचीच 

नाह$.  

राजा राजा राजा राजा : मलाह$ या तुमoया सखी�वषयी काह$ �वचारावयाचे आहे. 

अनसूया अनसूया अनसूया अनसूया : महाराज, खुशाल �वचारा; आमoयावर हा अनुwहच आहे.  

राजा राजा राजा राजा : भगवान का�यपऋषी है नै� क \Zहचार$ आहेत असे ऐकतो. आणखी ह$ तुमची सखी 

Mयांची कTया, हे कसे? 

अनसूया अनसूया अनसूया अनसूया : ऐकावे महाराज, �वHाBमW Zहणून कोणी मोठा राजष� आहे. 

राजा राजा राजा राजा : होय, ऐक�यात आहे. 

अनसूया अनसूया अनसूया अनसूया : तो आमoया सखीचा जनक होय. Mयाने लहानपणीच इला टा�कल$. तेgहा इचे संगोपन 

क�वबाबांनी केले, Zहणून Mयांनाच इचे �पता असे Zहणतात. 

राजा राजा राजा राजा : "Mयांनी इला टा�कल$" हे श�द ऐकून फारच चमMकार वाटतो. तर इची सव@ कथा सांगा. 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: ऐका –  

    तो �वHाBमW राजष� पूव� गौतमी नद$oया तीर$ मोठ� उw तप�या@ कर$त बसाल असता 

देवांना भय उMपTन होऊन, Mयांनी Mयाoया तपाचा भंग कर�याकNरता 0नयमाची केवळ 
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�वEनदेवताच अशी मेनका नावाची अ�सरा पाठ�वल$. 

राजाराजाराजाराजा    : दसु-याची तप�या@ पाहून Bभ�याचे खोड देवांनी आहेच. बरे, पुढे? 

अनसूया अनसूया अनसूया अनसूया : ती जेgहा तेथे आल$ Mया वेळेस वसंतऋतू होता; तशात 0तचे तो उTमाद देणारे tप 

पाहून – (असे अध�च बोलून लाजून खाल$ मान घालते)  

राजा राजा राजा राजा : पुढचे सांगायला नको. एकूण ह$ अ�सरेची कTया!  

अनसूया अनसूया अनसूया अनसूया : होय. 

राजा राजा राजा राजा : ठ�कच आहे. 

                        दडंी 
     (राग- Bललांबर$; ताल – दादरा) 

कसL 0नपजे मनुजांत tप ऐसL ॥ 

असाधारण या जगीं होय कैसL ॥ 

जTम घेते ती वीज महाकाशीं ॥ 

तसL नाह$ं साम�य@ भूBमपाशीं ॥ 

शकंुतला शकंुतला शकंुतला शकंुतला : (खाल$ मान घालून बसते) 

राजा राजा राजा राजा : (आपiयाशी) माझे मनोरथ पूण@ होतील असे वाटते; परंतु इoया स�यांनी थ�ेत लGनाची 

गो* का ढल$ Mया वेळेस इने ,झडकारiयाXमाणे केले; तेव¤याव?न माW थोडासा संशय उMपTन 

होतो. 

�Xयंवदा �Xयंवदा �Xयंवदा �Xयंवदा : (हसत शकंुतलेकडे पाहून राजास) महाराज, पुन: आपiया मनातून काह$ बोलावयाचे 

आहे असे  दसते. 

शकंुतला शकंुतला शकंुतला शकंुतला : (Xयवंदेस बोटाने दाबते) 

राजा राजा राजा राजा : बाई, तू चांगले ओळखलेस. थोरांचे चNरW �कती ऐकले तर$ पुरे होत नाह$. याकNरता 

तुमoया सखी�वषयी आणखी काह$ �वचारायचे आहे. 

            साकd 
     (राग- जोगी; ताल – धमुाळी) 

    लGनहोइपय�त सखीनL कां मौन¥त धNरलL ॥ 

 अथवा मKृगसहवास क?0न ह$ दवडी जी�वत अपुलL ॥ 

       बोलत कां नाह$ ॥ टकमक टकमक बघते ह$ ॥ 

�Xयंवदा �Xयंवदा �Xयंवदा �Xयंवदा : महाराज, धमा@चरण कर�या�वषयी देखील आZह$ परतंW आहोत. एव¤यावtनच आपण 

0नराश होऊ नये. इoया योGय चांगला एखादा वर पाहून Mयाला ह$ �ावयाची, असा इoया बापाचा 

संकiप आहे, यात काय ते समजून Eया. 

राजा राजा राजा राजा : (आपiयाशी) तर इoया बापाची अनुcा Bमळ�वणे काह$ कठ�ण नाह$. (आनंदाने) 

                                      पद 
 (राग - गौर$; ताल- धमुाळी) 

 (चाल- शारदे दासकामदे) 

 हे मना! सोड कiपना! पूण@ कामना! खरोखर झाल$ ॥ 
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 अBभलाष धर$ं पु�व@ची कुशंका �फटल$ ॥ 

 लखलखी | बघु0न सारखी | होBस �वTमुखी | 

 ZहणBस {या अGनी ॥ तो विTह नgहे तर रSे होइ संiलGनीं ॥ 

घे कर$ं | वा हजे Bशर$ | बाळगे उर$ं | 

 माळ  हरक,णची ॥ तुज जोड Bमळाल$ आज बहुत पु�याची ॥ 

शकंुशकंुशकंुशकंुतला तला तला तला :::: (रागावल$ असे दाखवून) अनसूये, जाते बाई मी. 

अनसूया अनसूया अनसूया अनसूया :::: हे काय, जातेस कुठे? 

शकंुतला शकंुतला शकंुतला शकंुतला :::: ह$ पाहा �Xयंवदा मघापासून हवे ते भलते भलते बोलते आहे. हे सगळे जाऊन मी 

गौतमी आMयाबाईला सांगते. 

अनसूया अनसूया अनसूया अनसूया :::: अग, या पाgह�यांचा आमoया हातून काह$च सMकार घडला नाह$, आणखी Mयांना येथे 

एकटेच टाकून �वoछंदपणाने 0नघून जाणे हे तुला चांगले नgहे. 

शकंुतला शकंुतला शकंुतला शकंुतला :::: (काह$ एक उ]र न देता चालू लागते) 

राजा राजा राजा राजा :::: (0तला धt गेiयाचा आ�वभा@व दाखवनू आपiयाशी) अरे, कामीजनांoया मनोव]ृी Mया Mया 

चे*ांचा भास उMपTन कNरतात. पाहा माझी कशी अव�था झाल$ ती –  

अंजनीगीत 
(राग- ,झझंोट$; ताल – दादरा) 

मु0नतनयेoया मागु0न गेलC ॥ 

पNर नीतीला Bभउ0न परतलC ॥ 

�थान न सुटतां गेलो आलC ॥ 

चे*ा बु�द$oया ॥ 

�Xयंवदा �Xयंवदा �Xयंवदा �Xयंवदा :::: (शकंुतलेचा हात धtन) सखे, जाणे तुला योGय नाह$. 

शकंुतला शकंुतला शकंुतला शकंुतला :::: (Bभवया चढवनू) का बरे?  

�Xयंवदा �Xयंवदा �Xयंवदा �Xयंवदा :::: हं, का बरे? तु�या पाणी घाल�याoया दोन पा�या मी केiया आहेत. Mया ऋणातून 

आपiयाला सोडीव आणखी जा मग हवी 0तकडे. चालल$! (0तला बळेच मागे �फरवनू आ,णते) 

राजा राजा राजा राजा :::: अहो, झाडाला पाणी घाल�याoया �माने ह$ आधीच दमून गेल$ आहे. पाहा -  

 पद 
 (राग- �पलू ; ताल- धुमाळी) 

 (चाल - उ�दवा शातंवन कर जा) 

 बायांनो �ा सोडोनी, थकल$ ह$ पा,ण आणोनी ॥ 

 घटभारL �कंध गळाले, कोमल कर लालKच झाले ॥ 

 HासानL उर थरथरले, अ�ापी �क0त तNर हाले ॥ 

 घामानL मुख डबडबले, कणा@वNर ओघळ आले ॥ चाल ॥ 

 गडबeडनL धांवत येतां | �वखुरले के?श सांवNरतां | 

 वरचेवर �फरवी हाता ं| ऐशामKध ंसुटल$ वेणी ॥बा॰॥ 
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 तर मी इला तुमoया ऋणातून सोड�वतो. ह$ Eया अंगठ�. 
 

दोघी दोघी दोघी दोघी :::: (अंगठ�वर$ल अyरे वाचून एकमेकdकडे आ�या@ने पाहतात) 

राजा राजा राजा राजा :::: मज�वषयी भलतीच शंका घऊ नका; ह$ अंगठ� राजापासून मला Bमळाल$ आहे. 

�Xयंवदा �Xयंवदा �Xयंवदा �Xयंवदा :::: तर मग ह$ अंगठ� आपiया हातातच असावी. आपiया वचनाने ह$ आमoया ऋणातून 

मु� झाल$. (�कंKचत हसून) सखे शकंुतले, तुजवर Xीती करणारे हे महाराज यांनी तुला सोड�वल$. 

तर आता हवी 0तकडे जा. 

शकंुतला शकंुतला शकंुतला शकंुतला :::: (मनात) जर माझे पाय मा�या �वाधीन असते तर गेले असते. (उघड) मला राहा 

�कंवा जा Zहणून सांगणार$ तू ग कोण? 

राजा राजा राजा राजा :::: (शकंुतलेस पाहून, आपiयाशी) काय बरे, जशी माझी Xीती इoयावर जडल$ तशी इचीह$ 

मा�यावर असेल काय? अथवा संशय नको; माझे मनोरथ खKचत पूण@ होतील. कारण – 

 पद- (राग- ,झझंोट$; ताल- lWताल) 

 मजवरती खKचत आहे या �ीचे Xेम तL ॥ 

 बोलेना पर$ लोभL मम वाणी ऐकते ॥ 

 राहेना पुढL मा�या पNर लपुनी पाहते | 

 मजवीणL �वषय नाह$ं ईoया या ¦�*तL ॥ 

     (पड�ात श�द होतो)  

अहो, तप�वीजनहो! आपiया Hापदांचे चांगले रyण करा, कारण दVुयंत राजा Bशकार कर$त अगद$ 

जवळ आला आहे. 
 

ओवी 

(राग – मiहार) 

अH चालतां उसळे धूळी | 

 दसे जैशी शलभांची टोळी ॥ 

वyृशाखासंलGन वiकल$ | 

पडत आहे पहा हो || १ || 

रथा Bभऊनी रानह]ी | 

पळत सुटला आल$ म�ती || 

चंड झाडासी कर$त कु�ती | 

धमा@र�यीं Xवेश कर$ || २ || 

 

(सव@ ऐकून घाबरतात) 
 

राजा राजा राजा राजा :::: (आपiयाशी) KधUकार असे मा�या लोकांना! मला हुडकdत येऊन तपोवनाला Wास देतात 

काय? बरे, बंदोब�त कNरता येईल. 

�Xयंवदा �Xयंवदा �Xयंवदा �Xयंवदा :::: महाराज, हे ऐकून आZहांला फार भय वाटते. तर पण@कुट$कडे जा�याला आZहांला आcा 
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असावी. 

राजा राजा राजा राजा :::: (गडबडीने) चला, तुZह$. मी 0तकडे गेiयावर आ�माला पीडा होणार नाह$ असा बंदोब�त 

करवीन. (सव@ जातात) 

अनसूया अनसूया अनसूया अनसूया :::: महाराज, आमoयाकडून आपला gहावा तसा सMकार झाला नाह$, याकNरता पुन: आपण 

भेट �ावी असे Zहणायला आZहांला लाज वाटते. 

राराराराजा जा जा जा :::: छे, छे असे मनात देखील आणू नका. तुमoया दश@नानेच मी प�वW झालो. 

शकंुतला शकंुतला शकंुतला शकंुतला :::: 

             पद 
  (राग- �पल;ू ताल- धुमाळी) 

  सखये अनसूये थांब �क बाई ॥ 

  येतL मी, अBश कां घाई ॥ 

  ?तला दभा�कुर मा�या पा� ॥ 

  मजला तो द:ुखद होई ॥ 

  सोडी कोराट$स गंुतून जाई ॥ 

  सोड�वतL तCवNरं राह$ ॥ 

(वiकल सोड�वते असे दाखवनू राजाकडेपाहत पाहत स�यांसह 0नघनू जाते) 
 

राजा राजा राजा राजा :::: (उसासा टाकून) नगराला जा�या�वषयी आता मला अगद$ उMसाह नाह$; तर आता आपले 

सै0नक आहेत, Mयांसह तपोवनाजवळच काह$  दवस रा हले पा हजे. काय कt, शकंुतलेपासून माझे 

मन परत येत नाह$. पाहा, माझी कशी अव�था झाल$ आहे ती -  

                           साकd 

 (राग – जोगी; ताल- धुमाळी) 

 जात पुढL मम शर$र पNर मन धावं घेतसे मागL | 

 पुढoया वायूकडेस नेतां �वजव� उडंू लागे ॥ 

 तैशी झाBल गती ॥ जडल$ Kचतंा नव Kच]ीं ॥ 

        (0नघून जातो) 
  

 अकं प हला समाp   अकं प हला समाp   अकं प हला समाp   अकं प हला समाp    

 

    �  

  

अंक दसुराअंक दसुराअंक दसुराअंक दसुरा    
______________________________________________________________________________ 

 

  (,खTनमुख �वदषूक Xवेश कNरतो) 
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�वदषूक �वदषूक �वदषूक �वदषूक :::: (उसासा टाकून) अरे फुटUया नBशबा, या राजाoया संगतीने मी अगद$ दमून गेलो. 
   

            कटाव 

  हा इकडे वनवराह उठला | 

  तो पहा मगृ पळतKच सुटला | 

  असL Zहणत भर उTहा�यातं हा भटकत हा भटकत �फरतो | 

  ऐन दपुार$ं छाया नाह$, ऐशा Mया व0न ंपळतKच सुटतो | 

  तान लागiया बहु�मानL, पडुनी पानL | 

  कुजु0न कडू�वख जाहलL पाणी गटगट पीणL | 

  भूक लागiया लोखंडाoया दां�यावरती 

  भाजु0न केले तयार ऐसL, मांस घेउनी, 

  भलMयासलMया वेळीं मग ते यथेoछ खाणL | 

  घोडी धांव0त Mया मागोनी, काmयातूंनी, 

  अडवाटLने माझL त�ंू धांव माNरतL | 

  कांटे लागु0न सांधे माझे फाटु0न गेले । 

  राWींचीह$ झCप Bमळेना | 

  पहाटेस थोडीसी गंुगी येते तC हL रान वेढुनी, 

  आरड क?नी, मुसलमान बटकdचे हलकट 

  फांसेपारKध मला उठ�वती | 

  यापNर माझL नशीब लागे हात धुवोनी मा�या पाठ�ं | 

  अवाळुवरती ंर� नासुनी करट जाहलL । 

  MयापNर माशL नशीब फळलL । 

  जाइल लवकर नगरा ऐशी आशा होती | 

  पNर मम ददु�वानL येथL धांव घेतल$ | 

  शकंुतलानामL कु,ण ऋ�षची कTया 

  याoया ¦�*स पडल$ | 

  0तला बघु0न वेडावुनी गेला, 

  यानL तर तळ या व0न ं दधला | 

  फळ आतां काय रडोनी | 

  सखा माझा भूप असोनी, 

  वनचर मी जाय बनोनी | 

काय करावे ! बरे, तो आता आपला Xत�व@धी आपटून बसला असेल, तर Mयाची भेट तर$ Eयावी. 

(इकडे 0तकडे �फtन व पाहून) हा पाहा, माझा BमW इकडेच येत आहे. बरोबर यवनि�यांचा 

पNरवार आहे; Mयांनी ग�यात वनपुVपमाला घातiया आहेत, व हातातं धनुVये घेतल$ आहेत. तर 

हातपाय मोडiयासारखे उभे राहू; Zहणजे तेणेकtन तर$ मला �व�ांती Bमळेल. (हातातील काठ� 
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टेकून वाकडा0तकडा उभा राहतो) 

 (तदनंतर वणन@ केiयाXमाणे दVुयंत राजा Xवेश कNरतो) 
 

 

राजाराजाराजाराजा    : : : :          

             पद 

  (राग – काफd; ताल- द$पचंद$) 

  (चाल – भोलानाथ  दगंबर) 

  सा�य नसे मु0नकTया मज ह$ ॥ 

  पNर वेडL मन ऐकत नाह$ं ॥ Jु॰ ॥ 

  पाहु0न स,खoया �व�वध �वलासा ॥ 

  मन घेई हL बहु �वHासा ॥ 

  �मर जNर तु* न होई ॥ 

  मी पNर बहु सुख यातंKच घेई ॥ सा�य॰ ॥ १ ॥ 

एकूण कामीजन आपiया अBभXायानुtप आपiया �Xय मनुVयाचाह$ Kच]व]ृी असेल असे कiपून 

gयथ@ आपल$ �वटंबना माW कtन घेतो. पाहा – 

  (राग – काफd; ताल व चाल सदर) 

  डोळे मुरडु0न सहज बरे ती ॥ 

  ठुमकत मुरडत चाले गजग0त ॥ 

  चे*ा केल$ स,खसी ॥ 

  तL मी मजकडे लावु0न घे� ॥ सा�य॰ ॥ २ ॥ 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: (तसाच उभा राहून) अरे BमWा, माझे हात अगद$ आखडले, मला नम�कार कNरता येत 

नाह$; Zहणून श�दानेच मी तुझा आदर कNरतो. 

राजाराजाराजाराजा    :::: अरे, तुझे हातपाय असे कशाने आखडले ? 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: शाबास, आपणच एखा�ाoया डो�यात बोट घालावे, आ,ण "का रडतोस ?" Zहणून 

आपणच Mयाला �वचारावे ना ? 

राजाराजाराजाराजा    :::: BमWा, ह$ अTयो�d मला समजल$ नाह$; तर 0तची चांगल$ फोड क?न सांग. 

�व�व�व�वदूदूदूदषूकषकषकषक    :::: बरे BमWा, नद$oया कडेला जे वेत असतात ते काय आपiया गुणाने वाकडे0तकडे होतात 

�कंवा नद$oया वेगाने होतात ? 

राजाराजाराजाराजा    :::: अरे, ते नद$oया वेगाने वाकडे0तकडे होतात. 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: तर मग माझी अंगे वाकडी0तकडी हो�याला तूच कारण आहेस. 

राजाराजाराजाराजा    :::: कसा बरे मीच कारण आहे ? 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: अरे, तू आपला रा{यकारभार सोडून अशा या भयाण 0नज@न वनात वनचरासारखा  हडूं 

लागलास; आणखी दररोज तु�या मागून Hापदांoया पाठ�स लागून मा�या अंगाचा सांधान ्सांधा 

इतका दखुतो आहे, कd आपले हातपाय आता lबiकुल आपiयाला उचलवत नाह$त. याकNरता एक 
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 दवस तर$ नगरात जाऊन �व�थपणे �व�ातंी Eयायला आcा दे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: हा तर असे Zहणतो. माझेह$ मन Mया शकंुतलेoया नाद$ लागiयापासून मगृये�वषयी कसे 

�वटून गेले आहे. कारण –  

 

  (राग – काफd; ताल व चाल सदर) 

  वांक�व�या धनु बळ मज नाह$ं ॥ 

  मगृया नलगे ऐसL होई ॥ 

  जणुं मगृसंगL 0तजला ॥ 

  मोहक दश@न गुण हा येई ॥ सा�य॰ ॥ ३ ॥ 

 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: (राजाoया तCडाकडे पाहून) आपले लy दसुर$कडे जाऊन आपण मनातiया मनात 

पुटपुटता आहातसे वाटते. एकूण मी जी एवढा वेळ ओरड केल$ ती अर�यात जाऊन रडiयाXमाणेच 

झाल$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (पाहून) दसुर$कडे �यान कसचे लागते आहे ? BमWाचा श�द कसा मोडावा vाच �वचारात 

मी होतो. 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: ईHर तुला Kचरायू करो | (असे Zहणून जाऊ लागतो) 

राजाराजाराजाराजा    :::: BमWा, जरा थाबं, आ,ण मी Zहणतो ते सव@ ऐकून तर घे. 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: हा उभा रा हलो; आcा करावी महाराज. 

राजाराजाराजाराजा    :::: तुला �व�ांती तर देतोच; पण एका लहानशा कामात तू मला साहाnय केले पा हजे. 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: काय? काह$ ल�डूlब�डूची तयार$ आहे वाटते? हं! मग ते काम आपले. ह$ पाहा कंबर 

बांधल$च! 

राजाराजाराजाराजा    : : : : काय ते सांगतो, थांब. 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: हा पाहा, मी तयार आहे; सांग पाहू काय ते! 

राजाराजाराजाराजा    :::: अरे कोण आहे रे तेथे ? 

दौवाNरकदौवाNरकदौवाNरकदौवाNरक    :::: (Xवेश क?न) जी सरकार, काय हुकूम आहे ? 

राजाराजाराजाराजा    :::: रैवतका, सेनापतीस घेऊन ये. 

दौवाNरकदौवाNरकदौवाNरकदौवाNरक    :::: जी सरकार! (असे Zहणून आत जातो, व सेनापतीसह पुन: Xवेश क?न, सेनापतीस) हे 

पाहा सरकार आcा कर�या�वषयी अगद$ उMसुक होऊन आपल$ वाट पाहतच उभे आहेत, तर 

चालावे पुढे. 

सेनापतीसेनापतीसेनापतीसेनापती    :::: (राजाकडे पाहून) Bशकार$ला लोक दोष देतात; पण महाराजांना ती एक गुणच झाल$. 

पाहा आमचे सरकार कसे  दसतात ते –  

          पद 

  (राग – जंगला िजiहा; ताल – धुमाळी) 

  (चाल – नको हर$ 0नशी बाहेर जाऊं) 

  आकषु@0न धनु क ठण तनूतL ऊVणसह0न ंबल तL येतL ॥ 
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  gयायामानL �थूल न  दसतां वनकNरपNर हे धNर0त बला ॥ 

  दे0त BशकाNरस दोष पNरं या भूप0तवरती गुण झाला ॥१॥ 

 

(जवळ येऊन) जयजयकार, महाराज सव@ रान वेढून तयार आहे. मग ऊशीर का ? 

राजाराजाराजाराजा    :::: मगृये�वषयी या �वदषुकाने माझे मन अगद$ उदास कtन टा�कले आहे. 

सेनापतीसेनापतीसेनापतीसेनापती    :::: (�वदषुकाoया कानात) ग�या, तू आपला ह� सोडू नकोच. मी अZमळ यजमानाoया 

मनासारखे थोडेसे बोलते. (उघड) महाराज, Mया मूखा@ला काय अUकल आहे ? तो मनास येईल तसे 

बडबडतो. 

Bशकार$पासून काय गुण आहेत याला आपणच साy आहात. पाहा महाराज –  

 (राग, ताल व चाल सदर) 

 मेद झेडोनी होय कृशोदर ॥ 

 उठ�या बस�या �म नाह$ं. ॥ 

 चल ल¨यावर$ नेम साधतो | 

 उMकष@Kच हा धTgयाला ॥ 

 दे0त BशकाNरस दोष पNर 

 या भूप0तवरती गुण झाला ॥ 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: (रागाने) अरे, Bशकार$चे अवसान भरवणा-या! चल नीघ; हा राजा Xकृतीने चांगला आहे; 

तो कशाह$ Xसंगातून पार होऊन जाईल. तू माW गुलामा, या वनात  हडंताना, माणसांची नाके 

खा�याला सवकलेiया एका�ा जुTया अ�वलाoया तCडी अचूक पडशील. 

राजाराजाराजाराजा    :::: अहो सेना�यy, आZह$ आ�माजवळ आहो, याकNरता तुमची गो* कबूल कNरता येत नाह$. 

आज असे होवो –  

 पद – (राग – अर�बी (कना@टकd) ; ताल – धुमाळी) 

 शृंगा ताडोनी डोह$ं खेळुत म हष वनीं ॥ आज ते ॥ 

 रवंथ क?न मगृ ते त?oया सावल$ंत बसून ॥ आज ते ॥ 

 सूकरतती हष�नाग रमोथा उपटोनी ॥ आजी ॥  

 �व�ांती या धनुला देऊं | BशKथल र{जु क?नी ॥ 

 ऐका | आहC पु�यवनीं ॥ आZह$ ॥ 

सेनापतीसेनापतीसेनापतीसेनापती    :::: (लवून) जशी सरकारची मज�. 

राजाराजाराजाराजा    :::: तर मग रान वेढ�याला पाठ�वलेले सव@ लोक मागे आणा. आ,ण मा�या सै0नकापंासून 

तपोवनाला Wास अगद$ होऊ नये अशी स� ताकdद �ा. कारण –  

            साकd 

(राग – जोगी; ताल – धुमाळी) 

शमधन  दसती पर$ गुp तेज असे ऋ�षमाजीं ॥ 

सूय@कांतम,ण विTह वसे जNर खवळे दसु–या तेजीं ॥ 

सावध राहावL | मु0नoया वाटे नच जावL || 
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सेनापतीसेनापतीसेनापतीसेनापती    :::: जशी महाराजींची आcा. 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: जा रे बटकdoया! तुझी Bशकार$ची मसलत कशी धुडकावून टाकल$! 

       (सेनापती जातो) 

राजाराजाराजाराजा    :::: (यवनींकडे पाहून) तुZह$ह$ आपला Bशकार$चा पोशाख उतरा, चला. (यवनी मुजरा कtन 

जातात) रैवतका, तूह$ आपiया कामाला जा. 

रैवतकरैवतकरैवतकरैवतक    :::: हुकूम. (0नघून जातो) 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: आपण तर येथ माशी देखील राहू  दल$ नाह$; तर छताXमाणे शोभणा-या या झाडाoया 

छायेखाल$ चवरंगाXमाणे छानदार Bशला आहे; इजवर yणभर बसा तर$; Zहणजे मीह$ अZमळ पाय 

लांब कर$न. 

राजाराजाराजाराजा    :::: चल, हो पुढे. 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: यावे, महाराज. (दोघे Bशलेवर जाऊन बसतात) 

राजाराजाराजाराजा    :::: गडया, फारच बघ�यालायक अशी व�तू तू पा हल$ नाह$स, Zहणून तु�या  डो�यांचे काह$ 

साथ@क झाले नाह$. gयथ@ रे gयथ@! 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: महाराज, आपण तर मा�या पुढेच आहा. आणखी दसुर$ संुदर व�तू ती कोणती ? 

राजाराजाराजाराजा    :::: अरे, आपल$ माणसे सवा�ना संुदरच  दसतात; पण आ�मास अलंकारभूत जी शकंुतला 

0तoया�वषयी माझे बोलणे आहे. 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: (आपiयाशी) आता याला फूस देऊन उपयोग नाह$. (उघड) BमWा, ती \ाZहणकTया! 

तुला काह$ 0तजबरोबर लGन करता येणार नाह$, काह$ नाह$; मग ती �कती जर$ चांगल$ असल$, 

तर$ तुला 0तoयाकडे पाहून काय उपयोग? 

राजाराजाराजाराजा    :::: BमWा, अपाW व�तंूवर पौरव राजांची मने कधी जात नाह$त. 

   पद – (राग – �पलू; ताल – धुमाळी) 

  देव�ी मेनका अ�सरा 0तची ह$ कTया || 

   बालपणी इस सोडु0न गेल$ं �वग� ती धTया || 

 क�वमुनीला Bमळे वनीं ह$ दBुम@ळ जी अTया || 

 पुVप जसL जाइचे गळाले ?इवNर कdं वTया || 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: (हसून) नेहमी Bम*ाTन खाणाराची जशी Kचचेंवर इoछा जाते, त©त अंत:पुरातiया उMकृ* 

ि�यांशी �वलास करणरा जो तू Mया तुझी ह$ भलतीच वासना आहे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: तू 0तला पा हiयावर असे कधी बोलणार नाह$. 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: हो हो, तूह$ जेgहा इतका भुलला आहेस तेgहा ती खरोखर तशीच संुदर असेल. 

राजाराजाराजाराजा    :::: संुदर Zहणून काय �वचारतोस ! 

 पद – (राग – आनंदभैरवी; ताल – द$पचंद$- कना@टकd) 

 काय परम रमणीय सखींचे tप कथंू तुजला || ध ृ||  

 \Zहदेव अKध ंसंुदर तनुची मूस मनीं ओती || 

 मग बनवी �ीस*ृीची नूतन काया ऐशी वाटे हो ती || 

 Kचतूं0न �वKधची अगाध ल$ला पाहु0न Mयाoया vा कृ0तला || 
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 काय परम॰ || 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: असे जर आहे, तर ह$ tपवती ि�यांचा गव@पNरहार कर�यासच उMपTन झाल$ आहे असे 

समजले पा हजे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: मला तर असे वाटते –  

 पद – (राग – आनंदभैरवी; ताल – द$पचंद$) 

      ( चाल – इ* द$ना भूवैकंुठा) 

 नाह$ं कोणीह$ं हंुगीलL | ऐंसे तL बा पुVपKच फुललL || 

 नाह$ं {याला नख ला�वयLलL | ऐसा कोमल पiलव पाहे || 

 नाह$ं {याला वेज पाeडलL | ऐसे मु�ारSKच  दसलL || 

 नाह$ {याला कु,ण ंचाखीलL | ऐंसा अBभनव मधु तो आहे || 

 बहु मोठL  पु�यKच फळलL | ऐसL जL वपु जTमा आलL || 

 उपभेगा भाGयKच  दधलL | कव�या Xा�या हLKच कळेना || 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: तर मग जiद$ कर; नाह$ तर डोUयाला  हगंणबेटाचे तेल चोपडलेiया एखा�ा ऋषीoया 

हातात सापडेल. 

राजाराजाराजाराजा    :::: अरे, ती अगद$ पराधीन आहे, तशात 0तची वडील माणसेह$ जवळ नाह$त. 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: बरे, तु�यावर 0तचा Xीतीचा डोळा तरकd कसा काय आहे ? 

राजाराजाराजाराजा    :::: अरे, तप�gयाoया मुल$ जातीनेच भो�या असतात. तथा�प –  

                  दडंी 

 (राग – ल$लाबंर$; ताल – दादरा) 

 नेW माझा चुकवू0न हळुKच पाहे || 

 अTय Bमष तL काढो0न हंसत राहे || 

 �वनयव0तनL �मर ना ह ंझां�कयेला || 

ना ह ं�कंवा उघडो0न दा�वयेला || 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: अरे हे पुVकळ झाले. तु�या मते तुला पाहताच 0तने तु�या मांडीवर येऊन बसावे होय? 

राजाराजाराजाराजा    :::: जेgहा ती स�याबंरोबर 0नघाल$ तेgहा 0तने सल{जतेनेच का होईना, पण आपiया मनातला 

भाव अगद$ उघड क?न दाख�वला, तो असा –  

            पद – 

 (राग – ,झझंोट$; ताल – धुमाळी) 

  ?तला दभा�कुर चरणीं || 

 Zहणुनीं राहे उगीच त?णी || 

 गेल$ थोडी चालोनी || 

 पाहत मांगे मुरडोनी || चा॰ || 

 सोड�वतेशी दावी वiकल वyृापासोनी || 

 काय कथंू रे ऐसी तीची �वKचW ती करणी || 
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�व�व�व�वदूदूदूदषूकषकषकषक    :::: तर मग आता लGनाoया मेजवानीची तयार होऊ �ाच. शाबास, फUकड, आपण तर 

तपोवनाचे उपवनच कtन सोeडले ! 

राजाराजाराजाराजा    :::: BमWा, या तपोवनातले �कMयेक ऋषी मला ओळखतात; तर पुन: Mया आ�मात कोणMया 

0नBम]ाने जावे याची काह$ यु�d काढ बरे! 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: अरे, दसुर$ यु�d कशाला पा हजे? तू राजा आहेस कd नाह$?  

राजाराजाराजाराजा    :::: मग राजा असलो Zहणून? 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: अरे, येथे जे देवभात आपोआप �पकते ते या ऋषींना फुकटoयाफाकट आयतेच Bमळते, 

Mयाचा सहावा  ह�सा फा�याबxल माग�याoया 0नBम]ाने जावे Zहणजे झाले! 

राजाराजाराजाराजा    :::: मूखा@! रSराशीपेyा मौiयवान असा कर आZहा राजे लोकांना या ऋषींपासून Bमळत असतो. 

पाहा – 

                                    दडंी 

            (राग – ल$लांबर$; ताल – दादरा) 

               Xजेपासु0न ंजL Bमळे भुपतीला || 

!gय सारL जाणार न*तेला || 

तप�य�चा ष  भाग देती || 

Zहणु0न अ�वनाशी फळद तेKच होती || 

 

 (पड�ात 'आZह$ कृताथ@ झालो') 

राजाराजाराजाराजा    :::: अरे, हा श�द तर बोवा गंभीर आ,ण शातं असा येतो आहे! मला वाटते कोणी तर$ तप�वी 

आले आहेत. 

 (gदारपाल Xवेश कNरतो) 

gदारपालgदारपालgदारपालgदारपाल    :::: (लूवन) जयजयकार महाराज! हे दोन ऋ�षकुमार आपल$ गाठ घे�यासाठ� आले आहेत. 

राराराराजाजाजाजा    :::: Mयांना लौकर आत घेऊन ये. 

प हला ऋ�षकुमारप हला ऋ�षकुमारप हला ऋ�षकुमारप हला ऋ�षकुमार    :::: (राजाकडे पाहून) अहो, हा महाMमा तेज:पंुज असून �कती शातं  दसत आहे! 

 पद – (राग – शंकराभरण; ताल – झंपाXबंध) 

 (चाल – नभो – भ�सुरत?तले – दे�वलBलत) 

 मला शांत मु0न भासतो भूप नोहे || 

 पाहु0न Xेमजल नेlW ंवाहे || Jु० || 

 आ+मु0न भुBम ह$, धम@ पाळो0नयां, 

 XMयह$ं तपKच हL सांचवीतो || 

 Bस�दचारणमुखL य�शा ऐकुनी, 

 �वग� सुरनाथ तो डुलत राहे || मला० || १ || 

दसुरा ऋ�षकुमारदसुरा ऋ�षकुमारदसुरा ऋ�षकुमारदसुरा ऋ�षकुमार    :::: गौतमा, इं!ाचा BमW दVुयंत तो हाच काय? 

प हला ऋ�षकुमारप हला ऋ�षकुमारप हला ऋ�षकुमारप हला ऋ�षकुमार    :::: होय, तोच हा दVुयंत. 

दसुरादसुरादसुरादसुरा    ऋ�षकुमारऋ�षकुमारऋ�षकुमारऋ�षकुमार    :::: Zहणूनच: -  
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पद – (राग, ताल व चाल सदर) 

काय मग नवल जNर एकला भोKगतो  

सागरातं मह$ भूपती हा ||  

असुरसमरांत सुर भरंवसा ठे�वतो ||  

इं!वªीं तसा धनु�ष ंयांoया || १ ||  

�कती थोर हा, शूर हा, सदय साचा ||  

वण@वेना पहा शकBल वाचा ||  

�कती थोर हा० || २ ||    

दोघेदोघेदोघेदोघे    :::: (जवळ जाऊन) राजा! तुझा �वजय असो. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (उठून) उभयतांना मी नम�कार कNरतो. 

दोघेदोघेदोघेदोघे    :::: तुझे कiयाण होवो! (नारळ देतात) 

राजाराजाराजाराजा    :::: (लवून नारळ घेतो) कोणची आcा करायची आहे? 

दोघेदोघेदोघेदोघे    :::: आपण येथे आला आहा हे आ�मातiया �कMयेक ऋषींना कळiयाव?न Mयांची काह$ Xाथ@ना 

आहे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: Mयांची काय आcा आहे? 

दोघेदोघेदोघेदोघे    :::: साXंत क�वमहष� येथे नाह$त, आ,ण उ�ा तर इ*ीचा  दवस, तेgहा राyसांoया भयामुळे 

अशी Xाथ@ना आहे कd, आपण स�या �वार$0नशी काह$  दवस येथे राहून आमची इ*ी 0न�व@Eन 

सांग करावी. 

राजाराजाराजाराजा    :::: काह$ Kचतंा नाह$. हा मजवर अनुwहच समजायचा. 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: (एकdकडे) हो हो, खरोखर अनुwह. का राज�ी, ह$ यांची Xाथ@ना तु�या केवढ$ बरे 

प�यावर पडल$? 

राजाराजाराजाराजा    :::: (हसून) रैवतका, धनुVयबाणास हत माझा रथ तयार असू दे, Zहणून सार�याला सांग. 

रैवतकरैवतकरैवतकरैवतक    :::: जी सरकार. (0नघून जातो) 

दोघेदोघेदोघेदोघे    :::: (हषा@ने) 

                दडंी 

 (राग – ल$लाबंर$; ताल – दादरा) 

    पूव@जांचा अनुकार तुला साजे || 

     पु?वंशी जे जTम घे0त राजे || 

शरण आiयांचे द:ुख हरायांते || 

Mयां0न ंबांKधयलL कर$ कंकणातL || 

राजाराजाराजाराजा    :::: (हात जोडून) महाराज, आपण पुढे gहा; मीह$ आपiया पाठोपाठ आलोच. 

दोघेदोघेदोघेदोघे    :::: (वर हात क?न) तुझा जय असो. 

 (0नघून जातात) 

राजाराजाराजाराजा    :::: का BमWा, शकंुतलेला पाह�याची इoछा असल$ तर चल मा�या बरोबर. 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: मघाशी जेgहा तू 0तचे वण@न केलेस, तेgहा 0तला केgहा पाह$न असे झाले होते; पण हे 
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राyसांचे वत@मान ऐकiयापासून 0तकडे तCड देखील कt नयेसे वाटते. नकोरे बाबा ते शकंुतलेला 

पाहणे; धडपणी मला नगराला जाऊ दे कसा. 

राजाराजाराजाराजा    :::: अरे, असा Bभतोस का? मी आहे ना जवळ खबरदार बसलेला!  

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: तर मग मुळीच «यायचा नाह$. तुझा मा च+रyक होईन! 

 (gदारपाल येतो) 

gदारपालgदारपालgदारपालgदारपाल    :::: रथ तयार आहे, महाराज. सरकारचा 0नघ�याचाच अवकाश आहे. नगराहून 

आईसाहLबाकडून करभक सांडणी�वार आला आहे  

राजाराजाराजाराजा    :::: (आदराने) काय, आईसाहेबांकडून आला आहे Zहणतोस? 

gदारपालgदारपालgदारपालgदारपाल    :::: होय, सरकार. 

राजाराजाराजाराजा:::: बरे तर, Mयाला इकडे घेऊन ये. 

gदारपालgदारपालgदारपालgदारपाल    :::: (लवून) हुकूम! (आत जाऊन करभकासह Xवेश कtन) हे महाराज बसले आहेत. चल, 

हो पुढे. 

करभककरभककरभककरभक    :::: (मुजरा क?न) महाराज, आईसाहेबांचा असा 0नरोप आहे कd, आजपासून चव�या  दवशी 

पुW�Xडंपालन Zहणून आईसाहेब ¥त करणार आहेत. Mया  दवशी सरकारांनी आईसाहLबाजवळ असले 

पा हजे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: इकडे तप�gयांचे काम, 0तकडे आईची आcा, दोTह$ह$ मोडून उपयोगी नाह$. आता काय 

करावे? 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: lWशंकुराजासारखा म�येच लCबत राहा. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (Kचतेंने) खरोखर, मोठ� पंचाईत आल$. 

                   ओवी 

              (राग – मiहार) 

         दोन जागीं कामL आल$ं॥ 

मनोव]ृी िgदधा झाल$॥ 

नद$ जैशी अपटो0न शैल$ं ॥ 

दोन  दशेनL वाहते ॥ 

(Kचतंन क?न) BमWा, तुलाह$ आईने आपiया पुWाXमाणे मानले आहे, तर तू नगरात जाऊन, मी 

येथे ऋषीoया कामात गंुतलो आहे हे आईसाहेबास कळवून मी जवळ राहून जे करावयाचे ते तूच 

कर Zहणजे झाले. 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: BमWा, मी राyसाला Bभणारा Zहणून मला एकmयाला नगराला पाठ�वतोस होय? 

राजाराजाराजाराजा    :::: (हसून) छे छे, तुZह$ केवढे शूर, तुZहांला BभWे Zहणतो कोण? 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: तर मग राजाचा भाऊ जसा डौलाने जातो तसा मी जाईन; Mया मा�या प हiया त�ावर 

बसून नाह$ जायचा. 

राजाराजाराजाराजा    :::: तपोवनाला पीडा होऊ नये Zहणून सगळे सैTयच तुझेबरोबर पाठवायचे आहे, मग हgया 

तशा डौलाने जा. 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: (आपiया पाठ�वर आपणच हात थोपटून) शाबास, मी आज युवराज झालो. 
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राजाराजाराजाराजा    :::: (आपiयाशीच) हा बेटा धांदiया आहे. मी इकडे शकंुतलेoया नाद$ लागiयाचे कदाKचत हा 

अंतःपुरातह$ बोलेल. बरे, याला असे सांगू.(�वदषूकाचा हात धtन, उघड) BमWा, मी जो येथे काह$ 

 दवस राहणार आहे तो केवळ ऋषींoया कामासाठ� होय.शकंुतलेची इoछा मला 0तळमाW नाह$ बरे. 

पाहा –  

साकd 

(राग – जोगी; ताल – धुमाळी) 

कोठे आZह$ कोठL  ती �मरण�वमुखा पशुसम ऋ�षजा॥ 

वदलC थ�ेने सारL तL खरL न मानीं, घNरं जा ॥ 

मागु0न मी येतC | सरतां काम न इथL राहतC ॥ 

�वदु�वदु�वदु�वदषुकषकषकषक    :::: ठ�क आहे. 
 

(सव@ 0नघून जातात) 
  

अंक दसुरा समाpअंक दसुरा समाpअंक दसुरा समाpअंक दसुरा समाp 

 

                 ���� 

अंक 0तसरा अंक 0तसरा अंक 0तसरा अंक 0तसरा  

________________________________________________________________________ 

 

Xवेश प हलाXवेश प हलाXवेश प हलाXवेश प हला    

                                                       (हातात दभ@ एक BशVय येतो) 

BशVयBशVयBशVयBशVय    :::: अहाहा ! �कती तर$ परा+मी तो दVुयंतराजा ! Mयाने या आमoया आ�मात पाय माW 

टाकला, तोच आमoया होमहवनाला येणार$ �वEने नाह$शी झाल$. 

        ओवी – (राग – मiहार) 

      नाह$ं बाणाची गरज पडल$ ॥ 

XMयंचा ओढो0न झाडल$ ॥ 

Mया श�दLKच �वEने टळल$ं ॥ 

महानुभाव दVुयंत ॥ 

बरे, आता वेद$वर अंथर�याकNरता हे दभ@ आणले आहेत ते ऋिMवजांना नेऊन देतो. (इकडे 0तकडे 

�फ?न वर पाहून) काय ग �Xयंवदे, ह$ वा�याची उट$ आ,ण देठासंकट कमळाची पाने कोणासाठ� 

घेऊन चालल$ आहेस? (ऐकiयासारखे कtन) काय Zहणतोस? उTहा�याoया बाधेने शकंुतलेची 

Xकृती भार$ lबघडल$ आहे Zहणून 0तचा दाह शातं कर�याकNरता काय? तर मग 0तoया 

ओषधपा�याची gयव�था नीट ठेवा बरे – ती क�वगु?जींचा केवळ Xाणच आहे – मी देखील आता 

जातो, आणखी 0तoयासाठ� गौतमी आतेoया हाती यcातले तीथ@ पाठवून देतो. 

(0नघून जातो) 
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                                           (नंतर मदनाने �पडलेला राजा Xवेश कNरतो) 

राजाराजाराजाराजा    :::: (Kचतंायु� सु�कारा टाकून) 

 पद – (राग – �पलू; ताल – धुमाळी) 

 ठाउक मजला असे ऋषींचL उw तपोबल तL ॥ 

 अKधकाराचा जोर न चाले तेणL हL कळतL ॥ 

 परवशता �क0त असे 0तची हL पूण@  मला  दसतL ॥ 

 सव@ कळे पNर [द0य ंलागल$ं हुरहुर नच जाते ॥ 

 खोल जाKग ंगेलेले जल तL वर नच कKध ंचढतL ॥ 

 तसL �XयेनL हNरलL तL मन मागL नच �फरते ॥ 

हे भगवंता कुसुमायुधा, तु�यावर आणखी या चं!ावर आZह$ कामीजन भरवसा ठेवून अगद$ 

फसतो. 

  पद – (राग – कBलगंडा; ताल – दादरा) 

 मदना चं!ा! सुवैNर तुZह$ जाहलां ॥ Jु० ॥ 

 कुसुBमत तव शर, शीत ह शBशकर ॥ 

 द:ुखKच दे0त मला ॥ अरेरे ॥ द:ुख० ॥ मदना० ॥ १ ॥ 

 वष@त वTह$ शBश 0नज �करणीं ॥ 

 तव शर प�व बनला ॥ खरा रे ॥ तव० ॥ मदना ॥ २ ॥ 

काय करावे! कामदेवाला मा�या�वषयी अजून क?णा येत नाह$! अरे, तुझे बाण कोमल फुलांचे 

असून, ते इतके ती¨ण कशाने बरे झाले? (अZमळ थांबून) हो, समजलो. 

 (राग व ताल सदर) 

 हरनेवानल लागतेस का ॥ 

 सागNरं औबा@नला ॥ पर$ का ॥ साग० ॥ मदना० ॥ ३  ॥ 

 भ�म?प तंू असु0न ZहणोनKच ॥ 

 भािजBश या तनुला ॥ उKगच का ॥ भािजBश० ॥ मदना० ॥ ४ ॥ 

 अथवा MयानL तर$ माझे काय वाईट केले? 

 (राग व ताल सदर) 

 छBळशी जNर Mया संुदNरसाठ� ॥ 

 मा0नन �Xय तूजला ॥ सदो दत ॥ मा0नन० ॥ मदना ॥ ५ ॥ 

नाह$ नाह$ – मी Mयाला इतके लावून बोलतो, तर$ Mयाला नाह$ दया येत –  

 (राग व ताल सदर) 

 बहु संकiपL तुज वाढ�वलL ॥ 

 माNरBस काय मला ॥ कठोरा ॥ माNरBस ॥ मदना ॥ ६ ॥ 

 (,खTन होऊन इकडे 0तकडे �फtन) 

बरे, {या कामासाठ� मला या आ�मात ऋषींनी ठेवून घेतले ते तर आटपले; आ,ण Mयांनी मला 

जावयाला 0नरोपह$  दला. आपण तर फार थकलो आहो. घटकाभर िजवाला करमणूक पा हजे; पण 
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कोठे बरे जावे? (सु�कारा टाकून) आणखी दसुर$कडे कोठे जायचे? Mया मा�या �Xयेला 

पा हiयावाचून समाधान वाटायचे नाह$ – तर चला 0तकडेच जाऊ. ती कोठे आहे याचा शोध तर$ 

कt. (सूया@कडे पाहून) असी या कडक उTहाoया वेळी ती बहुतकtन आपiया स�याशंी माBलनी 

नद$oया तीर$ वेल$oया सावल$त बसत असते, तर 0तकडेच जावे. (इकडे 0तकडे  हडूंन, पाहून) अरे, 

ती माझी �Xयतमा या दोTह$ फुलझाडे लावलेiया वाटेने नुकतीच गेल$ असावी. कारण –  

         अंजनीगीत 

(राग – ,झझंोट$; ताल – धुमाळी) 

   माग� जातां पुVपे तोeड0त ॥ 

 अजु0न तयांचे कोश न Bमटती ॥ 

 कोमल पiलव जे Mया खुeडती | 

     चीक गळे तेथL ॥ १ ॥ 

(�पश@ झाiयासारखे दाखवून) अहाहा ! इकडे मजेदार वारा असiयाने हा Xांत �कती रZय वाटत 

आहे! 

 (राग व ताल सदर) 

 माBल0नकणवाह$ हा वारा | 

 कमलगंधयुत वाहे भरारा ॥  

 मदनतp मा�या य शNररा ॥ 

 फारKच सुखवीतो ॥ २ ॥ 

(इक� 0तकडे  हडूंन व पाहून) हा इकडे वेतांoया का�यानंी केलेला लतामंडप  दसत आहे, Mयात ती 

बसल$ असेल. (खाल$ पाहून) हो, येथे असेलच. हे पाहा,  

 (राग व ताल सदर) 

 पुढoया अंगीं वरती उचलल$ ॥ 

 0नतंबभारL खोलKच गेल$ ॥ 

 पदपं�d ह$ येथ उमटल$ | 

 वाळुवर$  दसते ॥ ३ ॥ 

बरे, या फांद$oया आड लपून पाहू. (तसे कtन आनंदाने) वाहवा ! मा�या डो�यांचे साथ@क झाले. 

ह$ पाहा, माझी �Xयतमा, फुलांनी आoछादलेiया Bशलेवर 0नजल$ आहे. 0तoया स�याह$ जवळ 

बसiया आहेत. ठ�क आहे. आता मन मोकळे कtन या आपापiयात काय काय बोलतात ते ऐकू.                     

(पाहत उभा राहतो) 

(तदनंतर कुसुमशयनावर 0नजलेल$ शकंुतला स�यांसह Xवेश कNरते) 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: (वारा घालून) गडे, या कमलाoया पानाने आZह$ वारा घालतो आहो, Mयाने तुला 

अZमळ बरे वाटते का ? 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: काय Zहटलेत? मला तुZह$ वारा का घाBलता आहा? 

(अनसूया व �Xयंवदा एकमेकdकडे ,खTन होऊन पाहतात) 
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राजाराजाराजाराजा    ::::  हची Xकृती तर फारच lबघडiयासरखी  दसते; पण का या उTहामुळे असेल, का मा�या 

मनात आहे तसेच खरोखर असेल बरे! (रेखून पाहून) पण संशय नकोच –  

 पद – (राग – मालकंस; ताल – lWवट) 

 ला�वBल थंड उट$ वा�याची स,खoया कुचकलशां ती ॥ 

 कमलसुतंतु कर$ कNरं कंकण बांKधत पNर शोभे ती ॥ 

 मदन 0नदाघ जनीं संच?नी ताप समानKच देती ॥ 

 युव0तस तप�व 0नघाय जर$ तो संुदर कां0त नुरे ती ॥ 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: (अनसूयेoया कानात) अनसूये, हे बघ, Mया  दवशी तो राजा आला होता कd नाह$, 

Mयाला पा हiयापासून  हची व]ृी कशी अ�व�थ झाiयासारखी  दसते. मग काय बाई  हचे मन 

Mयाoयावर गेले आहे कd काय कळत नाह$. 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: खरेच गडे, मा�या मनात सु�दा अशीच शंका आहे. तर पाहतेच इला �वचाtन. 

(मो�याने शकंुतलेस) गडे, तुला काह$ �वचारायचे आहे. तुला तर बाई अगद$च चैन नाह$से झाले 

आहे. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (अZमळवरता उठून) काय बाई तु�या मनात �वचारायचे? 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: गडे शकंुतले, ती मदनबाधा कd काय Zहणतात कd नाह$, 0तoयापासून काय होते ते 

काह$ मला ठाऊक नाह$, पण कथापुराणातंiया असiया गो*ी आZह$ ऐकiया आहेत; तशीबाई तुझी 

अव�था झाiयासारखी  दसते; तर गडे सांग तुला काय होते ते रोगाची पर$yा चांगल$ झाल$ नाह$, 

तर औषध तर$ कसले �ावे? 

राजाराजाराजाराजा    ::::  हचा व माझा तक@  अगद$ जुळतो. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (आपiयाशी) माझे मन तर अगद$च Mयाoयावर गेल आहे; पण मा�याoयाने नाह$ यांना 

सांगवत. 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: हो गडे, अनसूया ठ�क बोलल$. आपले द:ुख मनातiया मनात का ठेवतेस? हे पा हलेस, 

रोजoया रोज तु�या हातापायांoया कशा का�या होत चालiया. नुसती लाव�याची टवटवी माW 

काय ती रा हल$ आहे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: �Xयंवदा अगद$ खरे बोलल$. 

  पद - (राग – देश; ताल – धुमाळी) 

 �क0त गेले सुको0न गाल वदन उर ईचL॥ 

 Mयािजती क ठणपण कुच ते पूव�चL॥ 

 अ0त कृश क ट झाल$ �कंध गळाले साचे॥ 

 अंगी पसरल$ पांडुरता स,खचे॥ 

 मज कळकळ येते हाल बघुनी रमणीचे॥ 

 मदनL gयKथत बघणL सौ�याचL ॥  

 जसL गळतां पानL दश@न माल0तचL ॥ 

 Bशवती िजला कर ऋतू वसंताचे ॥ 
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शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: अग, तुZहांला सोडून दसु-या कोणाला सागंायचे आहे? पण कd नाह$, सांKगतiयाने 

तुZहांला �वनाकारण द:ुख माW होईल. 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: अग, Zहणूनच सांKगतले पा हजे. तुला नाह$ का ठाऊक? आपले द:ुख आपiया 

मैlWणींना  सांKगतले Zहणजे हलके होते. 

राजाराजाराजाराजा    ::::  

 पद - (राग – lबहाग; ताल – धुमाळी) 

 आतां Bशशमु,खoया �वकथनीं मज भय वाटतL ॥ आतां० ॥ 

 X¯ कर$0त स�या इस पNर ह$ न वदत [!त Kचतंा ॥ 

 नेW गरागर �फरवु0न लोभL पाहतेस गुणवंता ॥ आता०ं ॥ 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: गडे सांगूच आता? Mया  दवशी तो तपोवनाचे रyण करणारा – रा – रा – (लाजून 

थांबते) 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: अग लाजू नको. सांग पुढे. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: Mयाला मी पा हले आ,ण तेgहापासून Mयाoयावर माझे मन जाऊन माझी बाई अशी 

ि�थती झाल$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: अहाहा! जे मला ऐकायचे होते तेच ऐकले. 

 पद - (राग – सोहोनी; ताल – lWवट) 

 झाल$ सफळ ह$ मम मनकामना ॥ Jु० ॥ 

 �मर ताप�व बहु पNर तो आतां ॥ 

 सुख�वत �कती तNर या मना ॥ झाल$० ॥ १ ॥ 

 उVण  दनांती मेघाoछा दत ॥ 

  दन कर$ सुखयुत तो जना ॥ झाल$० ॥२ ॥ 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: स�यांनो! 

पद - (राग – �पलू; ताल – धुमाळी) 

(चाल – उ�दवा शांतवन कर जा) 

मया@दा सोडू0न वदणL योGय न, हL मजला ठावL ॥ 

 पNर धीर मनीं धरवेना हL द:ुख �कती सोसावL ॥ 

 {या Xेम 0नरंतर कNरती,  हतगुजह$ Mया सागंावे ॥ 

    आणु0न Mया राजL!ाला | भेटवाKच सMवर मजला | 

 Mयावांचू0न शेवट झाला | या स,खचा म0न ंसमजावL ॥ 

 जNर ममता मजवर तुमची �Xय माझL हLKच करावL ॥ १ ॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: या भाषणावtन तर संशय मुळीच �फटला. 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: (अनसूयेoया कानात) अनसूये, हा पiला बाई फार दरूवर जाऊन पोचला आहे. आता 

कालगत कtन उपयोग नाह$. इचे मन {याoयावर जडले आहे तो पौरवकुलातला मुकुटमणी आहे, 

तेgहा ह$ गो* मो�या आनंदाचीच समजल$ पा हजे. 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: हो, खरेच. 
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�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: (मो�याने) गडे,  हचे मन Mयाoयावर गेले हे  ठकच आहे. महानद$ समु!ालाच जाऊन 

Bमळायची; पालवीने भरलेल$ मो0तयाची वेल आं�याoया झाडावर चढल$ तरच शोभते. 

राजाराजाराजाराजा    :::: ठ�कच, �वशाखाची दोन नyWे चं!ाल$ अनुसtन रा हल$ तर यात नवल ते काय? 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: ते सारे खरे, पण बाई, इचा हेतू तडीस जायला यु�d कोणची काढावी? काम तर फार 

लवकर आ,ण गुpपणाने gहायला पा हजे. 
 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: गुpपणाने कसे होते तेवढयाची माW काळजी आहे. लवकर Zहणशील तर मा�याकडे 

लागले. 

   

अनसुयाअनसुयाअनसुयाअनसुया    :::: ते कसे काय? मी नाह$ गडे समजले. 
          

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: अग,तो राजा देखील कd नाह$ आताशी झुरणीला लागiयासारखा  दसतो. तेgहा Mयाचे 

मन  हoयावर गेले आहेसे वाटते. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (आपiयाकडे पाहुन) खरे, ह$ Zहणते तसा मी झालो आहे खरा.  

पद- ( राग – ,झझंोट$; ताल – lWवट ) 

झाल$ खKचतKच मम ह$ दशा ॥ 

�वर हत म0तला छBळत 0नशा ॥  झाल$० ॥  

0नजतां घेउ0न हात उशाशीं॥ 

[]ापL ये जल नयनाशंी ॥ 

पडु0न lबघडवीं कंकणम,णशीं ॥ 

होई �कती तNर तनु ह$ कृशा ॥ झाल$०॥ 

 

�Xयवंदा�Xयवंदा�Xयवंदा�Xयवंदा    :::: (�वचार क?न) गडे मला एक युU�d सुचल$ आहे.शकंुतलेने Mयाoया नावाने एक Xी0तपW 

Bलहावे. ते Xसादाoया 0नBम]ाने 0नमा@iयात लपवुन मी Mयाला पोहोचते करते Zहणजे झाले. 

अनुसयाअनुसयाअनुसयाअनुसया    :::: हो गडे ह$ यु�d मला ?चल$; पण शकंुतलेचे यावर कसे काय Zहणणे आहे.? 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: तुमoया यु�dवर देखील का शंका काढायची? 

�Xयवं�Xयवं�Xयवं�Xयवंदा दा दा दा :::: तर मग तु�या मनात जसे आहे तशा मजकुराचे एक गीत कर.श�द कसे गोड असावेत. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: ते सारे मी कर$न; पण बाई, Mयाना रागबीग आला आ,ण 0तकडे लyच  दले नाह$, तर 

मानखंडना माW gहावयाची; Zहणून बाई माझा धीर होत नाह$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (आनंदाने) 

 पद – (राग कालगंडा; ताल धुमाळी) 

 हा उMसुक तव संगमा मग कां भीसी॥ 

 ,झडकाNरन तुजला असL म0न ंकां आ,णसी॥ 

 दलु@भ ती लyमी जना ॥ जन कां 0तजसी॥चा०॥ 

 आतां संशय न धर$ मनीं॥ 

 या पNरजनीं ॥ �वपर$त बघसीं॥ 
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 हा उMसुक तव संगमा०॥ 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: अहा ग वेडे, ज�ळी भलतीच काह$ तर$ कiपना! अग, आपiया अंगावर थंडगार चांदणे 

पडू नये Zहणून Mयाoया आड कोणी व� धर$ल का? 

शाकंुतलशाकंुतलशाकंुतलशाकंुतल    :::: (हसून) बरे तर, करते गीत. 

   (उठून बसून �वचार कNरते) 

राजाराजाराजाराजा    ::::  हला पाहताना मा�या डो�यांची पापणी सु�दा लवायची �वसरते हे  ठकच आहे. कारण –  

            ±लोक 

 (राग अलैयाlबलावल; ताल दादरा) 

    (कामदाव]ृाoया चाल$वर) 

    चढवुनी कशी भुलना पर$॥ 

लेख रKचतसे tपसंुदर$॥ 

सू¨म गाBल ंया पुलक जे धर$॥ 

[द0य ंटोKचल$ कंटकांपर$॥ 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: ग�यांनो, झाले गीत तयार; पण बाई Bलहायचे कसे? 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा : Mयाची नको काळजी. ह$ बघ राघूoया पोटासारखी कमळाची नाजूक पाने आहेत. 

Mयांoयावर नखाने Bलह$ Zहणजे झाले. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (MयाXमाणे Bलहून) हं, ऐका ग, आता वाचते. मजकूर नीट जुळला कd नाह$ सांगा. 

स�या स�या स�या स�या :::: हं, वाच. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (वाचते) 

 (राग- बरवा; ग«या@oया चाल$वर, ताल-धुमाळी) 

 तव मानस कैसL काय न कळे मुळी ंमजला॥ 

  दनरज0न ंकNरतL हाय, �वरहL देह तापला॥ 

 अदयमदन [दयांतNरं वाणी क ठण शरांचा मार॥ 

 तिiलन झालL तव चरणीं मी ताप कर$ पNरहार॥ 

 0न ुर छBळल मला॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: (पुढे सरसावून) 

                      साकd 

    (राग- जोगी; ताल-धुमाळी) 

                   छBळतो तुजला पNर मज जाळी मTमथ राWं दवसा॥ 

कुमुदा मूछ@�व  दनम,ण पNर गे चं!ा कNर नाह$संा॥ 

तारक तंूKच मला॥ हा कर तव कNरं मी  दधला॥ 

 दडंी 

तुझL मन ते ठाऊक मला नाह$ं॥ 

द*ु छBळतो हा मदन कसा पाह$ं॥ 

बाण याचे मज फार द:ुख देती॥ 
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भेट देउ0नयां कर$ तापशांती॥ 

स�यास�यास�यास�या    :::: (पाहूनी आनंदाने उ«या राहतात) यावे, महाराज, आपण अगद$ वेळेवर आला, याने आZह$ 

कृताथ@ झालो. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (उभी राहू लागते)  

राजाराजाराजाराजा    :::: छे छे. बसा. उठायचे �म कशाला पा हजेत. 

            दडंी 

 (राग- Bललांबर$; ताल-दादरा) 

  नको उठंु कासया सदपुचार॥ 

 अंग झालL �वगल$त तुझे फार॥ 

सू¨म कुसुमLह$ ?तBल ंतु�या देह$ ं॥ 

पुरे मया@दा नको भीड कांह$ं॥ 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: या Bशलातलावर एका बाजूस बसावे, महाराज. 
 

 (राजा बसतो. शकंुतला लाजते) 
 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: तुमचे एकमेकावर Xेम �कती आहे, हे सांगायला नको ते उघडच  दसते आहे; तर$ पण 

ह$ आमची मैWीण Zहणून मा�याने बोलiयावाचून राहवत नाह$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: हो हो, बोला. मनात आलेल$ गो* मनातiया मनात ठे�वल$ तर मागून प�ाताप होतो. 

बोला. 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: बोलायचे Zहणून काय? तुमoया रा{यात राहणा-या कोणालाह$ द:ुख झाले Zहणजे ते दरू 

करावे हा तुमचा धम@ आहे ना? 

राजाराजाराजाराजा    :::: हो, यावाचून दसुरा कोणता असायचा? 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: तर मग या आमoया सखीची ह$ कशी मदनाने अव�था कtन सोeडल$ आहे ती पाहतच 

आहा. Mयाचे कारण पण आपणच. Zहणून  हची इoछा पुरवून जीवदान �ा Zहणजे झाले. 

राजाराजाराजाराजा    :::: हो, मा�यावर हा अनुwहच झाला; पण एकाचेच Xेम असून कसे होते? उभयतांचे पा हजे. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (�Xयंवदाकडे पाहून) 

 (राग- जंगल$; ताल-धुमाळी) 

 का आड सखे तंू येBश गे॥ 

  दन बहु झाले इकडे येउ0न ॥ 

 अंत:पुNरचL सुख तL सेवु0न ॥ 

 असेल Mयाची उMकंठा म0न॥ं 

 जाऊं दे परतु0न MयांBस गे॥ १ ॥ 
 

राजाराजाराजाराजा    :::: संुदर$ –  

 पद-(राग- �पलू; ताल-गजल) 

 केल$स अशी काय पर$yा तंु सखे गे ॥ 
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 तुजवीण �Xय मजला को,ण नसे गे ॥Jु० ॥ 

 gयाकूल कNर0त ती¨ण मदनबाण अKधचं गे ॥ 

 तैशातं असा भाव दजुा धNरBश जर$ गे ॥ 

 वांचु0न जगीं काय मला सौ�य असे गे ॥ 

 शेष असे जी�वत तL जाय 0नघु0न गे ॥ 

 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: महाराज, राजांना Zहणे कायशा पुVकळ बायका असतात, तर  हoया आpांना द:ुख न 

होईल अशी र$तीने  हला पदरात Eया Zहणजे झाले. 

राजाराजाराजाराजा    :::: आहाहा! फार काय सांगू –  

            साकd  

   (राग- जोगी; ताल-धुमाळी) 

कांता बहु जNर मला अस0त तNर मु�य दोन समजाची ॥ 

समु!वसना वसंुधरा कdं शकंुतला स,ख तुमची ॥ 

सांगंू �क0त आतां | शंका अBश कां Bमनं आ,णतां ॥ 

 

स�यास�यास�यास�या    :::: मग झाले; आता आमचे काह$ Zहणणे नाह$. 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: (डो�याने खुणावून) अनसूये, तो ब0घतलास का हNरण कसा चहंुकडे उMसुकतेने पाहतो 

आहे. आपiया आईला शोधतो आहे वाटते. चल, आपण 0तoयाकडे Mयाला नेऊ. (जाऊ लागतात) 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: अग, तुZह$ दोघी गेला तर मला साभंाळायला कोण? एक कोणी तर$ राहा बाई. 

स�यास�यास�यास�या    :::: काय तर$ मेले! प�ृवीचे संरyण करणारा तो तर तु�याजवळ आहे, मग आZह$ कशाला? 

(जातात) 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: अरे कपाळा? गेiयाच कd या; आता काय गत कt? 

राजाराजाराजाराजा    :::: पुरे आता, वाईट वाटायला नको. हा पाहा तुझा सेवक जवळ तMपर आहे. 
  

 पद – (राग – जोगी असावर$; ताल – lWताल) 

(चाल – अ0तशय शोकL  gयाकुल तंू) 

Bभऊं नको िजवलग संुदNर कांह$ं दास तुझा जवBळ असे हा॥ 

 घेउनी पंकजपWाचा हा पंखा घालंू काय शीत वारा ॥ 

 बघ ह$ तनु कशी धमा@नL डबडबल$ Bभजुनी गेला पदर सारा ॥ 

 सखये मांडीवर$ घेउनी तु�या चरणा चु?ं काय प²ता�ा ॥ 

 Bशणवंू नको देहा ॥ Bभऊंं नको िजनलग संुदNर कांह$ं दास ० ॥ 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: इ�श, {यांना मी मान �ायचा Mयांoयाकडून कशी सेवा क?न Eयावी? (जाऊ लागते) 

राजाराजाराजाराजा    :::: संुदर$! बाहरे उTहाचा ताप कोण! आ,ण तशात तु�या शर$राची अशी दशा झाल$ आहे, तर 
–  

 (राग – आनंदभैरवी; ताल –  दपचंद$) 
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 (चाल – अंक २ यांतील – नाह$ कोणींह$ हंुगील) 

 सोडोनीयां सुकुसुमशयना टाकोनी �तनकमलावरणा ॥ 

 जाऊं नको ऊTह हL भार$ सुख नाह$ं तु�या शर$र$ं ॥ 

 (बळेच 0तला माघार$ वळ�वतो) 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: हे काय मेले! अगद$ का मया@दा टाकायची? 

 (राग – ,झझंोट$; ताल – दादर) 

 (चाल – ग{जल गरहमने  दल सनमको  दया) 

 मी तp जर$ मदशरL, �वनय सोडंु का ॥ 

 अनुर� जर$ पद$ं �वनय सोडंू का ॥ 

 गु?जनासी कळु0न वळु0न होय तL बरे ॥ 

जNर इ* तुZहां होय तर$ �वनय सोडंू का ॥ १ ॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: वाः! काय BभWा �वभाव हा! वडील माणसांना इतके Bभ�याची गरज नाह$. तुझा बाप 

कुलपती क�वमहष� धम@cच आहे. तो कधीह$ याबxल दोष ठेवणार नाह$. 

            साकd 

                   पद – (राग - जोगी; ताल – धुमाळी) 

                 गंधवा@oया �वKधनL करती लGने राज�ष@सुता ॥ 

     बहु मानीiया आpजनांनी कोन न ये त]ातां ॥ 

     भीशी काय अशी ॥ सोडुन मज तंू कां जाशीं ॥ 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: जाऊ �ा मला. पुनः मा�या मैlWणीला मला �वचारले पा हजे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: बरे, जाऊ देईन तुला. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: केgहा? 

राजाराजाराजाराजा    :::: 

 पद – (राग – भैरवी; ताल – lWवट) 

 �पउनी हL अधरामतृ तL सखये ॥  

 मग सोडीन तुला गे ॥ �पउनी० ॥ Jु० ॥  

 जL फुललL कुसुम खासL मधुपा नच सोडवे चव घेतल$या ॥ 

 मज तान बहू रसपान सुख�व गे ॥ �पउनी० ॥ 

 

            (0तची हनुवट$ वर क?न चंुबन घेऊ लागतो. शकंुतला Mयाला चुक�वतो) 

           (पड�ात) 

"हे च+वाकd, आपiया िजवलगाला काय सांगायचे असेल ते सांग. ह$ पाहा राW जवळ येऊन 

ठेपल$." 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (घाब?न) महाराज! गोतमीबाई मा�या समाचारासाठ� खKचत इकडे येत आहेत, तर या 

झाडाoया आड लपा. 
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राजाराजाराजाराजा    :::: ठ�क आहे. (लपून उभा राहतो) 
 

                (तदनंतर हातात भांडे घेतलेल$ गौतमी व दोघी स�या येतात) 
 

स�यास�यास�यास�या    :::: आMयाबाई, इकडून या अशा. 

गौतमीगौतमीगौतमीगौतमी    :::: (शकंुतलेजवळ जाऊन) कसे काय? माझी बया ती! आता बरे आहे ना? 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: हो आMयाबाई, आता पुVकळ बरे आहे. 

गौतमीगौतमीगौतमीगौतमी    :::: हे मी तीथ@ आणले आहे ते तु�या अंगावर Bशपंडते Zहणजे तुझे दखुणे अगद$ नाह$से 

होईल.(शकंुतलेoया डोUयावर पाणी Bशपंडते) हा पा हलास का?  दवस अगद$ बुडायला आला. तर 

चला घराकडे जाऊ. 

(चालू लागतात) 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (आपiयाशी) काय मेले माझे [दय तर$! मघा ऐन सुखाoया वेळेला तू आपला BभWेपणा 

सोडला नाह$स. तर मग आता �वयोग झाला Zहणून हुरहुर कशाला लावून घेतेस? 
 

 (दोन पावले चालून मो�याने) 
 

 (राग – �पलू; ताल – lWताल) 

 मना तळमळBस, उKगच कां असा हळहळBस, 

 Xथम फसलLBस॥Jु०॥ 

 ऐन सुखाoया समयीं भीती ध?0न कसL बसलLBस ॥ मना०॥१॥ 

 लतामंडपा सुख सेवया येईन पुनःतुजपाBस ॥मना०॥२॥ 

 

 (शकंुतला, गौतमी व दोन स�या 0नघनू जातात) 
 

राजाराजाराजाराजा    :::: (पवू@�थानावर येऊन सु�कारा टाकून) कोणचीह$ गो* आपiयाला Xाp कtन घे�यासाठ� 

िजतकd अKधक खटपट करावी 0ततकd Mयाला जा�त �वEने. पाहा –  

 पद- (राग – आनदं$भरैवी; ताल – दादरा) 

 (चाल – नको नको �ीसंग नाम wहण) 

 काय मला भूल पडBल, भान हरपलL॥ 

 तL मुख वर केलL पNर ना ह ंचंुlबलL ॥ काय०॥ Jु०॥ 

 संुदNरनL अंगुBलनीं ओंठ झां�कले ॥ 

 नको नको ऐसे Zहणत तCड �फर�वलL॥ 

 XेमभरL 0तनL अध@ नेW Bम टयले ॥  

 ऐशा Mया ऐन रंKग ंgयंग जाहले ॥ काय०॥ 

बरे, आता कुणीकडे जावे? अथवा कोणीकडे जावयाचे! येथेच मा�या लाडकdने उपभोग घेतलेiया 

या मंडपातच घडकाभर बसू. 
       (चोहCकडे पाहून) 
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          jोक 

       (राग – �पलू) 

                    शnया पुVपमयी BशलेवNर  दसे तTवीशर$रां�कता ॥ 

                    दावी मTमथलेख हा ह नBलनीपW�थ �वZला¥ता ॥ 

                     हातातंो0न गळे lबभासरण हL इMया द पाहे तदा॥ 

                     वाटे शूTय जर$ लतागहृ तर$ सोडंू नये तL कदा॥ 

         (पड�ात) 

          jोक 

                     "सूया@चा जंव होय अ�त सदना आरंभ जC होतसे॥ 

                    वेद$भCव0त राyसांKच तंव ती �व+ाल छाया  दसे ॥ 

                     सं�याकाBलकमेघपं�dस¦शा वण³Kच जी भासते | 

                     भीती भूप0त यातुधानज0नता आZहां अती वाटते॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: हां, Bभऊ नका. हा पाहा मी आलो. 
 

         (0नघनू जातो) 
 

अंक 0तसरा समाpअंक 0तसरा समाpअंक 0तसरा समाpअंक 0तसरा समाp 

    

 

    ���� 

अंक चवथाअंक चवथाअंक चवथाअंक चवथा 
_____________________________________________________________________________ 

 (अनसूया व �Xयवंदा फुले वेचीत Xवेश कNरतात) 
 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: गडे, �Xयंवदे, शकंुतलेचा योGय पतीशी गंधव@�ववाह झाला, आ,ण 0तचे कiयाण झाले 

Zहणून समाधान वाटते; पण मला बाई एक काळजी लागल$ आहे. 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: ती ग कोणची? 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: हे बघ, इ*ीची समाpी झाल$ आ,ण आज Mया राजाला जा�या�वषयी ऋषींनी 0नरोप 

 दला. पण बाई असे मनात येते, कd तो राजा एकदा आपiया नगराला जाऊन अंतःपुरात दंग 

झाला Zहणजे इकडची Mयाला आठवण होईल कd नाह$ कोण जाणे. 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: अनसूये, Mयाची काळजी नको. तसiया पु?षाoया हातून अशी वंचना कधी gहावयाची 

नाह$. पण गडे, हे वत@मान बाबांना समजले Zहणजे ते काय Zहणतील कोण जाणे. 

अनसूया अनसूया अनसूया अनसूया :::: मला तर वाटते कd ह$ गो* बाबांoया मनास येईल. 

�Xयंवदा �Xयंवदा �Xयंवदा �Xयंवदा :::: मनास येईल असे कशावtन? 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: हे बघ, चांगला नवरा पाहून शकंुतलेचे लGन क?न �ायचे असे बाबांoया मनात 

प हiयापासून होतेच. ते दैवयोगाने आपोआपच जर घडले, तर आयताच बाबांचा हेतू Bस�द$स गेला 

Zहणायचा. 
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�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: (फुलांoया परडीकडे पाहून) गडे अनसूये, झाल$ पूजेपुरती फुले तोडणे. 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: अग, पण शकंुतलेची मंगळागौर पुजायची आहे ना? 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: खरेच बाई. (दोघी पनु: फुले तोडू लागतात) 
 

   (पड�ात) - " कोणी आहे कd नाह$ आ�मात ?" 
 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: (कान देऊन) गडे, कोणी अ0तथी आला आहेसे वाटते. 

�Xयंव�Xयंव�Xयंव�Xयंवदादादादा    :::: शकंुतला आ�मात आहेच. (आपणाशी) ती आहे खर$, पण 0तचे मन कुठे जाGयावर 

आहे? 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: बरे, पुरे झाल$ इतकd फुले, चल जाऊ आता. 
           (पड�ात) 

" काय पोर$, अ0तथीचा अपमान करतेस काय? तर हा घे शाप –  

            jोक   

 Kचतंा जयाची क?नी अनTयधी | 

न जाणसी हा अ0तथी तपो0नधी॥ 

�मरेल तूतL न जNर XबोKधसी | 

Xम] जैसा घडiया ह गो*ीसी ॥१॥ 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: अग बाई, फार वाईट गो* झाल$. शकंुतलेचे मन जाGयावर नसiयामुळे 0तoया हातून 

कोणीतर$ सMपु?षाचा खKचत अपमान झाला. (पढेु पाहून) अगबाई, हा कोणी भलतासलता नgहे. 

शी´कोपी दवुा@सऋषी हा! शाप देऊन मो�या आवेशाने पाय आपट$त धडपडत परत गेल$ वाटते 

�वार$! खरेच आहे, भाज�याचे साम�य@ �व�तवाखेर$ज कुणाल असणार? 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: तर मग बाई, पायां पडून Mयांना माघार$ परतीव. मी इकडे Mयांoया पूजेची तयार$ 

करते. 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: बरे. (जाते) 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: (गडबडीत ठेच लागल$से दाखवनू) ज�ळे मेले, ठेच लागiयाने सार$ फुले सांडल$ परडीतल$. 
(वेचू लागते) 
      (�Xयवंदा Xवेश कNरते) 

 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: अनसूये, तो �वभावाने वाकडा, Mयाची समजूत कुणाoयाने होणार? पण बाई थोडासा 

आला वळणीवर. 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: (हसून) एवढे तर$ मोठे भाGयच समजायचे. कसे काय बरे झाले? 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: हे बघ, माघार$ जेgहा �वार$ परतेना, तेgहा मी �वनवणी केल$, "महाराज, आपले 

साम�य@ माह$त नसiयामुळे शकंुतलेoया हातून चूक झाल$. तशात हा प हलाच अपराध आहे. तर 

कृपा कtन yमा करावी." 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: बरे, पुढे? 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: मग माझा शाप तर टळायचा नाह$, पण काह$ खुणेचा दाKगना दाख�वला Zहणजे तो 
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राजा ओळखील असे पुटपुटत तेथiया तेथे  दसेनासा झाला. 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: बरे झाले बाई! धीर धरायला आता जागा झाल$. Mया राजाने जायoया वेळी 

आठवणीसाठ� Zहणुन आपiया नावाची अंगठ� शकंुतलेoया बोटात घातल$ आहे. ती खूण  दल$ 

Zहणजे झाले. 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: चल गडे आता. पूजेचे तेवढे आटपू. (�फरतात) अनसूये, पा हलेस का? डाgया हातावर 

डोके टेकून कशी KचWासारखी �Xयसखी बसल$ आहे ती? 0तची जीव सगळा लागला आहे नव-

याकडे. तीचे तीलाच भान नाह$, मग दसुरे कुणी आले गेलेले तीला कसचे समजणार?  

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: �Xयंवदे हे आताचे वत@मान �कनई आमoया दोघींoयांत तCडी राहुदे. 

तीला कळता उपयोगी नाह$ नाह$तर ती आहे कोव�या मनाची. कळले Zहणजे काय अव�था कtन 

घेईल कोण जाणे.  

�Xयवंदा�Xयवंदा�Xयवंदा�Xयवंदा    :::: हे का सांगायला हवे? मोगर$oया मुळात आधणाचे पाणी कोण घाल$ल? 
                               (दोघी 0नघनू जातात) 
 

                       (तदनतंर झोपेतून उठलेला BशVय Xवेश कNरतो) 
 

BशVयBशVयBशVयBशVय    :::: (जाभंई देऊन) क�यप गु?जी सोमतीथा@हुन परत आले. वेळ बघून ये Zहणून Mयांनी मला 

सांKगतले आहे, तर बाहेर जाऊन राW अजून �कती रा हल$ आहे ते पाहून येतो. ( इकडे0तकडे �फtन 

पाहून) अबब, अगद$ उजाडलेच! हे पाहा – 

पद – ( राग-भुपाळी; ताल – दादरा) 

�कती तर$ पाहटेची वेळ मला मानBस सुख देते॥ 

जात शशी अ�तातL॥ उगवे र�व इकडे हा॥ 

अ�तोदय यांचे ते 0नयBमती लोकांतL ॥ �कती०॥१॥      

जातां शशी कैर�वणी ॥ तीच न दे सुख नयनीं ॥ 

शोभा 0त0त आतां ते �म0ृतगत मज होते ॥ �कती०॥2॥ 

इ*�वरह देई जे॥ क* घोर अबलांते ॥ 

सोसाया �वकट बहू वदवेना मातL ॥ �कती०॥३॥ 

     (अनसूया घाईने Xवेश कNरते)  

अनसूया : मला मेले �वषयासंबंधी गो*ीचे वारे देखील नाह$ खरे,पण Mया राजाने शक़ंुतलेशी कपट 

केले हे समजत नाह$से नाह$. 

BशVय : होमाची वेळ झाल$ असे गु?जींना जाउन सांगावे 

          (BशVय 0नघून जातो) 

अनसूअनसूअनसूअनसूयायायाया:::: पण आता हे समजून तर$ मी काय करणार मला रोजचे कामधाम देखील मेले सुचत 

नाह$.असो, आता मदनाची तर$ हौस पुरो.Mया मेiयानेच माझी सखी शकंुतला 0नम@ळ अंतःकणाची 

असून 0तला Mया कपट$ राजावर �वHास ठेवायला लावले.पण बाई,हे सारे कदाKचतॄ Mया दवुा@साoया 

शापाचेच फळ असेल! नाह$ तर तो राजा येथे असताना असे तसे बोलून अजून एक बोटभर Kचठ�  
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देखील मेल$ पाठवीत नाह$, हे होईल तर$ कसे? बरे इकडून खुणेची ती अंगठ� Mयाoयाकडे धाडून 

�ावी Zहटले तर जा तर$ कुणाला Zहणावे? हे सारे तप�वी कसे दःुखात 0नमGन आहेत.शकंुतलेचा 

यात काह$ दोष नाह$ हे मला पUके ठाउक आहे; पण आता बाबा आले आहेत, Mयांना दVुयंत 

राजाने शकंुतलेला वरल$ आ,ण 0तला आता काह$  दवस गेले आहेत, हे वत@मान सांगायला माझा 

काह$ बाई धीर होत नाह$. आता करावे तर$ काय?  

                              

                              (�Xयंवदा Xवेश कNरते)  

�Xयं�Xयं�Xयं�Xयंवदावदावदावदा    :::: गडे,चल,चल लवकर.आज शकंुतला सासर$ जाणार.0तची ओट$lबट$ भरायला चल. 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    ::::    Zहणजे ग काय? 

�X�X�X�Xयंवदायंवदायंवदायंवदा    :::: अग,मी नूकतीच शकंुतलेला �वचारायला गेले होते. 

अअअअनसूयानसूयानसूयानसूया    :::: मग? 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: तेgहा ती लाजेने खाल$ मान घालून बसल$ होती.0तला बाबांनी पोटाशी धtन Xेमाने 

Zहटले, “बया {याXमाणे यजमानाचे डोळे धुराने भरले असताह$ Mयाoया हातून अGनीoयाच मुखात 

आहुती पडावी तसे हे सुदैवाने झाले. आ,ण उ]म BशVयाला �व�ा Bशक�वल$ Zहणजे जसा आनंद 

होतो तसा मला झाला आहे. तर मी आजच ॠषींना बरोबर देऊन तुझी सासर$ रवानगी कtन 

देतो. 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: अग,पण बाबांना हे वत@मान सांKगतले तर$ कोणी? 

�Xयवदा�Xयवदा�Xयवदा�Xयवदा    :::: ते �कनई सकाळी होमशाळेत गेले  आ,ण 0तथे बाई आकाशवाणी झाल$. 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: (आ�या@ने) खरेच? काय वाणी झाल$ सांग तर$.– 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा:::: सांगते ऐका –  

                      धर$ दVुयंततेजातL । भूBमकiयाण gहावया ॥ 

                       कTयका समजL �वXा ।अिGनगभ@शमीपर$ ॥  

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: (�Xयंवदा आBलगूंन) गडे, हे फार चांगले झाले. मला �कती आनंद झाला आहे Zहणून 

सांगू! पण बाई, आजच शकंुतला जायची हे ऐकून िजवाला हुरहुर वाटते. 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: गडे,आमची हुरहुर जाईल मेल$ कशी तर$; Mया lबचार$चे कiयाण होवो! 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: तर मग तो माडाoया पानांचा करंडा Mया आं�याoया झाडावर टांगून ठेवला आहे, Mयात 

पुVकळ  दवस  टकणार$ बकुळीची माळ 0तला सासर$ जायoया वेळेस �ावयाची Zहणून ठेवल$ 

आहे, ती घेऊन ये. माह$ मगृरोचन, तीथ@म�ृ]का, कोव�या दवुा@, हे मंगलसा हMय तयार करते. 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: बरे, कर जा. 

                    (अनसूया जाते, �Xयंवदा फुले वेचiयासारखे कNरते) 

(पड�ात) "  शा @̧गरव वगैरेना शकंुतलेबरोबर जा�याकNरता बोलाव." 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: (ऐकलेस क?न) अग बाई अनसूये, चल ग चल. हे पाहा हि�तनापुराला जाणा-या 

ऋषींना  हाका मारताहेत. 

  (अनसूया ओट$oया सा हMय घेऊन येते)   
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अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: गडे, ह$ मी आले, चल जाऊ. (�फरतात) 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: (पाहून) ह$ पाहा, शकंुतला पहाटेस Tहाऊ बसवल$ आहे; आ,ण जवळ तापसी हाती 

अyता घेऊन आशीव@चन Zहणत आहेत. चल जाऊ तेथे. 

                    (तदनंतर वर सांKगतiयाXमाणए शकंुतला Xवेश कNरते) 

प हल$ बाईप हल$ बाईप हल$ बाईप हल$ बाई    :::: बये, पतीoया घर$ तुझा सTमान होवो, आ,ण प�राणीचे पद तुला Bमळो. 

दसुर$ बाईदसुर$ बाईदसुर$ बाईदसुर$ बाई    :::: मुल$, तुला परा+मी पुW होवो. 

0तसर$ बाई0तसर$ बाई0तसर$ बाई0तसर$ बाई    :::: बये, नवरा तुला सग�या ि�यांत जा�त मानो. 

 (गौतमीBशवाय सव@ बाया 0नघून जातात) 

दोघी स�यादोघी स�यादोघी स�यादोघी स�या    :::: गडे, आजचे Tहाणे तुला सुखदायक होवो. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: स�यांनो, आला? या, बसा येथे. 

    (मंगलपाW घेऊन स�या बसतात) 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: गडे, अशी इकडे हो. या मंगलव�तू घालू दे तु�या अंगावर. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: स�यांनो, हे देखील आज माझे मोठे भाGय समजायचे; 

  पद – ( राग- �पलू; ताल – धुमाळी) 

  (चाल-अिज अ+ुर नेतो हा �ीकृVणाला) 

                  अिज शेवटoया, लाभKच हा ममतेचा, मज होय तुमoया कNरंचा, 

  बहु दा�वयलL Xेम 0नरंतर आपुलL, कKध ंनाह$ अंतर पडलL ॥ 

  X0त  दवसीं कोमल कNरची, वे,ण-फणी आतां कैची ॥ 

  Mया आशेचा लेश न उरला साचा, शोक न आवरे म0नचंा ॥ १ ॥  

 

     (डो�यांत अ�ु आणते) 

दोघीदोघीदोघीदोघी    :::: अशा मंगलकाल$ रडू नये गडे. 

 (0तचे डोळे पुसून वेणी घालतात) 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: असiया या संुदर tपाला दाKगनेच हवे होते; पण या आ�मात येऊन जाऊन फुले, दवुा@ 

Bमळायoया. Mयाने �कती बाई उणेपण  दसते. 

                     (दाKगने घेऊन दोन ऋ�षकुमार Xवेश कNरतात) 

ऋ�षकुमारऋ�षकुमारऋ�षकुमारऋ�षकुमार    :::: हं, हे Eया दाKगने. घाला अUकाoया अंगावर. 

   (पाहून सव@ �व�मय कNरतात) 

गौतमीगौतमीगौतमीगौतमी    :::: बाळा, नारदा, कोठून रे आणलेस हे? 

प हला ऋ�षकुमारप हला ऋ�षकुमारप हला ऋ�षकुमारप हला ऋ�षकुमार    :::: आMयाबाई, गु?जींoया सामा�या@ने. 

गौतमीगौतमीगौतमीगौतमी    :::: Zहणजे? मानBसक Bस�द$ने का हे केल ? 

दसुरा ऋ�षदसुरा ऋ�षदसुरा ऋ�षदसुरा ऋ�ष००००    :::: तसे नgहे. गु?जींनी आZहांला सांKगतले कd, "जा आ,ण शकंुतलेसाठ� झाडांची फुले 

काढुन आणा."आZह$ं तीआणायला गेलो, तो तेथे – 

           साकd 

   (राग-जोगी; ताल-धुमाळी)   
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                     yरत?नL शालु  दला हा, लाyारस दसु-यानL ॥ 

                     इतर लतांनी हात उभा?ं0न  दधले हे दाKगने ॥ 

                      ऐंशी झाBल कृ0त ॥ गु?ंची अपार संप]ी ॥ 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: (शकंुतलेकडे पाहून) गडे, vा वनदेवतांoया Xसादाव?न असे  दसते, कd तू नव-यoया 

घर$ गेल$स Zहणजे तुला मोठ� राजल¨मी Xाp होणार. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (लाजते) 

प हला ऋ�षकुमारप हला ऋ�षकुमारप हला ऋ�षकुमारप हला ऋ�षकुमार    : : : : गौतमा, गु?जींचे �नान आटपलं. चल आता, ह$ वन�पतींनी केलेल$ सेवा 

Mयांना कळवू. 

दसुरा ऋ�षकुमारदसुरा ऋ�षकुमारदसुरा ऋ�षकुमारदसुरा ऋ�षकुमार    :::: ठ�क आहे. 

       (दोघे 0नघून जातात) 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: गडे, आZहांला कधी आपiया अंगावर दाKगने? घालणे माह$त नाह$, पण आZह$ KचWे 

काढलेल$ पाह$ल$ आहेत. याव?न कोणता दाKगना कोठे घालायचा हे लyात आणून आZह$ तु�या 

अंगावार घालतो. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: अग, तुZह$ चतुर आहा हे मला माह$त आहे. (स�या दाKगने घालतात) 

                   (Mयानंतर �नान केलेला का�यपऋषी Xवेश कNरतो) 

का�यपका�यपका�यपका�यप    :::: 

                          पद - (राग-जोगी; ताल-धुमाळी)   

 जाते कdं मम शकंुतला ह$ आजKच प0तसदना ॥ 

 उMकंठेने काBळज तुटतL हुरहुर लागे मना ॥ Jु०॥ 

 ग हवंर दाटे कं ठ कसा ये बाVपपूर नयनां ॥ 

 Kचतेंने जड ¦*ी झाiया कांह$च वदवेना ॥ 

 मी वनवासी �ने ह ं हचा पण �वयोग साहवेना ॥ 

 न कळे कैसL गहृ�थ सोBश0त कTया�वरहांना ॥ 

 

         (इयकडे 0तकडे �फरतो) 

अनसूयाअनसूयाअनसूयाअनसूया    :::: गडे, दाKगने घालून झाले; आता हा शालू नेस; आ,ण हा शेला पांघर 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (तसे कNरते)  

गौतमीगौतमीगौतमीगौतमी    :::: मुल$, हा पाहा तुझा �पता येत आहे, Mयाला नम�कार कर. पाहा, तो आपiया 

आनंदा�ंूनी भरलेiया नेWांनी तुला कुरवाळीत आहे असे  दसते. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (लाजून) बाबा, नम�कार करते. 

का�यपका�यपका�यपका�यप    :::: वMसे –  

                साकd 

    (राग-जोगी; ताल-धुमाळी)   

                  जशी यया0तस शBम@ ा तBश तंू हो �वप0तस माTय ॥ 

पु?पर$ स�ाजकुमारा Xसवु0न कNर कुल धTय ॥ 
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वर हा तुज साजे । घे बहु आशीवा@द माझे ॥ 

गौतमीगौतमीगौतमीगौतमी    :::: महाराज, हा वरच होय; आशीवा@द नgहे. 

का�यपका�यपका�यपका�यप    :::: मुल$, मी नुकताच या कंुडात होम केला आहे; या अिGननारायणाला Xद�yणा कर. (सव@ 

Xद�yणा कNरतात.) 

का�यपका�यपका�यपका�यप    : (ऋगवेदाoया छंदाने आशीवा@द देतो) 

                      अमी वे द ंपNरत: Uलत0ृघ�या: सBमgदTत: 

                        XाTतसं�तीण@दभा@:॥ अपEनTतो दNुरतं 

                        हgयगTधैव¹ताना�तवां व[य: पावयTतु॥ 

मुल$, चालू लाग आता. (इकडे 0तकडे पाहून) शा @̧गरवा दक कोठे आहेत ते? 

 

        (BशVय येतात) 
 

BशVयBशVयBशVयBशVय    :::: महाराज, हे आZह$ तयार आहोत. 

का�यपका�यपका�यपका�यप    :::: आपiया ब हणीला वाट दाखवा. 

BशVयBशVयBशVयBशVय    :::: अशी इकडून ये, ताई. 

      (सव@ चालू लागतात) 

का�यपका�यपका�यपका�यप    :::: (चहंूकडे पाहून) अहो तपोवनातील वyृांनो, 

 पद – (राग – जोगी, ताल – धुमाळी) 

  जातसे प0तसद0न ंआज 0त मा,झ द ुहत ृशकंुतला॥ 

 आ�मांतील त?वरांनो �ा�व आcा तुिZह 0तला॥Jु०॥ 

 पान न कर$ जल िज आधीं तुZहां उदक न पािजतां॥ 

 हौस असू0न ह पiलवाची तोeडना कKध ंते �वतां॥ 

 पाहुनी नवकुसुम तुमचL हष@ होई बहु िजला॥ जा० ॥ 

 (को�कळेचा श�द ऐकू आलासे दाखवून) 
 

 पद – (राग व ताल सदर) 

 बघ  दले त?ंनी । अनुमत जायला॥Jु०॥ 

 को�कलश�दgदारL सुच�वती॥ भाव मनामKधला॥ 

           (पड�ात) 

  पद – (ताल व राग सदर) 

 मदृ ुरेणू माग�॥ तुज लागो॥ 

 सरोवरL बहु जांगी॥ लागु0न वाट सरो॥ 

 ताप हरो। छाया त? दो भांगी॥ 

 बाई जावL गे ॥१॥ 

 अनुकूलKच वारा॥ मंद बरा॥ 

 लागू0न सुखवु शर$रा ॥ मागा@ शुभंकरा ॥ 
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 लंघोनी जाBशल अपुiया नगरा॥ बाई जावL गे ॥२॥ 

 

    (ऐकून सव@ �व�मय कNरतात) 
 

गौतमीगौतमीगौतमीगौतमी    :::: मुल$, नातलगाXमाणे Xीती करणा-या या वनदेवतांनी 0नरोप  दला; तर Mयांना 

नम�कार कर. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (नम�कार क?न, �Xयंवदेoया कानात) गडे �Xयंवदे, 0तकडेच दश@न केgहा एकदा 

होईल असे जर$ मला झाले, तर$ दःुखामुळे हे तपोवन सोडून जा�याला माझे पाऊल पुढे 

पडत नाह$. 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: गडे, ह तपोवन सोडून चालल$स Zहणून तुला एकट$लाच वाईट वाटते असे नको 

समज;ू तुझा आता �वरह होणार Zहणून सग�यांचीह$ अव�था तु�यासारखीच झाल$ आहे, 

पाहा, हे हर$ण कसे तCडात घेतलेला दभा@चा घास परत टाकताहेत, वेल$ देखील अ�ुlबदं ू

ढाळiयाXमाणे टपाटप �पकलेल$ पाने गाळीत आहेत. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (काह$ आठवलेसे क?न) बाबा, माझी बह$ण लता वन{योM�ना, 0तचा मी 

0नरोप घेते. 

का�यपका�यपका�यपका�यप    :::: खरेच, तुझी 0तजवर स��या ब हणीXमाणे Xीती आहे. ह$ बघ इकडे उजgया 

अंगाला आहे ती. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (वेल$जवळ जाऊन) बाई वन{योM�ने, 

  पद – (राग-आनंदभैरवी; ताल-द$पचंद$) 

  (चाल-नाह$ कोणीह$ हंुKगले) 

 बाई तंू या आ�त?सीं। 

 XेमBलगंनदानीं रमसी॥ 

 भेटे मजला या शाखांनी। 

 जातL दरू$ तुज सोडोनी॥१॥ 

का�यपका�यपका�यपका�यप    :::: बाळे! 

 पद – (राग-िजiहा मांड; ताल-द$पचंद$)  

 काय कथंू या काल$ं। 

 मम Kचतंा गेल$॥ Jंु०॥ 

 तुजसाठ� जो प0त मी ठर�वला॥ 

 Mयाने तुज कर$ धNरल$ ॥ गे मम० ॥१॥ 

 ह$ तव भKगनी नवमिiलका॥ 

 अ�त?स Bमळाल$॥ गे मम०॥२॥ 

आता वाटेला लाग. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (स�यांकडे वळून) स�यांनो,  हला आता मी तुमoया ओट$त घतल$ आहे. 

दोघीदोघीदोघीदोघी    स�यास�यास�यास�या    :::: पण बाई, आZहांला कोणoया ओट$त घातले आहेस? 
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      (रडू लागतात) 

का�यपका�यपका�यपका�यप    :::: अनसूये, आता रडू नको. तुZह$ दोघींनी शकंुतलेची समजतू करायची, ते सोडून देऊन 

तुZह$च हे काय असे कNरता? 

 (सव@ इकडे 0तकडे �फरतात) 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: बाबा, ह$ आ�माजवळ  हडंणार$ गाभण हNरणी,  हचे  दवस भरले आहेत, देवाoया दयेने 

एकदा  हची नीटपणाने सुटका झाल$ Zहणजे ती खुशाल आहे Zहणून कोणाबरोबर तर$ मला 0नरोप 

धाडालना? 

का�यपका�यपका�यपका�यप    :::: नाह$ बाळे �वसरायचा अं. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (अडखळलसे कtन) अगबाई, मा�या ओoयाला कोण ओढ$त आहे? (मागे पाहते) 

का�यपका�यपका�यपका�यप    :::: मुल$, दसुरे कोण? 

 पद – (राग-भीमपलासी; ताल-धुमाळी) 

   {याoया तCडी दभा@नL ¥ण झाला॥ 

 बरे केलL लावु0न तंू तैल {याला॥ 

 धाTयमु�* चाtनी वाढवीला॥ 

 पुW तैसा XेमL तंू पाBळयेला॥ 

 पहा तु�या तो ओढ$ वसनाला॥ 

 समजावी Mया अपुiया हNरणबाला ॥{याoया तCडी०॥ 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: बाळा, मी तुला आता सोडून चालले. मा�या मागून कशाला येतोस? 

  पद-(राग-असावर$; ताल-lWताल) 

  (चाल-गंगेत लोटा हा) 

  जाई परतोनी, बाळा, जाई परतोनी ॥ 

 0न ुर मी तुज टाकु0न जातL, येBश कशाला मा�या मागोनी ॥Jु०॥ 

 जTमतांच तव जननी  गेल$ सोडु0न तुज या तपोवनीं। 

 मींच पाBळलL लाड करोनी, का ह ंन अडलL कd तुझL । 

 गेले जर$, काय उणे तुज, सांभाBळतील बाबा तुजलागुनी ॥जाई०॥ 

 (असे Zहणून रडत जाऊ लागते) 

का�यपका�यपका�यपका�यप    :::: मुल$, डोळे पूस. तुझे हे नेW अ�ंुनी अगद$ भtन गेले आहेत. Mयामुळे उंचसखल मागा@त 

तुझी पावले वाकडी0तकडी पडताहेत. 

शाशाशाशा¸@ग¸@ग¸@ग¸@गरवरवरवरव    :::: महाराज, उदकाoया तीरापय�त आpजनांनी पोचवायला जावे असे शा� आहे; तर हे 

सरोवर आहे याoया कोठ� उभे राहून काय 0नरोप सांगायचा तो सांगून आपण परतावे 

का�यपका�यपका�यपका�यप    :::: बरे तर, या वटवyृाoया छायेखाल$ उभे राहू (तसे कtन, आपiयाशी) दVुयंत राजाला 

योGय असा 0नरोप काय धाडावा बरे? 

      (Kचतंन कर$त राहतो) 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (स�यांoया कानात) गडे अनसूये, इकडे बघ, हा च+वाक प¨यांचा जोडा. यांoयाम�ये 
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कमळाचे पान झाड आiयामुळे ह$ च+वाकd पाहा कशी आरडून आकांत कर$त आहे ती! हे पाहून 

मा�या बाई पोटात चर@ होते. 

अनसूया अनसूया अनसूया अनसूया :::: गडे, असले मनात आणू नको. ह$ च+वाकd सु�दा आपiया पतीवाचून सगळी राW 

घाल�वते. �वरहदःुख �कतीह$ झाले तर$ पुढoया आशेवर ते सहन करता येते. 

का�यप का�यप का�यप का�यप :::: शा @̧गरवा! शकंुतले�वषयी Mया राजाला असे सांग. 

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    :::: कसे काय सांगायचे महाराज? 

का�यप का�यप का�यप का�यप ::::  

 पद – (राग-शंकराभरण; ताल-झंपाXबंध) 

 (चाल-नमो भ�सुरत?लते, दे�वलBलत) 

 0नwहानुwह$ं दy अिZह जाण हL ॥ 

 आण म0न ंआपुलL उoच कुल ह$ ॥ 

 बांधवाcे�वणL Xी0तनL ह$ वर$ ॥ 

 कL �व तुज, हे मनीं आण राजा ॥ 

 मुला सांग नपृतीस संदेश माझा ॥ 

 कासया भीड ती �प* काजा ॥ मुला०॥Jु०॥ 

 काय बहु सांगणे �कम�प नच मागणL ॥ 

 पBSग,ण ंआदरL ह$स पाहL ॥ 

 दैवबल जL पुढL, तL�व तैसL घडे ॥ 

 आिZहं बोलंू नये हLKच समजा ॥ मुला०॥Jु०॥ 

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    : : : : समजला महाराज 0नरोप. 

का�यप का�यप का�यप का�यप :::: मुल$, तुला आता थोडा उपदेश करावयाचा आहे. आZह$ जर$ वनात राहातो तर$ 

लौ�ककातiया गो*ी आZहांला समजतात.  

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    :::: महाराज, पंeडतांना समजत नाह$ अशी गो*च नाह$. 

का�यप का�यप का�यप का�यप :::: बाळे, तू सासर$ गेiयावर -- 

 पद – (राKगणी-भैरवी; ताल- दपचंद$) 

 वाडवeडलां सेवीत जावL ॥ 

 सवतीशीं Xेम धरावL ॥ 

 प0तकोपीं न� असावL ॥ 

 सेवकावर$ सदय पहावL ॥ 

 0नजधम� दy रहावL ॥ 

 भाGय येतां म] न gहावL ॥ 

 ऐशीलाची ग ृहणी Zहणती ॥ 

 इतरा कुलgयाKधच होती ॥ 

का गौतमी असेच कd नाह$? 

गौतमी गौतमी गौतमी गौतमी :::: नवq यामुल$ला हाच उपदेश योGय. मुल$, हे सारे �यानात ठेव बरे. 
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का�यप का�यप का�यप का�यप :::: मुल$, आता एकदा मला आ,ण आपiया स�यांना आBलगंन दे. 

शकंुतला शकंुतला शकंुतला शकंुतला :::: बाबा, अनसूया आ,ण �Xयंवदा येथूनच का परतायoया? 

का�यप का�यप का�यप का�यप :::: वMसे, यांचीह$ लGने gहावयाची आहेत. यांना 0तकडे येता येत नाह$; तु�याबरोबर गौतमी 

येईल. 

शकंुतला शकंुतला शकंुतला शकंुतला :::: (बापाoया ग�यास Bमठ� माtन) बाबा, 

 पद – (राग-आनंदभैरवी; ताल- दपचंद$) 

 (चाल-काय परम रमणीय सखीचL) 

 दरू मी झालL या अंकाoया सुखद पदा Mयजुनी ॥ 

 जे�व पडे चंदनवiल$ ती मलयKगर$व?नी ॥ 

 राहंू कशी दरू तुZहांला सोडुनी �वरहानल$ं जावोनी ॥ दरू०॥ 

का�यप का�यप का�यप का�यप :::: मुल$, अशी Bभतेस काय? 

 पद – (राKगणी-भैरवी; ताल-lWताल) 

 या �वरहा कां भीसी ॥ 

 राहु0न प0तगहृ$ं अनु दन  

 वैभवकाय@समाकुल होसी ॥ या �वरहा०॥ Jु० ॥ 

 पावु0न पावन पू?पर$ सुत  

  पूव@  दशा र�व जसैी ॥ 

 द$नवनीं बसणार मुनीची ॥ 

 आठवण येईल कैसी ॥या �वरला० ॥ Jु० ॥ 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला  :::: (बापाoया पायां पडते) 

का�यपका�यपका�यपका�यप    :::: तु�या�वषयी जी माझी इoछा आहे ती पूण@ होवो. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला  :::: (स�याजंवळ येऊन) ग�यांनो! तुZह$ दोघीह$ मला एकदम आBलगंन �ा. 

स�यास�यास�यास�या    :::: (तसे कNरतात) 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: गडे, जर कदाKचत Mया राजाने तुला ओळखले नाह$, तर ह$ Mयाoया नावाची अंगठ� 

आहे ती Mयाला दाखीव. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: तुमoया बाई या संशयाने माझा थरकाप होतो. 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: अग, यात Bभ�याजोगे काह$ नाह$. अ0त�नेह असला कd नाह$ Zहणजे भलतेसलते काह$ 

तर$ होईल असे मनात येते. 

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    ::::  दवस बराच वर आला. ताई आटप लवकर आता. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (आ�माकडे तCड कtन) बाबा, पुन: हे तपोवन  मा�या ¦*ीस पडेल का? 

का�यप: ऐक –  

 पद-(राग-असावर$; ताल-lWताल) 

 बाई तू येसी वनीं या॥ 

 भोगु0न सुखवैभव रा{याचL शांत॥ 

 अशा आ�मीं प0तसह मग ॥Jु०॥ 
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 होउ0नयां Kचरकाल सपSी सागरात वसंुधरेची॥ 

 दVुयंतापासू0न तुला जो होईल सुत Mयासी ॥ 

 Bसहंासनी अBभषेचु0न MयावNर 

 सव@ कुटंुबाचा भर ठेवु0न ॥ बाई०॥ 

गोतमीगोतमीगोतमीगोतमी    :::: मुल$, उशीर होतो. आता बाबांना जा Zहणून सांग. 

(का�यपाला) अथवा ह$ अशीच बोलत राहणार. आपणच मागे �फरा, महाराज. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (पुन: बापाoया ग�यास Bमठ� माtन) बाबा. 

          अंजनगीत 

    (राग-जोगी; ताल-धुमाळी) 

   तनुह$ सुकल$ अKधचं तपानL ॥ 

     पांडुरताह$ आBल तयानL ॥ 

Mयांतु0न या मा�या Kचतेंने ॥ 

क�* नका होऊं ॥ १ ॥ 

का�यपका�यपका�यपका�यप    :::: (सु�कारा टाकून) 

 पद - (राKगणी-भैरवी; ताल-दादरा) 

 जाईल कैसा तनये शोक मनाचा ॥ 

 गुणगण तुझा ठसला कैचा ॥Jु० ॥ 

 पहात असतां उटजgदार$ं ॥ 

 केला बागKच नीवाराचा ॥ जाईल० ॥ 

 जा आता माग@ तुला सुखदायक होवो! 

            (शकंुतला, BशVय व गौतमी जातात) 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: (पाहून) हाय हाय! गेल$ शकंुतला! झाडांoया आड  दसेनाशी झाल$. 

का�यपका�यपका�यपका�यप    :::: (सु�कारा टाकून) अनसूये, तुमoया धमा@चरणाची सखी गेल$. तर शोकाचा 0नwह कtन 

पण@कु टकेत चला मा�याबरोबर. 

�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा�Xयंवदा    :::: बाबा, शकंुतलेवाचून हे तपोवन कसे उदास  दसते हो! तेथे जावे तर$ कसे? 

का�यपका�यपका�यपका�यप    :::: �नेहामुळे असे तुZहांला वाटते. (हळूहळू चालून) अहाहा! शकंुतलेला सासर$ पाठवून मी 

आज 0नि�ंत झालो. कारण -  

             साकd 

     (राग-जोगी; ताल-धुमाळी) 

       परUयांचे धन कTया तL Mया देऊ0न आज Bम सुटलC ॥ 

ठेव जशी मालकाBस अपु@0न आज ऋणातु0न �फटलC ॥ 

मुBलनंC या आतां। गेल$ लाड�क मम द ुहता ॥ 

(सव@ 0नघून जातात) 
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          अंक चवथा समाp 
                                        ���� 

अंक पाचवाअंक पाचवाअंक पाचवाअंक पाचवा    
______________________________________________________________________________ 
    

   

  (आसन�थ राजा �वदषूक Xवेश कNरतात) 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक :::: (कान देऊन) अरे BमWा, संगीतशाळेकडे जरा कान दे. पाहा चीज कशी मजेदार असून 

Mयात �वर कसे गोड भtन सोडले आहेत. मला वाटते, हंसपा दका राणीची गा�याची ताBलम 

चालल$ आहे. 

 पद – (राग-�याहाग; ताल-दादरा) 

 अBभनवमधुलोलुप हे मधुकरा अशी। 

 मु�व�तु�व�म0ृत तव जाहल$ कशी ॥ 

 रसभNरता आ�कल$। लु�धपणL चा,खयल$ ॥ 

 Bमळतां मग कमलावल$। तेथL तव म0त गंुगल$ ॥ 

 तव �वरहL झुरणाNरस पाडBलस फशी ं॥ अBभ० ॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: वाहवा रे वाहवा! या गीतात राग कसा भtन गेला आहे! 

�वदषुक�वदषुक�वदषुक�वदषुक    :::: काय, या गीतातील अथ@संबंध तुला समजून आला? 

राजाराजाराजाराजा    :::: मी 0तजवर एकवारच Xीती केल$ होती, Zहणून  हने राणी वसुमतीoया संबंधाने आमची 

खूपच उड�वल$ Zहणायची. असो, स�या माठgया, तू �वत: जाऊन हंसपा दकेला सांग, कd आमची 

फिजती कर�यास ह$ चांगल$ यु�d काढल$. 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: आcेXमाणए करतो. (उठून) भले महाराज, मी तेथे जावे आ,ण 0तने मला दसुq याकडून 

शLडी धtन यथे* पा�पूजन करावे, Zहणजे अ�सरेपासून जसा संTयाशाला मोy Bमळायचा नाह$, 

तgदतच आमची अव�था होणार तर. 

राजाराजाराजाराजा    :::: अरे जा, अZमळ चतुरपणाने 0तला माझा 0नरोप कळीव Zहणजे झाले. 

�व�व�व�वदषूकदषूकदषूकदषूक    :::: काय माझे नशीब तर$! (जातो)  

राजाराजाराजाराजा    :::: (आपiयाशी) काय बरे असेल हे? या गीताचा ऐकiयापासून मला मा�या कोणMयाह$ �Xय 

मनुVयाचा �वयोग झाला नसूनह$ मी इतका उMकं ठत झालो! अथवा –  

           साकd 

   (राग-जोगी; ताल-धुमाळी) 

संुदर व�तू पाहु0न ऐकु0न अ0त रमणीया वाणी ॥ 

उMसुक होतो मनुज तयाला कारण नाह$ कोणी ॥ 

�म0ृत जननांतNरची । होते न कळत म0न ंसाची ॥ 

 

                   (पया@कुल होऊन बसती; नंतर कंचुकd Xवेश कNरतो) 
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कंचुकdकंचुकdकंचुकdकंचुकd    :::: कायहो माझी अव�था झाल$ तर$ ह$ –  

          अंजनीगीत 

   (राग-,झजंोट$; ताल-धुमाळी) 

                  अंत:पुNरं या  हडंायाते । KचTह Zहणु0न घे या य*ातL ॥ 

                     व�ृदपणीं मज टेकायातL । साv तीच झाल$ ॥ 

पाहा, महाराजांoया धम@कृMयास आड येणे बरोबर नाह$, हे खरे, तथा�प आमचे महाराज 

धमा@सनावtन नुकतेच उठले असून �व�ांतीसुख घेत आहेत. Mयास क�वBशVय आले आहेत हे 

सांगून Mया सुखाचा lबघाड मा�याने करवत नाह$; अथवा लोककiयाणाचा अKधकार {यांकडे आहे 

Mयांना �वसावा कोठचा? 

                 (राग-अलैयाlबलावल; ताल-दादरा, कामदाव]ृाoया चाल$वर) 

     एकवार जो जोeडला असे ॥ 

  भानुरथ नभी 0नMय �फरतसे ॥ 

ना ह ंवायंुची खंुटल$ गती। 

0नBश दनीं पहा सतत वाहती ॥ 

शेष जो घर$ भुBमभर Bशर$ं ॥ 

रा,खला तयL तोKच अजवर$ ॥ 

नपृ0तची कथा ते�व ह$ असे ॥ 

शां0तसौ�य तL Mया कधीं नसे ॥ 

तर आता आपले काम करावे (�फtन पाहून) हे आमचे महाराज-  

            साकd 

      (राग-जोग; ताल-धुमाळी) 

Xजा सव@ Mया 0नज पुWापNर सुखवु0न घेई शांती ॥ 

 ©पL! जैसा 0नज कळपां0तल चा?0न सव@ ह देती ॥ 

घेती �व�ांती ॥ त?oया शीतल छायातंी ॥ 

(जवळ जाऊन) महाराजाचा जयजयकार असो ! 

(मुजरा क?न) सरकार,  हमाचलाoया पाय�याशी राहणारे काह$ ऋषी क�वमहष�चा 0नरोप 

कळव�याकNरता आले आहेत व Mयांoया बरोबर दोन ि�याह$ आहेत. यावर महाराजांची आcा 

होईल MयाXमाणे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (आदराने) काय? क�वमहामुनींचा 0नरोप घेऊन आले आहेत Zहणतोस? 

कंचुकdकंचुकdकंचुकdकंचुकd    :::: होय, महाराज. 

राजाराजाराजाराजा    :::: तर मग आमचे पुरो हत सोमरातभ� यांना सागं कd, Mया ऋषींची �वKधयु� पुजा कtन 

तुZह$च मजजवळ तुZह$च मजजवळ Mयासं घेऊन यावे. मीह$ ऋ�षजनांचे दश@न घे�याoया  ठकाणी 

वाटत पाहत राहतो. 

कंचुकdकंचुकdकंचुकdकंचुकd    :::: जशी महाराजांची आcा. 

   (मुजरा कtन 0नघून जातो) 
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राजाराजाराजाराजा    :::: (उठून) वेWवती, होमशाळेकडे चल. 

वेWवतीवेWवतीवेWवतीवेWवती    :::: असे इकडून यावे, महाराज. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (रा{याKधकारा�वषयी खेद दश@वून) सव@ मनुVयांना इिoछत व�तू Bमळाल$ Zहणजे सुख होते; 

पण आZहा राजेलाकांना तसे न होता उ]रो]र द:ुखच होत जाते. 

             दडंी 

   (राग-Bललांबर$; ताल-दादरा)  

  X0त ेने औMसुUय शांत होतL ॥  

ल�धपNरपालन फार द:ुख देतL ॥ 

रा{य हL नच सुखद कdं �माचL ॥ 

छW जैसL 0नज कर$ं धारकांचे ॥ 

                          (पड�ात दोन बं दजन पुकारतात) 

प हलाप हलाप हलाप हला    :::: महाराजांचा �वजय असो! 

    (चु,ण@का-राग-आनंदभैरव) 

                      0नजसुखाBस �वमुख होऊ0न इतर जनाभी* 

                    पूण@ कt0न तु ट �ाया �वतनुलाKग ंक* देशी ं॥ 

अथवा तव धम@ हाKच तदKुचत कम@ कNरBश 

चंड�करणोxंडताप 0नज BशNरं पाहु0न 

�वoछायाK�तांBस सौ�यदा0य तtवर जसैा ॥ 

दसुरादसुरादसुरादसुरा    :::: जयजयकार महाराज! 

       (चु,ण@का-राग सदर) 

                     उTमागा@गाBमयांBस दंड क?0न सTमाग@ ला�वBश 

Xजाजनकलह �ववेचु0न कNरBश लोकरyणा ॥ 

�वपुलसंप�]पालकाBस बहुताp हो0त पNर 

द$नानाथ जनांBस आp तंूKच रे तंूची ॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: या �तु0तपाठाकांनी मा�या ,खTन झालेiया मनास पुन: हुषार$ आ,णल$. 

      (इकडे 0तकडे  हडंतो) 

X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: महाराज, �वoछ सारवून शुशोBभत केलेला हा होमशाळेपुढ$ल ओटा. यावर महाराजांनी 

चढावे. जवळ ह$ होमधेनूह$ आहे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (चढून वेWवतीoया खां�ावर हात टाकून उभा राहतो) वेWव0तके, भगवान का�यपऋषींनी 

मजकडे आपले BशVय कशाकNरता बरे पाठ�वले असतील? 

  (राग-हZमीर; ताल-धुमाळी)  

 मु0नoया तपा �वEन केलL ॥ 

 �कंवा Mयांना कु,ण छBळलL कd ंतMकमा@ द�ुषयलL ॥ 

 अथवा मMपापL औषKधगण वांझ सव@ झाले ॥ 

 कळेना ऋ�ष कां अिज आले ॥ 
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 ऐसL नाना तक�  gयाकुळ मTमन हL «यालL ॥ कळेना० ॥  

X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: महाराजांoया 0नम@ळ आचरणामुळे XसTन होऊन महाराजांची तार$फ कर�याकNरताच ते 

आले असावेत, असे मला वाटते. 

                    (तदनंतर गौतमीसहवत@मान शकंुतलेस पुढे कtन  

                  ऋषी व Mयांoयापुढे कंचुकd व पुरो हत Xवेश करतात) 

कंचुकdकंचुकdकंचुकdकंचुकd    :::: महाराज, असे इकडून यावे. 

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    :::: शारgदता ! 

            साकd 

    (राग-जोगी; ताल-धुमाळी) 

                      महाभाग हा संप]ीते जोडी नय नच सोडी ॥ 

लोक सव@ ते 0न0तमान पNर मज एकातंी गोडी ॥ 

Zहणुनी मज वाटे ॥ हL गहृ सव@ ह कां पेटे ॥ 

शारgदतशारgदतशारgदतशारgदत    :::: खरोखर, मो�या नगरात तू कधीच आला नाह$स, Zहणूनच तुला असे वाटते. पाहा – 

 पद - (राग-शंकराभरण; ताल-धुमाळी) 

  (चाल – अभाGयाoया घर$ं बाबा कामधेनु आल$) 

 शाº@.गरवा BमWा हे ऐसे जन  दसती मजला ॥ 

 सव@काल जे आदर क?नी से�व0त �वषयाला ॥ Jु० ॥ 

 �नात जनाला अ�नातKच कdं अशुची शु�दाला ॥ 

 �वoछंदाला ब�द जसा कdं सुp जागतृाला ॥ 

 धनलोभी ते जे�व  दसावे महा�वर�ाला ॥ शा० ॥ 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (दिु�Tह झाले असे सुचवून) अगबाई, माझा उजवा डोळा का लवतो? 

गौतमीगौतमीगौतमीगौतमी    :::: मुल$, इडा�पडा टळो आ,ण तु�या नवq याoया घरoया कुलदेवता तुझे कiयाण करोत! 

(चालू लागतात) 

पुरो हतपुरो हतपुरो हतपुरो हत    :::: अहो तप�वीजनहो, चार$ वणा�oया धमा@चे X0तपालन करणारा हा आमचा राजा, तुZह$ 

आला हे ऐकताच आपiया आसनावtन उठून या  ठकाणी तुमची वाट पाहत उभा आहे. 

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    :::: अहो, राजोपा�येबोवा, ह$ गो* फार वाखाण�याजोगी आहे खर$, तथा�प आZहाला याचे 

फारसे नवल वाटत नाह$. का Zहणाल तर –  

 पद - (राग-भीमपलासी; ताल-धुमाळी) 

 (चाल-सखया रामा �व�ांती तु,झये नामीं) 

 न� होती फळभारL त?वर सारे ॥ 

 लउ0न येती मेघह$ ते नवजलभारL ॥ 

 उद0य ंसाधू ल$नKच ते 0नजाचारL ॥ 

 स{जनांची ऐBस ह$ र$0त बा रे ॥ 

X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: महाराज, हे ऋ�षजन XसTनमुख  दसतात. यावtन Mयांची धम@कृMये यथाि�थत चालल$ 

आहेत असे वाटते. 
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राजाराजाराजाराजा    :::: (शकंुतलेकडे पाहून) अरे, ह$ कोण? 

 पद - (राग-,झझंोट$; ताल-lWताल) 

 (चाल – लोप�वल$ बहुत शोभा) 

 व�ानL देह सारा संुदNरनL झां�कला ॥ 

 लावणयाकृ0त ह$ची न  दसे कdं �फुट मला ॥ 

 ऋ�षवग� कL �व आल$ संुदNर ह$ कोमला ॥ 

 शोभे ह$ शुVकपण� पiलवविTनम@ला ॥ व�ानL० ॥ 

X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: महाराज, मलाह$ मोठे आ�य@ वाटते; पण तक@  चालत नाह$. तथा�प  हoया देहाची 

आकृ0त फारच संुदर असावी यात संशय नाह$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: असो, दसु-याoया �ी�वषयी इतकd बार$क चौकशी बर$ नाह$.  

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (उरास हात लावून) हे [दया, इतके कापू नकोस; या राजाoया भाषणाचा अBभXाय 

कळेपय�त धीर धर. 

पुरो हतपुरो हतपुरो हतपुरो हत    :::: (पुढे होऊन) राजा, या ऋषींची �वKधयु� पूजा केला आहे. हे क�वमहामुनींकडून काह$ 

0नरोप घेऊन आले आहेत, तो �वत: ऐकून Eयावा. 

राजाराजाराजाराजा    :::: मी ऐक�यास तयार आहे. 

ऋषीऋषीऋषीऋषी    :::: (वर हात कtन) राजा! तुझा �वजय असो! 

राजाराजाराजाराजा    :::: मी तुZहा सवा�स नम�कार करतो. 

ऋषीऋषीऋषीऋषी    :::: तुला {याची इoछा असेल ते Bमळो! 

राजाराजाराजाराजा    :::: तुमoया सव@ �+या 0न�व@Eन चालiया आहेत ना? 

ऋषीऋषीऋषीऋषी    :::: 

             दडंी  

   (राग-ल$लाबंर$; ताल-दादरा) 

  धम@कृMया �वEन तL ये कुठोनी ॥ 

 साधुपाल0न ंदy तंू नपृ असोनी ॥ 

चंडभानू राहतां नभोभागीं ॥ 

काय  दसतो काळोख ¦*ीलागीं ॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: तर राजा हे नाव मला शोभते. बरे सव@ लोकावंर अनुwह करणारे तुमचे गुt क�वमहामुनी 

कुशल आहेत ना? 

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    : : : : महाBस�दपु?षांoया �वाधीनच Mयांचे कुशल असते; Mयांनी आपले कुशल �वचाtन नंतर 

आपiयाला असे कळवावे Zहणून सांKगतले आहे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: काय Mयांची आcा आहे. 

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    : : : : एकमेकांची Xीती जडiयामुळे मा�यामागे तुZह$ मा{या मुल$चा �वीकार केलात ह$ गो* 

Xी0तपूव@क मला मानवल$. कारण –  

            साकd    

    (राग-जोगी; ताल-धुमाळी) 
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                      �े ामंाजीं अwेसर तंू तैशी ह$ तव भाया@ ॥ 

शकंुतला सिM+या मू0त@म0त युव0तवKग@ ह$ आया@ ॥ 

घडवु0न संगम हा ॥ Bमळवी �वKध तो सुयश महा ॥ 

तर आता ह$ तुमची �Xय पSी तुमoयाकडे पाठ�वल$ आहे.  हoयासह धमा@चरण करावे. आ,ण ह$ 

गभा@वती आहे,  हचे यथायोGय रyण करावे अशी Mयांची आcा आहे. 

गौतमीगौतमीगौतमीगौतमी    :::: राजा, मला काह$ बोलावेसे वाटते; परंतु बोल�याला काह$ जागा नाह$. का कd, तुZह$ 

उभयतांनी पर�पर Xीती करताना गु?जनांची अपेyा धरल$ नाह$, आ,ण बंधुजनांसह$ �वचारले 

नाह$. तुZह$ �वत: होऊन एकमेकांवर Xीती केल$ आहे. आणखी Xीती करा हे मी का सांगावे? 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (आपiयाशी) यावर Xाणनाथ काय भाषण करतात पाहावे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: काय हे मा�यावर तुफान! 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: हे काह$ भाषण नgहे. अGनीचाच वषा@व आहे. 

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    :::: राजन,् आपण लोकर$तीम�ये 0नVणात असून हे काय भाषण करतात? 

            साकd 

    (राग-जोगी; ताल-धुमाळी) 

                     �ववा हता �ी सती असोनी जNर माहेर$ ंराहे ॥ 

दषूण 0तजला लोक दे0त ते Zहणुनी जवळी Eया हे ॥ 

होवो आवडती ॥ अथवा तुZहां नावडती ॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: काय? या ि�येबरोबर पूव� मी लGन केले आहे Zहणता? 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (�वषाद पावून आपiयाशी) मना, मघा तुला जी शंका आल$ 0तचा XMयय आता आला. 

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    :::: 

            आया@  

                    मूoछ@�वती बहुधा हे �वकार संप�]म] पु?षाला ॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: आता तर 0नदेंची कमालच झाल$. 

गौतमीगौतमीगौतमीगौतमी    :::: मुल$, घटकाभर लाज सोड. तु�या अंगावरला हा बुरखा मी काढुन टाकते Zहणजे तुझा 

पती ओळखील. (बुरखा काढते) 

राजाराजाराजाराजा    :::: (शकंुतलेकडे 0नरखून पाहून आपiयाशी) 

 पद - (राग-कालंगडा; ताल-धुमाळी) 

 �क0त संुदर तNर tप असे हL Tयून जयामधL �कम�प नसे। 

 0नम@ल कांती दाउ0न मा�या [दयातL हL भुल�वतसे ॥ 

 पूव�  हजसी ंलGन ला�वलL एसL मजला हे Zहणती। 

 आठ�वतC पNर थांग न लागे वरचेवर ये ¡म Kच]ीं ॥ 

 कंुदकुसुBम ंदंवकण पाहु0नयां कंु ठत होतो ¡मर जसा। 

 Eयावा अथवा सोडाया  हस धीर न होई मज ह तसा ॥ 

  (�वचार कर$त �त�ध राहतो) 
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X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: आमoया सरकारचा केवढा तर$ धाBम@कपणा हा! असे �ीरS अनायासाने Bमळाले असता 

ते Eयावे �कंवा न Eयावे असा �वचार करणारा कोण पु?ष आहे? 

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    : : : : राजा, असे मौन धारण कtन का बसलास? 

राजाराजाराजाराजा    :::: अहो, मु0नवय@, मी पुVकळ �मरण कtन पा हले, तथा�प  हचा मी �वीकार केiयाचे मला 

आठवत नाह$. तशात ह$ गरोदर आहे असे  हoया KचTहांवtन �प*  दसते. मग तो गभ@ 

मा�यापासूनच असेल असे मानून  हचा �वीकार मी कसा करावा बरे? 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (एकdकडे तCड कtन) लGन झाले �कंवा नाह$ याचीच यांना शंका आहे; मग आता 

मा�या मो�या आशा सफल होतील याची ¡ातंीच नको. 

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    ::::असो, आता ते राहू �ा. याव?न असे झाले तर –  

 पद - (राग-काफd; ताल-धुमाळी) 

 (चाल – गावी संत चNरWL हो। तारक परमप�वWL हो) 

 वाहवा थोर तंू भूपला ॥ खासL ठक�वलLस ऋ�षला ॥ Jु0 ॥ 

  गुp कम@ तंू केले Mयातें माTय मुनी जो झाला ॥ 

 सांXत ऐशा 0न�ं भाषणीं तो तंू ,झडकाNरला ॥ 

 क�वगु?ंची तुजशीं र$ती पाहु0न वाटे मजला ॥ 

 आदर क?नी जैसL �ावे [तधन तL चोराला ॥ 

शारgदतशारgदतशारgदतशारgदत    ::::    शा @̧गरवा     gयथ@ बोलून फळ काय? बोललास इतके पुरे आहे. शकुतले, जे आZह$ 

बोललो. हा राजा तर असे Zहणतो तर आता Mयाला खूण पटवून Mयाची खातर$ हो�याजोगी जे 

बोलावयाचे असेल ते तूच बोलले पा हजे. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (एकdकडे तCड कtन) अगबाई, तशा Xकारoया Xीतीचा शेवट हा असा झाला! तर 

आठवण क?न फळ काय? आता मी जTमभर द:ुख कर$त बसावे हे ठरले. (उघड) Xाणनाथ, 

(इतके अध�च बोलून) लGना�वषयीचा संशय आiयावर असे हाक मारणे चांगले नgहे पौरवराज, पूव� 

आ�मात येऊन �वभावतः उघड मनाoया मनुVयाला तशा गोड गोड  भाषणांनी मुxाम फसवून 

आता हे असले �वपर$त भाषण करणे तुZहालां योGय नाह$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (कानावंर हात ठेवून) BशवBशव! काय बोलतेस हे? 

                                साकd 

   (राग-जोगी; तोल –धुमाळी) 

                     पळवु0न धमा@ या मनुजातL नरकd पाडायासी ॥ 

उदका नासु0न तटत? पाडी व�ृ*काBल ंन द जैसी ॥ 

ऐसL कां वदसी ॥ भीती म0न ंनच वाग�वसी ॥ 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: बरे तर, आपणास खरेच �मरण नसून पर�ीचा �वीकार आपण कसा करावा या शंकेने 

आपण इतका वेळ असे भाषण केले असेल, तर आता खुणेची अंगठ� दाखवून आपल$ शंका दरू 

करते. 

राजाराजाराजाराजा    :::: ह$ तोड फार चांगल$ आहे. 
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शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (अंगठ�oया जागी अंगठ� नाह$ हे चाचपून पाहून) हायहाय! मा�या बोटातल$ अंगठ� 

कोठे पडल$? 

गौतमीगौतमीगौतमीगौतमी    :::: बहुतकtन श+ावतार yेWातील शचीतीथा@चे वंदन करायला, तू गेल$स  होतीस, तेथे 

तु�या बोटातून अंगठ� गळून पडल$ यात संशय नाह$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (हसून) ि�यांचे Xबल चNरW असते Zहणून Zहणतात. Mयाचा मासला हाच पाहा. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: येथे दैवाने आपल$ करामत चांगल$ दाख�वल$; असो, दसुर$ खुणेची गो* सांगते ती ऐका 

राजाराजाराजाराजा    :::: इतका वेळ पाहायचे होते ते आता ऐकायचे झाले ना? बरे, बोला, बोला काय ते. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: एके  दवशी आZह$ उभयता नवमाBलकामंडपात बसलो असता उदकाने भरलेला 

कमलपाWाचा !ोण तुमाoया हातात होता. ऐकले- 

राजाराजाराजाराजा    :::: माझे लy आहे, पुढे चालू �ा 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: इतUयात मी पुWाXमाणे बाळगलेला द$घ@पांग नावाचा बाळमगृ तेथे जवळ आला; तेgहा 

हाच का Xथम �पईना, असे Zहणऊन तो !ोण दयेने आपण Mयाoया पुढे केला; परंतु पNरचय 

नसiयामुळे तो ते पाणी �यायला नाह$; मग तोच !ोण मी आपiया हाती घेतला, तेgहा Mयाने 

0नभ@यपणे जलपान  केले; तेgहा आपण हा�य कtन, चे*ेने भाषण केले कd, समजातीयावंर सवा�चा 

�वHास असतो; तुZह$ दोघेह$ अर�यवासी. 

राजाराजाराजाराजा    :::: अशा Xकारoया �वकाय@साधक कपट$ मधुर भाषणांनी �वषयी पु?ष वश होतात. मी 

Mयातला नgहे. 

गौतमीगौतमीगौतमीगौतमी    :::: हे महाभाग राजा, असे नको रे बोलू, अरे, जTमापासून ह$ तपोवनात वाढल$ असiयाने 

कपट Zहणजे काय हे  हoया गावी देखील नाह$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: अहो, व�ृद तापसी, �ीजातीला हे Bशकवायला नके. 

             दडंी 

          (राग-ल$लाबंर$; ताल-दादरा) 

 Bशyण�वण कुशलता अशा कामी ॥ 

पशूप¨यासं ह  दसत बहुत नामी ं॥ 

अTयह�तL को�कला 0नज �पलांते ॥ 

पोसवी मग BशकवणL काय ह$तL ॥ 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (रागाने) अरे, नीचा, आपiया �वभावाXमाणे दसु-याची पर$yा करतोस? अरे, 

धाBम@कपणाचे ढCग दाखवून गवताने तCड झाकलेiया �व हर$Xमाणे भयंकर तु�यासारखा कोणी तर$ 

दसुरा या जगाम�ये असेल काय? 

राजाराजाराजाराजा    :::: (आपiयाशी) मा�या बु�द$ला संदेह उMपTन करणारा  हचा कोप खरा  दसतो.यात कपट 

भासत नाह$.पाहा– 

पद– (राग भीमपलासी ,ताल–धुमाळी ) 

लाल झाल$ कोपाने चढवी Bभवया कैशा भलतीकडे  

 वाटे मजला कंदपा@चL धनू मोडु0न झाले तुकडे॥Jु०॥ 

 एकांतां0तल व]ृ Zहणो0न संुदNरने जL सांKगतलL॥   
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 मजला Mयाचा XMयय नाह$ं Zहणु0न Zयां नच आदNरलL॥ 

 वªाहु0न अ0त क ठण मनाचा असL 0तनL मज ठर�वयलL॥ 

 र� नयन ह$चL कdं मा�या ¼दयनगाचL भे द कडL॥ लाल०॥ 

(उघड) बाई, या दVुयंताची वत@णूक सवा�स महशूर आहे; परंतु तू Zहणतेस तसे अ�ा�प कोणाoयाच 

अनुभवाला आले नाह$. 

शकंुशकंुशकंुशकंुतलातलातलातला    :::: फार चांगले केलेत. हायहाय! देवा, मी या पु?वंशाoया नावावर फसून, {याoया पोटात 

�वष व तCडात माW मध अशा पु?षाoया नाद$ लागून पNरणामी �वoछंदाचNरणी झाले ना? (तCड 

झाकून रडू लागते) 

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    :::: पा हलेस, हे आपiया वडीलधा-या माणसांना न पुसता आपiया मनाने असा नाचरेपणा 

केला Zहणजे Mयाचा पNरणाम असा gहायचाच. एखा�ाoया मनाची पर$yा न करता Mयाoयाशी 

�नेह केला Zहणजे पुढे तोच उलटा वैर$ होतो. 

राजाराजाराजाराजा    :::: अहो महाराज, आपण  हoयाच बोल�यावर अगद$ �वHास ठेवून आZहाला इतका दोष देता 

हा Tयाय नgहे. 

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    :::: (Mयाचा 0तर�कार केiयासारखे दाखवून गौतमी वैगरेकडे तCड कtन) अहो, vा 

राजासाहLबाoया तCडातून कशी मु�ाफळे पडत आहेत ती ऐका. 

  (राग-गौर$; चाल-दादरा, चामरा व]ृीoया चाल$वर) 

  जीस कपट ठाउके नसL कधीच अंतर$॥ 

 मान Zहणती भूप हे असMय तीKच वैखर$॥ 

 फस�वणL परांBस जL शा� Zहणु0न शीकती॥ 

 सMयवा द तोKच जगीं आज होउं पाहती॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: अहो, खq याचे भ�, आपण Zहणता माझे बोलणे असMय. तसेच का घटकाभर होईना; पण 

या lबचार$ला फसवून मला लाभ कोणता? 

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    ::::कोणता हे ठाऊक नाह$ काय? अधःपात! 

राजा राजा राजा राजा :::: पु?वंशातील राजांनी अधःपाताची इoछा धNरल$ असे कधी कोणी ऐकले नाह$. 

शार©त शार©त शार©त शार©त :::: शाº@.गरवा, उगीच उ]रावर XMयु]र देऊन फळ काय? गु?जींoया आcेवtन आZह$ 

आमचे काम केले; तर आता आपण आपiया आ�मास जाऊ. (राजास) अरे राजा –  

साकd 

     (राग-जोगी; ताल-धुमाळी) 

                     कातंा तव ह$ लGनाची ग ृह ंघे� अथवा टाकdं॥ 

सव@ XकारL �ीवर प0तची स]ा ती अवलोकdं॥ 

या �ीव�तूचा॥ मालक तंूKच तंुKच साचा॥ 

गौतमी, चल चालू लाग. 

  (असे Zहणून चालू लागतात) 
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शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: या कपmयाने तर माझा गळा कापला आ,ण तुZह$ देखील मला मंदभKगनीला येथेच 

सोडून कसे चालला? 

                       (असे Zहणून Mयांoयामागे जाउ लागते) 
 

गौतमीगौतमीगौतमीगौतमी    :::: बाळा    शा @̧गरवा, ह$ पाहा कशी द$नासारखी रडत रडत आपiया मागे येत आहे. Mया 

दगडासार�या कठ�ण [दयाoया नव-याला दयाच येत नाह$; मग मा�या पोर$ने आता कोणाoया 

तCडाकडे पाहावे? 

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    :::: (रागाने मागे पाहून) का ग ए दांडगे पोर$, तू �वतंW होऊ पाहतेस होय? 
 

                        (शकंुतला भयाने लटलट कापू लागते) 

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    :::: शकंुतले –  

  

  पद - (राग-मांड ,झझंोट$; ताल-दादरा) 

  भूप Zहणतो हा तL�व तूझL कृMय जर$ गे॥ 

 काय येउ0न तंू सौ�य होय गु?स घर$ गे॥ 

 जर$ आचरणL असशी शु�द सती खर$ गे । 

  वसु0न प0तoया गहृ$ं 0नMय 0नMय दा�य कर$ं गे॥ 

तर मग राहा अशी येथेच, आZह$ जातो. 

राजाराजाराजाराजा    :::: अहो ऋ�षवय@; या बाईला उगीच आशा लावून का फस�वता? पाहा –  

              दडंी 

   (राग-Bललांबर$; ताल-दादरा) 

चं! �वकसी तो नील कमBलनीला॥ 

सूय@ आनंद�व र� पंकजाला॥ 

0नwहाचे ते पु?ष पर�ीला॥ 

कधीं Bशवती नच जर$ Xाण गेला॥ 

शा¸@गशा¸@गशा¸@गशा¸@गरवरवरवरव    : : : : अहो महाराज, इकडoया रंगात गंुग होऊन जर तुZह$ पूव�चे वत@मान अगद$ �वसरला 

असाल तर तुZहांला अधम@भीt असे कसे Zहणावे? 

राजाराजाराजाराजा    :::: (पुरो हतास) गु?महाराज, आता येथे 0नण@य आपणच करावा. पाहा –  

             साकd 

    (राग-जोगी; ताल-धुमाळी) 

संशय येउ0न मूढ Bम होइन कKथल �कं Bम�या �ी ह$॥ 

दारMयागी होऊं �कंवा सेवंू परकांता ह$॥ 

0नण@य तुिZह करा। मजला यांतुनची तारा॥ 

पुरो हतपुरो हतपुरो हतपुरो हत    :::: (�वचार कtन) बरे तर, या Xसंगी असे झाले पा हजे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: कसे करायचे Mयाची आcा करावी. 

पुरो हतपुरो हतपुरो हतपुरो हत    :::: ह$ बाई Xसूत होईपय�त आमoया घर$ राहू �ा. कशाकNरता Zहणाल तर, आपiयाला 



 61

Xथमतः जो पुW होईल तो च+व0त@-लyणािTवत असेल असा महाBस�दांचा आपiयाला वर Bमळाला 

आहे; तेgहा या मु0नकTयेचा पुW तशा लyणांनी यु� असा झाला तर  हचा आपण �वीकार करावा; 

तसे न झाले तर  हने आपiया �पMयाकडे जावे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: आपण Tयाय केला तो मला माTय आहे. 

पुरो हतपुरो हतपुरो हतपुरो हत    :::: मुल$, चल; मजबरोबर ये. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: हे माते वसंुधरे, तू तर$ मला अनाथाला आपiया पोटात घे! 

      (रडत 0नघून जातात) 

                         (तप�वी गौतमी आ दक?न जातात) 

राजाराजाराजाराजा    :::: (शापाने �मतृीला मोह पडiयामुळे शकंुतले�वषयी Kचतंन कर$त बसतो) (पड�ात) "आ�य@ 

हो आ�य@!" 

राजाराजाराजाराजा    :::: काय बरे असेल हे? 

      (पुरो हत Xवेश करतो) 

पुरो हतपुरो हतपुरो हतपुरो हत    :::: राजा, फार अदभुत चमMकार घडून आला! 

राजाराजाराजाराजा    :::: असा कोणता तो अदभुत चमMकार? 

पुरो हतपुरो हतपुरो हतपुरो हत    :::: येथून ते क�वBशVय परत गेले तेgहा ती बाई कपाळावर हात माtन, नBशबाला दोष 

लावून हात वर कtन, मो�याने आ+ोश कt लागल$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: बरे, मग पुढे काय झाले? 

पुरो हतपुरो हतपुरो हतपुरो हत    :::: तो इतUयात अ�सरातीथा@जवळ एक �वजेसारखी �ी चमकत अंतNरyातून उतरल$; आ,ण 

0तने 0तला उचलून नेले. 

  (हे ऐकून आ�या@ने च�कत होतात) 

राजाराजाराजाराजा    :::: असे काह$ तर$ होईल Zहणून मला पूव�च तक@  आला होता. आता Mया�वषयी �वनाकारण 

�वचार कशाला पा हजे? आपण आता �व�ांती घे�याकNरता जावे. 

पुरो हतपुरो हतपुरो हतपुरो हत    ::::(राजाकडे पाहून) तुझा �वजय असो! 

    (असे Zहणून 0नघून जातो) 

राजाराजाराजाराजा    :::: वेWव0तके, मला आजा भार$ Wास झाला आहे, तर शयनमं दराकडे चल. 

वेWवतीवेWवतीवेWवतीवेWवती    :::: असे इकडून यावे महाराज. (असे Zहणून चालू लागतात)   

             साकd   

    (राग-जोगी; ताल-धुमाळी) 

घाल�वल$ सु0नद ुहता न सुचे लGनव]ृ मज कांह$। 

सMय सMय हL पNर या [दया बहुतKच पीडा होई॥ 

या�तव मज वाटे॥ नसावL तींचे वच खोटे॥ 

काय असेल ते असो. 

       (सव@ 0नघून जातात.) 
   

      अंक पंचवा समाpअंक पंचवा समाpअंक पंचवा समाpअंक पंचवा समाp                                 
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                                        ���� 

 

अंक सहावा अंक सहावा अंक सहावा अंक सहावा ((((११११))))    
_____________________________________________________________    
 

 

                      पांचgया व सहाgया अंकांoयामधील Xवेशक 

     (शहराचा कोतवाल, मुसUया बांधलेला एक कैद$ व दोन Bशपाई Xवेश कNरतात.) 

 

दोघे Bशपाईदोघे Bशपाईदोघे Bशपाईदोघे Bशपाई    :::: (कै�ाला धUकाबुUकd कtन) अरे भामmया, ह$ आमoया महाराजांची रतनजeडत 

अंगुट$, 0तoयावर Mयांचं नाव कोरलं हाय, ती तुला कुठंरे गवासल$? सांग, सांग लवकर, Tहाई तर 

बघ कशी गत gहईल ती. 

कैद$कैद$कैद$कैद$    :::: (भयाने लटलट कापून) Tहाइगा दादा, तुमoया पायाoयान ्असलं वंगाळ काम करनारं Tहवं 

अमी. 

प हला Bशपाईप हला Bशपाईप हला Bशपाईप हला Bशपाई    :::: तर मग तू लई इgदान बामन Zहनूनशेनी सरकारनी दUशना  दल$ gहय? 

कैद$कैद$कैद$कैद$    :::: दादा, वाइच ऐकून तर Eया. vे बघा, मी स+ावतारावरला मासं धरनारा कोळी हाये. 

दसुरा Bशपाईदसुरा Bशपाईदसुरा Bशपाईदसुरा Bशपाई    :::: ए रामोशा, तुला का आZह$ तुझं जातGवात इचारलं gहय? 

कोतवालकोतवालकोतवालकोतवाल    :::: सटgया, Mयाला Mयाoया बेतानं सांगू दे सगळी हकdकत. Mयाला मधेच नको धमकd 

देऊ. 

दोन Bशपाईदोन Bशपाईदोन Bशपाईदोन Bशपाई    :::: जी साब, आपला हुकूम gहईल तसं. सांग रं सांग सZदं! 

कैद$कैद$कैद$कैद$    :::: अन ्0तथं मी जाळी टाकूनशेनी Mयावर आपलं �वाट भNरतो. 

कोतवालकोतवालकोतवालकोतवाल    :::: वा! धंदा तर मोठा चांगला करतोस, यात काह$ संशय नाह$. 

कैद$कैद$कैद$कैद$    :::: कोतवालसाब, असं का Zहनता? जो आपiया वाडवeडलांनी धंदा Uयेला Mयोच आपुनबी 

करतो. Mयो वंगाळ असला Zहनून सोडू Tहाई. vे बघा दादा, यGTयामंद$ बामन बोकुड खाटकावानी 

मारMयाती Zहनून काय Mयेचं मन 0नबार gहतं gहय? 

कोतवालकोतवालकोतवालकोतवाल    :::: बरे, ते राहू दे. तुझा मजकूर तर सांग पाहू आधी. 

कैद$कैद$कैद$कैद$    :::: तंद$ योक लई Zहोटा रोह$ मासा मा�या जा�यामंद$ आला Mयो Zया कापला, आनं Mयाoया 

�वोटात ह$ चमकदार अंगुठ� गवासल$, आनं मग ती Zया घेउनशेनी बाजारामंद$ इकडं 0तकडं 

दावीत �फरतोया. Mयेgहा आपण सरकारानी माला धरलंन ्काय; vोच काय तो खरा खरा वरतात. 

आपुन माझं डोUस मारा का माला सोडून �ा; पन देवाoचानं मला अंगुट$ अशी गवासल$. 

कोतवालकोतवालकोतवालकोतवाल    :::: जाTया, याoया अंगाला माशाची दगु�ध येते आहे. हा रांडलेक मासे मारणारा खKचत 

असावा, पण हा अंगठ� दाखवीत �फरत होता याची नीट चवकशी केल$ पा हजे; तर याला घेऊन 

आपण सरकारवा�यात जाऊ चला. 

BशपाईBशपाईBशपाईBशपाई    :::: भामmया, चाल, चाल पुढे. 

   (सगळे राजवा�याकडे जातात) 
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कोतवालकोतवालकोतवालकोतवाल    :::: सटgया, याला देवडीवर बसवून याoयावर चागंल$ नजर ठेव बरे, मी या वा�यात जाऊन 

सरकारांना ह$ अंगठ� दाखवून  हची सव@ हकdकत सागूंन सरकारचा काय होईल तो हुकूम आता 

घेऊन येतो. 

दोघे Bशपाईदोघे Bशपाईदोघे Bशपाईदोघे Bशपाई    :::: जी साहेब; यावं आपुन फ]े कtनशेनी. (कोतवाल वा�यात जातो) 

सटवाजीसटवाजीसटवाजीसटवाजी    :::: ए जानबा, कोतवालसाहेब जाऊन वाढोळ झाला �करं!  

जानाजीजानाजीजानाजीजानाजी    :::: काय lबmया, तुला ठाव Tहई वाटतं? आमचं सरकार का इकतंच काम घेऊन बसiयात? 

मज� पाहुनशेनी «येट gहइल. 

सटवाजीसटवाजीसटवाजीसटवाजी    :::: जानबा, माझं हात बघ कसं सळसळMयात. या भामmयाoया ग�यामंद$ फुलांची माळ 

घालून याचं डोUस कवा उडवीनसं झालं या.   

   (कै�ाकडे बघून हात उगारतो) 

कैद$कैद$कैद$कैद$    :::: दादा, माझं गर$बाचं डोUस फुकट कशापाई मारनार? तुZहासनी Mयामंद$ काय Bमळंल? 

जानाजीजानाजीजानाजीजानाजी    :::: (वा�याकडे पाहून) Mये बघ रावसाब, सरकारचा हुकूम हातात घेऊनशेनी इकडचं येMयाती. 

लई चांगलं बेmया तुला बघ, Kगधाडं MवोडMवोडून टाकMयाल, Tहई तर कुWं, कोल$ फाडफाडून 

खाMयाल. (कोतवाल येऊन Zहणतो) सटgया, या को�याला सोडून �ा रे. याने जी अंगठ�ची 

हकdकत सांKगतल$ ती अगद$ खर$ आहे. 

सटवाजीसटवाजीसटवाजीसटवाजी    :::: जी साब, जसा आपला हुकूम. 

जानाजीजानाजीजानाजीजानाजी    :::: vेच बघा, ZहनMयात तसा काळाoया नर�यातून खरा बाvेर आलाच जनु. 

   (को�याoया मुसUया सोडतात) 

कैद$कैद$कैद$कैद$    :::: (कोतवालास रामराम कtन) का रावसाब, मला आता �वोटाकरता काई हुकूम gहईल का? 

कोतवालकोतवालकोतवालकोतवाल    :::: बाबा, तुला सोडला इतकेच नाह$, पण सरकारांनी तुला अंगठ�oया �कमतीइतके ?पये 

पण बyीस  दले आहेत.(को�यास ?पये देतो) 

कोळीकोळीकोळीकोळी    :::: (रामराम कtन ?पये घेतो) रावसाब, सरकारांनी मा�यावर लई Zहेरबानी केल$. 

सटवाजीसटवाजीसटवाजीसटवाजी    :::: याला ZहनMयात Zहेरबानी. याचं डोUसं जायचे Mये सोडून याला अUशी ह]ीवर बसवला. 

जानाजीजानाजीजानाजीजानाजी    :::: रावसाब, सरकारांनी बUशीस पन  दलं Zहनता, तवां सरकारांना अंगुठ� लई Gवाड वाटल$ 

वाटतं gहय? 

कोतवालकोतवालकोतवालकोतवाल    :::: अरे, ती फार �कमतीची Zहणून सरकाराला आवडल$ असं नाह$; पण ती पा हiयाबरोबर 

Mयांना एका Xीतीतiया माणसाची आठवण झाल$; आ,ण Mयामुळे ते जर$ धीराचे आहेत तर$ 

घटकाभर Mयांचाह$ गळा दाटून आला. 

सटवाजीसटवाजीसटवाजीसटवाजी    :::: मग तर रावसाब, आपुन सरकारचं लई Zहोटं काम Uयेलं Zहनायचं. 

जानाजीजानाजीजानाजीजानाजी    :::: ग�या, रावसाबांनी Uयेलं कशाला Zहनतोस? vा कोळणीoया दादiयानं Uयेलं 

Zहन.(को�याकडे वाक�या डो�याने पाहतो) 

कोळीकोळीकोळीकोळी    :::: दादांनो, बघा, आपुन मला फुलांची माळ �ेनार gहता; पन मजपुन फुल Tहाई पन फुलाची 

पाकळी Eया. 

जानाजीजानाजीजानाजीजानाजी    :::: vो लई ठ�क Zहनतोया.  
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कोतवालकोतवालकोतवालकोतवाल    :::: कोळीदादा, तर तुझी नं आमची आता खूप खूप गडी जमल$; तर प हiयाच बैठकdला 

काह$ तर$ तCड गोड झाले पा हजे; 

सगळेसगळेसगळेसगळे    :::: vोच �येत �येस बघा राव! 

     (सगळे 0नघून जातात) 
 

    ((((हा Xवेशक झालाहा Xवेशक झालाहा Xवेशक झालाहा Xवेशक झाला))))    
 

       

          ���� 

अंक सहावा अंक सहावा अंक सहावा अंक सहावा ((((२२२२))))    
_____________________________________________________________ 

 

                (नंतर सानुमती नावाची अ�सरा आकाशातून खाल$ उतरते) 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: अ�सरांoया तीथा@जवळ राहून सेवा कर�याचे जे आपले काम ते तर आपण केले आहे. 

आता साधंूची व सग�या लोकांची �नानाची वेळ आहे. तर मग 0ततUया वेळात आपण या 

राजाoया नगरात जाऊन, 0तकडील वत@मान कसे काय आहे ते डो�याने पाहावे Zहणजे झाले. 

खरेच, मेनकेoया �नेहामुळे शकंुतले�वषयी अगद$ परकेपणा वाटत नाह$. ती माझीच असे झाले 

आहे; आ,ण मेनकेनेह$ आपiया मुल$कNरता हे काम करावे Zहणून मला मागेच सांगून ठेवले आहे. 

(खाल$ उतtन इकडे 0तकडे पाहून) vा असiया वसंतऋतुoया वेळी िजकडे 0तकडे उMसाह असावा 

तसे या राजवा�यात कोठेच काह$  दसत नाह$. असे का बरे gहावे? मला अंतcा@नाने समजले, पण 

तसे जर आपण केले, तर आपiया मैlWणीने आपiयाला सांKगतले, Mया 0तoया सांग�याचा मान 

राखiयासारखे होणार नाह$. तेgहा तसे करणे योGय नाह$; तर मग या बागेत या दोघी दासी काय 

करताहेत यांoया मागून गुptपाने जावे, Zहणजे सहज सगळे समजून येईल. 

                               (आं�याoया मोहोराकडे पाहत पाहत एक बाग राखणार$ दासी 

                                            Xवेश करते व 0तoया पाठोपाठ दसुर$ येते.) 
 

  पद – (राग-Bसधं; ताल-द$पचंद$) 

  (चाल-इस तन धनकd कोन बq हाई) 

 सुख�व नयन �कती ह$ आ�कल$॥ 

 थोडी तांबुस,  हरवी, धवल$॥ Jु०॥   

 वसंतऋतुचL जीव तंू गे पाहु0न तुज मम व�ृ] ह धाल$॥१॥ 

 खKचत सांगतL दसुरL नाह$ं तुज�वण मंगल या ऋतुकाल$॥ं२॥ 

दसुर$ दासीदसुर$ दासीदसुर$ दासीदसुर$ दासी    :::: काय ग परभ0ृतके, आपापiयाच काय पुटपुटत आहेस ती? 

प हल$ दासीप हल$ दासीप हल$ दासीप हल$ दासी    :::: सखे मधुNरके, या आ�कBलकेला पाहून परभ0ृतका Zहणजे को�कला उTम] होतात, 

यात नवल ते काय? 

दसुर$ दासीदसुर$ दासीदसुर$ दासीदसुर$ दासी    :::: (गडबडीने जाऊन 0तला आBलगूंन) सखे, खरेच का वसंतऋतू लागला? 
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प हल$ दासीप हल$ दासीप हल$ दासीप हल$ दासी    :::: सखे मधुNरके, खरेच लागला बरे; आता गमतीने चैनी कtन �वलास कर�याचे तुझे 

 दवस आले हे. 

दसुर$ दासीदसुर$ दासीदसुर$ दासीदसुर$ दासी    :::: गडे, मी पायावर उंच होऊन आं�याoया मोहोर काढून कामदेवाची पूजा करते; मी 

पडेन lबडेन Zहणून मला तू अमळ सावरtन धर पाहू. 

प हल$ दासीप हल$ दासीप हल$ दासीप हल$ दासी    :::: बरे, पण Mया पूजेचे अध@फल मला दे�याचे कबूल करशील तर. नाह$ तर नाह$. 

दसुर$ दासीदसुर$ दासीदसुर$ दासीदसुर$ दासी    :::: अहा ग वेडे! हे का मी सांगायला पा हजे? तुझा आ,ण माझा जीव एकच आहे, देह 

माW 0नराळा  दसतो. (असे Zहणून प हलाoया खां�ावर हात टेकून उंच होऊन मोहोर का ढते) सखे, 

जर$ हा मोहोर अ�ा�प चांगला फुलला नाह$, तर$ नखाने मी तोडताच घमघमाट सुटला आहे पाहा. 

(मोहोर अंजल$त घेऊन, नम�कार कtन, उभी राहून) 

  पद - ( राग-भूपाल$; ताल-धुमाळी) 

 (चाल – �वठाई माउल$ बाई मा,झ �वठाई माउल$) 

      आ�मंिजर$ तुला अ�प@तL नमु0न मीनके तुला ॥ Jु०॥ 

 0नजधनु ओढु0न पहा कसा हा मTमथ सरसावला ॥ आ०॥   

 पांच बाण सोडी �वर ह,णवर सहावा तंू हो भला ॥ आ०॥ 

 

            (असे Zहणून ती मिजर$ झोकून देते)   

                    (इतUयात रागावलेला कंचुकd एकदम Xवेश कNरतो) 
 

कंचुकdकंचुकdकंचुकdकंचुकd    :::: अग ए दांडगे, तू शु�द$वर नाह$स वाटते! अग, महाराजांनी या वसंतऋतूतीत सव@ उMसव 

बंद केले असून, तू आं�याचा मोहोर काढतेस काय? 

  (दोघी घाबtन थरथर कापतात) 

दोघी दासीदोघी दासीदोघी दासीदोघी दासी    :::: दादा, आZहांकडून चूक झाल$. आZह$ तुमoया पाया पडतो. दादा, आZहांला ह$ आcा 

समजल$ नgहती; Zहणून आमoया हातून असे झाले. 

कंचुकdकंचुकdकंचुकdकंचुकd    :::: काय? तुZह$ ह$ गो* ऐ�कल$ नाह$ Zहणता? तुZहांला लाज नाह$ वाटत? पाहा, 

महाराजांची आcा माणसांनी तर काय, पण य ऋतूत फुलणा-या वyृांनी, तसेच Mयावर राहणाq या 

प¨यांनी सु�दा पाBळल$ आहे. तुZहांला  दसत नाह$ काय? हे पाहा –  

 पद – (राग कालंगडा; ताल-धुमाळी) 

 आजवNर नपृ0त बहु झाले ॥  

 पNर यासम को,ण ंन केलL ॥ 

 बहु आ�वखृ हे फुलले ॥ 

 पNर अजुनी फल नच आलL ॥ चाल ॥ 

 मजला काह$ं वदवत नाह$ं पहा 

 कशी ह$ कोरांट$ कBलका धर$ ॥ 

 फूल न ये अजु0न 0तजवर$ ॥ 

 को�कला मौन ती बर$ ॥ चाल ॥ 
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 वाटे मदन Bभउनी तो गेला ॥ 

 धनु अध³ ओढु0न बसला ॥ 

दसुर$ दासीदसुर$ दासीदसुर$ दासीदसुर$ दासी    :::: असे झाले यात काय आ�य@! महाराजांचा परा+म तसाच आहे. 

प हल$ दासीप हल$ दासीप हल$ दासीप हल$ दासी    :::: दादा, आZहांला थो�याच  दवसापूव� महाराजांoया BमWावसू मोgह�यांनी सरकारoया 

पायांपाशी चोकर$ कर�यास पाठ�वले, तेgहापंासून आZहालंा हे बागेतले काम सांKगतेल असiयामुळे, 

नगरातले वत@मान आZहांला काह$ समजत नाह$; आ,ण Mयामुळेच महाराजांची नवीन आcा 

आZहांला समजल$ नाह$. 

कंचुकdकंचुकdकंचुकdकंचुकd    :::: बरे, एकदा असे झाले ते झाले; पुन: कराल तर खबरदार. 

दसुर$ दासीदसुर$ दासीदसुर$ दासीदसुर$ दासी    :::: दादा, महाराजांनी कशाकरता वसंतोMसव बंद केले, हे आZहांसार�या गNरबांनी 

ऐक�यासारखे असेल तर सांगाच; आZहांला ते ऐक�याची भार$च इoछा झाल$ आहे. 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: मनुVयांना उMसव Zहणजे फारच �Xय असतात; आ,ण या राजाने तर बंद कtन सोडले, 

तेgहा कारणह$ तसेच मोढे असले पा हजे. 

कंचुकdकंचुकdकंचुकdकंचुकd    :::: ह$ गो* आबालव�ृदांस देखील समजल$ आहे; मग तुZहांला सांग�यास काय हरकत आहे! 

का, शकंुतलेचा अपमान कtन महाराजांनी 0तला घालवून  दल$ हे तुमoया कानी नाह$ अजून 

आले? 

प हल$ दासीप हल$ दासीप हल$ दासीप हल$ दासी    :::: होय, सरकारoया ¦*ीस पुन: ती अंगठ� पडल$, येथेपय�त वत@मान कोतवाल 

साहेबापंासून आZहांला समजले आहे. 

कंचुकdकंचुकdकंचुकdकंचुकd    :::: झाले तर, मग पुढची हकdकत काय थोडीच सांगायची उरल$ आहे! ऐका, जेgहा आपiयाच 

नावाची आपणच  दलेल$ अंगठ� पुन: महाराजांoया ¦*ीस पडल$, तेgहा Mयांना आठवण झाल$ कd, 

आपण शकंुतलेशी गुp  र$तीने �ववाह केला होता खरा, व 0तला �वनाकारण घालवून  दल$. हे सव@ 

�मरiयापासून महाराजांना प�ाताप झाला आहे व तेgहापासून Mयांची अशी अव�था झाल$ आहे कd 
–  

 पद – (राग-�पलू; ताल-धुमाळी) 

 (चाल - उ�दवा शांतवन कर जा) 

 रमणीय व�तु जNर बघती ॥ 

 बहु कंटाळु0नया जाती ॥ 

 नेहBमoंया सेवका हातीं ॥ 

 XेमL नच सेवा घेती ॥ 

 नच राWीं 0न!ा ये ती ॥ 

 शnयेवर तळमळ कNरती ॥ चाल ॥ 

 मं दर$ं कधी तNर जाती ॥ 

 भल0तलाKच भलतL वदतीं ॥ 

 मु0नकTया रा,णस Zहणती ॥ 

 मग ल{जाgयाकुल होती ॥ 

 �कती हाल वदूं भूपाचे ॥ 
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 नच खळले अ�ु Mयाचे ॥ रमणीय० ॥ 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: हे ऐकून मला भार$च आनंद होतो! 

कंचुकdकंचुकdकंचुकdकंचुकd    :::: असा महाराजांना प�ाताप झाला Zहणून Mयांनी वसंतोMसव बंद कtन सोडला, 

समजलात? 

दोघी दासीदोघी दासीदोघी दासीदोघी दासी    :::: सरकारांनी जे केले ते अगद$ बरोबर केले. (पड�ात) असे इकडून यावे महाराज. 

कंचुकdकंचुकdकंचुकdकंचुकd    :::: (कान देऊन) ह$ पाहा �वार$ इकडेच आल$. तर तुZह$ आपआपiया कामास लागा, चला. 

 

  (तदनंदर पा�ा]ापास योGय असा पोषाख केलेला राजा, �वदषुक आ,ण X0तहार$ Xवेश कNरतात) 

कंचुकdकंचुकdकंचुकdकंचुकd    :::: (राजाकडे पाहून) जे अं0तसंुदर असतात ते कोणMयाह$ अव�थेत असेल तर$ चांगलेच 

 दसतात. पाहा, आमचे महाराज, इतके उदास झाले आहेत तर$, रमणीयच  दसत आहेत. 

  पद – (राग-देस; ताल-धुमाळी) 

  (चाल – समज धर कांह$ं अरे ग�या)   

 टा�कला यानL। यांने डौल पा हला ।  

 कर$ं धर$ एकKच वलयाला ॥ 

  दघ@ बहु सोडी। सोडी Hासाला। 

 अधर जो र�  दसे मळला ॥ 

 सदो दत क*ी। क* जागराला। 

 कर$, नयनांत लाल झाला ॥ 

  हरा जNर धNरला। धNरला साणेला। 

 चकाके फारKच ¦*ीला ॥ 

 तसा हा राजा। राजा कृश झाला। 

 तर$ नच  दसे कमी मजला ॥ 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: (राजाकडे पाहून) अहाहा! शकंुतलेचा याने अपमान केला तर$ तो �वसtन, याoयाकNरता 

ती राWं दवस झुरणीस लागल$ आहे ते अगद$ योGय आहे. हा आहे तसाच खरा. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (शकंुतलेकडे �यान लागून गेले असiयामुळे हळूहळू चालून) 

 पद – (राग-खमाज; ताल-धुमाळी) 

 (चाल – उ�दवा तुZह$ 0नरोप सांगा अमुoया हNरला सादरL) 

  हरणाyी ती �Xया माझी शकंुतला स0त संुदर$ ॥ 

 �कंKचत होतL भाGय Zहणोनी चालु0न आल$ एथवर$ ॥ 

 एकांतां0तल खुणा सखीनL जNर सांगु0नयां बोKधयलL ॥ 

 0तजला पाहु0न द*ु [दय हL Mया समयीं मूढKच झालL ॥ 

 दैवगती �कती �वKचW आहे ऐन वेBळं मन हL 0नजले ॥ 

 �वरहद:ुख भोगाया�तव हL साXंत जागतृ कdं झालL ॥ 

 Kचतंाम,ण कNरं आला असतां फेकु0न घेतBल खापर$ ॥ हNरणा० ॥ 
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सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: मा�या सखीचे नशीबच तसे Zहणून तुला अशी बु�द$ झाल$ ती. 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: (एकdकडे) या राज�ींना पुन: Mया शकंुतलाtप gयाधीने घेNरले. Mयावरले रामबाण औषध 

याला कसे Bमळणार हे कळत नाह$. 

कंचुकdकंचुकdकंचुकdकंचुकd    :::: (जवळ जाऊन) महाराजांचा जयजयकार असो! महाराज, बागेतल$ gयव�था िजकडे 0तकडे 

बरोबर आहे, हे मी जाऊन पा हले; आता सरकारांनी पा हजे 0तकडे जाऊन करमणूक करावी. 

राजाराजाराजाराजा    :::: वेWव0तके, आमoया  दवाणजीस माझा 0नरोप जाऊन असा सांग कd, काल सा-या राWभर 

मला झोप न Bमळाiयाने आज कचेर$त येऊन Tयाय 0नवड�याचे काम होणार नाह$. तर आपणच 

सगळी कामे पाहावी व Mयात एखादे भानगडीचे वाटले तर तेवढेच कागदावर Bलहून मा�याकडे 

पाह�याला पाठवावे. 

X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: जशी महाराजांची आcा (0नघून जाते) 

राजाराजाराजाराजा    :::: कंचुकd, तुZह$ह$ आपiया कामास चला. 

कंचुकdकंचुकdकंचुकdकंचुकd    :::: ठ�क आहे, महाराज! (लवून मुजरा कtन 0नघून जातो) 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: आपण येथे कोणाला  टकू  दले नाह$. तर Mया Xमदवनात तर$ चला; Zहणजे तेथे 

थंडगार दाट छाया आहे, Mयाने घटकाभर तुमoया िजवाला बरे वाटले. 

राजाराजाराजाराजा    :::: BमWा, काय सागूं रे? काळ �फरला आ,ण एक संकट आले Zहणजे Mयाoया पाठोपाठ दसुरे 

संकट कसे हात जोडून तयार असते, अशी जी Zहण आहे, ती अगद$ खर$ आहे. पाहा –  

 पद – (राग-�पलू; ताल-धुमाळी) 

  (चाल- �वणांत पेरणी केल$) 

 पNर,णलL न मु0नकTयेला ॥ 

 जL वाटत होतL मजला ॥ िजवलगा ॥ 

 मु !का पडे ¦*ीला ॥ 

 तो मोह गळोनी गेला ॥ िजवलगा ॥ 

 हL बघु0न 0छ! [दयाला ॥ 

 मदनानL काळ साधीला ॥ िजवलगा ॥ 

 हा धर$। नेम मजवर$। बाण तो कर$। 

 आ�मंजर$ला ॥ कोण वाNरल आतां याला ॥ िजवलगा ॥ 

�वदू�वदू�वदू�वदषूकषकषकषक    :::: घाबt नको; तुजवर या द*ु मदनाने आं�याoया मोहोराचा बाण धNरला आहे ना? थांब, 

Mया सग�या मोहोराचा या दांडUयाने नाश कtन टा�कतो. (असे Zहणून काठ� उचलून मोहोर पाडू 

लागतो) 

राजाराजाराजाराजा    :::: (हसून) अहो, शूर तुमचे \ाZहणपणाचे साम�य@  दसून आले मला; पण BमWा, कोठे बसले 

Zहणजे Mया मा�या �Xयेसार�या �कंKचत  दसणा-या या बागेतiया वेल$ मा�या ¦*ीस पडून 

िजवाला करमणूक होईल बरे? 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: आपणच नाह$ का मघाशी आपiयाजवळ असणा-या चतुNरका दासीला सांKगतलेत कd, 

मी य वेळी Mया माधवीमंडपात बसलो असेन, तेथे तू माझी �वत: का ढलेल$ शकंुतलेची तसबीर 

घेऊन ये Zहणून? 
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राजाराजाराजाराजा    :::: होय, खरेच. ती जागा तशीच मजेदार आहे; तर चल, आपण तेथेच जाऊ. 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: या तर मग असे इकडून (अशे Zहणून दोघेह$ चालू लागतात; सानुमतीह$ Mयांoया मागून 

जाते) 

राजाराजाराजाराजा    :::: हा पाहा, Mया मंडपाम�ये संगमरवर$ दगडाचा चौथरा आहे, वर जाईoया वेलाची कशी गद@ 

छाया आहे. पुVकळ Xकारचे उपहाराचे पदाथ@ मांeडले असiयाने हा मंडप आमचे आगत�वागतच 

कर$त आहे कd काय असे  दसते. तर चल, आत बसू. (दोघेह$ आत जाऊन बसतात) 

सानूमतीसानूमतीसानूमतीसानूमती    :::: या वेल$oया आडून मी मा�या �Xयसखीची तसबीर कशी काय राजाने का ढल$ आहे ती 

पाह$न; Zहणजे तु�या नवq याचे तु�यावर इतके Xेम आहे, असे शकंुतलेला सांगायला ठ�क पडेल 

(असे Zहणून वेलाआड उभी राहते) 

राजाराजाराजाराजा    :::: BमWा, मला आता शकंुतलेबxलoया एकूण एक गो*ी आठवू लागiया. 0तचा प हला व]ृाTत 

तर सारा मी तुला प हiयापासून सांKगतला होता! पण मी जेgहा 0तला घालवून  दल$ तेgहा तू 

मा�याजवळ नgहतास. बरे, Mयाoया अगोदरह$ तू 0तची गो* सु�दा काढल$ नाह$स हे काय? 

मा�यासारखीच तुलाह$ भुरळ पडल$? 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: मला कशाची भुरळlबरळ पडते? पण पूव� जेgहा तू 0तची हकdकत सांKगतल$स तेgहा 

सरतेशेवट$ का. सांKगतलेस, "वदलो थ�ेने तL सारे खरL न मानी धNर जा." मी काय? मातीoया 

ढेकळासारखा जडबु�द$चा. तेच मी खरे समजलो. अथवा होणार ते चुकावयाचे नाह$ हेच खरे. 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: होय बाबा, असेच खरे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (शकंुतलेचे Kचतंन कtन) ग�या, मला वाचीव रे वाचीव! 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: BमWा, हे काय असे वे�यासारखे कNरतोस? तु�यासार�या �वचार$ पु?षाला हे शोभत 

नाह$. अरे, आकाश जर$ कडकडून पडले तर$ धीराचे पु?ष धैय@ सोडीत नाह$त. काय, मोठ� वावटळ 

सुटल$ Zहणून पव@त डगमगतात? 

राजाराजाराजाराजा    ::::  BमWा, तू Zहणतोस ते सारे मला कळते; पण काय क? रे? Mया Xाण�Xयेला मी 

�वनाकारण दखु�वiयामुळे ती अगद$ �वgहळ होऊन 0तची जी Mया वेळेस अव�था झाल$, 0तची 

आठवण झाल$ Zहणजे माझे हे काळीज चरचर कापते रे! पाहा –  

पद – (राग-कालंगडा; ताल-दादरा) 

 (चाल- नमंू एकनाथपंत संत साधु भलारे) 

 माझL [दय पोळत धैय@ गळत सव@  दसत शूTय मला रे ॥ 

 दैवबळ Xाp सुधाकंुभBस ंभंगीला ॥Jु०॥ माझL [दय०॥ 

 तंू नमसी मम कातंा असL वच वदतां रागL ॥ 

 ते गु?सम गु?BशVय तथा पा ठं जाऊ लागे ॥ 

 मु0न दरडावु0न कKथत रहा एथ फdर मागL ॥ 

 मन द$न नेlW ंमजKच बघे अ�ंुoया �वयोगL ॥ 

 मज रे, तोKच नेW टोKचतासे, [द0य ंजसा भाला ॥ माझL [दय०॥ 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: अगबाई, मनुVयाचा आपलपोटा �वभाव �कती तर$ असतो. पाहा, या राजाला प�ाताप 

होऊन संताप झाला आहे; पण तो पाहून मला आनंदच होत आहे. 
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�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: BमWा, माझा तक@  असा वाहतो कd, कोणी तर$ आकाशात संचार करणाराने 0तला नेले 

असावे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: ग�या, Mया प0त¥तेला �पश@ कर�याची दसुq याची काय छाती आहे! तु�या Mया व हनीची  

मेनका ह$ माता होय; तेgहा 0तoया स�यातूंन कोणी तर$ 0तला नेले असावे असे मला वाटते. 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: अशा या Xेमळ पु?षाला Mया मा�या सखी�वषयी ¡म कसा पडला असावा याचे िजतके 

आ�य@ वाटते, 0ततके हा पुन: शु�द$वर कसा आला याचे वाटत नाह$. 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: BमWा, असे जर आहे तर gयथ@ घाबरतोस कशाला? आज नाह$ उ�ा कधीतर$ गाठ 

पडेलच पडेल. 

राजाराजाराजाराजा    :::: हे कशावtन Zहणतोस? 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: हे बघ, आपiया मुल$ने प0त�वयोगात झुरत असावे हे आईबापास कधीच आवडत नाह$; 

तेgहा तेच आपोआप तुझी आ,ण 0तची गाठ घालतील. 

राजाराजाराजाराजा    :::: �फtन ते रS या ददु¹gयाoया ¦*ीस पडेल असे मनात देखील आणू नको! अरे, जे Zहणून 

मला सौ�य Bमळाले Mया�वषयी असे वाटते –  

  पद – (राग-�पलू; ताल-धुमाळी)  

   दसल$ मु0नकTया {या काल$ं॥ 

 कां �व�न असे Mया वेळीं॥ 

 �कंवा ¡मपटल$ं म0त लपल$॥ 

 कdं पडलC मायाजाल$ं॥ 

 होती पु�याई ती सरल$॥ 

 पापाची पाळी आल$॥ 

 व�ृ] ंसुखपव@0त ंजी चढल$॥ 

 बघ तेथुन ती ढासळल$॥ 

 जागा न Bमळे मज ती प हल$॥ 

 जNर तनु ह$ चरचर Kचरल$॥ 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: BमWा, असा Bस�दाTत कt नकोस, अव�य होणा-या गो*ी कधी चुकायचा नाह$त. ह$ 

अंगठ�च पाह$नास; माशाoया पोटात गेल$ असता पुन: सापडल$ नाह$का? 

राजाराजाराजाराजा    :::: (अंगठ�कडे पाहून) अरे BमWा, या अंगठ�ला न Bमळणारे असे �थळ Bमळाले असता, तेथूनह$ 

पडल$ तेgहा ह$ह$ शोका�पदच आहेत. 
 

 पद – (राग-आलैयाlबलावल; ताल-द$पचंद$)  

 (चाल-आहा हे कृVण मुकंुदा) 

 काय सखे मु!$के ॥  

 तव दैव ह मजपर$ होतL फुटकL  ॥Jु०॥ 

 बसBलस अंगुBलवरतीं ॥ 

 जेथL अ?णापNर नखL चमकत होतीं ॥ 
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 गळBलस तेथू0न परती ॥ 

 तुज वाटल$ नच ल{जा कैसी ती ॥ 

 घेउ0न साखर हातीं ॥ 

 तुज आवडल$ कशी मग ती माती ॥ 

 पडBशल कBश Mया हातीं ॥ 

 आतां घेई मद�ुजलाचे घुटके ॥ काय सखे०॥ 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: ह$ अंगठ� दसु-याoया हाती जर गेल$ असती तर खरोखर$ शोका�पद झाल$ असती. 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: BमWा, ह$ तुझे नाव कोरलेल$ अंगठ� तू कोणoया उxेशाने शकंुतलाव हनीoया बोटात 

घातल$ होतीस बरे? 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: मलाह$ याच गो*ीचा संशय होता; बरे झाले याने �वचारले ते? 

राजाराजाराजाराजा    :::: BमWा, जेgहा मी Mया तपोवनातून इकडे नगरात ये�याला 0नघालो Mयावेळी Mया मा�या 

लाडकdने पाणी आणून �वचारले कd, मला आता नगराल कधी घेऊन जाल? 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: बरे मग? 

राजाराजाराजाराजा    :::: नंतर ह$ अंगठ� मा�या बोटातून काढून मी 0तoया बोटात घातल$; आ,ण सांKगतले कd –  

            साकd  

    (राग-जोगी; ताल-धुमाळी)  

                   मोिजत जा X0त दवशीं यां0तल एकाyर गे कातें॥ 

जाBशल शेव ट ंते  द0न ंयेइल म{जन तुज TयायातL॥ 

ऐसL बोलोनी॥ केलL नच मीं मागोनी॥ 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: वा! वेळ तर मोठ� मजेची नेBमल$ होती; पण दैवाने म�येच घात केला! 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: बरे, पण ती अंगठ� Mया को�याने धरलेiया माशाoया पोटात कशी गेल$? 

राराराराजाजाजाजा    :::: अरे, ती जेgहा नगरास आल$ तेgहा वाटेवर शचीतीथ@ लागते तेथे वंदन कर�याकNरता गेल$; 

Mया वेळी ती अंगठ� हातातून गळून गंगेoया ओघात गेल$. 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: आता सारे जुळले. 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: Zहणूनच बरे, या अधम@भीt राजाला मा�या सखीoया लGना�वषयी संदेह उMपTन 

झाला; परंतु अशा Xीतीला खुणेचा पदाथ@ लागावा, हे काह$ संभवत नाह$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: BमWा, .या अंगठ�ची घटकाभर 0नदंा केiयावाचून मला चैन पडावयाचे नाह$. 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: (आपiयाशी) हे राजे�ी पुन: वे�याoया मागा@ला लागले असे  दसते. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (अंगठ�स) अग सटवे –  

            दडंी 

 (राग-Bललांबर$; ताल-दादरा)    

 कोमलांगुBल शोभती {या कराला॥ 

  दला सोडु0न कां जल$ं पडायला॥ 

   अथवा इला इतका दोष देणे बरोबर नाह$. 

      ना ह ंपारख नच चेतना इयेसी॥ 
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     cानवान Bम ंसोeडलL कां �Xयेसी॥ 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: (आपiयाशी) vांना कiपनेवर कiपना कशा सुचत चालiया आहेत? पण आमचा तर 

भुकेने Xाण चालला  आहे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: अगे �Xये शकंुतले, काह$ कारण नसता तुझा मी Mयाग केला गे! सखे, तु�या 

�वयोगाGनीoया {वाला इतUया भडकiया आहेत कd तेणे कtन माझे हे इतके क ठण [दय पण 

कसे करपून चालले गे. तर ये लवकर आ,ण दश@न देऊन मला वाचीव. 

               (इतUयात चतुNरका दासी हातात शकंुतलेची तसबीर घेउन येते) 

चतुNरकाचतुNरकाचतुNरकाचतुNरका    :::: ह$ शकंुतलाबाईसाहेबांची तसबीर. 

       (तसबीर दाख�वते) 

�वदषुक�वदषुक�वदषुक�वदषुक    :::: BमWा, काय तुझी हुबेहुब KचW काढ�याची कुशलता तर$ ह$! अरे, यात भाव तर$ कसे 

�प* दाख�वले आहेस! या उंचसखल भागांवर माझी ¦*ी जणू अडखळतेच. 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: (तसबीर पाहून) काय, या राजष�ची कुशलता तर$! मला वाटते, माझी सखीच मा�यापुढे 

उभी आहे. 

राजाराजाराजाराजा    ::::  

            साकd 

    (राग-जोगी; ताल-धुमाळी)  

                    काढाया मज नच आलL तL Tयून KचlW ंया  दसतL॥ 

तथा�प तीoया लाव�याची थोडी छाया कळते॥ 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: काय सांगू! तुला मोठा प�ाताप झाला आहे! Mयाला व तु�या अ0तल$न �वभावाला जे 

योGय तेच बोलत आहेस. 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: BमWा या पाट$वर 0तघीजणी ि�या  दसत आहेस. 0तघीह$ संुदर �व?पाoया आहेत, तेgहा 

यात शकंुतला�वहनी Mया कोणMया?  

राजाराजाराजाराजा    :::: बरे, तुला कोणती असावी असे वाटते? 

�वदषुक�वदषुक�वदषुक�वदषुक    :::: आपiयाला तर असे वाटते. िजचे केश अ�ताgय�त झाiयामुळे Mयातून गंुफलेल$ फुले 

गळत आहेत, िजoया तCडावर घामाचे lबदं ूचमकत आहेत, िजचे बाहू अमळ ?ंदटसे  दसत असून, 

जी नुकतेच पाणी घातले असiयाने {याची पाने सतेज  दसते आहेत अशा आं�याoया झाडाला 

टेकून उभी आहे तीच शकंुतलाव हनी असावी; व दसुq या दोघी 0तoया स�या असाgयात. 

राजाराजाराजाराजा    :::: चांगल$ पर$yा केल$स तू. माझीह$ 0तला ओळख�याची एक खूण आहे. ती पाहा –  

             साकd  

    (राग-�पलू; ताल-धुमाळी)  

ह�ताचा तो धम@ लागुनी रेखा पुसकट  दसतीं॥ 

रंग ह पुसला गालावरचा अ�ु गळु0न Mयावरतीं॥ 

तर चतुNरके, जा आ,ण माझा रंगाचा पेला व कलम घेऊन ये; Zहणजे यात जे जे अजून काह$ 

काढ$वयाचे उरले आहे ते संपवून टाकू. 

चतुNरकाचतुNरकाचतुNरकाचतुNरका    :::: अहो माधवभटजी, मी पेला आ,ण कलम घेऊन येते. तोपय�त आपण ह$ तसबीर 
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संभाळा. 

राजाराजाराजाराजा    :::: तो कशाला? आण ती इकडे, मीच संभाळतो मा�या �Xयेला. 
 

                   (तसबीर राजाoया हाती देऊन चतुNरका 0नघून जाते)  

 

राजाराजाराजाराजा    :::: BमWा, माझी काय �वलyण तq हा झाल$ पाहा –  

 पद – (राग-आनंदभैरवी; ताल-दादरा)  

 (चाल – 0तसq या अंकातील 'काय मला भूल०') 

 दैवयोग ऊलटा कसा असे पहा ॥ 

 मु�य व�तु टाकु0नयां गौण से�व हा ॥Jु०॥ 

 मू0त@मान संुदNर ती एथ पातल$ ॥ 

 +ुर श�द बोलु0न बाहेर घातल$ ॥ 

 �वoछ गोड जलL पूण@ नद$ टा�कल$ ॥ 

 मगृजल तL बघु0न भुलत त�ृषत मी अहा ॥दैवयोग०॥ 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: (आपiयाशी) खरोखरच याने नद$ सोडून मगृजलावर �वHास ठे�वला. (उघड) बरे BमWा, 

आणखी या तसlबर$त काय काय काढायचे उरले आहे?  

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: मा�या सखीoया आवडMया {या {या जागा असतील Mया Mया काढायoया असतील 

वाटते. 

राजाराजाराजाराजा    :::: काय काय काढायचे आहे ऐक - 

          अंजनगीत 

   (राग-,झझंोट$; ताल-धुमाळी,) 

                   (चाल – १ iया अंकातील 'शुक चंचूतुनी वyृाखाल$ं ') 

   जीचे पुBलनी हंस लोळती ॥ 

काढायची माBलनी न द ती ॥ 

 हमाचलाoया पदनगपं�d । 

जेथे हNरण बसले ॥१॥ 

वiकलL वाळ0त ऐसे त?वर । 

उभा एक खाल$ं मगृ थोर ॥ 

घाBशतसे मKृग तMछंृगावर । 

वामनेW अपुला ॥२॥ 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: असे काय? मी समजलो होतो कd, लांबलांब दाढ$चे असे ऋषींचे कळप काढून ह$ पाट$ 

भtन टाकायची. 

राजाराजाराजाराजा    :::: BमWा, मा�या शकंुतलेचे Xीतीचे अलंकार काह$ काढायचे �वसtन रा हले आहेत. 

�वदषुक�वदषुक�वदषुक�वदषुक    :::: ते कोणचे? 
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राजाराजाराजाराजा    :::: 0तoया अ0तसुकुमारपणाला व वनवासाoया ि�थतीला शोभणारे असे. 

             दडंी 

   (राग-Bललांबर$; ताल-दादरा) 

  ?ळ0त संुदर केसरL ऐBश ंगाल$ं॥ 

 फुलL Bशरसांची क,ण� ना ह ंकेल$ं॥ 

का ढल$ न �तनदेBश ंरहायाची॥ 

धवल चं!ापNर माळ मणृालांची॥ 

�वदषुक�वदषुक�वदषुक�वदषुक    :::: (घाबरला असे दाखवून) या आमoया व हनी कोमल पiलवाXमाणे नाजूक, आ,ण 

कमलाXमाणे आर�, अशा हातांनी आपले तCड झाकून एकदम lबचकiयासार�या का  दसतात 

बरे? (नीट रेखून पाहून) हं, समजलो, हा रांडलेक फुलातंील मध चोरणारा द*ु भंुगा 0तoयाभोवती 

0घरmया घालून Wास देत आहे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (रागाने) अरे, Mया दांडGयाला हाकून लाव. 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: महाराज, दांडGयांना शासन कर�याचा अKधकार आपiयाकडेच आहे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: असे काय? ठ�क आहे. अगोदर सामोपचाराने सांगून पाहू. अरे ए पुिVपत वेल$oया 

पाgह�या, या मा�या �Xयेoया मुखावर उ�या घालून तुला काय Bमळणार आहे? तर ह$ पाहा –  

 पद – (राग-काफd; ताल-धुमाळी)  

  वाट तुझी आदरL पाहते बघरे । ह$ ¡मर$ ॥ 

  फार �करे लागल$ 0तला ती  दसते । तान खर$ ॥ 

  गोड मधू सांचला  दसे पNर नच ती । पान कर$ ॥ 

  भेट 0तला एथ तL Bमळे तुज काय तर$ ॥ 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: इतके सांKगतiयावर तो कसा जाणार नाह$! 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: BमWा, भार$ लोचट जात ह$. घाल�वल$ तर$ जायची नाह$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (डोळे वटा?न) का रे, माझी आcा ऐकत नाह$स होय? ऐक तर –  

 पद – (राग-जोगी; ताल-धुमाळी)  

 (चाल – जमका अजब तडाका बे) 

 माझL वच जNर नायकसी । तNर देइन या Bशyेसीं ॥ Jु०॥ 

 मी अ0त नाजुक अधर सखीचा हळुKच �यालC र0तकाळीं । 

 कमलगBभ� तुज बं दवान मी कर$न जर$ Mया Bशवसी ॥ 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: इतकd कडक Bशyा देणार असे Mयाला समजiयावर Mयाची काय छाती आहे इथे 

राह�याची? (आपiयाशीच हसून) या महाराजांना तर चांगलेच वेड लागले व मीह$ यांoया संगतीने 

यांoयाXमाणेच होणार यात संशय नाह$. (उघड) BमWा, ह$ खर$ शकंुतलाव हनी नgहे, हे KचW आहे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (दचकून) काय, KचW हे!! 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: मला देखील इतका वेळ हे सव@ खq याXमाणे वाटत होते, मग या राजाचे तर पुसायला 

नको! याला या KचWातील सव@ भावांचा अनुभव असiयाने याला खरा भास झाला यात नवल नाह$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: ( दन�वराने) BमWा, केवळ वैq याXमाणे या वेळेस केलेस पाहा –  
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 पद – (राग-जोगी; ताल-धुमाळी)  

 उBभ जवळ खर$ ती बाला ॥ 

 वाटलL असL Kच]ाला ॥ 

 सुखसागर$ं जीव बुडाला ॥ 

 �वसरलC �वरहव]ृीला ॥ चाल॥ 

 सखया �म0ृत देउ0न मजला ॥ 

 या समयाला ॥ घातKच केला ॥ 

 KचWाKच तंू केलL 0तजला ॥उBभ जवळ०॥ 

     (असे Zहणून रडू लागतो) 

सानूमतीसानूमतीसानूमतीसानूमती    :::: हा �वरहाचा Xकार काह$ नवाच आहे. यात प हiया कृतीला आ,ण पुढiया कृतीला 

काह$च मेळ  दसत नाह$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: BमWा, असे झाले तर एकसारखे हे �वरहद:ुख मी कसे सहन करावे बरे? 

   पद – (राग-काफd; ताल-दादरा)  

 (चाल ऐकु0न �वपNरत वाणी॥ !ौप द दचकल$ मनीं) 

 ब0घन �वि�नं जNर तीला ॥ 

 न ये झCप कधीं मला ॥ 

 पडु0न KचW ¦*ीला ॥ 

 जर$ कNरन शांतीला ॥ 

 नय0न ंअ�ुपूर वाहती ॥ 

 ¦*ीं असु0न gयथ@ होती ॥  

 माग@ खंुटला ॥ 

 Zहणु0न जीव पोळला ॥ 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: शकंुतलेचा अपमान कtन 0तला जे द:ुख  दलेस ते सव@ तू धुऊन टा�कलेस. 

    (चतुNरका Xवेश कNरते) 

चतुNरकाचतुNरकाचतुNरकाचतुNरका    :::: सरकार, रंगाचा पेला आ,ण कलम घेऊन मी इकडेच येत होते. 

राजाराजाराजाराजा    :::: बरे मग? 

चतुNरकाचतुNरकाचतुNरकाचतुNरका    :::: इतUयात राणीसाहेब तरBलका दासीसहवत@मान वाटेत भेटiया. Mयांनी मजजवळील पेला 

व कलम बलाMकाराने काढून घेतले; आ,ण Zहणाiया कd, मीच जाऊन महाराजापंाशी ते देते. 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: बटकdचे पोर$, नBशबवान तू बर$ सुटून आल$स. 

चतुNरकाचतुNरकाचतुNरकाचतुNरका    :::: Mया धांदल$त राणीसाहेबांoया शालूचा पदर झाडीला अडकला. तो तरBलका सोडवू 

लागल$ इतUयात मी जीव घेऊन पळून आले. 

राजाराजाराजाराजा    :::: BमWा, राणी इकडे येत आहे, व ती मोठ� मानी आहे. तेgहा येवढ$ तसबीर तू सांभाळ. 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: तसबीरच काय? पण मलाह$ संभाळ असे का Zहणतोस? (तसबीर घेऊन उठून) BमWा; 

तू? Mया अंत:पुरकालकूटातून मोकळा झालास Zहणजे या बंगiयाoया 0तसq या मजiयावर$ल 

गoचीवर मी बसलो असेन तेथे मला हाक मार. 
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   (असे Zहणून पळत जातो) 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    ::::    अगबाई, या राजाचे मन जर$ दसुर$कडे गंुतले आहे तर$ हा प हiया बायकोचा �कती 

तर$ मान रा,खतो आहे पाहा; आ,ण Zहटले तर याचे मन काह$ तेथे नाह$. 

                    (तदनंतर हातात पW घेऊन X0तहार$ Xवेश कNरते) 

X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: महाराजांचा जयजयकार असो. 

राजाराजाराजाराजा    :::: वेWव0तके, तुला वाटते राणी भेटल$ नाह$ काय? 

X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: भेटiया महाराज, पण सरकार$ कामाचा कागद मा�यापाशी पहाताच परत 0नघून 

गेiया. 

राजाराजाराजाराजा    :::: तशी शहाणीच आहे ती कामका{याoया वेळी आपण आड येऊ नये हे 0तला चांगले कळते. 

X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: महाराज,  दवाणजींची �वनंती आहे कd, आज जामदारखाTयाकडील Bशiलक मोज�याचे 

काम फार असiयामुळे सगळी कामे पाहायला झाले नाह$, पण जे एकच काम रा हले ते 

सरकारoया पसंतीकNरता Bलहून पाठ�वले आहे. ते पाहून काय तो हुकूम �ावा.  

राजाराजाराजाराजा    :::: आण पाहू इकडे काय आहे ते. (X0तहार$ आणलेला कागद देते, तो वाचून) काय, आपiया 

नगरातला धनBमW नावाच जहाजाचा gयापार$ घर$ येत असता बुडाला! आ,ण Mयाला संतती 

नसiयामुळे Mयाचे सारे !gय आपiया जामदारखाTयात जमा gहावयाचे, असे  दवाणजींनी कळ�वले 

आहे. BशवBशव! एकूण पोट$ संतान नसणे हे द:ुखच आहे, बरे, पण तो फार �ीमंत होता तेgहा 

Mयाला बायकाह$ पुVकळ असतील. तर चौकशी करा बरे, Mयांoयापैकdकोणी गरोदर आहे काय 

Zहणून? 

X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: सरकार, ती चौकशी केल$ तेgहा असे समजले कd, Mयाची बायको जी अयो�याoया 

नगरशेटाची मुलगी; 0तला आठवा म हना लागला असून 0तचे डोहाळजेवण नुकतेच झाले. 

राजाराजाराजाराजा    :::: असे असेल तर  दवाणजींना जाऊन सांग कd आपiया बापाoया !gयावर गभा@तiया मुलाची 

पूण@ स]ा असते असे शा� आहे. 

X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: जी सरकार! (असे Zहणून जाऊ लागते) 

राजाराजाराजाराजा    :::: अग, इकडे परत ये पाहू. 

X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: ह$ आले सरकार. 

राजाराजाराजाराजा    :::: कोणाला पोट$ संतान आहे �कंवा नाह$, ह$ तर$ चौकशी कशाला पा हजे? आजपासून 

चौह$ंकडे अशी दवंडी �पटवायला सांग कd –  

             साकd 

   (राग-जोगी; ताल –धुमाळी) 

                    म?0न आp बंधूजन जे जे लोक अनाथKच होती ॥ 

तMसंरyण करावयाचL ओझL या दVुयंतीं ॥ 

पात�क जन जे जे ॥ Mयांना वच हL नच माझL ॥ 

X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: होय सरकार, अशी दवंडी जtर �पट�वल$ पा हजे. (असं Zहणून पड�ात जाऊन �फtन 

Xवेश कNरते) सरकार, ह$ दवंडी ऐकून योGय काल$ पाऊस पडiयाXमाणे सव@ लोकासं आनंद झाला. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (मो�याने सु�कारा टाकून) एकूण {या पु?षाoया पोट$ संतान नाह$ Mयाची गती ह$ अशी 
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होते ना! {याचा तो मरण पावला Zहणजे Mयाची सगळी संप]ी एखा�ा परUयाoया हाती लागते! 

झाले, मी मरण पावलो Zहणजे या पु?वंशांतiया राजल¨मीची देखील भलMयाच ऋतूत पेरलेiया 

जBमनीXमाणे gयव�था होणार! 

X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: सरकार, असे अवलyणी श�द आपण काय Zहणून उoचाNरता?  

राजाराजाराजाराजा    :::: XMयy हाताता पु�यफळ आले असून मी Mयाचा अgहेर केला तेgहा KधUकार असो 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: ,खचत याने शकंुतलेला मनात आणून आपल$ 0नदंा कtन घेतल$न ह$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: हाय हाय! 

 पद - (राग-Bभमपलासी; ताल –धुमाळी) 

(चाल-ग�यांनो कृVणगडी आपुला) 

सुकाल$ं भूमी पेNरयल$ ॥ 

फलाशा महा मनीं धNरल$ ॥ 

तशी धमा@नL �Xया वNरल$ ॥ 

द?ु�d बोलु0न घाल�वल$ ॥ 

उपजु0न ऐशा �यातकुल$ं ॥ 

X0त ा सव@ ह लोप�वल$ ॥ 

कलंकd जाहलC मी ऐसा ॥ 

डाग ला�वला शु�द वंशा ॥ 

सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: तु�या संततीला आता धUका काह$ लागावयाचा नाह$. 

चतुNरकाचतुNरकाचतुNरकाचतुNरका    :::: (X0तहार$oया कानात) सखे, हे सावकाराचे वत@मान ऐकiयापासून सरकारांना द�ुपट खेद 

झाला आहे. तर Mयांचे समाधान कर�याकNरता गoचीवtन माधवभटजीस तर$ घेऊन ये जा. 

X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: होय, असेच केले पा हजे. (0नघून जाते) 

राजाराजाराजाराजा    :::: (द:ुखाने) हाय हाय! या दVुयंताoया �पतरांना मोठा संशय पडला असेल –  

 पद - (राग-आनंदभैरवी; ताल –द$पचंद$) 

 (चाल-कना@टकd इंथा हे�णेनु) 

 �वग� सव@ �पतर माझे ते 

 असतील ,खTन मनL ॥ 

 मा�या मागL सुख�वल कोण तो 

 तप@ण क?नी 0तलांजBलदानानL ॥ �वग�०॥Jु०॥ 

 वेद�व हत मागा�चीं �ा�दL नाह$ ं

 खKचत Bमळतील Zहणोनी ॥ 

 संत0त�वर हत जो मी Mयाoया, 

 अ�ुजलाची करोत �कं पानL ॥ �वग�०॥ 

        (मोहून पडतो) 

चतुNरकाचतुNरकाचतुNरकाचतुNरका    :::: (घाबtन, वारा घालून) महाराज, सावध gहा, सावध gहा! 
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सानुमतीसानुमतीसानुमतीसानुमती    :::: अगबाई,  दवा असून म�ये पडदा असiयाकरणाने हा अंधारापासून द:ुख अनुभवीत आहे 

ना? तर आता याoया �Xय पSीची गाठ घालून याला Mया द:ुखापासून सोडवू काय? अथवा नको. 

कारण अ द0तमाता शकंुतलेचे समाधान कर$त असता Zहणाiया कd, यcभागा�वषयी उMसुक असे 

जे देव ते असा चमMकार करतील कd, लवकरच तो दVुयंतराजा आपiया धम@पSीचा �वीकार 

कर$ल. तर गडबड कtन उपयोग नाह$; तेgहा मी इतका वेळ पा हलेले व ए�कलेले सव@ वत@मान 

मा�या Mया �Xयसखी शकंुतलेला सांगून 0तचे समाधान करावे. (असे Zहणून 0नघून जाते) 

          (पड�ात) 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: अरे मेलो रे मेलो!! या \ा½णाचा जीव कोणी वाचवा.  

राजाराजाराजाराजा    :::: (हळूहळू सावध होऊन, कान देऊन) अरे, �वदषूकाचा हा द$न श�द! (रागाने) कोण आहे रे 

0तकडे? 

        (X0तहार$ येते) 

X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: सरकार, �वदषूक मरतो आहे Mयाचा Xाण वाचवा. 

राजाराजाराजाराजा    :::: काय? माझा BमW मरतो? Mयाला मारणारा कोण तो? 

X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: कोणी गुptपाने येऊन Mयाला गoचीवtन उचलून बंगiयाoया Bशखरावर नेले आहे; मग 

काय भूतचे*ा आहेत ते कळत नाह$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (उठून) काय? मा�याह$ घर$ भूतचे*ा होतात? अथावा यात काय नवल आहे –  

            साकd 

   (राग-जोगी; ताल –धुमाळी) 

अधम@ होती �कती �वह�तL X0त द0न ंहL कळ�याला॥ 

क ठण असे मग लोकवत@ना शUय न जाणायला॥ 

                      वागे कोण कसा॥ समजL तL हा नपृ कैसा॥ 

        (पड�ात) 
 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: BमWा, मरतो रे मरतो! तर मला वाचीव. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (अडखळत चालून) BमWा, Bभऊ नको, Bभऊ नको. 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: (पुन:पड�ात) BमWा, Bभऊ नको कसा? हा कोणी गुptपी माझी मान उलट$ वाकवून 

उसाXमाणे मोडीत आहे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (डोळे वटाtन) अरे, माझे धनुVय आणा धनुVय. 

                        (हातात धनुVय घेऊन एक यवनी येते) 

यवनीयवनीयवनीयवनी    :::: सरकार, हे धनुVय व हातमोजे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (बाणासह धनुVय घेऊन)  

(पड�ात) मातल$.  

            ओवी 

अBभनवर�पाना तानेला॥ 

शादू@ल झडपी वनपशूला॥ 
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तैसL मीं धNरलL पहा तुजला॥ 

येवो संरyणा दVुयTत तु�या॥ 

राजा राजा राजा राजा :::: (रागाने) काय मला उxेशून बोलतो आहे? अरे Xेम खाणाq या �पशाचा थांब; तुला नाह$सा 

कtन टा�कतो. (धनुVय सारसावून) वेWवती, वरचा िजना कोणीकडे आहे, दाखीव. 

X0तहार$X0तहार$X0तहार$X0तहार$    :::: इकडून, इकडून यावे, महाराज. 

     (सव@ चालू लागतात) 

राजाराजाराजाराजा    :::: (अरे, येथे कोणी नाह$) 

          (पड�ात) 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: (द$न�वराने) BमWा, तू मला  दसतो आहेस आ,ण मीच तुला कसा  दसत नाह$? हाय 

हाय! तर मग, मांजराoया तCडात सापडलेiया उंदराoया XणाXमाणे माझी gयव�था होणार! 

राजाराजाराजाराजा    :::: (रागाने) अरे, गुp �व�ेने गव@ करणा-या �पशाoचा, तू घमंडी कt नकोस; मला जर$ तू 

 दसत नाह$स, तर$ मा�या बाणाला  दसशील. (धनुVय ओढून) 

            ओवी 

  हा वKधल तुजची माझा बाण॥ 

  राखील द$न \ाZहणाचे Xाण॥ 

    हंस सोडु0न उदक जाण॥ 

yीरKच जैसा भ�yतो॥ 

 

 (इतUयात मातल$ Xवेश कNरतो) 
 

 

 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: 

             दडंी 

   (राग-Bललांबर$; ताल-दादरा) 

 0नBम@ मघवा दनुज ते तव शराला॥ 

                          भ¨य MयावंNर तंू ओढ धनु नपृाला॥ 

     BमWवग� येतसL दया¦*ी॥ 

  स{जनाची कKध ना ह बाणव*ृी॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: (बाण काढून) अरे, हा इं!ाचा सारथी मातल$; यावे यावे, फार चांगले येणे केलेत. 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: (इष�ने) वा:! {यांनी आZहाला यcातiया पशूXमाणे मार  दला, Mयांचे हे राज�ी 

आगत�वागत कर$त आहेत. 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: (हसून) महाराज महL!ांनी आपणाकडे मला कशाकNरता पाठ�वले आहे हे ऐकावे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: माझे लy आहे, सांगावे. 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: कालनेBम राyसाचा पुW दजु@य Zहणून राyस आहे. 
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राजाराजाराजाराजा    :::: हो, आहे. हे मी नारदाoया तCडून ऐ�कले आहे. 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: 

            साकd 

    (राग-जोगी; ताल-धुमाळी) 

                     तव BमWाचा वैर$ जो खल तTमMृयू तव ह�तीं ॥ 

राWीचL तम न* कराया चं! शके न गभ�ती ॥ 

Zहणु0न महL!ानL । पाचाNरलL तुज सTमानL ॥ 

Zहणून आपण आताoया आता Mयाला िजंक�याकNरता इं!ाoया रथावर बसून 0नघावे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: हा जो महL!ाने मला सTमान  दला तेणेकtन मी धTय झालो; प?ंतु आमoया BमWाची 

तुZह$ अशी काय ददु@शा केल$त ती? 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: तेह$ सांगतो ऐका. मी येथे आलो आ,ण पा हले तो आपण काह$ कारणाने अगद$ �वgहळ 

झाला आहा, असे मा�या नजरेस पडताच आपणाला कोप यावा या उxेशाने तसे करणे भाग पडले. 

कारण –  

             दडंी 

   (राग-Bललांबर$; ताल-दादरा) 

 घाBशतां ती ंलांकडे उठे {वाला ॥ 

पTनागातL Kचड�वता कNर फणेला ॥ 

�वना आ,णतां तो yोभ मानवाला ॥ 

नच Xकट0त ते आMममहाMZयाला ॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: (�वदषूकाoया कानात) BमWा, महL!ाची आcा मोडता नये; तर ह$ हकdकत आमoया 

 दवाणजीला सांगून असे कळवावे कd, 
        

            साकd 

   (राग-जोगी; ताल-धुमाळी) 

                     संरyावी �वबुि�दनL तुिZहं मम Xजा ती सार$ ॥ 

जCवNर दसुq या कामीं चढल$ म�दनुची ह$ दोर$ ॥ 

लोकां सुखवावL ॥ माझL यश नच मळवावL ॥ 

�वदषूक�वदषूक�वदषूक�वदषूक    :::: आपiया आcेXमाणे कNरतो.(0नघून जातो) 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: महाराज, या रथावर आरोहण करावे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: ठ�क आहे. 

         (सव@ जातात) 
   

    अंक सहावा समाpअंक सहावा समाpअंक सहावा समाpअंक सहावा समाp         

 

                ���� 
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अंक सातवाअंक सातवाअंक सातवाअंक सातवा    
_____________________________________________________________ 
  

(राजा व मातल$ रथात बसून आकाशातून उतरत आहेत असे Xवेश कNरतात) 

राजाराजाराजाराजा    :::: मातल$, मा जर$ महL!ाचे काम सगळे पुरे केले, तर$ माझी Mयांनी पाठवणी कNरताना जो 

सTमानपूव@क थाट केला, Mयाचे �मरण झाले, Zहणजे इतका मान दे�याजोगे मा�या हातून काह$च 

झाले नाह$ असे वाटते. 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: (हसून) महाराज, आपण व महाराज देवL! उभयताह$ आपआपiया कृती�वषयी असंतु*च 

आहात. कसे Zहणाल तर पाहा –  

            साकd 

    (राग-जोगी; ताल-धुमाळी) 

                   इं!L  दधला मान तुZहां तो वाटे बहु 0नज कृ0तला ॥ 

MवMकृत काया@ योGय असा मीं मान तुZहां नच  दधला ॥ 

ऐसL Mया वाटे। उदार दोघे तुिZह मोठे ॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: छे; तुZह$ Zहणता तसे नgहे; मला 0नरोप देताना Mयांनी �व�नात देखील न Bमळणारा 

असा माझा सMकार केला. सव@ देवांसमy आपiया अ�या@ Bसहंासनावर जागा देऊन –  

            दडंी 

  (राग-Bललांबर$; ताल-दादरा) 

पाNरजाताची हो0त कं ठं माला ॥ 

टपत होता जी पुW Eयावयाला ॥ 

हा�य केलL नुसतLKच बघु0न Mयाला ॥ 

कं ठं मा�या अ�प@ता �वयL झाला ॥ 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: आयुVयमान,् Mयांनी असे केले यात काय नवल आहे? आपiयाला यापेyा काह$ {या�ती 

 दले तर$ ते शोभलेच असते; कारण आपण Mयांची कामKगर$ बजावल$ आहे. पाहा –  

            साकd 

   (राग-जोगी; ताल-धुमाळी) 

                      असुरांचे 0नlब@जKच केलL सुरलोकdं दोघांनीं ॥ 

नरहNरoया Mया नखां0न ं�कंवा साXंत तव बाणांनी ॥ 

वदतां कां ऐसL । न केलL को,ण ंतुZहांसNरसL ॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: पण यात माझी काय तार$फ आहे? हे सव@ माहाMZय Mया महL!ाचेच होय. कारण –  

 पद - (राग-जोगी; ताल-धुमाळी) 

 (चाल – बालगजानन सभेसी आला) 

 लघु सेवक तो क ठण का0य@ जNरं नावं Bमळ�व नामी ॥ 

 �या0त तयाची काय असL तL Xभुयश ये कामीं ॥ 

 सूया@नL रKथ ंसारKथ केलL नसतL अ?णाला ॥ 
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 काय तयाoया ह�तानL तम जातL नाशाला ॥ 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: आपiया �वाभावास योGय तेच भाषण केलेत. (थोडे खाल$ उतtन) महाराज, इकडे 

पाहावे. �वग@लोकात आपiया यशाचे �कती कौतुक चालले आहे ते. 

             दडंी 

   (राग-Bललांबर$; ताल-दादरा) 

   सुर�ीच जे अंगराग उरती ॥ 

Mयां0न ंसुरत?oया सू¨म साBलवरतीं ॥ 

तव यशाचीं ती पदL रचु0न गाती ॥ 

देव आवeडनL पहा Bल हत बसती ॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: मातल$, मागे आZह$ याच वाटेने गेलो; पण Mया वेळी राyसांशी यु�द होणार या 

उMसुकतेमुळे हा सव@ माग@ मला नीट पाहता आला नाह$; तर सांXत आZह$ कोणoया वायूoया 

मागा@त आहो बरे? 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: ऐका –  

            साकd 

   (राग-जोगी; ताल-धुमाळी) 

                     आकाशां0तल गंगा वाह$ जो �फरवी wह0नवहा ॥ 

�करणा पसर$ पNरवहवायू हL Mयांचे �थान पहा ॥ 

तेजोमय आहे! र�वoया संचारानL हL ॥ 

राजाराजाराजाराजा    ::::    अहो मातल$, Zहणूनच बरे! माझा अंतराMमा या  ठकाणी कसा XसTन झाला आहे. 

(रथच+ाकडे पाहून) मला वाटते,    आता आपण मेघमंडलात आलो. 

मातल$ मातल$ मातल$ मातल$ :::: हे कशावtन बरे जाणलेत आपण? 
 

राजा राजा राजा राजा : : : :  

 पद - (राग-,झझंोट$; ताल-धुमाळी) 

  (चाल – १ iया अंकातील 'शु+चंचंूतु0न वyृाखाल$ं ') 

 रथच+ंoया आरांतूनी । चातकपyी जा0त उडोनी ॥ 

 अHशर$र$ं सौदामीनी । लखलखती कैशा ॥ १ ॥ 

 पूण@ जलानL जो का भरला । ऐसा मेघांचा ढग आला ॥ 

 Mयाव?नी अमुचा रथ गेला । धांवा या Bभजiया ॥2॥ 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: महाराज, एका yणात आपण आपiया स]ेoया भूमीवर उतराल. 

राजाराजाराजाराजा    :::: मातल$, आZह$ अ0त वेगाने उतरत आहो, यामुळे हा मनुVय लोक �कती आ�य@कारक 

 दसत आहे पाहा –  

 पद –(राग-देसकार, ताल-धुमाळी; भूपाळीoया चाल$वर) 

  दसती जC जC शैलाची ह$ं BशखरL �प* मला ॥ 

 तC तC वाटे भूBमभाग हा जातो सखलाला ॥ 
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 चहंूकडे पानाचा नुसता पंुजKच जो  दसला ॥ 

 शाखा  दसतां �वरल तt हे पडती ¦*ीला ॥ 

 सव@ न�ा रेखापंNर होया येती gय�dला ॥ 

 वाटे जणु हा गोल मजकडे उचलु0न कु,ण आ,णला ॥ 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: व:! फार खुबीने पा हलेत.(आदराने पाहून) महाराज, ह$ प�ृवी पाहा �कती रमणीय  दसत 

आहे ती! 

राजाराजाराजाराजा    :::: अहो मातल$, {याचे एक टोक पूव@समु!ात व दसुरे पि�म समु!ात बुडाले आहे व जो 

सं�याकाळoया सुवण@ मेघाXमाणए चमकत आहे असा हा मोठा पव@त  दसत आहे तो कोणता? 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: हा गंधवा�चा पव@त. याला हेमकूट असे Zहणतात. या  ठकाणी तप�या@ करणारास Bस�द$ 

सMवर होते. पहावे –  

             दडंी 

   (राग-ल$लाबंर$; ताल-दादरा) 

                          �वयंभू जो परमे ी देव Mयाचा ॥ 

पौW मार$च Xजापती साचा ॥ 

सकल देवां दानवां जनक झाला ॥ 

पBSसह तो कdं एथ कNर तपाला ॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: तर मग अनायासाने भगवंताचे दश@नफल Bमळणार, ते जाऊ देऊ नये. Zहणून Mया महष�ला 

अBभवंदन कtन मग जावे, अशी माझी इoछा आहे. 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: योGय आहे. (रथ खाल$ नेतो) 

राजाराजाराजाराजा    :::: (आ�या@ने) 
  

            साकd 

   (राग-जोगी; ताल-धुमाळी) 

                   झाला नच च+ांचा �व0न तो धुळ ह ना ह ंउडाल$ ॥ 

गगनाoया मागा�तु0न हा रथा आला असतां खाल$ं ॥ 

�पश³ नच भुला ॥ Zहणुनी वाटे नच आला ॥ 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: आपण व महL! यांम�ये जे अंतर ते येवढेच आहे. आपला रथ जBमनीस लागतो, Mयांचा 

लागत नाह$. 

राजा राजा राजा राजा :::: मातल$, भगवान मार$च ऋषींचा आ�म तो कुठे आहे? 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: ( हाताने दाखवून)  

               पद–( राग–लBलतागार$; ताल –धूमाळी) 

             ( चाल - नारद बोले गंगाबाई काय वदूं मी तुला)  

       अध@तनु वा?ळीं बुडाल$ Mवचा फणीची उर$ं ॥ 

       असा जो उw तपा आचर$ ॥   

       जीण@ लतांचे कडL होउनी कंठा वे*ण कर$ ॥  
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 झाल$ शुVक  मान �क0त तर$ ॥ चाल ॥ 

 बाहुmयावर$ जो जटाभार लCबतो ॥ 

 Mयाम�यL प�yगण घरL क?0न राहतो ॥ 

 ¦*ीला �थाणुपNर अचलKच जो भासतो ॥ चाल ॥ 

 सूया@वरती लावु0न ¦*ी हात उभार$ वर$ ॥ असा जो० ॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: असे खडतर तप करणाq या Mया मुनीला नम�कार असो. 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: (रथ उभा कtन) महाराज, अ द0तमातेने आपiया हातांनी पाणी घालून वाढ�वलेiया 

मंदारक वyृांoया राईत जो हा मार$चा�म  दसत आहे तेथे येऊन पोचलो आपण. 

राजाराजाराजाराजा    :::: येथे येताच मला अमतृाoया डोहात बुडाiयाXमाणं वाटते. काय हो मातल$, हे �थान 

�वगा@पेyा रमणीय आहे. 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: महाराज, आत आपण रथाखाल$ उतरावे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (उतtन) मातल$, तुZह$ कसे करणार आता? 

मातल$मातल$मातल$मातल$    ::::    मी हा रथ अगद$ उभा केला आहे. तो आता हलणार नाह$; तेgहा मलाह$ खालती 

उतर�यास काह$ हरकत नाह$.(खाल$ उतtन) इकडून यावे महाराज, (दोन पावले चालून) या 

महष�ची तप कर�याची �थाने तर$ पाहा �कती मजेदार आहेत ती. 

राजाराजाराजाराजा    :::: ह$ �थाने पाहून मला भार$च आ�य@ वाटतं. कारण –  

 पद – (राग-�पलू; ताल-धुमाळी) 

 कiपतt हे िजकडे 0तकडे असतां एKथल मुनी ॥ 

 आनंदाने बसती येथL वायुते भyुनी ॥ 

 कनककमलरेणुनी सुवाBसत उदक असे या वनीं ॥ 

 घेती केवळ सं�या दक षmकमा@oया साधनीं ॥चाल ॥ 

 हे रSBशळेवNर �ान ध?0न बैसती ॥ 

 अ�सरासमूह$ं संयमानL वागती ॥ 

 लि¨मoया घर$ं हे वैराGयKच से�वती ॥चाल ॥ 

 {याoया Xाpीसाठ�ं कNरती तप ते दसुरे मुनी ॥ 

 तL बहु येथL असुनी चाले यांचे तप आजुनी ॥ 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: महाराज, थोरांची इoछा नेहमी वाढतच जाते. (इकडे 0तकडे  हडूंन आकाशाकडे पाहून) 

अहो व�ृद शाकiय, भगवान मार$च ऋषी काय कर$त आहेत? (ऐकलेसे कtन) काय Zहटलंत! 

दाyायणी मातो�ींनी आपणास प0त¥ता ि�यांचे धम@ सांगावेत Zहणून Xाथ@ना केiयामुळे Mयांस ते 

महष�पSीसमुदायाम�ये सांगत बसले आहेत. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (कान देऊन) अहो मातल$, अशा मुनींचे दश@न Mयांoया फुरसतीXमाणे होत असते; तर ते 

Nरकामे होईपय�त आपण Mयांची वाट पाहू. 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: (राजास) आपण या अशोकवyृाoया छायेखाल$ बसावे. आपण दश@नाकNरता आला आहा 

असे सांग�याकNरता मी आत जातो. 

राजाराजाराजाराजा    :::: ठ�क आहे. (झाडाखाल$ उभा राहतो) 
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मातल$मातल$मातल$मातल$    ::::  महाराज, मी जातो तर. (असे Zहणून 0नघून जातो) 

राजाराजाराजाराजा    :::: (सुKचTह झालेसे दाखवून) अरे, मला शुभ शकुन का बरे होतात. हे? 

            साकd 

    (राग-जोगी; ताल-धुमाळी) 

                   पीत असे जो BसहंBशशू Mया केस ध?0न ओ ढतसे ॥ 

तयासवL खेळावL ऐसL म0न ंयाoया वागतसे ॥ 

अंकुर हा याचा ॥ वाटे मज बहु थोराचा ॥ 

 

(तदनंतर वण@न केiयाXमाणे दोन तपि�वनींनी धNरलेला असा बालक Xवेश कNरतो) 
 

बालकबालकबालकबालक    ::::  आ कळले ए Bसहंाoया पोलmया, मला तुझे दात मोजायचे आहेत. नाह$ तल बघ कसं 

कल$न ते. 

प हल$ तापसीप हल$ तापसीप हल$ तापसीप हल$ तापसी    :::: अरे ए मेiया दांडGया, आZह$ आपiया पोरासारखी ह$ जनावरे बाळगल$ आहेत; 

यांoया का तू हात धुऊन पाठ� लागला आहेस? मेले माणसांनी जो जो बोलावे तो तो तु�या 

खो�या अKधकच होत चालiया आहेत. तुझे नाव सव@दमन Zहणून जे ऋषींनी ठेवले आहे ते अगद$ 

तु�या गुणायोGय आहे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: काय बरे असेल? या बालकाकडे पाहताच मला मा�या पोटoया पुWाकडे प हiयाबरोबर जसे 

Xेम उMपTन gहावे तसे का बरे होत आहे? अथवा मला मुळीच संतान नाह$ Mयामुळे असे वाटत 

असेल हेच खरे. 

दसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसी    :::: अरे सव@दमना, य Bसहंाoया पोराला जर सोडले नाह$स तर ती बघ याची आई 

Bसहं$ण तु�यावर कशी उडी घाल$ल ती. अगबाई! 

बालकबालकबालकबालक    :::: (हसून) अबब! अशाने केवढा पण «यालो मी! (0तला वेडावतो)  

राजाराजाराजाराजा    ::::     

             दडंी 

    (राग-Bललांबर$; ताल-दादरा) 

 बघु0न बालक हL मला असे वाट ॥ 

   महातेजाचL बीज यातं दाटे ॥ 

अिGनoया Mया  ठणगीस लांकडाची ॥ 

ना ह ंपडल$ ती गाठं तL�व हाची ॥ 

प हल$ तापसीप हल$ तापसीप हल$ तापसीप हल$ तापसी    :::: बाळा या Bसहंाoया पोराला सोडून दे, Zहणजे मी तुला दसुरे काह$ गमतीचे 

खेळायला देईन. 

बालकबालकबालकबालक    :::: दे तल दे. आता कुताय ते? (हात पसरतो) 

राजाराजाराजाराजा    :::: (पसरलेला हात पाहून) अरे वा, याoया हातावर च+वत� लyणे  दसतात, ह$ पाहा –  

 पद (राग-परज; ताल-lWताल) 

 आवडती व�तू लोभानL ॥ 
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 पसNरला EयावयालाKग हात �कं यानL ॥ आव० ॥ 

 सकल करांगुBलवंर रेखा या  दस0त 

 �कं सु�वमल जालBमषानL ॥ आव० ॥ 

 कमल सकाळीं �कंKचत फुलता ं

 अ�वरलनवदलपNर मी मानL ॥आव० ॥ 

दसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसी    :::: बाई सु¥ते, नुसMया बोल�याने हा काह$ एकायचा नाह$. तर मा�या पण@कु टकेत 

जा आणी तो माक� डेयाचा रंगवलेला मातीचा मोर आहे कd नाह$, तो याला खेळायला आणून दे. 

प हल$ तापप हल$ तापप हल$ तापप हल$ तापसीसीसीसी    :::: बरे आणते. (0नघनू जाते) 

बालकबालकबालकबालक    :::: तोपiयंत मी याoया बलोबलच खेळेन. क�धी सोलायचा नाह$. (तापसीकडे पाहून हसतो) 

राजाराजाराजाराजा    :::: या खोडकर मुलाoया चे*ा पाहून मला भार$च आनंद होत आहे. 
 पद - (राग-Bसधं अथवा िजiहा) 

 (चाल – काना बनसीवालेने घागNरया फोर$रे) 

 0नVकारण हंसतांना  दसती मुकुलदंत हे याचे ॥ 

 सव@ वण@ ते �प* न उमटती मधुर बोलते {याचे ॥ 

 ऐशा बाला अंकdं घेउ0न रज Mयाoया आंगाचे ॥ 

 लागु0न वसनL मळतीं {यांची तोKच धTय दैवाचे ॥ 

दसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसी    :::: छे बाई, हा मला कसचा आटपायला. (इकडे 0तकडे पाहून) आपiया ऋ�षकुमारांपैकd 

कुणी इथे नाह$ का? (राजाकडे पाहून) बाबा, तू तर$ इकडे ये अमळ पाहू. हा मुलगा Bसहंाoया 

पोर$ला कसा लाथा बुUUयांनी मारतो आहे, Mयाला तेवढे सोडीव; माझे काय हा अगद$ ऐकत नाह$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (मुलाजवळ जाऊन हसून) अरे ए मह�ष@पुWा -   

 

 

             दडंी 
   (राग-Bललांबर$; ताल-दादरा) 

  कृVणसपा�चे पोर चंदनाला ॥ 

बसु0न MयावNर आ,णतL लांछनाला ॥ 

तसL पीडु0न हे पशू संयमाला ॥ 

द�ूषसी का न जवं येBस जTमाला ॥ 

दसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसी    :::: बाबारे, हा काह$ ऋषीचा मुलगा नgहे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: याoया आकृतीXमाणेच याची कृती पाहून मलाह$ Xथम तसेच वाटले होते; परंतु हा येथे 

तपोवनात आहे Zहणून याला मी ऋ�षपुW Zहटले.  

(0तने सांKगतiयाXमाणे Mया Bसहंाoया पोराला सोडवनू मलुास जवळ घेऊन, 

Mयाoया �पशा@चा सुखानभुव घेऊन आपiयाशीच) 
 

 पद – (राग-रामकल$; ताल-lWताल) 

 �पश@ मला याचा भुल�व �कती ॥ 
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 लeडवाल बाळ कुलद$प होय 

 कणवा समजेना खKचत पर$ ॥ �पश@ मला० ॥ 

 जNर मज इतकL  बहु सुख झांले जTम घइ पोट$ं ॥ 

 Mयास �कती तNर याoया संगL तोष होत हL कळेना मज तL ॥�प०॥ 

दसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसी    :::: (राजाकडे व मुलाकडे पाहून) अगबाई, काय तर$ आ�य@ हे! 

राजाराजाराजाराजा    :::: अहो बाई, इतके तुZहालंा काय आ�य@ वाटले? 

दसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसी    :::: अहो, या मुलाचा आ,ण तुमचा तCडवळा अगद$ सारखा  दसतो; Zहणून मला इतके 

नवल वाटले. Bशवाय तुमची आ,ण याची काह$ ओळख नसता तुमoयाजवळ कसा अगद$ 

मुकाmयाने रा हला आहे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (मुलाचे मुके घेऊन) अहो बाई, हा ऋ�षपुW नgहे Zहणता तर याचे कुल तर$ कोणचे? 

दसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसी    :::: हा पु?वंशातला आहे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (आपiयाशी) काय? मा�याच वंशातला आहे? Zहणूनच बरे माझी आ,ण Mयाची आकृती 

अगद$ सारखी  दसते, असे या बाईने Zहटले असेल बोवा! आमoया पु?वंशांतiया पु?षांचे हे 

शेवटले ¥तच आहे कd –  

 पद – (राग- हडंोल; ताल-lWवट) 

 सुखभवनीं वस0त ते �y0तपती आKध ंहोउनी ॥ Jु० ॥ 

 वसुमती पाळो0नया जन बहु तोषुनी ॥ 

 त?तल$ वसतीच पावनीं ॥ सुख० ॥ 

(उघड) पण काय हो बाई, या  ठकाणी आपiया साम�या@ने ये�याची मनुVयाला श�d नाह$, मग हा 

पुW येथे कसा आला बरे? 

दसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसी    :::: होय, ते खरे; पण याची आई एका अ�सरेची कTया असiयामुळे ती या आ�मातच 

Xसूत झाल$. 

राजा राजा राजा राजा :::: (आपiयाशी) ह$ तर आशा उMपTन हो�याला दसुर$ खूण पटत चालल$. (उघड) बरे, याची 

ती आई कोणMया राजष�ची पSी? 

दसुर$ तापसी दसुर$ तापसी दसुर$ तापसी दसुर$ तापसी :::: आपल$ धम@पSी सोडणाq या Mया मेiयाचे नाव कुणी तCडावाटे Eयावे? 

राजाराजाराजाराजा    :::: (आपiयाशी) ह$ कथा तर सार$ मलाच येऊन Kचकूट पाहते. बरे, याoया आईoया नाव तर$ 

�वचाtन पाहू; (Kचतंन कtन) अथवा पर�ीoया नावा�वषयी चौकशी करणे हेह$ मोठे अTयायाचे 

आहे. 
               (नतंर हातात मातीoया मोराचे KचW घेऊन प हल$ तापसी Xवेश कNरते) 

प हल$ ताप हल$ ताप हल$ ताप हल$ तापसीपसीपसीपसी    :::: सव@दमना, अरे सव@दमना, हे पाहा शकंुतलाव�य कसे आहे ते. 

बालकबालकबालकबालक    :::: (पाहून) काय? माझी आई? कुताय कुताय? माझी आई? 

प हल$ तापसीप हल$ तापसीप हल$ तापसीप हल$ तापसी    :::: याचा सव@ ओढा आईकडे असiयाने नुसती सारखी अyरे ऐकूनच हा गुलाम 

फसला. 

दसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसी    :::: अरे बाळा, तुझी आई नgहे; या मातीoया मोराचा डौल कसा छानदार आहे तो बघ, 

असे Zहटलेन ्0तने. समजलास? 
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राजाराजाराजाराजा    : (आपiयाशी) काय? याoया आईचे नाव देखील शकंुतलाच? अथवा नावासारखी नावे पुVकळ 

असतात. देवा, हे KचरW मगृजलाXमाणे आशा लावून मला न फसवो Zहणजे झाले! 

बालकबालकबालकबालक    :::: मावशी, हा मोल मला भाल$च आवलतो (मोर घेतो) 

प हप हप हप हल$ तापसील$ तापसील$ तापसील$ तापसी    :::: (पाहून घाबtन) अगबाई! याoया मनगटातला ताईत कुठे  दसत नाह$! 

राजाराजाराजाराजा    :::: घाबt नका, Bसहंाशी Kधगंाम�ती कर$त होता. Mया वेळी Mयाoया हातातून सुटून पडला 

वाटते. (ताईत उचलू लागतो) 

दोघीदोघीदोघीदोघी    ::::  हं हं! ताइताला हात लावू नका! (तर$ ते न ऐकता राजा घेतो) अगबाई! घेतलाच Mयाने. 

(दोघी उंरावर हात घेऊन एकमेकdकडे पाहतात.) 

राजा राजा राजा राजा ::::    अहो बाई! 'ताइताला हात लावू नका' असे का Zहटलेत? 

प हल$ तापसीप हल$ तापसीप हल$ तापसीप हल$ तापसी    :::: ऐका महाराज. ह$ अपरािजता नावाची वन�पती; हा जेgहा जTमला तेgहा याचे 

जातककम@ भगवान मार$च ऋषींनी केले; आ,ण ती याoया मनगटात बांधल$, आ,ण सांKगतले कd, 

याoया हातची ती जर याoया सुटून पडल$ तर याoया आईने �कंवा बापाने अथवा �वत: याने ती 

उचलावी. 

राजाराजाराजाराजा    :::: बरे, कदाKचत दसुq याने उचलल$ तर? 

प हल$ तापसीप हल$ तापसीप हल$ तापसीप हल$ तापसी    :::: ती Mयाला सप@ होऊन दंश कर$ल. 

राजाराजाराजाराजा    :::: बरे, असा सप@ होऊन आजपय�त कुणाला दंश झाला आहे काय? 

दोघीदोघीदोघीदोघी    :::: असे पुVकळदा झाले आहे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (हषा@ने) अहाहा! आज माझे सव@ मनोरथ पूण@ झाले. 
 (बालकास जवळ घेऊन मुके घेतो) 

दसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसीदसुर$ तापसी    :::: बाई सु¥ते, चल ये, हा सव@ व]ृाTत 0नयमात गंुतलेiया शकंुतलेस सांगू चल. 

(असे Zहणून जातात) 

बालकबालकबालकबालक    :::: अले सोड मला, मी आईकडे जातो. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (Xेमाने) पुWा, मला देखील तु�या आईकडे घेऊन चल. 

बालकबालकबालकबालक    :::: पर पु] Zहंजे? तू नgहेस माझा बाप. माझा बाप दVुयंत लाजा.  

राजाराजाराजाराजा    :::: या भांड�यानेच माझी खातर$ झाल$ बाळा. 
                      (नतंर वेणीची जटा झालेल$ शकंुतला Xवेश कNरते) 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: ताइताचा साप gहायचा तो झाला नाह$; तेgहा मा�या फुटUया नBशबाने Mयाचा हा गुण 

घाल�वला काय? अथवा सानुमतीने 0तकडेच मन पालटले Zहणून सांKगतले होते, तेgहा 0तकडचे 

यणे तर झाले नसेल ना? बघावे तर खरे काय ते. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (शकंुतलेकडे पाहून) हायहाय! तीच ह$ माझी Xाणसखी शकंुतला –  

 पद – (राग-भूपाळी; ताल-धुमाळी) 

 मBलन व� पNरधान कNरतेस उदास होवोनी ॥ सखी हो ॥ 

 ¥तनेमाoया क*L आल$ पांडुरता वदनीं ॥ 

 द?ु]रL बोलो0न घाल�वBल तेgहांपासोनी ॥ सखीनL ॥ 

 घातBल नाह$ं वे,ण Zहणोनी गेल$ गंुतोनी ॥ 
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 0नद@य झालC मी इतका पNर मजला अठवोनी ॥ सखीनL ॥ 

 एक सतत�वरहाचL ¥त तL चाल�वलL कसुनी ॥ 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (प�ातापाने 0न�तेज झालेiया राजाकडे पाहून) अगबाई, हे काह$ Xाणनाथ नgहेत; तर मग 

मा�या लाडUयाoया हातात मंगलकारक ताईत असता हा कोण मेला पापी भलताच पु?ष Mयाoया 

अंगाला आपला द*ु हात लावून Mयाला �वटाळीत आहे? 

बालकबालकबालकबालक    :::: (आईजवळ येऊन) आई, कोण ग हा? मला पु] पु] Zहणऊन Bमठ� मालतो. 

राजाराजाराजाराजा    :::: Xाणसखे, जर$ मी तु�याशी +ुरपणाचे आचरण केले तर$ शेवट मोठा गोड झाला! कारण, 

मला तू ओळखiयामुळे माझी मला खूण पटल$. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (आपiयाशी) मना, आता धीर धर, धीर धर. घाब? नको. आजपय�त नBशबाची वाकडी 

नजर होती ती �फ?न Mयाची Mयालाच दया आiयासारखे वाटते. (उघड) अगबाई! Xाणनाथच हे! 

दसुरे कोणी! नgहे! (एकमेकांस आBलKंगतात) 

राजाराजाराजाराजा    :::: �Xये (0तoया हनवुट$स हात लावनू) 

                             पद – (राग-कालगडंा; ताल-दादरा) 

 तुझी �म0ृत मजला होऊ0नयां मोह न*ला ॥ 

 सुमु,ख सTमुख तव आज वदनचं! दे,खला ॥ चाल ॥ 

 टळतां तो wहणरोग gहावा चं!ाBस योग ॥ 

 रो ह,णचा गे ॥ तुझी० ॥ 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: Xाणनातांचा जय जयका – (इतके अध�च बोलताच गळा दाटून येतो व ग�प राहते) 

राजाराजाराजाराजा    :::: संुदर$ –  

             

            साकd  

     (राग-जोगी; ताल-धमुाळी) 

                  ग हवर दाटु0न जय श�द तुझा कं ठ जNर अडखळला ॥ 

�वलास�वर हत पाटलो  मुख तव पडतां ¦*ीला ॥ 

झालC जयशाल$ | Kचतंा कांह$ नच उरल$ ॥ 

बालकबालकबालकबालक    :::: आई, कोण ग हे? 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: बाळा, आपiया नBशबाला �वचार! 

राजाराजाराजाराजा    :::: (शकंुतलेoया पायांवर डोके ठेवनू) 

 पद - (राग-भूपाळी; ताल-धमुाळी) 

 सव@ ह सोड राग नच बरा ॥ 

 म0न ंया काळीं ॥ 

 जाहलC मदांध मी गे खरा ॥ 

 दवeडल$ कामधेनु संुदरा ॥ 

 बघ Mया वेळीं ॥ Jु० ॥ 

 येतां चालत सुख तL धरा ॥ 
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 Bल हलL भाळीं ॥ 

 इoछा अशीच होते नरा ॥ 

 तमोदयकाल$ं ॥ 

 वाBसत कुसुमांची संुदरा ॥ 

 माळ कपाळीं ॥ चाल ॥ 

 पडतां अंध होत घाबरा ॥ 

 फL �क सप@ Zहणु0न बावरा ॥ 

 झाल$ तBश माझी गे तq हा ॥ 

 बघ Mया वेळीं ॥ सव@ ह० ॥ 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: Xाणनाथ, हे काय भलतेच? मा�या का कोठे पाया पडवायचे? जे तेgहा झाले Mयाचा 

आपणाकडे काडीइतका देखील दोष नाह$. मागiया जTमी मीच काय पातक केले होते Mयाचे फळ 

मला Bमळाले ते. नाह$ तर हे मन �कती दयाळू आहे हे मला काय ठाऊक नाह$? पण मा�या 

कमा@Xमाणे Mया वेळेस तसा 0न ुरपणा आपणास आला तो (राजा उठतो) 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: बरे Xाणनाथ, मज�वषयी इतका मोह पडला होता तो नाह$सा होऊन या हतभाKगनीची 

आपणास कशी बरे आठवण झाल$? 

राजाराजाराजाराजा    :::: �Xये, तुझा अपमान कtन तुला दखु�वiयाचे जे शiय तु�या [दयात सलत आहे ते आधी 

काढून टाकdन आ,ण मग सारे सांगेन. पाहा -  

    पद -    (राग-रेगpुी; ताल- दपचंद$) 

 पूव� अधरो ावNर तु�या जी अ�ुधारा आल$ ॥ 

 मोहgयाकुळ होतC Zहणुनी 0तची उपेyा मीं केल$ ॥ 

 तो अ�ूचा lबदं ूसखये  दसतो या पाप,णखाल$ं ॥ 

 शेiयानL आिज पुसुनी होइन द:ुखमु� मी या काल$ं ॥ 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (हातातील अंगठ� पाहून) Xाणनाथ ह$च ती अंगठ�. 

राजाराजाराजाराजा    :::: �Xये, ह$ अंगठ� सापडताच तुझी आठवण झाल$. 

शकंुशकंुशकंुशकंुतलातलातलातला    :::: vा मेल$ने काह$ बरे केले नाह$, आपणास खूण दाखवायची Mया वेळी ह$ नाह$शी झाल$. 

राजाराजाराजाराजा    :::: सखे, ऋतूचा उदय झाiयाची खूण Zहणजे जसे वेल$ला फूल येते, तgदत तु�या आ,ण 

मा�या भेट$ची खूण ह$ अंगठ� तू घाल. (अंगठ� देऊ लागतो) 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: मी बाई vा मेल$वर पुन: �वHास ठेवावयाची नाह$. ती आपण घालावी. 
     (मातल$ Xवेश कNरतो) 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: धम@पSीची आ,ण कुलद$पक पुWाची भेट झालेiया महाराजांचा जयजयकार असो. 

राजाराजाराजाराजा    :::: खरेच मा�या मनेरथांची गोड फळे मला Bमळाल$. का हो मातल$, हे सव@ वत@मान महL!ांना 

कळले असेल, नाह$ काय?  

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: महाराज, ईHराला कळत नाह$ अशी गो* कोणची? आता चलावे. आपणाला भगवान 

मार$च ऋषीदश@न घे�याकNरता बोलावीत आहेत. 

राजाराजाराजाराजा    :::: �Xये, या मुलाला कडेवर घेऊन चल. तुला पुढे कtन मी भगवंताचे दश@न घेणार. 
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शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: हे काय! मी नाह$; आफणासह वडील माणसापुंढे जायला मला लाज वाटते. 

राजाराजाराजाराजा    :::: छे, या वेळी लाजणे योGय नाह$. अशा मंगलकाल$ तसेच गेले पा हजे. चल तर, ये. 
(शकंुतला मलुास कडेवर घेऊन सव@ चाल ूलागतात)  

 

(तदनतंर मार$चऋषी आ द0तसहवत@मान Xवेश कNरतात, बसतात) 
 

मार$चमार$चमार$चमार$च    :::: (राजाकडे पाहून अ दतीस) दyकTये, हा पा हलास का, आपiया दश@नाला कोण येत आहे 

तो? 

    पद -    (राग-Bललांबर$; ताल-धुमाळी) 

    (चाल-भला जTम हा तलुा लाधला) 

 तुझा तनय जो इं! तयाचा समर$ं सेनापती | 

 जया दVुयंत लोक बोलती ॥ 

 महापरा+Bम सकल भूBमचा साव@भौम हा पती ॥ 

 जयातL Nरपु थरथर कापंती ॥ 

 यoचापL वªाचL कामKच संपवूनी टा�कलL ॥ 

 हNर तL भूषण कNर आपुलL ॥ 

आ द0तआ द0तआ द0तआ द0त    :::: Mयाoया �वtपानंच Mयाचा परा+म �प*  दसत आहे. 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: आयुVमन,् हे सकल देवांचे माता�पतर XMयy आपiया पोटoया मुलाXमाणे आपणाकडे 

पाहत आहेत, तर पुढे होऊन दश@न Eयावे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: अहाहा! मातल$, हेच नgहे का ते –  

  

 पद -    (राग-ललत; ताल-lWताल) 

 {यापासु0न र�व अवतरती ॥ 

 ते gदादशधा मु0न Zहणती ॥ चाल ॥ 

 जो lWभुवनपती मखभो�ा 

 एथु0न झाला सु�वमलकd0त@ ॥Jु० ॥ 

 मु0न दyमर$चो¾व हे ॥ 

 एकांतर �वKध यां आहे ॥ 

 तो नारायण 0नपजे 

 यांपासु0न घेउ0न वामनमूत� ॥ 

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: होय, हेच खरे! 

राजाराजाराजाराजा    :::: महाराज, हा इं!ाचा सेवक दVुयंत उभयचतांoया चरणार�वदं$ X,णपात कर$त आहे. 
(नम�कार कNरतो) 

मार$चमार$चमार$चमार$च    :::: वMसा, Kचरंजीव होऊन प�ृवीचे पालन कर. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: या मुलासहवत@मान मी आपiयाला नम�कार कNरते. 

मार$चमार$चमार$चमार$च    :::: मुल$ –  
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             साकd 

     (राग-जोगी; ताल-धमुाळी) 

                    इं! पNर हा तव प0त आहे पुW जयंतKच झाला ॥ 

आBशवा@द तुज दसुरा योGय न, इं!ायणीपद तुजला ॥ 

देतC या काल$ं | जागा दसुर$ नच उरल$ ॥ 

आ द0तआ द0तआ द0तआ द0त    :::: मुल$, आपiया नव-याला अ0त�Xय हो, आ,ण हा तुझा मुलगा द$घा@युषी होऊन आपiया 

दोTह$ कुलांला सुख देवो. बसा. (सव@ बसतात) 

मार$चमार$चमार$चमार$च    :::: (एकेकाकडे बोट दाखवून) 
             साकd 

     (राग-जोगी; ताल-धमुाळी) 

                     शकंुतला स0त ह$, हL संुदर पुWरS, हा नपृती ॥  

��दा�व]�वधीपNर एके ठायीं सुदैवL जमती ॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: महाराज, आपiया अनुwहाचा Xकार काह$ �वलyणच आहे. कारण, अगोदर इिoछत 

व�तुची Xाpी, नंतर आपले दश@न. पाहावे –  

  

 पद - (राKगणी भैरवी; ताल-धुमाळी) 

 आKध ंहोत फूल वyृाला ॥ 

 मग येतL फल तL Mयाला ॥ 

 ढग झां�कती आकाशाला ॥  

 मग कNरती जलव*ृीला ॥  

 +म ऐसा कारणकाया@ ॥  

 तव माग� आधीं फल आया@ ॥  

मातल$मातल$मातल$मातल$    :::: खरोखरच, थोरांचे Xसाद असेच असतात. 

राजाराजाराजाराजा    :::: महाराज, ह$ आपल$ आcाधारक शकंुतला,  हoयाशी मी गांधव@�वKधपूव@क लGन केले. नंतर 

काह$  दवसांनी  हoया आpांनी मा�या घर$  हला आणल$ असता, मला �व�मरण होऊन  हचा मी 

Mयाग कtन आपiया गोWातील जे क�वमहामुनी Mयाचंा मोठा अपमान केला. नंतर ह$ अंगठ� 

मा�या ¦*ीस पडताच मागील सव@ गो*ींचे मला �मरण झाले, Mयाचे भार$च आ�य@ वाटत आहे. 

कसे Zहणाल तर –  

              दडंी 

    (राग-Bललांबर$; ताल-दादरा) 

 ¦*ीदेखत हि�त तो जसा जावा ॥ 

तया�वषयीं संदेह मनीं यावा ॥ 

�मरण gहावL पाउलL बघु0न Mयाचीं ॥ 

ते�व ंमोहL ि�थ0त होय मम मनाची ॥ 

मार$चमार$चमार$चमार$च    :::: वMसा, तू अपराध केलास असे मनात देखील आणू नकोस. तुला संमोह देखील होणारा 

नgहे; परंतु कसा झाला ते ऐक –  
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राजाराजाराजाराजा    :::: माझे लy आहे.  

मार$चमार$चमार$चमार$च    :::: श+ावतार yेWापासून अगद$ �वgहळ झालेiया शकंुतलेस घेउन मेनका दाyायणीकडे जेgहा 

आल$ तेgहाच अंत¦@*ीने मी जाणले कd, दवुा@सऋषीoया शापामुळे तू आपiया धम@पSीचा अपमान 

केलास, �वनाकराण केला नाह$स; आ,ण Mया शापाचा शेवट ती अंगठ� तु�या ¦*ीस पडेपय�त होता, 

MयाXमाणे तुला �मरणह$ झाले. 

राजाराजाराजाराजा    :::: (सु�कारा टाकून) भगवंता, आता मा�यावरला अपवाद टळून गेला. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (आपiयाशी) �वनाकारण Xाणनाथांवर अपवाद आला होता; पण दैवानेच तो नाह$सा 

केला. बरे, पण तसा शाप झाiयाचे मला काह$ �मरत नाह$; परंतु Mया वेळी �वयोगद:ुखामुळे मन 

कोठे जाGयावर होते? अथवा शाप झाला होता हेच खरे. तसे नसते तर Mया वेळी मा�या स�यांनी 

खुणेची गरज पडल$च तर ती अंगठ� दाखीव असे सांKगतले नसते. 

मार$चमार$चमार$चमार$च    :::: मुल$, तुझे हेतू सव@ पूण@ झाले, तू आपiया पतीवर कोप क? नको. पाहा –  

 पद - (राग-शंकराभरण; ताल-धमुाळी) 

    (चाल – पाचgया अकंातील शा @̧गरवा    BमWा) 

 शापानL तव प0तम0त मो हत होती आजवर$ ॥ 

 जातां तL तम, तुझीच स]ा आहे Mयाजवर$ ॥ 

 अरशावर$चा मल झाडु0नयां धNरतांच पुढार$ ॥ 

 सुलभपणL जBश �वoछ  दसे छाया Mयांत खर$ ॥ शापा० ॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: (मुलास हात धtन) मा�या कुलाची X0त ा vाजवर काय ती आहे. 

मार$चमार$चमार$चमार$च    :::: तो कुलभूषण होऊन च+व0त@पद Bमळवील. पाहा –  

          मोठ� साकd 

    (राग-Bललांबर$; ताल-धमुाळी) 

                     अX0तरथ हा 0नVX0तबंधL सागNरं रथ तारोनी ॥ 

सpgद$पा प�ृवी पूव� िजंकd Nरपु दंडोनी ॥ 

0नजसाम�य� येKथल हे पशु �ववश कNरत जाणोनी ॥चाल ॥ 

सव@दमन हL नाम पावला पNर लोकांoया भरणीं ॥ 

Zहण0तल भरत असL ॥ ऐसा बालक तव �वलसे ॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: महाराज, याचे जातककमा@ दक सं�कार आपiया हातून घडले आहेत तेgहा तसे सव@ 

होणारच. 

अ द0तअ द0तअ द0तअ द0त    :::: शकंुतलेचे सव@ हेतू पूण@ झाले हे आनंदकारक वत@मान क�वऋषींना कळवावे हे बरे.  हची 

माता मेनका तर मजजवळ सेवेला असेत. 

शकंुतलाशकंुतलाशकंुतलाशकंुतला    :::: (आपiयाशी) मा�या मनात होते तेच भगवतीने सुच�वले. 

मार$चमार$चमार$चमार$च    :::: तप�य�oया माहाMZयाने सव@ Mयांना कळतेच आहे. 

राजाराजाराजाराजा    :::: Zहणूनच बरे मा�या अपराधाची Mयांनी yमा केल$ ती.  

मार$चमार$चमार$चमार$च    :::: तथा�प आपiयाकडून हे Mयांना सांगून पाठवावे हे बरे; कोण आहे रे 0तकडे? 
      (BशVय Xवेश कNरतो) 
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BशVयBशVयBशVयBशVय    :::: भगवन,् काय आcा आहे? 

मार$चमार$चमार$चमार$च    :::: गालवा, तू आताoया आता आकाशमागा@ने क�वा�मास जाऊन क�वऋषीला आनंदकारक 

वत@मान असे सांग कd, शापाची 0नव]ृी होताच पुWासहवत@मान शकंुतलेचा �वीकार दVुयंत राजाने 

केला. 

BशVयBशVयBशVयBशVय    :::: गु?वया�oया आcXेमाणे कNरतो. (BशVय 0नघनू जातो) 

मार$चमार$चमार$चमार$च    :::: वMसा, तूह$ आपला BमW जो इं! Mयाoया रथावर �ीपुWासह आरोहण कtन आपiया 

राजधानीस जा. 

राजाराजाराजाराजा    :::: आcा, महाराज. 

मार$चमार$चमार$चमार$च    :::: वMसा, 
                 साकd 

     (राग-जोगी; ताल-धमुाळी) 

                     पज@Tयाची व*ृी करोनी इं! सुखवी तव लोकां ॥ 

तंू ह महायcीं सुर तप� तोषा एकमेकां ॥ 

ऐशा सुकृतींनी ॥ चालो +म हा बहुत  दनीं ॥ 

राजाराजाराजाराजा    :::: आपiया आcXेमाणे कर�यास XयS करतो. 

मार$चमार$चमार$चमार$च    :::: तुला आणखी कशाची इoछा आहे? 

राजाराजाराजाराजा    :::: आता इoछा ती कशाची उरल$ आहे! तथा�प भगवंताoया मनातून आणखी काह$ �ायचेच 

असेल तर हे भरतवाUय असो. 
  

 पद - (राग-शंकराभरण; ताल-धमुाळी) 

        (आरती भुवनसुंदरा) 

 gहावे जKग ंऐसे नपृती ॥ 

 जन हती�तव जे बहु जपती ॥ 

 cानी पंeडत जे असती ॥ 

 जय पावोत तMसर�वती ॥चाल ॥ 

 �वयंभू शंभु महाश�d ॥ 

 0नरवंु मम पुज@Tमस�d ॥चाल ॥ 

 सकल भवBसधुं होउ मज lबदं ु॥ 

 आमो द0न इंद ु॥चाल ॥ 

 तसा []ाप ह?0न तारो ॥ 

 बलवMक�वकृ0त ज0न ंपसरो ॥ 

      (सव@ 0नघनू जातात) 
 

           समाpसमाpसमाpसमाp     

                                                                     

                                                                                                                ������������ 
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 भाषातंरकMया@ची Xाथ@नाभाषातंरकMया@ची Xाथ@नाभाषातंरकMया@ची Xाथ@नाभाषातंरकMया@ची Xाथ@ना 
                             पद - (राग-गारा,झझंोट$; ताल-दादरा) 

 (देव�ी िgहUटोNरया, या चाल$वर) 

 संुदरमुख तंु दलतनु नं दकेHरा ॥ 

 KगNरवर हमनगजाधव इंदशेुखरा ॥ संुदर० ॥Jु० ॥ 

 वृंदारकवृंदवं दतां0´ सुरवरा ॥ 

 मंदा�क0नमंदlबदंयुुतजटाधरा ॥ 

 Bसधुंमंथनहालहाल नीलकंधरा ॥ 

 देवा। धांवा। पावा। भवहरणा Bशव 

 शरणागत भरणा हे  दगंबरा ॥१ ॥ संुदर० ॥ 

 पंचवदन पंचभूतभ�मपंजरा ॥ 

 पंचीकृतपंचत¿वस¿वमं दरा ॥ 

 पंचाननचम@ �वपंचीरवादरा ॥ 

 सदया। याया। समया। सरस?नी झडका?नी 

 कडकडुनी भेट शंकरा ॥ २ ॥ संुदर० ॥ 

    «यालC मीं पाहु0न संसारसागरा ॥ 

 कोठवर$ �तवंू सांग पामरा नरा ॥ 

 परवशता 0तखट सुर$ लागल$ उरा ॥ 

 ये�। ने�। पायीं गुणवंता कुलवंता 

 बलवंता lWपुरहरहरा ॥ ३ ॥संुदर० ॥ 

  

 

� 

 
सूचनासूचनासूचनासूचना    :::: ४�या अंकात तेथे तेथे Zहणा�याची पदे कMया@कडून आल$ ती: 
                  ('जाते कd मम शकंुतला ह$ आजKच प0तसदना' या पदाऐवजी) 

                          (ग�यांनो कृVणगडी आपलुा, या चाल$वर) 

 लाड�क माजी शकंुतला ॥ जाते कd प0तसदनाला ॥ 

 उMकंठा�वष [दयीं चढलL िजव करपु0न गेला ॥ 

 ग हवंर येउ0न कंठ दाटतो ॥ बाVपपूर नयनांसी सुटतो ॥ 

 Kचतंाजडदश@न मी होतC ॥ शूTय  दसे मजला ॥जाते० ॥१॥ 



 96

 जनक नgहे �ने ह Bम वनवासी ॥ �वयोगपीडा जNर मज ऐसी ॥ 

 न कळे कैसL गहृ�थ सोसी ॥कTया�वरहाला ॥जाते० ॥२॥ 

 

� 
('जातसे प0तसदनीं आज ती माझी द ुहती शकंुतला' या पदाऐवजी) 

                  (शाकंुतल, अकं ३ यातील 'काय मला भूल पडल$,' या चाल$वर) 

 जात भतृ@मं दराBस मम शकंुतला ॥ 

 �ा 0नरोप आ�म�थ वyृहो 0तला ॥जात० ॥Jु० ॥ 

 पािजiया�वणL तुZहांBस पान नच कर$ ॥ 

 नव�कसलयमंडनाKच हौस इस जर$ ॥ 

 हाय द:ुख तुZहां Zहणु0न तोeडना कर$ं ॥ 

 कुसुमो¾व बघु0न तुZहां उMसवKच िजला ॥ जात० ॥ १ ॥ 

  

� 
('बघ  दले तtंनी अनमुत जायाला' या पदाऐवजी) 

(सौभ!, अंक ३ यातील 'बघ0ुन सुभ!ेला' या चाल$वर) 

  दधलL तुज तtंनी ॥ 

 अनुमत जाया प0तसदनीं ॥ 

 नाह$ं Mया बोलाया वाणी ॥ 

 Zहणु0न को�कलरवBमष क?नी ॥ 

 Xकट भाव केला हा Mयांनीं ॥ 

 केल$ पाठवणी ॥ 

 तव या काननबंधंूनीं ॥  दधले० ॥ 

 

� 
 

                    ('काय कथूं या काल$ ंमम Kचतंा गेल$' या पदाऐवजी) 

(सौभ!, अंक ३ -'कोण तजुसम सांग मज' या चाल$वर) 

 धTय  दन हा काय कथंू या काल$ं ॥ आशा मम पुरल$ ॥ 

 पूव@0नि�त राजानL तुज वNरल$ ॥ मम Kचतंा सरल$ ॥ धTय० ॥ 

 ते�व तव ह$ नवमिiलका भKगनी ॥ कTया मम सुमनी ॥ 

 आ�त?तL अनुtपा पाहोनी ॥ वNरलL जावोनी ॥ धTय० ॥ 

  

� 
 

 

_____________________________________________________________ 


