राजसंयास

नाटककार
राम गणेश गडकर
गडकर

टं कन
माधव काळे
मु तशोधन
सोनाल सहब
ु े

1

राजसंयास
यास
अंक पहला
_________________________________________________________
___
#वेश पहला

(पाच दे वींचा पाळणा)
गु)ण बाळ असा जाग*स कां रे वायां ॥
नीज रे नीज *शवराया ॥ ,ु०॥
अपरा.ीचा #हर लोटला बाई ।
त1र डोळा लागत नाहं ॥
हा चालतसे चाळा एकच असला ।
3तळ उसंत नाहं िजवाला ॥
3नजवायाचा हरला सव6 उपाय ।
जागाच तर *शवराय ॥
चालेल जागता चटका ।
हा असाच घटका घटका ।
कुरवाळा 8कं वा हटका ।
कां क9:वशी तुझी सांवळी काया ॥
नीज रे नीज *शवराया ॥ १ ॥
ह शांत 3नजे बारा मावळ थेट ।
*शवनेर जुनरपेठ ॥
?या 3नज@या ना तशाच घाटाखालं ।
कBकणCया चवदा ताल ॥
ये *भववाया बागल
ु तो बघ बाळा ।

2

8क3त बाई काळा काळा ॥
इकडे तो *स:-जमान ।
तो 3तकडे अफजुलखान ।
प*लकडे मुलख
ु मैदान ।
हे आले रे तुजला बाळ धराया ॥
नीज रे नीज *शवराया ॥ २ ॥
(Kथळ : मालवणचा पाणकोट *संधुदग
ु .6 काळ : संNयाकाळ.
पा.े : गडाCया बुOजावर Pीसंभाजीमहाराज, *संधुदग
6 ा 8क@लेदार दौलतराव
ु च
*शरके (दया6सागर), *संधुदग
6 े गडकर, रायाजी मालुसरे (सेनासागर) वगैरे. खाल
ु च
घाटावर तुळशी, मंजुळा, घाटाजवळ होडी. 3तCयात उतरSयासाठT तुळशी एक पाय
टाकUत आहे ; मंजुळा 3तचा हात धरत आहे . शेजार संभाजीमहाराजांचे जहाज
तयार आहे .)
मंजळ
ु इतका खवळलेला आ)ण
ु ा : बाईसाहे ब, माWया गXयाची शपथ आहे . सम
अशांत. तुYह होडी टाकणार?
तळ
ु शी : मंजळ
ु े , सोड माझा हात! ह तळ
ु शी *मळ*मळीत मनाची नाह.
मंजुळा : बाईसाहे ब, नावाजले@या नाख\याची अ]कलस
ु ा अशा वेळी पाSयात
पडून िजवाचे पाणी \हायचे; अशात उगीच िजवावर पाणी सोडायचे?
तळ
ु शी : बेफाम द1रया पुळणी ओलांडून भेटायला आला, ओरड?या लाटांनी आळवू
लागला, तुफानी फेसाने हसायला लागला आ)ण अशा वेळी घरगौरची पूजा बांधून
बसायचे?
मंजळ
ु ा : बाईसाहे ब, दया6सागर अशाने रागास येणार नाहत का? मी आपल
सांगेन, माझा हात )झडका`न बाईसाहे ब पुढे झा@या.
तळ
ु शी : दया6सागर दौलतराव रागास येतील! लbनाची माळ मला अशी जखडणार
नाह! बा*शंग इतके डोईजड मी होऊ दे णार नाह! तुझा हात )झडका`नदौलतरावाचा हात तोच तुझा हात! अग लाखात एखादा हात खरा असतो. जगाCया
बाजारपेठेत माणसांची बाहुलच फार :वकायला येतात. ?या बाहु@यांत@या बायकापुOषांचे हात सारखेच! बांगeयांनी बायकU हाताला खूण बांधून होत नाह!
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मंजळ
ु ा : बाईसाहे ब, असे कसे बोलावे! जनरती बघायला नको का? घरात सुख
थोडे का आहे ?
तळ
ु शी : सख
ु ाला बाहे रचा वारा सोसत नाह वाटते? घराCया कBडवाeयात जीव
Pमी क`न fयायचा हे च बायकांचे सुख वाटते? इथे बसू नकोस, असे हसू नकोस,
3तथे जाऊ नकोस, तसे गाऊ नकोस, इकडे पाहू नकोस, 3तकडे राहू नकोस!
इत]या आडवाटे ने सुखाचा प@ला गाठायचा! मी अशी सांgगत@या ब
ु ीची नाह.
पांख मोड@यावर मैना कसल! गळा दाब@यावर कोयल कसल! दात पाड@यावर
नागीण नाह! डोळे फोड@यावर वाघीण नाह! जा; सोड माझा हात.
(होडी चालू करते)
संभाजी : दया6सागर दौलतराव ! तुमCया छ.पतीला भीती घालताना तुYहांला भीती
वाटत नाह?

सम
ु जरासा खेळायला लागला Yहणून तुYहांला धाKती वाटते?

दौलतराव : राजे, हा सम
ु ाचा खेळ नाह, पण क*ळकाळाचा खेळ आहे ! मोड@या
लाटे चा

जबडा

उघडून

दर

पळास

बरु जाचा

घास

घेSयासाठT

–

ज*मनीला

gगळSयासाठT सम
ु बेगम
ु ान बळाने धडपडताना दसत आहे . चौदा रiांची चोर
हुडकSयासाठT उjया-आड\या अंगाने आकाशपाताळ धंड
ु ाळीत आहे . अशा वेळी
#?यk छ.पतींना – रायगडाCया कBदणात@या या रiाला – उघeयावर टाकून
चालायचे नाह. अशा #लयात समुात गलबत टाकणे हशेबी नाह.
संभाजी : मग अंगणात 8फर:वSयासाठT गलबते केल आहे त वाटते? दया6सागर
दौलतराव, अशा बेहमतीने रायगडाCया 1रयासतीची आरमार अlू तुYह कशी
सांभाळणार? ह जलवंती Yहणजे *संधुदग
ु ा6Cया जनानखायात अड:वलेल रायगडची
राणी आहे ! जलवंतीCया जीवनाCया लाटे चा पदर वारा वाहल तसा उधळू लागला,
तर आप@या िजवाCया जरबेने 3तCया जनानी जोराला दडपून टाकले पाहजे!
दौलत : सरकार, कारणावाचून धो]यात उडी टाकणे बmया बुीचे लkण नाह!
गडावर आज गेले काय आ)ण उnा गेले काय, सारखेच! ह काह घटका
मोजSयाची वेळा न\हे . तुफान द1रया डोXयांसमोर नाचू लागला Yहणजे नजरे चा
भोवरा गरगरायला लागून िजवाला घेर येते; जीव जाSयापूवo मरण येSयाचा हा
#संग! pबनसबब िजवाची खैरात करSयात काय हशील?
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संभाजी : कारण पडेल ते\हा नामदा6चासुा मद6 होतो, पण जा3तवंताचा जीव
हरघडी जातीला हुडकUत असतो. दे वाची दांडगी द3ु नया अशा रतीने आभाळात
तेजाCया चमकUने नाचू लागल, गडबडून बादल बडबड क` लागल Yहणजे
कCCया िजवाCया जनावरांCया माना मोडतात, िजभा जखडतात, जीव जडावतात;
पण ?या वेळी जंगलशाहCया बादशहाची *संहगज6ना सु` होवून वरCया अKमानी
सवालाला ज*मनीचा जबाब *मळतो! धरणीमातेचे qदय या तुफान द1रयाCया
अवताराने उचंबळून आले Yहणजे 3तCया अKसल बाळाचा – मैदानमाप छातीCया
मदा6चा – दलाचा द1रया बेदरकार नाचायला लागतो! तुYहांला नुस?या ऐ8कवाने
जाणवायचे नाह! राया, तू *संहगडCया सुभेदारांचा – तानाजी मालस
ु mयांचा – बCचा
आहे स, मराsयांचा सेनासागर आहे स. तल
ु ा वाटते ना माWयासारखेच? बेडर जीवाने
तू टाकशील का उडी या भेसरू मौजेत?
रायाजी : बेशक! पण केवळ माWया *शवांगीसाठT! माझी हरवलेल *शवांगी या
द1रयाने gगळल आहे

अशी कुणी माझी खातरजमा क`न दल, तर या

खवळले@या द1रयाचा एका ओंजळीने उपसा करन; अलम दे शद3ु नया नजरे Cया
टापूत आणून दे Sया इतकU एखाद लाट उभी चढल तर माWया *शवांगीला
याहाळSयासाठT ?या ताडमाड लाटे Cया कळसाला जाईन! *शवांगी! शभ
ु ांगी!
*शवगंगा! 3तCयासाठT वाटे ल ते करन! 3तCयावाचून मा. मन रमत नाह, जीव
रमत नाह!
संभाजी : राया, इtकाचा *शपाई तुWयासारखा बेदद6 च असतो. िजवाशी जड:वले@या
िजवासाठT अंतकाळाला लाभकाळ समजावे लागते!
(पडnात – मंजुळा : धावा हो धावा! होडी उलटल! धावा हो धावा!
बाईसाहे ब दसेनाशा झा@या)
कोणाची आरोळी ह?
8क@लेदार : ह मंजुळेची आरोळी. बाईसाहे बांची होडी उलटल वाटते!
संभाजी : बाईसाहे ब Yहणजे दया6सागरची तुळशीच ना? दौलती, अजागळासारखा
आ क`न का उभा राहला आहे स? तुला #संग पाहजे होता ना?
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दौलत : बेताल िजवाची धडपड Yहणजे #संग नाह. 3तला आज राखल तर ती
उnा मरे ल. अ9ौ#हर काळाCया कडेवर खेळणाmया या बेमुवत
6 बायकोसाठT िजवांचे
मोल ठर:वSयाइतका मी मूख6 नाह. वाmयाCया लहरंनी द1रया नाचायला लागला,
मनाCया लहरने या वेळी तुळशी नाचायला लागल! असे बेताल नाचताना एखादे
पाऊल म?ृ युलोकाCया हvीबाहे र पडायचेच!
रायाजी

:

(Kवगत)

न*शबाचा

*शकंदर

पण

करणीचा

कमकुवत!

इtकाCया

*शपायाला अशी मोलाची मोहम लाभायला या दौलतीसारखे संगीन भाbय असावे
लागते. माWया *शवांगीची बुडती आरोळी अशी माWया कानांवर येईल तर शेषाCया
लांबणीने हा हात काळाCया असा तBडात घालून ?याCया आतeयासकट शभ
ु ांगीला
बाहे र काढल असती!
संभाजी : दौलतराव, साबाजी *शर]याCया पोट तझ
ु ा जम झाला – बेअlल
ू ा
बेहेwर करल, पण या वेळी तल
ु ा असा पाहला तर साबाजी आपल अवलाद
नाकबल
ू करल! तळ
ु शीचा तु नवरा आहे स. हरोजी फरजंदाने आप@या गोsयातील
गाय तW
ु या राखणीला घातल असे का तल
ु ा वाटते? साबाजी मे@यावर ?याची
तलवार

?याCया

शवाCया

कमरे लाच

बांधल

पाहजे.

तुWयासारxया

मे@या

माणसापेkा ?या िज?या मुडnाची सोबत 3तला मानाची वाटे ल.
(पडnात – मंजुळा : धावा हो धाव !)
नवmयाचे नाव सांगणाmया नामदा6, दे वाखातर तर उडी टाक.
दौलत : राजे, माWया मनाची मुख?यार तुमCयाकडे नाह!
संभाजी : नवmयाने बायको बुड:वल तर राजाने #जा तारल पाहजे. राया,
तुळशीCया बांगeयांची बेडी क`न या नामदा6ला कैद कर. ती सोडSयाची याCया
अंगात ताकद नाह. दौलतराव, हंमतमदा6 तो मदतखुदा. तुळशीCया मदा6नी
हंमतीला हात दे SयासाठT, हा पहा, रायगडचा परमे yर समुात उडी टाकतो आहे !
(उडी टाकतो)
रायाजी : दौलतराव, मराठे शाहCया दmयासागराची नालायकU दाखवून तू मोकळा
झालास. 8क@लेदार, गलबत घेऊन राजाCया मागोमागच चला.
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8क@लेदार : सेनासागर, दौलतरावांनी राजांना सांgगतले तेच मी पुहा तुYहाला रायाजी : या *संधुदग
ु ा6वरची सारच माणसे मत
ु ी दसतात. 8क@लेदार, गलबत
ृ मख
टाक Yहणजे टाक! सागर खवळला तर मया6देत राहल; पण हा सेनासागर
खवळला तर सीमा सट
ु तील!
दौलत : जाऊ दे त 8क@लेदार, नाख\याला Yहणावे नांगर सोड – (एकUकडे) खुशाल
यांCया घरादाराव`न 8फ` दे त.
(तुळशीला हातावर घेतलेल असा संभाजी z9ीस पडतो)
संभाजी : तुळशी, घाब` नकोस; डोळे उघडून नीट पहा.
तळ
ु शी : कोणी मला हात दला? तुळशीचे यश कुणी हरावून नेले?
संभाजी : रायगडाCया रणमदा6ने! (तुळशी डोळे उघडून पाहते) तुळशी, अजून
भेदर@यासारखी का दसतेस?
तळ
ु शी : तळ
ु शी कधी jयाल नाह! p.खंड धंड
ु ाळून मला भीती सापडल नाह,
Yहणून 3तला पाहSयासाठT आज या द1रयाCया तळाचा ठाव मी पाहत होते.
संभाजी : तळ
ु शी, िजभेचा भरवसा कुणी धरावा! माणसाला जीभ खोटे बोलSयासाठT
*मळाल आहे ; िजवाची खर भाषा अवfया अंगांनी बडबडते. तू jयाल नाहस, मग
हे काय आहे ? नस
ु ?या फेसाचा मारा चक
ु :वSयासाठT *भ.ी नजर पापणीCया
पडnाआड होते आहे ; उसळ?या पाSयाने गाला-ओठावरल गुलाबी शोभा धुऊन गेल
आहे .

छातीCया

धरणीकंपाने

जोबनशाहCया

8क@लेकोटांना

चळ

भर@यामुळे

jयाले@या िजवाने साmया दे हावर ह काटे र *शबंद उभारल आहे . ह भीती नाह
का?
तळ
ु शी : नाह, एकदा नाह; लाखदा नाह. चतुरा आपण चुकला. या चपळ
पाणभुईवर आपल नजर न ठर@यामुळे आप@या डोXयांना #ीतीचे पहले `प
भीतीसारखे दसले. इतके का हे पाणी चंचळ आहे ? मला अजून भीती#माणेच
#ीतीचीसुा – वीरा, नेटकU नजर रोखून असे 3नरखून पाहू नका. माWया पह@या
बोलSयाची - मद6 म
ु कUची शेखी के@याची रायगडCया रणमदा6, नारजातीला kमा
करा. ह तुळशी आज jयाल आहे .
(मान खल घालते)
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संभाजी : साजणी, आपण काय बोलता हे ! पाणी चंचल आहे , पण मन पाSयाहून
चंचल आहे . माWया मनाची उडी आप@या बोलांCया प*लकडे जात आहे का?
साजणी, तुमCया िजवाखातर समुाचा ठाव काढSयासाठT मी झटलो; पण तुमCया
मनाCया ठाव –
तळ
ु शी : दे वा, आता तेह क9 घेऊ नका आ)ण हे ह क9 घेऊ नका. मानसीCया
राजहंसा, मWया मनी उडी घेऊ नका. जे कधी काळी घडायचे नाह ?यासाठT
रडायचे कशाला? आजवर कोण?याह पुOषाCया डोXयाला डोळा *भड:वताना
तुळशीची नजर चळल नाह, पापणी

ढळल नाह. नवxया नजरे चा नेम

चक
ु :वSयासाठT कधी पदर सावरला नाह. कधी जीव बावरला नाह. आज तळ
ु शीचा
अ*भमान उतरला. रायगडCया राजाला पाहSयासाठT डोXयांत िजवाची #भा दाटल,
तािजमीसाठT दे हावर काटे र सभा थाटल, नजरे Cया एकाच 8फरतीने डोXयात
`परे खेची साठवण झाल. तळ
ु शीला पदराची आठवण झाल. प
ु हा आप@याकडे
पाहताना नजरे ची {योत पापणीने मालवल – उरची लाज पदराने पालवल. आज
जवानमद|Cया बादशहाने माWया जोबनवंतीला काटे र भष
ू णे बहाल केल. आप@या
दे हाCया Kपशा6ने माझा दे ह नटला, पण जीव हटला. महाराज! तुळशीCया हटले@या
जीवासाठT या दांडbया द1रयाशी झगडून दे ह क9वू नका. आता जीव नकोसा
वाटतो.
संभाजी : रायगडCया रणमदा6ला यात क9 होणार? साजणी उचंबळती लाट
डो]याव`न 3नघून गे@यावर, घाबर@या हातांनी तBडावरचे केस मागे सारताना
चुकार केसांचा एखादा गोफ तसाच गालावर खेळत आहे ! लाटे Cया माराला *भऊन
)झर)झरत पदर आप@या उराशी लपत आहे ! उघड?या पापणीवरCया तुषारांमुळे
डोXयांची धांदलने उघडझाक होत आहे . आप@या मKतकU बस@यानंतर पुहा
पाताळपाणी पाहावे लागणार Yहणून एकेक पाSयाचा थ}ब आप@या केशपाशाव`न
सावकाश दलgगरने सुटत आहे ! गद|ने उघड?या झाक?या डोXयांव`न पळणाmया
एखाnा थ}बातून मावळता सूयन
6 ारायण आप@या 3तर~या तीरांनी सोनेर नेम साधून
तुमCया डोXयांना दपवीत आहे ! नजरबंदने kणभर घाबर@यामुळे आपल माWया
अंगाभोवतीची *मठT 8कं gचत जोराची होऊन मला माWया बळाचं साथ6क वाटत
आहे . अशा वेळी क9ाचा कोण केवा! सदया6ची नाजूक सेवा क1रताना परामाला
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कौ3तकाची कोवळीक लाभते! सुंदर साजणी, या वेळी माWया रं गले@या मनाला
दलgगरचे बोल ऐकवू नका. लाटांचे बोल आदळून दे ह क9त नाह; पण
उदासवाणी बोल ऐकून माWया िजवाला मा. क9 होतात. जगाचा – जीवाचा –
असा कंटाळा करायचे काय कारण आहे ?
तळ
ु शी : जगाचा–िजवाचा कंटाळा? दब
ु Xया संगतीत Kवगा6चा, दे वांचासुा कंटाळा
येईल. आता रायगडCया रणमदा6ने काया शग
ंृ ार@यानंतर – आता दौलतरावासाठT
जीव जगवायचा! जातीCया िजवाशी ओळख पट@यावर कमिजवाशी खेळायचे?
रामाशी मन रम@यावर माकडाशी *मsया मरायCया! काXया मातीCया मोलाने
कKतरु ची

8कं मत

करणाmया

दौलतरावाचा

भातक
ु लचा

संसार

थाटSयासाठT

रायगडCया दे वाला अशा क9ात पाडायचे! दे वा, प
ु हा या मद6म
ु कUCया छातीवर मान
:वसावून, डोळे झाकून पडू nा. माझा जीव अशा सख
ु ाCया सागरात बुडाला
असताना माझा दे ह या सागरात बुडवून टाका! {या हाताने मला जीवदान दले
?याच हातावर मWया दे हाचे दान करSयासठT मी उदं ड द1रयाचे पाणी सोडले आहे .
आता मला वाचवू नका. जोबनशाहCया बादशहा, आप@या Kपशा6ने या दे हावर
चढ:वलेल ह सोळा *शणगारांची काटे र लेणी आता उत` नका. अशा थाटात मला
मरणाCया दार पोचवा. साCया राज*संहा, *संधुदग
ु ा6Cया वा3घणीची अशी गाय
क`न 3तला चार *भंताडांCया कBडवाeयात गुज` नका. दब
ु Xया दौलतरावाCया
पलंगाCया पाळSयात@या #ेमाCया पोरखे – (एकदम लाजून) रणमद6 , दौलतरावाला
नाह – उjया जगाला नाह – तुळशी तुYहांला लाजल आहे .
संभाजी : आपल मजo आYहांला हुकमतीने वाकवील. साजणी, याच पावल
रायगडावर चला. भगीरथ #यiाने लाभलेल ह शग
ंृ ाराची रसगंगा रायगडCया
शंभुदेवाला 3तह p.काल *शरसावंn होईल. दब
ु Xया दौलतरावाची तुळशी द1रयात
बुडून मेल! रायगडCया रणमदा6ने पाताळातून एक नागकया बाहे र आ)णल.
तळ
ु शी : दलदार, इतका आपला धीर होईल का? लbनाCया बेडीने आपले जीव
3नर3नराXया िजवांशी जखडले आहे त.
संभाजी : दलवर, गालावर सांडलेल ह गुलाबी शराब पाजून या जीवाला धुंद करा,
Yहणजे मातीCया मोलांनी घडले@या लbनाCया दब
ु Xया बेeया ती तुफान ताकदने
तडातड तोडून टाकUल! अशा वेळी म?ृ युलोकUCया पामर 3नयमांची काय पवा6 आहे !
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एकाच kणाCया आरं भी, हे लका\याने पाताळापयत खालावून आप@या डोXयांची
8करणे शेषाCया फणीत@या मSयांCया 8करणांशी खेळत आहे त, तर ?याच kणाCया
शेवट डBगरलाटे सरशी आYह आभाळाला *भडून आमचे डोळे चांदSयांशी गो9
सांगत आहे त. अशा रतीने kणमा.ात आकाशपाताळ एक होतांना

म?ृ युलोकावर

नजर कशी ठरणार! ~यार, मानवलोकUची लbनं रv क`न, रायगडचा राजा आज
तुWयाशी पुहा लbन करत आहे . मKतकाव`न सुटणाmया या थ}बांची – सदया6Cया
या

मो?यांची

–

pबनसरांची

मुंडावळ

तुWया

कपाळी

शोभते

आहे !

समोर

संNयाकाळचा होम पेटला आहे ! तुफान द1रयात मरणाचा नेम नस@यामुळे काळाचा
एकच

पाश

आप@या

दोघांCया

कंठांत

आहे ;

?याचीच

लगीनमाळ

क`न

डBगरलाटे Cया बोह@यावर, मावळ?या दे वाCया साkीने, मरणाचा मुहूत6 साधून
रायगडाचा राजा मनाCया म]
ु या मं.ाने, तळ
ु शी तW
ु याशी लbन लावीत आहे .
(3तचे चंब
ु न घेऊ लागतो. पडदा पडतो)
_________________________________________________________
___
#वेश दस
ु रा
(Kथळ : रायगड, िजवाजीचे घर,
पा. : िजवाजीपंत कलमदाने लेखणी करत आहे )
िजवाजीपंत : (लेखणीचा टाक तोडून – Kवगत ) वा`ळातल दोन जीभांची :पवळी
नागीण चावल तर एकाच :पढचा घात होतो; पण कारकुनी कानावरची ह दोन
िजभांची काळी नागीण डसल तर सात :पयांचा स?यानाश क1रते. काय लेखणी
झाल आहे पण! आYहां कलमदायांCया घराSयामNये लेखणी करSयात हा िजवाजी
Yहणजे केवळ *शवाजीसारखा शककता6 पO
ु ष 3नपजलेला पाहून माWया वाडवडलांना
इतका आनंद झाला असेल कU, अखेर वहवर ?या आनंदाची जमा क1रताना
gच.गु ाCया कैक लेखSया बोथट झ@या असतील! वडलांCया पS
ु याईने आKते
आKते मी असाच लौ8कक बढवून ठे वणार आहे , कU भवानीCया जोरावर *शवाजीने
रायगडची दौलत *मळ:वल, पण या कलमेyरCया करामतीवर िजवाजीने ती सार
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आप@या घर पळ:वल! अशी लेखणी हाती आ@यावर वाटे ल ?याCया हातचे वळण
काढून दाख:वणे Yहणजे या शाईभर@या हातचा मळ आहे नुसता! गाईCया एका
दे हात तेहतीस कोट दे वांचे दे ह सामावतात; तत या जीवाजीCया एकाच लेखणीत
उjया दkण दे शाचा दKतूरखुv एकवटलेला आहे ! gचट)णशी वळण पाहजे तर
gचट)णशी वळण! राजांCया हातचे कलम Yहटले कU राजांCया हातचे कलम! जसे
काह तुमCया हाताचे कलम क`न माWया दे हाला ला:वले आहे ! या कलुशा
कबजीचे कनोजी कसब Yहणजे खरे Yहटले तर परदे शी वळण; पण तेह वळणीवर
आणले अखेर! अkरांCया तmहा अगद हुकमी? gगच*मड अkरे काढल तर
वडारणीचे केस उकलता येतील, पण अkर उकलयची नाहत! मोकXया *लपीत
दोन दोन अkरांत एकेका गावठाणाची ओसाडी सोडायची! एका अkराव`न
दस
ु mयावर नजर टाकSयासाठT वाचणाराला घोडदौडीनेच मैदान कापावे लागायचे! बर}
आप@या खतांCया अkरांत एका *लखाणाचे दस
ु mया *लखाणाशी सगो. वाटायचे
नाह. एकात नव*श]या पोरने केले@या 3तळगळ
ु ाचे ओबडधोबड दाणे तर दस
ु mयात
नस
ु ते मो?यांचे दाणे! एक अkर अगद आंधXयाने वाचावे, तर दस
ु रे डोळसाची
आंधXयासारखी दशाभूल करणारे ! पण अkर बदलले तर मजकुराCया धोरणात
मा. सरा6स कारकुनी कावेबाजी! *लपी बाळबोध असो कU मोडी असो, मजकूर
एकजात नागमोडी चालचा! आता इतके के@यासा1रखे आमचा भावाथ6 *सीस
जातो कU नाह बघायचे. नाहतर ललाटCया रे षाह नागमोडीच असायCया! नाह;
पण, संभाजीराजांनी या कलुशाला #धान के@यापासून आमCया सvींचा जोर असा
बळावत चालला आहे , कU न*शबाCया रे षा कपाळावर साखळीने आखले@या गंधागत
नीटस वठले@या आहे त असेच वाटते! ह असामी मा. खर नागमोडी मनाची आहे !
अगद इरसाल असामी! इतका नीच माणूस इत]या उं च जागी बसलेला कधी कुणी
पाहला नसेल! कुठून कनोजी उं ची अwरे :वकायला आला काय आ)ण मराठे शाहचा
#धान झाला काय? ?याCया अwराCया पेटचे नवखे नशीब थेट *संहासनाCया
पाय-या चढत चालले आ)ण आमची कलमेyर मा. तशीच कानावर अढळपद
भोगीत राहल! अwराCया फायाबरोबर एखादा कानमं. फुंकून तर याने राजांना
भा`न टा8कले नसेल? काह का असेना, तुत6 कानावरच आमCया कलमाने कुरघोडी
के@यामुळे राजांचे कानसुा आमCयापयत लांबले आहे त, हे काय थोडे झाले?
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येसूबाईसाहे बांकडे जरा असेच बKतान बसले तर चांदणीकडे नीट बघता येईल!
3तCया िजवाभावाचा मै. तो पहलवान पोmया आमCया खाजगी खा?याकडे गुंतवून
घेतला हे बेश झाले! हा दे हू द र अगद पुरा आपलासा क`न टाकला पाहजे;
Yहणजे चांदणी हाती लागलच Yहणायची! आलच ह आडमाप Kवार! (#कट) ये
दे हू, तुला अगद शंभर वष

आयुtय आहे ! (दे हू द र पहलवानी थाटात #वेश
करतो) बाकU असे ता*लमाबाजीचे 3नकोप शरर अस@यावर शंभर सोडून दोनशे वष
जगायला तर काय मरण आहे ? (दे हू एकदम उडी मा`न दोन बैठका काढतो व
पा:वयात उभा राहतो)
दे हू : बजरं गबलकU जय!
िजवाजी : अरे , अशा आड\या3तड\या उeया काय मारतोस?
दे हू : या उeया नाहत! िजवबा, या उeया नीट यायला दं गलत दवस घालवावे
लागतात!
िजवाजी : दं गल Yहणजे? gधंगामKती?
दे हू : अहो, दं गल Yहणजे आखाडा! आता मी उeया मा1र@या नाहत, दोन बैठका
मा1र@या.
िजवाजी : या बैठका मारायला *शकSयात आजवर वेळ घाल:वलास Yहणून तर
तुWया न*शबाने ह अशी बैठक मा1रल आहे ! तांबeया मातीत लोळपटणी घेऊन
सारा जम मातीत *मळवलास!
दे हू : अहो, ा तांबeया मातीला मुलतान माती Yहणतात.
िजवाजी : मुलतान माती Yहण नाह सुलतान माती Yहण. अशाने मातीला मोल
येते वाटते! वाकeया3तकeया उeया काय मारतोस, ह मुंडेछाट पेहरण काय
घालतो, असे पचंगी धोतर काय नेसतोस! कायरे हे ? तसेच, गुnाCया माराने
मुरडले@या कानांची श
ु 3घरडी झा@याने तुझी कानउघाडणी करणे रामदासालासुा
साधले नसते! अरे , तू चांगला पांढरपेशा ना!
दे हू : आमचा पांढरपेशा या मुलतान मातीखाल पार दडून गेला आहे आता!
मुलतान मातीची पुटांवर पुटे चढून बजरं गबलCया रं गात मी इतका बुडालो आहे ,
कU माWया पुढCया सात :पया उपजत तांबeया 3नपजतील! अहो, फुकट होत
नाह दे हाची तयार! अशी मेहनत करावी लागते!
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िजवाजी : तुWया दे हाCया तयारसाठT तुWया जातभाना मा. खर मेहनत पडेल!
तुझे मरण Yहणजे तुWया गोतावXयावर #ाणसंकटच Yहणावयाचे! आ)ण तसेच,
जाळायला उjया गावात@या वासेतुXया पुरायCया नाहत, कU पुरायला खासे
गावठाण पुरायचे नाह! तुWया अंगाचे हे धटंगण धूड पाहले Yहणजे पह@याने
एवढे च मनात येते, कU हा पुOष अंतकाळी बाभूळबनाCया वण\यात सापडून मरावा!
खरे सांगतो तुला, मरताना िजवाबरोबर शररालाह यायची दे वाने वहवाट घातल
असती, तर तुWया बाबतीत यमदत
ू ांना आपला बोजा खास झेपला नसता आ)ण तू
gचरं जीव झाला असतास! काय अवीट अंग रे हे !
दे हू : वाः ! िजवबा, मग, शरर कमावणे वाईट आहे वाटते?
िजवाजी : वाईट नाह तर काय? शरर कमावून बसायचे पण अ]कल गमावून
बसायचे! हे अवलkण श
ु ा बेवकुफाखेरज 3तसmयाCया मनी येणे नाह कधी! हे
कसले शरर कमावणे?
दे हू : कसले शरर कमावणे? अहो, नाक उडवायची बाब नाह ह. आज या दे हात
बारा रे eयांची ताकद खेळते आहे ! उगीच नाह!
िजवाजी : ?या ताकदबरोबर बारा रे eयांचा रगेल मूखप
6 णा पण सामावला आहे
तुWया दे हात! कशाला रे हवी एवढ ताकद?
दे हू : ताकदवाचून मुलुखात पुंडाई करता येते वाटते?
िजवाजी : पुंडाई करायची? Yहणजे पुंडाई करSयासाठT हा इत]या मांसाचा असा
अवाढ\य अवतार आहे का? पुंडाई का करायची?
दे हू : पुंडाई का करायची? पंत, िजवाची गो9 सांगू तुYहाला? जरा हे `न पाहा बरे ,
मी पुंडाई का करणार आहे ती? का? बुीला ठाव लागत नाह?
िजवाजी : नाह बुवा. आपल मती हरल.
दे हू : हरल; अगद चीत! बजरं गबलकU! *शवाजी सोळा वषाचा झाला नाह तोच
?याने आडदांड लोकांची संगत ध`न मुलखात पुंडाई आरं *भल!
िजवाजी

:

बरे

मग?

असे

अवसान

भर@यासारखे

काय

क1रतोस?

का

आखाeयातला एखादा श}दरा सैतान संचारला आहे तुWया अंगात?
दे हू : श}दरा सैतान नाह – *शवनेरचा *शवाजी संचारला आहे ! सह थोर@या
राजांसारखी पुंडाई क`न हा दे हू *शवाजीराजा होणार! बजरं गबलकU जय!
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(भराभर करे ल 8फरवतो)
िजवाजी :

ए, ती करे ल ठे व खाल! ते भीमसेनी लाटणे 8फरवून :वराटघरCया

पोXया लाटायCया आहे त वाटते?
दे हू : नाह, आ@यागे@याची कणीक 3तंबून द@लची दौलत लाटावयाची आहे ! मला
*शवाजी \हायचे आहे !
िजवाजी : ते कसे काय \हायचे?
दे हू : राजांCया पावलांवर पाऊल टाकून! आडदांड लोकांची संगत क`न ठे :वल
आहे ; पुंडाई चालू आहे च; हमरK?यात मारामार*शवाय पाऊल टा8कत नाह पुढे!
आता चार गड fयायचे, कुठे तर कुणाCया अटकेत गवसायचे, बरु डी पेटाmयातून
पसार \हायचे, नावाची नाणी ठोकायची अन सोयाचा पत
ु ळा लट
ु वायचा, कU
एकदम बजरं गबलकU! अहो, gधमेgधमे मी थेट थोर@या राजांची छबीस
ु ा वटवून
घेतो बघा! रोज सकाळी ओढून ओढून नाकाला गOडाCया चोचीसारखी अणकुची
आणतो; खरे Yहटले तर आमची पहलवानपेशाची श}डी Yहणजे *शवराईएवढ
असायची! पण राजांसारखी केसाळ ऐट साधSयासाठT हा डोकUभर संजाब ठे वून
दला आहे असा! िजरे टोपाला जोड दे SयासाठT वडलांCया पागोयाCया दडशे
हातांCया चाकातून तेवढ कोकUच काढून डोकUवर चढवायची आहे ! वाघनखे नाहत
Yहणून तुता6स मी मांजरCया नxयांवरच भागवून नेत आहे .
िजवाजी : (Kवगत) अKसे! या रामांसांCया चाल?या 8क@@याची ग3नमी माmयाची
ह जागा आहे तर! दे वाघरची योजना चहूंकडे सारखी असते खर! बढ?या ताकदचा
असो, कU चढ?या अकलेचा असो; असा Yहणून एकह *संहगड सापडायचा नाह,
कU {यावर, घोरपड लावायला ोणाgगरचा कडा नाह! या Kवारला या जाXयात
गुरफटलेच पाहजे! (उघड) शाबास! मग तू हुबेहुब *शवाजी होणार तर?
दे हू : यात काय शक? अहो, मरताना गुडघा मोडून fयायलासुा मी एका पायावर
तयार आहे . जनमकाळी तेवढ गो9 हातची गेल! अगद कळत न\हते इत]या
लहानपणी माझा जम झाला Yहणून फसले हो; जरा समजूत असती 8कनाह
?यावेळी, Yहणजे *शवनेरवरच जमाला आलो असतो मी! पंत, आता आले काय
धोरणात, मी कशासाठT शरर कमावले एवढे ते?
िजवाजी : पण काय रे , नुस?या अंगबळाने तू कसा होणार छ.पती?
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दे हू : अंगबळाने नाह, तर काय हwीघोडे लागतात काय छ.पती \हायला? जरा
अंगी:पंडी भरला गडी कU झाला *शवाजी!
िजवाजी :

अगद वेडा आहे स! बेटा दे हू! नुस?या ताकदने नाहत होत असल
कामे; ?याला Pी कलमेyराची कृपा असावी लागते!
दे हू : हा कलमेyर कोण?
िजवाजी :

आYह कलमदायांचा कुलKवामी! आमCया परसात@या बो`Cया

बेटातला एक दगड आणून आमCया वडलांनी ?याला दे \हाmयात पुजला आ)ण
?याचा Pीकलमेyर केला.
दे हू : पंत, कसला तुमचा Pीकलमेyर आ)ण काय वसल
ु ाची ?याची कृपा! हो
Yहट@या दगडाचा दे व होतो का कुठे ?
िजवाजी : का होऊ न\हे रे ?याने दे व! अरे , #यागजी अनंताला यवताCया Yहणजे
कळकाCया बेटात एक Kवयंभू *शव*लंग सापडले, ?याचा नाह का ?याने यवतेyर
केला?

अरे , अशा कळकट

कंकराचा

जर

शंकर होतो,

तर मग

आमCया

कलमेyरावर तर का धBड यावी? (लेखणी दाखवून) हा पाहलास आमCया
कलमेyराचा p.शळ
ू ? .पती \हायला या कलमाचे बळ असावे लागते. नुस?या
अंगमKतीने नाह भागत!
दे हू : हा बो`चा तासलेला तुकडा Yहणजे तुमCया कलमेyराचा p.शळ
ू का? अहो,
माWया 3नYYया *शणेचा गडीसुा तुमचे हे बोOचे पेरे करं गळीCया पेराने :पचून
टाकUल!
िजवाजी : तसे होSयापूवo हाडांची काडे :पचून 3नघतील वेeया! अरे , या कलमाचे
Yहणजे सामाय मह?व नाह बरे ! या कलमाCया करामतीने हो?याचे न\हते आ)ण
न\ह?याचे होते क`न दाख:वता येते! जादग
ू ाराCया नळकांeया#माणे या टचभर
कलमामNये काय काय इलमा खेचून भर@या आहे त, ?याची तुला क@पना नाह!
जादgु गर नजरबंदने z9ी फसते; पण कारकुनी कलमबंदने स9
ृ ी फसते! दन
द3ु नया तुमCयाबvल कुरकूर करायला लागल तर बे8फकUर राहता येईल; पण
कारकुनी कलमाची घडीभराची कुरकुर जमभर भोव@यावाचून राहायची नाह!
दोKतांCया दगलबाजीने तुमCया नावावर काळे डाग पडले तर एक वेळ धुऊन
काढणे सोपे आहे ; पण कारकुनाCया लेखणीने तुमचे नाव खरडतान ?या भोवती

15

सहज

चार

*शंतोडे

उठवून

ठे वले

तर

ते

मा.

क@पातापयत

कायमचे!

तलवारबहाvरांचा तांडा अंगावर चालून येत असला, तर घोडदौडीCया दणदणाटाने
इशारत

*मळून

तुYहांला

दडी

मा`न

बसायला

तर

अवसर

*मळतो;

पण

कलमबहाvर तुमCया घरादाराव`न आपले कागद घोडे नाचवायला लागला, तर
टापांची चाहूल लागू nावयाचा नाह!
दे हू : पंत, खरे च का इव@याशा नळकांडीत इतकU ताकद असते!
िजवाजी :

आKते कदम, आKते कदम! बेटा दे हु, वेeयावाकeया बोलांनी ह
कानावरची नागीण छे डू नकोस! अ9ौ#हर कानावर बसून कानी पडेल ते ह नाgगण
ऐकून घेते आ)ण मग #संग सापडताच शाईCया :वषाने ते ओकायला लागते! आ)ण
एकदा बहकल कU बेसुमार! वारा ~यालेले वास` आवरता ये ईल, पण शाई ~यालेले
कलम क*ळकाळाला आवरायचे नाह! शाईची 3नशा कारकुनी मनाCयाच काय ती
पचनी पडेल! ह शाई Yहणजे साkात कालकूट :वषाची कया आहे ! आ)ण 3तखट
पा?याCया धारे Cया पोट लेखणीचा जम! वे eया मल
ु ा, कारकुनाला pबथरवणे
भ@याचे काम नाह! शाईचा सोमरस आ)ण लेखणीची स*मधा क`न एखाnाची
आहुती घेSयासाठT कारकुनाने एक ओळ खरडल कU ती वेदवा]य! ललाटचे
lYह*ल)खत ढळे ल; पण आमची *ल)खते अढळ!
दे हू : पंत, तुYह तुमCया कलमाचे एवढे मह?व सांगता, पण चारचौघांत काह तसे
पटत नाह! *शवाजीराजांनी तर कधी कलम हाती ध1र@यावाचुनच एवढा ंथ केला!
िजवाजी : काय, काय ंथ केला रे ?या *शवाजीने? मी Yहणतो, तसे Yहटले तर
*शवाजीने असे केले आह तर काय?
दे हू : p.खंडp.भुवन सांगेल राजांनी काय केले ते! एवढ हंदप
ू दपाCछाई उठवल
आ)ण ?यांना तुYह नुसता हुंकार क1रता? पंत, हे दे वाघर Oजु होणे मुtकUल नाह!
िजवाजी : आता उघड माप पदरात घालू लागलो तर Yहणशील, कU पंत, आडमाप
बोलता Yहणून! अरे , *शवाजी Yहणजे मूठ दाब@या हाती साडेतीन हात उं चीचा,
नाकUडोळी नीटस, काळगे@या रं गाचा, राकटले@या अंगाचा, हरहुनर ढं गाचा,
*लहणे-पुसणे बेतास बात, गुडfयात अंमळ अधू, असा एक इसम होऊन गेला!
?याची काय बरे मातबर सांगतो एवढ? Yहणे हंदप
ू दपाCछाई उठवल! काय रे ,
मोगलाई मोड*लन मराठे शाह झाल Yहणून इकडची द3ु नया 3तकडे झाल वाटते?
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*शवाजीCया रा{यात *लंबोणीला आंबे लागले, का शेळीने आपल पोर वाघाCया
बेयाला दल, का कणसातून माणसे उपजल? अरे , केले काय *शवाजीने असे?
मोगलाईत हुकमती केसांची टोळी दाढखाल लBबत होती ती मराठे शाहत कवटवर
चढल एवढाच लाभ! *शवाजी न*शबाचा Yहणून नाव झाले इतकेच! ?यातून तुला
खरे सांगू? अरे , खरा मोठे पणा अशा आरडाओरडीवर नसतो! *शवाजीची खर
लायकU चारचौघांना पुढे कळणार आहे ! ?या माणसात काह जीव नाह रे !
दे हू : ते काह का असेना, माझा तुYहाला एकच सवाल आहे . तुमCया कलमाCया
मदतीवाचून राजांनी आप@या नावाचा एवढा ंथ कसा केला ते सांगा.
िजवाजी : सागू तल
ु ा दे हू? कलमाCया मदतीवाचून कुठ@याह ंथाचे पान हलायचे
नाह बघ! अरे , *शवाजी नस
ु ता नावाला पढ
ु े झाला, पण खर करणी ?या
रामदासाची आहे ! ?याने आपला दासबोध ंथ *लहला नसता, तर *शवबाचा एवढा
ंथ कदाकाळी होताच ना! आ)ण दासबोध ंथ कशाने *लहला सांग बघू?
*शवाजीCया

भवानी

तलवारने?

नाह!

दासबोध

*लहणाmया

लेखणीने?

हो,

घेSयासारखी गो9 काय कU, नस
ु ?या भवानी तलवारCया नाचाने मराठे शाहला रं ग
चढला नाह, तर दासबोध *लहणारे कलम ?या सगXया भानगडीCया मुळाशी होते!
आता तूच सांग बघू भवानीचे हातवारे करणारा *शवाजी थोर का कलमाने दासबोध
रे खाटणारा रामदास थोर?
दे हू : समथाची ऐपत भार वाटते बुवा!
िजवाजी : बरोबर बोललास! अरे , *शवाजी 8कस gचडयाका नाम है! *शवबाने जो
एवढा ंथ केला ?याची एकुणएक पाने समथानी खरडल होती! अरे , माझा तर
असाच होरा वाहतो कU, *शवाजीCया नावात रामदासाइतका काह राम नाह! आता
तुला \हायचे आहे *शवाजी! पण एखाnा रामदासावाचून तू कसा होणार *शवाजी?
बेटा दे हू, बCचा, बोल, आता तुझा रामदास कोण ते?
दे हू : (िजवाजीCया पायांवर डोके ठे वून) बजरं गबलकU, जय जय रघुवीर समथ6 –
िजवाजी : समथा6घ1रचे yान, ?यास सव6ह दे ती मान! बेटा दे हू, अ)खल .ैलो]य
तुWयासारxया कुया@या मान दे ईल!
दे हू : पंत आज माझे डोळे उघडले! पण पंत, तुYह समथा6सारखे कसे, ते एकदा
नीट पढवा मला. ते बालlचार आ)ण तुYह तर असे कुटुंबव?सल!
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िजवाजी

:

अरे ,

बालपणी

Yहणजे

सुमारे

सात-आठ

वषपयत

मी

सुा

बालlचारच होतो. पुढे म. शेजारपाजार –
(कावेबाजपणाने हसतो)
दे हू : पंत, आता हसSयावार नेऊ नका! मला *शवाजी करSयासाठT तुYह समथ6
कसे होणार? समथाना तर लहानपणीच लbनाचा 3तटकारा येवून ते सावधान
होऊन पळत सुटले!
िजवाजी :

बेटा दे हू, ा जगात खmयाकडे कोणी खोल नजरे ने बघत नाह! ऐन

मुहूता6वर नरायण कुलकणo “सावधान” ऐकून सावध झाला आ)ण संसार सोडून
Pीसमथ6 रामदास झाला एवढे च काय ते लोक बघतात! पण नारायण पळाला का
याचा कुणी नीट :वचार क1रत नाह! ?याला सांगून आलेल मुलगी काय
चेहmयामोहmयाची, कुलशीलाची होती याचा कुणी :वचार केला का आजवर? अरे ,
बाबत अगद साधी आहे ! समथाCया गXयात बांधSयासाठT आणले@या ?या
लbनाCया घोरपडीत काहतर मोठT गोम होती! आव?याभव?यांनी नवmयामुलाला
खूप gचड:वले असेल Yहणून आय?या वेळी पोराCया जातीने पळ काढला आ)ण
दस
ु रे काय? सावधान कसले 3न समथ6 कसले? पढ
ु े अशा फ8कर बाSयाने अंगाला
राख चोपडून नारायणाचा रामदास झाला, झाले. बाकU खरे Yहणशील तर समथा6ला
तर संसाराची मनापासून आवड होती! का Yहणून नाह :वचारलसं? तर ?यांनी
Kप9 Yहटलेच आहे कU, आधी #पंच नेटाका करावा आ)ण मग Yहातारपणी परमाथ6
पहावा Yहणून! आ)ण एवयासाठTच अटकळीचा मनुtय आधी #पंचाचा पसारा
फैलावून सोडतो! *शवाजीने सहा बायका का के@या? नेटका #पंच साधावा Yहणून!
दे हू : पंत, नेटका #पंच कसा करावा हे च ठTक पढवा आधी मला!
िजवाजी :

नेटका #पंच *शकणे फुकाचे काम नाह बाबा! ?याला Oका पाहजे !

?याला रोकड पाहजे! तसा *शकायला तयार हो. #ापंgचकांCया उारासाठT समथानी
जसा

दासबोध

*लहला,

तसा

तW
ु यासाठT

*लहून
Pीकलमबोध! दासबोधाची वीस दशके तर कलमबोधाची वीस पेरे! कबल
ू ?

दे हू : मग ?याला पैसा कशाला हवा?
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मी

‘कलमबोध’

टाकUन!

िजवाजी : दाम कर काम! दाम घेत@यावाचून के@या कामाचे मोल राहत नाह.
दाम घेत@या:वना काम करणाराला नेट]या #पंचाची खूण कळल असे कोण
Yहणेल? कलमबोध उपदे शायला तो कसला अgधकार पुOष? कारकुनी गादचा
कोपरा Yहणजे बारमहा :पकणारे पैशाचे शेत! 3तथे पैसा पेरावा, कामाचे पीक
fयावे!
दे हू : पण माझे काम करSयासाठTसुा पैसा खाणार?
िजवाजी : *शवाजीजवळून समथानी साmया रा{याCया सनदा काढून घेत@या आ)ण
?याला भगवी वे धारण करायला लावल! तू कोण? नाणी मोजल नाहस तर तू
कोण? अरे , वडलांनी सरकार कामात पैसे नापwा के@याचे पह@याने जे\हा लkात
आले – ?या वेळी मी Yहणजे नस
ु ता आठ वषाचा gचमखडा होतो दे हू : वडील पण पैसे खात होते का?
िजवाजी : आYहा कलमदायांत हा वडलोपािज6त गण
ु आहे ! आमCया घराSयातले
पO
ु षन ् पO
ु ष एक :पढजाद धोरणाचे होऊन गेले! राम जसा एकबाणी – तसे आYह
एकटाकU, Yहणजे *लहताना टाक एकजात! राम एकवचनी - तर आYह एकचाकU,
सारे एका चकारने रKता काढणारे ! 3तकडे राम एकपiी – तर आYह एकराखी!
8कमानपk एकेकाला एकेक राख ह असायचीच!
दे हू : राख Yहणजे काय?
िजवाजी : राख Yहणजे बायको नसलेल बायको – नाकापेkा जड मोती! बेटा दे हू,
तू अजाण बCचा आहे स! कलमदाने Yहटला कU तो एकटाकU,
एकराखी

ठरलेला!

बरे

पुढे

वडलांची

ह

खादाड

खुबी

एकचाकU
पह@याने

आ)ण
Nयानात

आ@याबरोबर ?यांना धाक घातला, 3तCयाबvल भरदरबारात होलपुनव गाजवायचा!
?यासरशी वडलांनी मायात राख घालून घरच फा@गुन उरकुन घेतला! अखेर
?यांCयाकडून द~ु पट रकमेचा रोखा *लहून घेतला ते\हा घरातल अlू घरात ठे :वल!
वडलांशी हे वागणे; मग तुझे काय उरले? अरे , कारकुनी कसबाला #ेताCया
टाळूवरचे लोणी खाणारे डोके लागतं! थोर@या राणीसाहे ब – सईबाईसाहे ब जे\हा
मे@या – आपले वार@या, ते\हा तर ा िजवाजीची तारफच करायला हवी होती.
खाजगी खा?यातून स\वा खंडी चंदनाचा हुकूम झाला; पण स\वा शेर चंदनाCया
उटने स\वा खंडी बाभळीचे चै.ी हळदकुंकू आटोपले आ)ण पंधरा मोहोरांची बचत
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केल! गडावर धूम बोलवा, कU स\वा खंडी चंदनाने मातोPींना मुU दल Yहणून;
पण खर गो9 एक दे वाला ठाऊक, ?या जळ?या िजवाला ठाऊक, कU या िजवाला
ठाऊक!
दे हू : पंत भलतेच काय सांगता? इत]या हल]या मनाने तुYह पंधरा मोहरांची
*मळकत केल असे कुणालासुा खरे वाटायचे नाह!
िजवाजी : नाह वाटायचे; साNयाभोXयांना नाह खरे वाटायचे! “तुका Yहणे येथे
पाहजे जातीचे!” जातीCया इरसलांना माझे Yहणणे बेचूक पटे ल.
दे हू : मग हे सारे खरे Yहणता?
िजवाजी : खरे , Yहणजे? अरे , मग नेटका #पंच कशाला Yहटले आहे ? आम]या
कामात पैसे खायचे व तम]यात खायचे नाहत, असा पं#पंच मळ
ु ी #पंचात
चालतच नाह! #पंचात Yहणजे सत
ु ळीCया तोeयापासून जपावे लागते! आता सांगू
तल
ु ा आणखी? वडील वारले ते\हा ?यांची तयार चालल होती आ)ण आमCया
मातोPींनी मंगळस.
ू तोडून टा8कले – आमची बाळब
ु ीच; पण दरू z9ीची पोच केवढ
– मंगळस.
ू ातला टचभर दोरा, पण वावडीसाठT काढून ठे वला! अरे , डा\याउज\या
हातांनी इंजाळ करत नाह ?याने लेखणी टाकून नांगर धरावा आ)ण आप@या
मानेवरच जोखड ठे वावे.
दे हू : पण पंत इंजाळाCया अशा नजरबंदत खोडा पडून वेळेवर पायबंद \हायची
नाह का?
िजवाजी :

पायबंद होईल कशी? या गो9ीची कुठे वाCयता करायची नसते!

कारकुनाCया लेखणी#माणे, श}डा कापून िजभेचाह टाक तोडावा लागतो! तुला
Yहणून या अंतया6मीCया खुणा सांgगत@या! िजभेचे कलम करायचे आ)ण कलमाने
दKतुर कुठे गुंतवायचा नाह! जमा रकमेची पोच Yहणून हाताचा लेख कुणाला दे णे
नाह. कालपरवाची गंमतच ऐक; सालमजकूरची पी भरSयासठT एक कूळ आले
होते! भरणा जमा झा@यावर कुळाने पावतीचा ह घेतला. ते\हा ह@ल पीची
पावती Yहणून ?याला जे gचठोरे खरडून दले ते पेKतर पी थक@याबvल
:वw:वषय ज ीचे ताकUदप.! आ)ण दKतूर ठोकला सरकारकुनांचा! कुwा जाने ,
चमडा जाने!
दे हू : सरकारकुनाचे अkर तुYहाला कसे हो काढता आले?
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िजवाजी : काशीची गंगा राजापुर कशी रे उपटते? अरे दे वास करणे न दस
ु रे काय!
दे हू

:

बरे

पंत,

सगXयांCया

जवळून

पैसे

खाता

खरे ;

पण

हाताखालCया

माणसाजवळ हातचलाखी करणे धो]याचे नाह का?
िजवाजी : अरे , माWया हाताखालCया माणसाची तर गो9च सोड. नंदCया *शंगांनी
शंकराचे अंग खरचटत नाह. पण मी {याCया हाताखालचा कारकून आहे
?यालासुा हात दाखवीन. तुWया दे खतच कलश
ु ा कबजीला कब{यात घेऊन
दाख:वतो बघ! मग तर Yहणशील ना कU आहे !
दे हू : पंत, ते पाहा कबजीबाबाच येताहे त.
िजवाजी :

(Kवगत) अरे बापरे , ह परदे शी पीडा आमCया घराकडे का वळल?

दै वाCया कळसाला जाऊन *भडला तर उं बरठे )झजवायची खोड जात नाह! (#कट)
दे हू, जरा हुशारने राहा! यावे ; यावे; आज – (कबजी येतो) धयांनी ग1रबाCया घर
पायधळ
ू झाडल! घर पावन झाले! बेचा*ळशीने म]
ु काम गाठला! अभाbयाCया घर
कामधेनू आल! (Kवगत) लागला नंदबैल झल
ु ायला!
कबजी : िजवबा, तुमCया घर यायला आYहाला कसला संकोच आहे ? आYह
तुYहांला न]कर भाऊ#माणे लेखतो! जरा 3नकडीचे काम 3नघाले Yहणून तातडीने
तुमCयाकडे आलो झाले. अहो, िजवाजी Yहणजे या कलुशाचा उजवा हात!
िजवाजी :

(Kवगत) कलुशाचाच काय, पण {याला Yहणून *लहता येते ?या

हरएकाचाच उजवा हात ! (#कट) पायांCया चाकराला असे हाताशी धरणे हा
धयांचा मोठे पणा आहे ! (एकUकडे दे हूस) बेटा दे हू, आज ा कारकुनाCया घर कोण
आले आहे ? काय बोलते आहे ? कसे बोलते आहे ?
दे हू : (िजवाजीस एकUकडे) बजरं गबलकU जय!
िजवाजी : (दे हूस एकUकडे) कलमेyरकU जय! Kवदे शे पू{यते राजा :वान सव6.
पू{यते! (उघड) धयांना घर कसे सापडले पण?
कबजी : का बरे ? घर माहत होते! आYह अ\वल अwरे :वकSयाक1रता गडावर
फेर घालताना तुमCया घर एकदा न\हतो का आलो? आमCया पेटतल अwराची
एक कुपी खरे दवाचून खपल ती याच घरात!
िजवाजी : ?या कुपीतले अwर उडून गेले; पण धयांCया डो]यातून ती गो9 अजून
उडून गेल नाह! काय तारफ आहे ! बरे , कामाचे राहते आहे तसेच!

21

कबजी : काम जरा नाजुक आहे ; आपलेपणाने करायचे आहे . राजPींनी आज
*संधुदग
ु ा6वर दौलतराव *शर]याCया तुळशीला आणल आहे !
िजवाजी :

आले लkात! ते\हा ती खजगी खा?याकडे जमेस घालायची. 3तची

तैनात तरकUब राखायची. खलास! हे च ना काम?
दे हू : (िजवाजीस एकUकडे) तुळशीबाना आणले कसे हो पंत?
िजवाजी : (दे हूस एकUकडे) बेटा दे हू, ती सरकार सफाई आहे ; हा दरबार दरवडा
आहे ; हे रं गेल राजकारण आहे ! कलमबोधात तुWयासाठT या खुबीचा खुलासा
करनच मी.
कबजी : (काह कागद दे ऊन) आ)ण िजवबा, हे ?या #करणी सरकार *श]]याचे
कागद! पंत, या गो9ीकडे नीट Nयान पोचवा. येसब
ु ाई साहे बांची आप@यावर ठTक
कदर नाह; ते\हा गोषात अशी दफ
ु ळीची गडबड उडाल तर एका फळीCया
आधारावर या तफ
ु ानातून आप@याला सलामत त`न जाता येईल. दरबारत अजून
आप@या :वO थोडी आग धुमसते आहे . तो साबाजी *शरके, हरोजी फरजंद, ह
माणसे आप@या बmयावर नाहत! तो बेवकूब रायाजीस
ु ा जरा वाकूनच असतो.
?याCया #ेमाCया वेडाबvल राजPींकडे एकदा बोलणे काढून ?याला कामाव`न
काढSयाचा मझा मनसूबा आहे . सेनासागराCया जागेसाठT चांगलासा मनुtय हे `न
ठे वा! हो, वे ळेवर अडचण नसावी!
िजवाजी : ठTक आहे ; ऐसा खासा जवान आणून दे तो, कU {याचे नाव ते!
कबजी : बरे तर, मी जातो आता. रा{याCया बंदोबKत नीट ठे वा!
(कबजी जातो)
िजवाजी :

ठTक आहे ! बेटा दे हू, हो पुढे आता. आज मराsयांचा सेनासागर,

रायगडचा सेनापती कोण आहे ? तू आहे स? नाह! सुभेदार तानाजी मालस
ु mयांचा
रायाजी आहे ? आहे . उnा मराsयांचा सेनासागर कोण? रायाजी? नाह! तू आहे स?
हो! कोणाचे नाव उnा पुढे करणार मी? बोल!, बेटा दे हू, बोल!
दे हू : बोल बजरं गबलकU जय! (करे ल भराभर 8फरवतो)
िजवाजी : एका दवसात उनाड पोmयाचा सेनासागर कसा होतो हे कलमेyराCया
कृपेने तू पाहलेस! आता उnाची बात उnा! दे हूचा रायाजी; रायाजीचा *शवाजी! दे हू,
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हे कलम काय करत नाह? पहलवानी क`न काय होणार? तुYह पहलवानांनी
रोजी हजार बैठका मारSयाचा सराव केला, तर कारकुनापुढे तुYहाला उठून उभे
राहणे भाग आहे ! तुमचे कान नापwा झाले असले तर कारकून ?यांना उपटून
ठकाणावर आण@याखेरज सोडायचा नाह. तुमचे गद6 न Oं दावले तर कारकुनाला
तुमCया मानगुटस बसणे सोईचे पडते. तुमची श}डी अगद *शवराईएवढ करा, कU
3तचे हवे तर दस
ु mयाCया डो]य़ावर कलम लावा, ती नेहमी कारकुनाCयाच हाती
राहणार!
दे हू : पंत, तुमCया कलमाची करामत पाहून आमचा नkा उतरला! पंत, मी
तुYहांला सव6Kवी शरण आहे ! मला तुमचा ग`
ु पदे श करा!
िजवाजी : ?या सलकeयांCया सनदा काढून माWया झोळीत टाक! गO
ु कृपा फुकाची
नाह!
दे हू : (सलकडी िजवाजीस दे तो) सदग`
ु Cया चरणी अप6ण असो!
िजवाजी : चरणी नाह – हाती! बेटा दे हु, भाषा हमेष बेतश
ु असावी! आज तल
ु ा
आमCया धमा6ची दkा दे तो! आजपासून माWया संNयेची तू \यवKथा ठे वीत जा!
दे हू : बस? एवढे च काम? संNयेसाठT पळीपंचपा.ी आणून ठे वायची?
िजवाजी : धीरे , धीरे , जरा धीरे ! बेटा दे हू, मी शUचा उपासक आहे ! माझी संNया
साधीसुधी नाह! आYह दा`Cया पाSयाने आचमन करतो आ)ण Kमरणीचे मणी
ओढSयाऐवजी गोमुखीत – कान कर इकडे! अरे रे, तुला चांगलेसे कानस
ु ा नाहत;
तुWयाशी कानगो9 करायची तर कशी? गोमुखीत सागोतीचे कबाब ठे वायचे
असतात! ह उपासना कोणाला सांgगतलस तर तुWया मुलतान मातीसकट तुWया
अंगाची राखरांगोळी करन! शेवेला उतरला तर *शवाजी होतोच आहे स! बोल, आहे
कबूल?
दे हू : मी आता सव6Kवी आपला *शtय आहे ! पंत, माझे आणखी एक काम मा.
आहे !
िजवाजी :

आYह ओळखतो; अगद मनातले ओळखतो’ चांदणी नावाCया

पोरसंबंधाने बोलणार आहे स ना तू?
दे हू : स?य आहे ! पंत, हे कसे ताडले तुYह?

23

िजवाजी : ते राहू दे ! ह कलमेyराची कृपा आहे ! चांदणीCयाबvल मी तुWयासाठT
खटपट करन. बरे , चल आता. संNयेबvल नीट \यवKथा ठे वणार ना तू? तसेच
उnा रायाजीCया जागी उभा राहणार ना तू?
दे हू : बोल बजरं गबलकU जय!
(दोघे जातात, पडदा पडतो)
_________________________________________________________
___
#वेश 3तसरा
(Kथळ: साबाजी *शर]याचे घर, पा.े: ानेyर वाचीत असलेला साबाजी; हु]का
तयार करत असलेला हरोजी फरजंद)
साबाजी : (एकेक अkर लावून) “माझा मराठाgच बोल 3नके! प1र अमत
ृ ात} ह पैजा
िजंके ! ऐसीं अkर} र*सक}! मेळवीन!” वाहवा! अमत
ृ ात} ह पैजा िजंके ऐसीं अkर}
मेळवीन!” काय एकेकाचा हातगुण असतो. ानोबारायांनी भलतीशी पैजहोड घातल
आ)ण अkरान अkरांशी खरे पणाची *मळणी केल. हरोजी, ऐक हे ; “माझा
मराठाgच0“
हरोजी : साबाजी, असले एकेक अkर मेळवायला ?यांना वेळ लागला नसेल
3ततका तुला ते लावायला वेळ लागतो आहे . ानोबारायांना रे eयाकडून वेद
वदवायला इतका सायास खgचत पडला नसेल.
साबाजी : भाbयवंतांCया घरCया गो9ी, तुYह आYह बोलायCया आता! आळं दCया
:वधा?याने श}Cया रानमाळात@या मराठT दगडांनी दे वपूजा रgचल; *शवनेरCया
*शवशंकराने मावळCया माकडांना अमत
ृ ाला लाथाडणारे दे व`प दले! अमत
ृ ाशी
आळी करणार एकाची वाणी, तर अमत
ु mयाची करणी!
ृ ाला औषध चारणार दस
ानोबाची मराठT वाणी, *शवबाची मराठT करणी – दगंत उजळून दोघांनी ऐन
मराठT हाकेने भूमंडळ गाज:वले. मराठT मोहनीने जीवकोटला भा`न टाकले. आज
आठ वष झाल. अजून राजांCया नावाची 3नशा उतरत नाह!
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हरोजी : बरे , पुरा)णकबुवा! आता गुडगुडीची गोड गंमत ~या कU जरा. हं , ह घे.
साबाजी : जरा थांब, सोवXयाने गुडगुडी ओढणे पाप आहे .
(येथून कोठTवाले यांचे नायलेखन सO
ु होते.)
हरोजी : काय तम
ु चं सोवळं ? चांगलं लफेदार धोतर नेसला आहा, रे शमी पैरण
घातल आहे . डो]याला भरजर मुंडासे आहे आ)ण तुमचं हे सोवळं ?
साबाजी : हरोजी, आ)ण या अंगावर@या शे@याचं नाव यादत घालायला राव तुYह
:वसरलात! ह`बाबा, तुला माहत नाहत ह वं कुणाची आहे त ती?
हरोजी : नाह बा; मला कशी ठाऊक असणार?
साबाजी : अरे , ह वं *शव#भूंची आहे त. बादशहा नवरं गाCया हातावर तुर दे ऊन
महाराज नम6दापार होऊन जे\हा दkणेत आले, ते\हा महाराजांनी आपल ह वं
पह@या भेटत मोsया खुशीनं मला बहाल केल. ते\हापासून मी या वांचं
जीवापाड जतन करतो. दे वपज
ू ेCया वेळी आ)ण ानेyरCया वाचनाCया वेळीच
तेवढ ती मी वापरतो! आता माऊलची ह एकच ओवी ऐक –
कU टटभू चांचव
ु र । मापसय
ू े सागर ।
मी नेणतु ?यापर । #वत एथ ॥3॥
हOबा, ानी ानदे वाची ह वाणी Yहणजे अमत
ृ सागरात हाऊन 3नघालेल
साkात दे ववाणीच समज. :वyमोहनी Pीशारदे Cया तBडूनच जणूकाय माऊलनं या
ंथात शदlा कवटाळलं आहे ! नादlाला झंकारलं आहे ! अहाहा! :वनयभाव तर
केवढा! Yहणे समुासारखं गीताशा अपार आहे ! आ)ण ?याचा अथ6 करSयाच हा
माझा #यi टटवीसारखा आहे !
हरोजी : पुरा)णक बोवा, माऊलनं दलेला हा टटवीचा z9ांत सांगा.
साबाजी : ऐक तर. एका टटवीनं आपल अंडी खडकात लपवून ठे वल. पण
समुभरतीत ती वाहून गेल! टटवी दःु )खत झाल; मनोमय रागास आल! 3तनं
आप@या इव@याया चोचीनं समु कोरडा करSयाचा #यi केला; पण तो वाया
गेला नाह! पkराज गOडाला टटवीचा भगीरथ #यi पाहून दया आल! आ)ण
?यानं समुात वाहून गेलेल 3तची अंडी परत आणून दल.
हरोजी : साबाजी, आज आप@याला थोर@या महाराजांCया, -
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साबाजी : (ानेyरला वंदन क`न ती बांधीत ) सामया6Cया गOडभरारची उणीव
वाटते, होय ना ह`? (अंगावरल कपडे काढत) दे शाचा धनी वागणुकUत सोवळा
असला Yहणजे पर]या सwेचा :वटाळ दे वरा{याला लागत नसतो! सजराजांनी,
ानोबा-तुकोबांचा पंथमाग6 ‘वारकर’ होऊन प?करला! आ)ण रा¡संत Pीसमथाचा
‘जशासतस’ हा धारकर बाणाह अंगी बाणवून घेतला! कमरे ची आईभवानी परजून
दोह पंथांना परामी बन:वलं! (उसासत) थोर@या राजांनी रोहडेyराला राचा
अ*भषेक केला! आ)ण करांगुलत@या गो:वंदाला रानं जागं करत Kवरा{याचा
गोवध6न उचलायला हलकारलं. शंभुमहादे वाला सजराजांनी Ogधरा*भषेक केला!
दोKता, आठवतो का रे तल
ु ा तो #संग?
हरोजी : जीवाभावाचा दे शोाराचा तो #संग! आपण मेलो तर तो :वसरणार होय?
आई भवानीCया मुहूता6वरच तू ह आपल कमरे ची ‘pबजल’, या )खणासारखी
बांधल; (साबाजी ती बांधतो)
साबाजी : (मNयेच) आ)ण तू ह आपल ‘तळ
ु शी‘ सजराजांCया पायावर वाहलस!
हरोजी : योगायोगाCया गो9ीतून ऋणानब
ु ंधाCया गाठTभेट कशा बांध@या जातात
बघ. ?या वxताला आपण एकमेकांCया िजवाचे सCचे सोबती होतो. िजगर दोKत
होतो. लंगोटयार होतो. (हसतात)
साबाजी : आज दोKतीतून आपण सोयरकUत आलो!

मWया दौलतीला तुWया

तुळशीची जोड *मळाल. िजवाCया जोडीदार दोKताची दै वानं इवाई इवाई Yहणून
इरे ची 3नवड केल!
हरोजी : ती होऊनच आज पाच वष लोटल. बर पण इवाईबोवा! fया कU आता ह
गुडगुडी! वरचा :वKतव :वझायला लागलाय Yहणतो!
साबाजी : (सK
ु कारत) हरोजी, मागील आठवणीचा मनात अंगार फुलला Yहणजे
सजराजांCया तळप?या तेजाची आठवण येते.
हरोजी : खरं च, थोर@या धयानं पोरांCया सोयरकUला असायला हवं होतं, न\हं?
साबाजी : हवं होतं! पण ह`बा, आशा ह संसारात 3नराशेनंच वावरत राहते,
गeया! आता तू Yहणालास कU, “ानोबारायांना रे eयाकडून वेद वदवायला इतका
सायास खgचत पडला नसेल!”
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हरोजी : आं-ते आपलं उगीच थे नं Yहणालो जी!
साबाजी : मग मी सुा तुला खरं सांगतो. मन सागरा#माणं शांत ठे व.
Yहातारपणात उतावळी घडी, िजवावर बेतते! ानोबाची वाणी gचंतनात घे. उगीच
मी’ “गाढवापुढं गीता वाचल, ‘असा पKतावा पुढं मागं मला करायला लावू नकोस.
कम6धमा6चा आरं भ हा स9
ृ ीक?या6Cया मजoतच असतो. तुYह आYह 3न*मwाचं धनी!
पण भगवंताची करणी, कुणी जाणावी!
हरोजी : कम6 माझं! अहो, पुरा)णकबोवा, तुYह आता मला पोथी सांगत नाह; तर
ती संपवून आपण अगोदर ह गुडगुडी ओढयचीया! fया ह. मारा अदग
ू र एक
झरु का. (गुडगुडी पढ
ु ं करतो)
साबाजी : घे, तंच
ू मार अगोदर.
हरोजी : छे ! छे ! अरे , पहला मान दोKता तझ
ु ा! इवायाचा. कारण तझ
ु ा पडला
वरपk! Yहणून Yहणतो, हरोजी काय – वधप
ु kाचा धनी! fया इवाईबोवा! गुडगुडी
ओढायला बी, नगं आता लई मानपान!
साबाजी : (गुडगुडी ओढत पण हसत) हरजी, लई तझ
ु ा हा बग घाईगद|चा ह!
आरं आप@या पोरांची लbनं होऊन आज अध तप उलटलं! आं. आwा रं कसचा
आपण इवाईपणाचा मानमरातब बघायचा; बोल? (गुडगुडी पुढं करतो) घे. मार बघू
एका दमात हचा झुरका!
हरोजी : (झुरका मा1रत) सवंगeया, अरं गुडगुडीCया झुर]याचा दम मला काय
मारायला सांगतोस? ?या कानोजी कलुषा कबजीचा या माWया तुळशीनं एका
दमात ‘एक घाव दोन तुकडे’ करायला सांग कU?
साबाजी : (गुडगुडी ओढत) सांगेन! पण मदा6 जरा धीर धर. अरं समुाCया लाटे ला
*मठाचा बांध अड:वणारा नसतो! हे Nयानात घेऊन जरा शांत रहा. आप@या
शUचा, घाईनं शंभूराजासारखा दO
ु पयोग करायचा नाह. तर सदप
ु योगानं शUचं
Yहातारपण, दे शाCया कारणी लावयचं आहे ! कबजी Yहणजे सांबाCया :पंडीवर
चढलेला :वंचू. एका वहाणेचं काम. कमरे Cया तुळशीला घाईगद|नं उतावळीपणानं
उ?सुक होऊ दे ऊ नकोस.
(पडnात: साबाजीबाबा, अहो साबाजीबाबा, असं Yहणत चांदणी #वेश कर?ये. दोघेह
गुडगुडी ओढायचे थांबतात)
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कोण?
चांदणी : मी चांदणी.
साबाजी : आँ. ऐन उहाCया दोपारात, - मWया घरात या वxताला का उगवलस?
बाळ,
चांदणी : मासाहे बांनी तुमाKनी लगोलग महालात भेटायला बोलावलंया चला लवकर
ज@द करा.
हरोजी : अग पन पोर, ज@द करSयासारखा असा बाका वखुत तर कोणता
गुदरलाय ?यो तर सांगशील?
चांदणी
दणी : आता कसं सांगू तुमाKनी. खरं सांgगतलं तर Yहणाल कU, पोरCया
चहाeया, पोरच कराया धावल. पण तुमी तळ
ु शीचं बाप आहात! तवा पोरCया
बेअlल
ू ा बापानं लई जपायला हवं.
साबाजी : (च8कत होतो) चांदणे, जरा ख@
ु या दलानं उघड क`न बोल ना बेटा?
चांदणी : साबब
ू ाबा, अहो उघड क`न मोsयानं बोलSयासारखी कां ह गंमतीची
गो9

हाय!

पण

सांग?येच

आता

फोड

कOनयान!

महाराजांनी

तळ
ु शीला

मालवणाहून पळवूनयान आणलंया! आन ् मासाहे बांCया रं गमहालात ठे वलंया! तवा
चला अदग
ु र दोघंबी. मी Yहोरं होते. (जाते)
हरोजी : (संतापून) बोल, गeया! काय क` या वxताला? बोल, साबाजी! मन कसं
शांत ठे वू? अरं आपण मराठमोXयांची मद6 माणसं! पोर, नांदलेल ऐकावी; नाह तर
मेलेल बघावी.
साबाजी : ह`, ह`, शांत हो राया! अरं तुझी पोर, माWयाच घरची ल¤मी आहे .
कालकूट :वष हे संसगा6नं मरत नसतं बाबा! अरं एकया तुळशीलाच बोल कसा
लावता येईल? कापूर आत बाहे र श
ु असला तर तो :वKतवाशी संबंध आला कU,
जळून खाकच होणार! तसंच हे झालंया बघ आप@या पोरांचं!
हरोजी : छे ! भलतंच बोलतोयस तू साबाजी! अरं , बाबा! या मायेCया मांगणीनं
मोठमोsया साधुसंतांचं समुदाय ¥9 केलं आहेत. 3तथं तुमची आमची काय
मतबर रं ? माया ह संतोषाचं वन उजाड कर?ये! िज?या उपरागाची मान तोड?ये!
मनोधैया6चा 8क@ला जमीनदोKत कर?ये! अlूला साफ धूळ चार?ये रे धूळ चार?ये !
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साबाजी : कबल
ू ! दत
ु Beया जगात माणसाल ह अlूची आग, िजतं ठे वून जमभर
होरपळत

ठे व?ये;

उजेडाबरोबर

पण

काजळीह

मारत
साठतेच!

नस?ये!

हO,

दौलतीची

शांत

गाठ

रहा!

द\याCया

पड@याpबगर,

वातीनं

मला माWया

सुनबाईचा राज:वलास समजणार नाह! पण दोKता, न]कU यात कुणाचा तर हात,
काXयाबेmयानं बरबटलेला दसतोय! हे बग, तू असाच टाकोटाक मालवणला जा.
*संधुदग
ु ा6चा 8क@लेदार, *सvी-आं¦याCया फंद8फतुरत गवसलेला दसतोय! हे बग,
तसा जर तुला कट आढळला, तर कमरे Cया तुळशीनं, - काय करायचं ते तुला
सांगायला नकोच!
हरोजी : साबाजी, अरं एकया आरमार 8क@लेदाराCया कटाचीच काय, तW
ु या
माWया पोरांची 8फसाद नजरे ला आल, तर ?यांनाह आपल जान गमवावी लागेल!
साबाजी : बेशक! बेमालूम बोललास बग. जा. िजभलला लगाम लावून, घोeयाला
टाच मार. अन दे धडक तडक *संधद
ु ग
ु ा6Cया तटाला! मी मासाहे बांCया दश6नाला
जातो.
हरोजी : जा. मासाहे बांना भेट. ?यांना चार धीराCया गो9ी सांग. ाkाCया वेलला
कामधेनूCया दध
ु ाचं *शंपणं चाललेलं पाहून ?या उदास झा@या असतील! नीट
?यांची समजूत घाल. (गहव`न) साबूराया, बालपणापासून मी तुला कैक वेळा
वचनं दलेलं आहे कU, -“ एका आईCया पोट आप@याला जम घेता आला नाह;
पण मरण तर जोडीनं या मराठे शाहCया , Pीमान Pीयोगी सजरावांCया, या
PीसमथाCया दे व रा{याCया, रkणाकरता आपण दोघंह या एकाच ध1र.ीमातेCया
कुशीत एक ठाय मरण *मळवायचं! बKस. हे घे माझं वचन.
साबाजी : (हातावर वचन घेतान) शाबास रं माWया कलजा! हरोजी, चंpबंबातून
वणाmया अमत
ृ धारांचा वषा6व, चकोर प¤यांनाच दसतो! आ)ण तोच ?या :पतो!
अहाहा! परमाणूत :वy दसतं, ते हे अKसं! (परKपरांना zढ आ*लंगन दे ऊन दोघं
दोहोबाजूनं आत जातात)
_________________________________________________________
___
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#वेश चवथा
(Kथळ: छ.पती संभाजी महाराजांCया :वलास-मंदरातील दश6नी भाग.
दे हू द र महाराजांचा बादशाह हु]का तयार करत आहे )
दे हू : बKस! बजरं गबलCया उeडाणानं महाराजांCया या Pंग
ृ ार:वलासात हा दे हू
द र तर दाखल झालाच! िजवाजीपंत कलमदायाCया गुOकृपेचं फळ, चांदणीCया
लाभात तूता6स ह हु]काgगराची कामgगर बेस आहे ! (हु]का पेटवीत) चांदणी
नजरे ला पडेल Yहणून हजार जोर बैठकांचा yास मोsयानं फुंकर मा`न,
जंगमासारखा शंख फुंकUत हु]का फुंकतोय; पण चांदणीCया ऐवजी या आगीCया
ठणbयाच सगळीकडे पळ काढताहे त! नादl वाnांत आलं नसतं, तर नादाचा
शंखNवनी गाढवांनाह करता आला नसता
(पडnातून िजवाजीपंत; “तुमचं आमचं ठरलेलं मेतकूट,
खाशा KवारंCया घशाखाल पचनी पडणं,
हे कालकूट पच:वSयाइतकं #ाणघातक आहे खास!)
दे हू : अरे , बाप रे ! हु]]यातून 3नघाले@या ठणbया कुठं तर या गाढवाकडून
आगडBब भडक:वSयाचं कारKथान – *शजतंयसं दसतंय!
िजवाजी : (कलुषासह #वेश करत) बेटा, दे हू –
दे हू : आा गुOजी! (हात जोडून) बोला, कुठं आग लावू? कशाचा भडका उडवू?
(चुटकU

वाजवीत.)

कुणाचा

मुडदा

पाडून

तो

पेटवू?

बोला-बोला

लवकर!

बजरं गबलकU जय! (जोर बैठका काढू लागतो व दं ड थोपटतो)
कबजी : (रागानं) दे हू, तू सNया ता*लमखायात नाहस, तर संभाजी रा{यांCया
Pंग
ृ ारमहालात आहे स! इथे करे लचे कुKतीगीर नाहत; तर इtकाचे #ेमवीर .पती
संभाजी महाराज आहे त! चल हो बाहे र, दे वडीवर पहारा कर.
िजवाजी
िजवाजी : बेटा दे हू! जा दे वडीवर, धयांची आा म]
ु यानं पाळावी, कारण,
म]
ु याला बोलणं व{य6 असतं! रागावून पाहू नकोस! वैnाचा े ष क`न रोगी बरा
होत नसतो! जा. हाक मार@या*शवाय, तBड दाखवू नकोस! हां – दे वडीवर.
दे हू : (हरवटपणानं) ठTक आहे . माझं तBड दाखवायचं नसलं, तर तुमची तBडं मी
पाहणारच! (दं ड थोपटत) बोल बजरं गबल! तोड दtु मन कU नल! (जातो)
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िजवाजी : माWया या *शtयाची रग, पे हलवानी पेशाची आहे ! दे हू द र रगेल
दसला, तर तो मुळात चांगला रं गेल आहे ! मासाहे बांCया महालामध@या उगव?या
चांदणीचा हा चकोर चं आहे ! ते\हा, आप@याला महालातील pबwंबातYया pबनचूक
कळायला हा श}दरासैतान, तुYहा आYहा कण6:पशाCचांना धािज6णा \हायला फार
उपयु आहे . सोळा *शणगारांत :वडा हा तBडात चघळतच राला हवा!
कबजी : िजवाजीपंत, दे हूला बेशक ठे वा! आमची ना नाह! परं तू आYहाला पैजेचा
:वडा न उचलताच एखnाचं तBड रं ग:वSयाची –
िजवाजी : (मNयेच) पण तBडघशी पडSयाची ती ररं गणी कला आहे ;
कबजी : आ)ण तीच आमCया महाका*लकेनं आYहाला उपजत दल आहे !
िजवाजी : (उपरोधीत) जय नbन चंडीके! तर मग धयानं हा पाठ, या चाकराला
लवकर nावा Yहणजे इकडCया Kवारला राजागत :वPांती लाभेल!
कबजी : पंत, हाह पाठ आYह तुYहांला लवकर दे ऊ. पण याकरता, एखाद
चांगल सो{वळ कुमा1रका नव चौदाची हे `न ठे वा! तोपयत आYह *शक:वलेल
शपज
ू ा 3न?यनेमानं करत जा. या श-उपासनेनंच आYह राजाचं मन िजंकून
ते आYह पुरतं मुठTत ठे वलेलं तुYह पाहत आहातच.
िजवाजी : पाहतो का? अहो चांगला धयानं हुकूम द@यावर तो उKसेभी िजयादा
समजून गाय कसायाCया सफाई सुmया#माणं, लेखणी चाल:वतोय! नाहपेkा,
धयाCया हुकूमात नसता, बाळाजी आवजी सारखा थोर@या महाराजांचा महान
मु?सvी Yहातारा, हwीCया पायी कोणी दला? या िजवाजीपंताCया कलमानं!
धयाला पाSयात पाहणारे दोनशे परामी जीव राजाेचं बनावट #माणप. खरडून,
?या सवाना शाहुपुरत कोणी ठार मार:वलं? तर ?यावेळCया काXया शाईचं
काळकूट ~याले@या ?या माWया टचभर बो`Cया अघोर लेखणीनं! मातोPी
सोयराबाना, महाराजांकडून *भंतीत gचणून मारायला आ)ण ?यांचा जीव fयायला
कोणी लावलं? या िजवाजीCया कलम बहाvर करामातीनं! फार कशाला? .पती
राजाराम महराजांना, आज राजांCया बंदKत हुकुमतीत कोणी ठे वलंय? माWया
कलमेyराCया िज\ह नाgगणीनं! कृतांत`पी लेखणीनं! काय समजलांत?
कबजी : िजवबा आYह ते सारं जाणून आहोत! अहो, आYह उwरे कडचे आ)ण
तुYह दkणेकडचे! ते\हा तुमCया आमCयात दkणोwर – अंतर हे राहणाच!
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िजवाजी : के\हाह! कारण आमची पडल दkण दशा Yहणजे यमराजाची खुल
वसाहत! मग धयानं आता कुणाकुणाला दkणेत रवाना करायचं ठरवलयं?
कबजी : िजवबा, तुYह आमचे जीव कU #ाण! अगद उजवे हात! ते\हा न]कर
भाऊपणाCया भावनेनंच बोला पाहू?
िजवाजी : भावनेनं कशाला? धनी राजकारणात भावनेपेkा, 3नद6 य भांडणालाच
राचा भडक रं ग चढवावा लागतो! लाकूडतोeयाला झाड सावल दे ते, Yहणून तो ते
तोडायचं थोडंच थांबतो?
कबजी : बरोबर! अजून आप@या मागा6त थोर@या महाराजांचे ~यार असलेले ते
साबाजी-हरोजी या महान मराठT 1रयासतीचे वठलेले वk
आहे त! ते\हा ?याना
ृ
जमीनदोKत क`न महाराणी येसब
ु ाईचा प]का बंदोबKत करावयास हवा! तुळशीCया
छं दात राजे सNया बेबंद धंद
ु त आहे तच.
िजवाजी : ते\हा तळ
ु शीला महाराणीचं मोल आणायचं! राणी येसब
ु ाना 3तCया
भोवती #दkणा घालायला लावायCया, असंच ना?
कबजी : ते काम तळ
ु शीचं! 3तनं राजांचं Pंग
ु ीनं प?क`न,
ृ ारभोग दासीपण Kवखष
नवmयासकट
माशीलाह

साबाजी-हरोजीला
उडावंसं

वाटतंच!

आ\हान
ते\हा

दलेलं

संभूराजांCया

आहे च!
या

िजवबा,

घार#माणं

तुळशीदास

#करणातून

आप@याला महाराजांचे कान फुंकून ?या साबाजी-हरोजीला अंधारकोठडीत कBडून
मारता आलं, तर तसा #यi करायला हवा! gचलटानं समु ओलांडSयाइतकं हे
कठTण असलं, तर ते करायला पाहजेच!
िजवाजी : बरोबर! शेवाळलेल *शळा वरकांती हरवीगार दसल, तर ती पाय
टाकणाmयाची तोडफोड ह करणारच!
कबजी : (पाहून) हुशीयार! ते पहा तुळशीCया कंठा*लंगनात मगूल झालेले
संभूराजे, मnाCया मKत गुंगीत इकडेच येत आहे त!
संभाजी
ाजी : (तुळशीCया तBडाला मnाचा पेला दे त) तुळशी नवmयाCया सुखावर पाणी
सोड@यावाचून :#यकराCया सख
ु ाची #ा ी होत नाह! फळाची आशा धरायची
झा@यास फुलाची आशा सोडावी लागते! दलवर गल
ु ाबी शराब घेऊनह तुYह अशा
)खन का? चंदनाCया झाडाला, सुवा*सक फुलं दसत नाहत Yहणून कोणी )खन
झाला आहे काय? बोला?
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तळ
ु शी : राजसा, काय बोलू? इथं आ@यापासून माझं मन :वकाराधीन होत नाह!
लाकडा#माणंच मायेची पेटती आग, माणसात असते. (सुKकारत) लोकरवाचून
कांबळा आ)ण मातीवाचून गोळा, अशी माझी तmहा चालल आहे ! जीव वासनेनं
आकळला जात नाह! मदन मोहात, गुंतत नाह!
संभाजी : का बरं ?
तळ
ु शी : जनरतीचं भय! रायगडCया रणमदा6, तूफान दया6तून तुळशीला तारलं! पण
महालात@या मंचकावर लोळताना अंगात कसलं तर वारं *शर*शरलं! राजांCया
मांडीवर साकसुरत या तुळशीला कस! बसता येईल? भर@या कंु कवावर मळवट
भ`न, सती जाणाmया महासतीची ओट, खणा-नारळानीच सवाtणींना भरावी
लागते? िजता नवरा सोडले@या रांडवानं न\हे !
संभाजी : तळ
ु शी, समजलो आYह! तल
ु ा मWया गणगोताची भीती वाटते. तर मग
तल
ु ा पराणी करSयाकरता, सगXयांचं *श]या6#माणं *शरकाण करायचा आYह
कबजीमाफ6त हुकूम सोडतो! कोण आहे 3तकडे?
कबजी : (िजवाजीसह एकदम #वेश करत) आYह आपलेच आाधारक! ना
:वtणुः पgृ थवीप3तः! भगवान Pी:वtणूला गOडासारखा दस
ु रा भ कोणता असणार!
िजवाजी : महारज, :वषार शेषासारखा भगवंताचं दाKय?व प?करणारा पाताळयं.ी
गुलाम p.भुवनांत झाला तर तो एकच.
संभाजी : अरे वा! या *ससाधकाCया जोडीनं आYहाला कोणता मनसुबा सांगायला
आला आहात!
कबजी : राजे, दया6सागर दौलतराव खवळला, तो सूडाCया #3तेनं परांगदा झाला
आहे !
संभाजी : हमालयाला थंडीतापाचं भय नसतं! सूया6ला उtणता बाधत नाह! ?याCया
जागी नवीन नेमणूक करा!
िजवाजी : दे हू द रची अजo, महाराजांCया चरणी सादर करत आहे !
संभाजी : एकदम मंजूर.
कबजी : राजांचा 3नण6य :वचार आहे ; कारण सNयाCया आप@या या राजवटत, िजवाजी : (मNयेच) डो]यापेkा हाताCया मनगट रगाचीच, आजCया मराठT
1रयासतीला अ?यंत ज`र आहे ! कारण काळाCया हाताCया पंजातच Kवगा6चं अरSय
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करSयाचं सामय6 असतं!
संभाजी : आYहाला वेदांत नको! वKतुिKथतीनं जे करायचे असेल, ते करा!
धावणाmया

ढगाबरोबर,

आकाश

पळत

नसतं!

तुळशी,

तुझा

दब
ु ळा

दौलती,

साहसश
ू य झाला Yहणूनच परांगदा झाला! तुझं बा*शंगबळ िजवंत असून मेलं!
ते\हा ?याCया िज?या नावाचं सुतकUKनान करSयाकरता, चल आपण दोघेह
गंगासागरात Kनान करायला जाऊ!
तळ
ु शी : (जाता जाता) दब
ु ळा दौलती परांगदा झाला! तुळशीचा माग6 3नtकंटक
ठरला! आंधXयाCया हाती, सोयाचा मेOपव6त लागला! पण तो ठे चाळतच वाटचाल
करत मेला! षंढाहाती प3§नी गवसल; पण ती वांझ राहून मेल! या तळ
ु शीला
अशी गत क`न fयायची नाह! राजसा, गंगासागराकडं लवकर चला! मला
दौलतीCया िज?या मुडnाचं 3तथं तप6ण करायचंय! रायगडCया राजाCया गXयाला
*मठT मा`न, िजवंत पतीचं :पंड#दान 3तथं जलUडा करत पुरं करायचय! राया,
आटपा लवकर! गंगासागराकडं लवकर चला!
(तळ
ु शी बेहोष बनून आत जाते)
संभाजी : सुंदर मख
ु चंावरचा कलंक बहुधा दस
ु mयाCयाच वाटणीस जात असतो!
नामवंत नवmयाची 8कं मत ?याCयाकडे फ 3नरखून पाहाSयापुरतीच! कबजी,
आटोपती fया ह आमची मुलाखत.
कबजी : गोवेकर 8फरं bयानं आप@या मराठT मुलखावर चाल केल आहे !
संभाजी : गो\यावर आYह उnाच Kवार करणार आहोत! तुYहह आमCया बरोबर
Kवारतच राला हवं! पाSयाची लाट वेगानं जर 8कनाmयावर आदळल, तर ती भू#दे शाची आमक ठरत नसते! पुढं बोला?
कबजी : महाराजांनी, #ेमवेeया बनले@या सेनासागर रायाजी मालुसmयासंबंधी काय
:वचार केला आहे ?
संभाजी : *शवबाचा *शपाई राया आहे ! तो इtकाचा बेदद6 गडी! आमची खा.ी आहे
कU, तो आप@या प:व. #ेमवेडातच आमCया महाराणीसकट महारा¡रा{याचं –
तुमCयापेkा अgधक संरkण करल. ?यासंबंधी lह बोलू नका!
कबजी : महाराजांCया बmयावर हरोजी फरजंद, साबाजी *शरके ह जोडी ठTक
दसत नाह!
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संभाजी : कशाव`न तुYह हा संशय घेता आहात?
कबजी : गोषात तशी दफ
ु ळीची गडबड कुजबुज?या कानानं मला समजल आहे .
साबाजी *शरके यावेळी मासाहे बांCया अंतम6हालात –
पडnात
पडnात-साबाजी :

*शवरायाचे आठवावे `प ।
*शवरायाचा आठवावा साkेप ।
*शवरायाचा आठवावा #ताप । भूमंडळी ॥

कबजी : ऐकलंत महाराज! मासाहे बांCया कानी लागून साबाजी *शरके राजांCया
भेटला इकडेच येतोय! ते\हा आYह इथून जाणंच इ9! चला. िजवाजीपंत आपण
आप@या ठरले@या :वO दशेनंच गेलेलं बरं . (कबजी व िजवाजीपंत हे आत@या
सदरे त गे@यावर साबाजी, बालराजे शाहूसह #वेश करतो)
()खन म
ु े न ं)
*शवरायाचे कैसे बोलणे । *शवरायाचे कैसे चालणे ॥
*शवरायाची सलगी दे णे । कैसी अस} ॥
सकल सख
ु ाचा केला ?याग । क`नी साgधजे तौ योग॥
रा{य साधनाची लगबग । कैसी केल॥
?याहू3न करावे :वशेष । तरच Yहणवावे महापO
ु ष ॥
या उपर आता :वशेष । काय *लहावे ॥५॥
काय बोलावे. वा! Pीसमथाचा हा केवढा हा अनुह!
संभाजी : साबाजी साबाजी : (कोपरापासून हात जोडीत) संभूराजे, अलम मराठे शाहCया व
ृ इमानी
चाकराचा हा fया कोपरापासूनचा हा अखेरचा दं डवत!
शाहू : (न बोलताच आप@या कमरे ची छोट तरवार उपसून 3तनं वंदन करतो.)
संभाजी : अरे , वा! आज आमCया बालराजांनी आYहाला तरवार उपसून वंदन केलं!
Yहणजे आमCयाशी या बालवयात यु करSयाची इछा झाल असं आYह शाहूराजे
मानायचं, होय? बरं बुवा! नका बोलू आमCयाशी! साबाजी, रा¡गुO समथानी
आYहाला *लहले@या प.ाचं Kमरण आजच अचक
ू तुYहाला का बरं \हावं?
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साबाजी : संभूराजे, दे शहत पाहणारा आप@यासारखा साव6ज3नक माणूस आ)ण
खाजगी जीवन जगून दे श संरkण करणारा आमCयासारखा सामाय माणूस यांCया
लयांत जसजशी जबाबदार मोठT असेल, तसतशी इCछा मरत जाते! कत6\यkम
`k

आयुtय

हे

3न1रCछ

आयुtयातील

3नtकाम

8याशीलवw
ृ ीला

:वज3यनी

करावयास हवे! कारण सवा6?मक परमेyर हा 3न:व6कार आहे ! आ)ण राजा हे
परमेyराचं जडz9ीला दसणारं Kथूल पण \यापकतम Kव`प आहे ! सारांश, राजा
हा जगाच इCछा:वरहत उपभोगश
ू य Kवामी आहे !
संभाजी : असेल! पण हे त?व तुYह आYहाला पटवून दे Sयाचं आज कारण?
साबाजी

:

एकच

आ)ण

तेह

थोर@या

महाराजांचं

राजधम6पालन!

कठोर

याय3न©ुरतेत झालेलं ?यांचं ते ªतपालन! *शवरायांचं ‘शभ
ु ावसान’ होताना ?यांना
आप@या :प?याची शहाजीराजांची आठवण झाल! आज बाळाजी आवजी gचटणीस,
माWया बोलाCया साkीला नाहत! सजराजे आ)ण gचटणीस, दोघेह Pीसदग`
ु
समथाचे *शtय! आपल मंज
ु ह Pीस{जनगडी दोघांनीच थाटात केल! संभरू ाजे,
तुYह gचटणीसासारxया {ये© आ)ण Pे© म?ु सnाला, ?या कंगाल कबजीCया
सांगSयाव`न

हwीCया

पायी

जीवं

मरलं!

कडेखांnावर

gचटणीसांनी

राजांना

खेळवलेलं! *शवबांनी *मळ:वले@या दै वी संपwीCया मुलानं सैतानी :वलासात राkसी
Pंग
ृ ार चाल:वलाय!
संभाजी : दै वी संपwी! साबाजी, दै वी संपwी आबासाहे बांनी *मळवल Yहणता,
Yहणजे ?यांनी केलं काय? राजगडावर अनायासे सोयाCया मोहरांचा वषा6व झाला,
?यालाच दै वी संपwी मानावयाची काय?
साबाजी : अरे रे! संभूराजे अशी कशी हो तुमची मती चळल आ)ण वw
ृ ी कृतfन
झाल!

मरताना

सजराजांना

आप@या

:पतऋ
ृ णाची

आठवण

झाल

आ)ण

मरणघडीला राजांची दे ववाणी अंतरा?Yयातून #गट झाल! शंभूला पहाXयाहून
आणता, तर बरं झालं असतं! ?याची #कृती फार उ! *शवाय तो आमचा {ये©
पु. आहे ! युवराज आता आमCया दौलतीचा धनी! चाळीस हजार होनांचा पुणे
महाल! कया6त मावळचा तीस गावांचा Kवतं. मोकासा! आYहाला महाराजांकडून
शहाजीराजे :प?याकडून *मळाला! ?यावर एक कोट होनांचं रा{य आYह पैदा केलं!
भगवंताचं दे णं! समथ6चरणी समप6ण केलं; पण ते दासमाऊलनं ?यागाCया भग\या
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झ}eया3नशी आमचं आYहाला परत केलं! रा¡गु`नं दै वी संपwी ह – मोk मागा6त
मोह नसले@या, धम6शील राजाला वाटचालची – मशाल दाख:वल खर; पण 3तला
दवट लावून सव6Kवाची होळी करणार पापी पु.ाची करणी उमगल! सजराजांना
मरणघडी दसल! *शवबा gचटणीसाना इषारा दे त मराठशाहचं भाकUत वत6वू
लागले! gचटणीस, गड, कोट, लtकर, पागा *मळ:व@या! उमnा माणसांची पण
संचणी

केल!

PीरोहडेyराCया

समोर

हंदवी

Kवरा{याचा

केलेला

संक@प

दे वाlाणांCया आशीवा6दानं, साधूसंतांCया तप«यनं, प3तªतांCया पुSयाईनं पूण6
*सNदस गेलेला आहे ! आYह उगाच 3न*मwमा.! तुYह सारे सू आहात! कळे ल
तसा #यi क`न रा{य आ)ण धम6 रkावा! बाळाजी, आमCया मागं Kथीती नीट
दसत नाह! यायानं चला! रा{य 3नना6यकU न होईल असा कारभार करा! औरं bया
टपून बसला आहे , एक:वचारे वागा! संभू उ, उतावळा तापट आहे ; पण तो जंगल
शेराशी झBबी खेळेल, असा आमचा बहाvर बेटा आहे !
संभाजी : आYह उ, उतावळे , तापट आहोत Yहणूनच आबासाहे बांशी वैर
करSयाmया ?या औरं bयाचा चौरं bया क`न ?याला या रायगडCया दरवा{यावर
उफराटं टांगSयाची आYह *भtम#3ता केलेल आहे !
साबाजी : संभूराजे, आप@या या #3तेचे बोल ऐकून, ऐशी वषाCया या साबाजीचा
जीव हरकला! कानावर अमत
ृ ाचा मेघ गज6ला! वाmयाCया लहरवर येणारा सुगंध
Yहाताmया

मनाला

आमCयासारxया

आनंदाCया
सामाय

माधवीत

झा@यागे@या

दसला!

पण

राजे,

काम,

ोध

Yहाताmयालाह

िजथं

पाSया*शवाय

बुड:वतात, आगी:वना जाळतात, शा:वना मारतात; 3तथं त`ण :वलासी राजाचा
अधःपात कुणी वणा6वा? माफ करा धनी अगर क`ह नका! पण साबाजीCया
िजभेला खोयाची लई चीड आहे ! मांस, मnाद मादक पदाथाचा खुराक! मायावी
मदराkीCया मोहक आ*लंगनाचा गळफास. संभुबाळा, नवरiाचा हार समजून तू
गXयात कवeया :वषार सापाचा :वळखा घेतलेला आहे ! )झंगून पड@यावर
p.भूवनात त@लन झा@या#माणे वागू नकोस! बदफै@या#माणं बोलSयात काय
अथ6? राजा, तुWया चालले@या रोजCया वागणुकUचं वण6न कर पाहू? पापांची वाट
सु` झाल कU, िजवंतपणीच माणसाला नरकयातना भोगा\या लागतात! हा माझा
Yहाताmयाचा इशारा नीट लkात घेऊन, राजधमा6ला Kम`न वाग! (शाहूस) चला

37

बाळ राजे! (जाऊ लागतात)
संभाजी : साबाजी, थांब! धयाचा उपमद6 क`न चाललास कुठे ? तुWया Yहाताmया
कुडीतला #ाण आ)ण ?याचा उरला सुरला yास हा आYह अwाच अंधारकोठडीत
कBडून तो कायमचा बंद करणार आहोत!
साबाजी : (बे8फ8करनं परतत) काय, राजा! तू या साबाजी *शर]याला कैद क`न
अंधारकोठडीत मारणार?
शाहू : अश]य! साबाजी बाबा, हा तुमचा gचमुकला बाळराजा, या आप@या
तरवारनं तुमचं संरkण करSयास पण
ू 6 समथ6 आहे .
संभाजी : #?यk आप@या :प?याCया आेची अवा क`न या थेरeयाचा –
शाहू : (तरवार उपसून) हं , सबरू ! साबाजीबाबांना एका शदानं जर दख
ु वलं, तर
राजमख
ु ातल दा` :पणार ती जीभ मला छाटावी लागेल! बोला पाहू परत!
(साबाजीस) साबाजीबाबा, बKस झालं इथं थांबण! भाजलेलं बी जमीनीत पे`न का
कुणी पीक काढतात?
संभाजी
ाजी : पहा पहा साबाजी! हा आमचा पोटचा गोळाह कडाडले@या :वजेCया
लोळा#माणं अंगावर झेपावू लागला! ह सार तुझी आ)ण आमCया राणीसाहे बांची
फूस! बाल मनात :वषार फु?कारांचे अंकुर तुYह दोघं Oजवीत आहात!
साबाजी : कासवी ह कृपाz9ीनंच आपलं पोर पोशीत अस?ये! सूय6 आ)ण तेज
3नराळे कोण करणार? उमल?या कळीतच फुलांचा मधुर सुवास दरवळत असतो!
बालराजांना :पत3ृ नंदा *शकवीत असेन, असे जर राजांना वाटत असेल तर मग
आwाच मला कैद करा! पण मला वाटतं, तस संभूराजे तुYह करSयास धजावणार
नाह! कस ते आता आठवण झाल, Yहणून सांगतोच माझा दौलती या बाळराजाCया *शणंचाच होता. gचमणा जीव, पतंगाCया खेळात
दं ग झालेला! इत]यात सजराजे शेतवाडीहून घर येतावxत दौलुCया पतंगानं
तुफानी वाह?या वाmयाबरोबर आKमानात gगर]या घेत घेत गोता घेतला आन
तुटले@या दोmयाचा गुंता, थोर@या महाराजांCया पायाला *शकार जाXयागत pबलगून
राहला. मटकन सजराजे खाल बसले! आ)ण वावडीCया दोराचा पायाला पडलेला
गुंता सोडवायला लागले! संभूराजे साkात आप@या जमदा?याला, श.ूची जाळी
तोडून हां हां Yहणता, हातावर तुर दे त 3नसटSयाmया Pी*शवाजीमहाराज छ.पतींना,
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माWया पोराCया वावडीचा गुंता िजथं लवकर सोड:वता आला नाह. 3तथं मn
आ)ण मदराkीCया मोहजालात फसलेला, पण सजराजांचीच ‘pब`दावल’ घेऊन
*मर:वणारा गोlाण #3तपालक PीमC.पती

संभाजीमहाराज हा मला कोण?या

पुSयाईCया जोरावर कैद क`न अंधारकोठडीत ठार करणार?
शाहू : साबाजीबाबा, आजोबा! चला \हा पुढं! (तरवार उपसून) तुYहाला या तुमCया
बाळराजांचा हा हुकूम आहे ! तुYह इथ@या :वषार वातावरणात फार वेळ थांबून
अमत
ृ ाचे बोल, वाmयावार दवडू नका! कारण, वायुला अंधारकोठडीची *शkा कोण
दे णार? चला \हा पुढं Yहणतो ना?
(शाहू तरवारनं साबाजीला मग6 दाख:वतो. तो 3नमट
ू पणे चालू लागतो.
संभाजी सखेदा«य6 करत अKवKथ व बेचैन होतो.
हु]]याची नळी तBडात घेऊन पीत बसतो)
(पडदा पडतो)
_________________________________________________________
___
#वेश पाचवा
(Kथळ: रायगडावरल थोर@या महाराजांनी काशीची गंगा व रामेyरचा सागर
एकवटून

3नमा6ण

केलेले

रा¡तीथ6-गंगासागराचे

महाारावर

चौघडा

वाजं.ीचा

नौबतखाना! महाारावरल दश6नी दोन भ\य पुतळे शहाजीराजे व *शवाजीमहाराज
यांचे. ?यावर सुंदर फुलबाग. आसपास 3नसग6रYय वनPी. गंगासागरात जल:वहार
करSयाकरत संभजीराजे तुळशीसह आत उतरत असलेले लांबून Kप9पणे दसतात.
यावेळी महाारावर दया6सागर झालेला दे हू द र हा एकटाच तरवार3नशी सश
पहारा करत येरझारा घालत असतो)
दे हू : दया6सागर बनले@या या दे हू द रCया दै वानं, कशा डBबाmयाCया कोलांया
उeया सु` के@या आहे त बघा! मला पोहायला येत नाह Yहणून संभूराजांनी इथं
पहारा करायची ह *शkा दल! मला काय माहत, कU मी कधीकाळी या
मराठे शाहCया आरमाराचा दया6सागर होईन! पण आता आल का पंचाईत?
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लहानपणी आमचा ‘बा’ Yहणायचा कU, बेटा दे हू! आरं तालमीCया आखाeयात
इरबळ लाल मातीत तBड खुपसून शहामग
ृ ावानी बसSयापेkा, जरा वाईचं नदCया
पाSयात डुब
ं त राहून पोहायला शीक! YहाताmयाCया तBडाची बोळकU बwीशी, आज ह
मला बाजारबुणbया *शपाई-गeयांवानी लाचारत भोवलय बघा! (:वचार) *शवाजी
महाराज, असं कधी गरतीबाई बरोबर घेऊन, पोहायची मजा लुटत होते, हे कुणी
मला आजपावेतो सांgगतलंच न\हतं! ते मला आज संभाजीराजांनी तुळशीला या
गंगासागरात आणून छान पटवलं! बKस! ते काह नाह! पोहायला उnापासूनच
गडाखालCया नागझरत *शकायला हवं! कारण, मराsयांचा आरमाराचा दया6सागर,
आ)ण बेडकांCया डब]यातह ?याला पोहता येऊ नये, Yहणजे ]या बात है? उnा
जर चांदणीनं या तळ
ु शीबाईवानी संगं घेऊन पोहायचा ह धरला, तर माघार
fयायची मी? छत! पोहायला *शकलंच पाहजे! (गंगासागराकडे पाहत) जरा पाहू का
महाराज तळ
ु शीला कसं घेऊन पोहतात ते? (तसं करणार, तोच)
िजवाजी : (#वेश क`न टाळी वाजवीत) शू शू हां हां बेटा, दे हू! अरे महाराजांची
तळ
ु शीबरोबर चाललेल जलUडा पाहू नकोस! अरे , वेeया ते महान पाप आहे आ)ण
?या पापाला ताबडतोब #ाणां3तक *शkाह आहे ! मागं 8फर, नाहतर महाराज
इथ@याइथं तुला या गंगासागरात गXयात धBडा बांधून बुड:वतील ना? वेडा कुठला!
दे हू : (परत जागेवर येत) पंत, राजाचं पोहोणं पाहाणं, हे मोठं पाप आहे ?
िजवाजी : होय बेटा! महाभयंकर पाप आहे अरे , वाOळानजीक एक. खेळणार
नाग-नाgगणीची जोडी आ)ण पाSयाCया सरोवरात जल:वहार करणार, मदोमw
हwी-ह:wणीचा #णयशग
ंृ ार जर कुणी पााला गेलं, तर ?याचा मरणकाळ हा
ओढवलाच Yहणून समज!
दे हू : (gचडून) अहो, असं होतं, तर मला तुYह दया6सागर का केलं?
िजवाजी : आKते कदम बेटा, दे हू! असा gचडून वद6 ळीवर येऊ नकोस! हे संभूराजांचं
रं गेल राजकारण आहे ते\हा ?यातील खातेवाटप माणसाकडे सोप:वताना, ?याची
अ]कलहुशार ह आYह pबनखचo खा?यातच जमा करत असतो! राजाेची अkरं
कातeयाCया तुकeयावर जर असल तर साmया गो9ी आYह “मं.ीमंडळ” सहजच
हKतगत करतो! आमCया मनात उnा जर आई अंबाबाईCया नावानं हातात माळपरडी घेऊन जोगवा मागणारा चतुःPंग
ृ ीवरचा नवरा.ातला तत
ृ ीयपंथ माणूस, -
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दे हू : (मNयेच) Yहणजे कोण हो पंत तुYहच का?
िजवाजी : अरे , तत
ृ ीय पंथी Yहणजे माणूस नसलेला माणूस, *शखंडी-हजडा,
आYह ?यालाह रा{याचा सेनासागर बनवू थोड]यात, उदरातला गभ6 जसा मातेचं
वय पाहत नसतो, तसा नेमणूक करताना शहाणा व मूख6 हा भेद आYह
राजकारणी लोक लkात घेत नसतो, समजलास ना?
दे हू : (पाय धरत) या सदगुOचरणांजवळ मागणं आहे ! पंत, मलाह तुYह नसतीच
उपाधी पाठTस लावून दल. यापेkा, सेनासागर बरा; पण हा दया6सागराचा मान
Yहणजे आंधXया घोeयाव`न घोडदौड करत लंगeयान, फeया3नवडुग
ं ाचा फड,
साफ करSयासारखा आहे ! एकसारखा आखाeयात@या तांबeया मातीत लोळून,
आडमाप शरर मा. वाढवून बसलो! आता मला पोहायला कसं येणार?
िजवाजी : हाwेCया! ?यात रे काय? मी तल
ु ा चांगलं पोहायला *शकवीन.
दे हू : (अधीरतेनं) कसं-कसं?
िजवाजी : (*मिKकलपणात) अरे दोन भोपळे दोह हातांनी घ दाबून धरायचे
आ)ण वर पलथं पडून, नस
ु तं पाय हालवीत राचं कU बKस, आलंच पोहता!
दे हू : अKस Yहणता? तर मग पंत, घर गे@यावर मी दोन भोपळे घेऊन आज
रा.ीतूनच पोहायला *शकतो बघा!
िजवाजी : कुठे ? अरे , अडाSया, गादवर न\हे , पाSयात, नदत, सागरात!
दे हू : अहो पण तुमCया डोXयांत – छे , बोलSयात ‘पाणी’ न\हतंच मुळी!
िजवाजी : ते वारं वार #संगान पहावं लागतं! माशांचे दःु खाPू, पाSयात पाहूनह
कोणाला दसत नाहत! ते लkात fयावं लागतं! संसाराला भवसागराचं भय
दाखवावं लागतं! चांदणीसारxया पाणीदार डोXयाCया सुंदर तOणीला पाणी पाजावं
लागतं! तुलाह आप@या डोXयातून पाणी काढाव लागेल. समजलास, बेटा दे हू!
दे हू : अहो, चांदणीकरता मी Kवग6-पाताळ एक करन! डोXयांतलं पाणी माझचं
काय, पण पंत तुमCयाह डोXयांतलं ते खलास करन.
िजवाजी : असं Yहणतोस? तर मग ती पहा चांदणीच इकडे ये?येय! बेटा दे हू,
सावध रहा. (इकडे कान कर) आता इथं मोठं महाभारत रचलं जाणार आहे !
महाराणी येसुबाई इथं येणारसं दसतंय!
दे हू : कशाला? राजांचा जल:वहार पााला कU तुळशीला पाणी घालायला?
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िजवाजी : कदाgचत दोघांनाह चांगलं पाणी पाजायला येत असतील! बेटा,
आबासाहे बांCया

कारकUद|त

या

गंगासागरात

ठरा:वक

सोवXया

lाणांनाच

सोवXयान तांयाभर तीथ6 आणावयाची मोकळीक होती! ?याला आत पाय सुा
धुता येत नसत! अरे , फार काय पण, मरणोwर खुv थोर@या छ.पतींCया अKथी ,
इथं टाकायचा बाळाजीपंत gचटणीसांनी आह धरला; परं तु ?या शेवट काशीरामेyरच :वसज6न करा\या लाग@या! आYह मा. सोयराबाची हाडं , रा.ीतून या
गंगासागरात टाकल आ)ण काशी-रामेyर या.ेचं पुSय, हजारो होनांचा खच6 सरकार
खिजयाCया माथी मारला! आYह ?यावेळी पैसा खा@ला; पण ?याचं पाप आज
आता उघडं पडणार आहे ? जरासंधाCया हाडाचे फासे, कौरवांना अनक
ु ू ल दानात
पडले, ततच सोयरा मातोPींची हाडं. आजCया या तळ
ु शीCया नbन अjयंग
Kनानामळ
ु ं संभरू ाजांना रायगडला रामराम करत, रामचंाचा वनवास प?करावा
लागणार आहे ! Yहणून Yहणतो, अ]कलहुषारनं पहारा कर! पण वेळ, #संग बांका
वxत पाहून पलायनाचा सोपा माग6 प?कर! (पाहून) ती पहा, चमकती चांदणी
जवळ येऊ लागल! हा ताईत, गंडा दोरा जवळ ठे व. Yहणजे ती तझ
ु ी होऊ लागेल!
जातो मी! आKते कदम, बेटा दे हू! आKते कदम! (जातो)
दे हू : (पाहत) अहाहा! या श
ु ाCया चांदणीजवळ चांदची पंचारती दस?येय!
कदाgचत ती मला या दया6सागर दे हू द रला ओवाळायला आलय कU काय?
मदनमKत चालनं ह आभाळातल चांदणी इकडं येतीया :लावणी
pबजलवानी चमकत ।
ह1रणीवानी ठुमकत ।
वा3घणीवानी लबकत ।
आल नाgगण जणू ह सरसरा।
हा दया6सारं ग सामोरा हो जी ѕ ѕ ѕ ॥
रं गाचा ढं ग दा:वती हो
डोXयांचा घाव मा1रती।
गरगरत डोळे 8फर:वती हो!
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हाय! हाय! qदय फोडती॥
सखा असा खुबसुरत ।
मदनावानी लकाकत ।
स\या6नार उसासत ।
कोण करल मझी बरोबर ।
आवो राव सांगा
कोण करल मझी बरोबर ।
ह चं कोर नवर हो – जी जी

ѕѕѕ ॥ १ ॥

(चांदची पेटती पंचारती घेऊन चांदणी पुढं येते.
दे हू आकशाकडे पाहात मनाशीच बोलू लागतो)
सागराCया खळाळाची लगबग, चांगल खळाळावी Yहणून का चंाचं चंचलपण
चमक?या

चांदणीनं

खेळायला

fयावं?

वेडे,

अग

आकाशात@या

चांदSयांना

पा1रजातकाCया फुला#माणं प
ृ वीवर सडा टाकता येत नाह! Yहणून Yहणतो, हे
चांदणे! चांगलं आकाशात चंाजवळ राचं सोडून या दगडामातीCया धरणीवर
कशाला ग बये उगवलयास?
चांदणी : (?याCयाकडे पाहून) ऑ ं कोन ो धटंगण हथं उभा राहून, वायू
झा@यावानी बरळतुया? ए कोन हैस रं तू?
दे हू : (रागानं) तू कोण आहे स? हथं का आलस? सरकार सह-*श]]याचा परवाना
आहे ?
चांदणी : (सा«य6) तू मला परवाना इचारनारा कौन हैसे बाबा!
दे हू : मी या मराठT आरमाराचा दया6सागर दे हू द र!
चांदणी : (हसत) कोन? इरबळ लाल मातीत माकडावानी तBड रं गवून, मैदानमाप
छातीचा, आडमाप बोलणारा उनाड पोर दे हू? समnा गावचा उतारा! कवापासनं
दया6सागर झालायस?
दे हू : अग, दया6सागर दौलतरावाची तुळशी संभूरा{यांCया गळी पडल. आ)ण ?याची
ह pबOदावल मला कबजीबाबाकडून *मळाल.
चांदणी : अन ती तू 3नलाजmयासारखी प?करलस!
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दे हू : प?करायला पाहजे! अग मला *शवाजी \हायचं, तर अगोदर दया6सागर, मग
सेनासागर कU थेट छ.पती *शवाजी महाराजकU जय!
चांदणी : दे हू, तू लई भोळा आन सरळ सीधा माणूस हैस बग. तवा तुला थोर@या
राजावांनी छ.पती \हावसं वाटत असेल, तर ?या कलुषा कबजीची संगत सोड! नाय
तर उnा तुझं लगीन झा@यावर, तुजीबी बायको ?यो पळवूनशान संभूराजाची राख
करल राख!
दे हू : खरं ग खरं ! बरं झालं कU, अजून मी pबन लbनाचा पेहेलवान गडी राहलो
आहे ! नाहतर माWया बायकोशी संभूराजांनी डोXयांदेखत असाच जल:वहार मला
पहाmयावर ठे वून दाख:वला असता! ते काह नाह! मी हा 8कताब आwाCया आwा
िजवाजीपंताकडं जाऊन परत करतो!
चांदणी : थांब! असा एकदम उतावळी घाई क` नंगस! जरा दमादमानंच तू आन
मी एक. संगनमत क`! Yहोरं कसं कसं वागायचं ते ठरवू! हे बग, आपून
एकमेकांCया इCयारा-इचारानंच वागू!
दे हू : बरं य! पण चांदणे, आपण दोघांनी कुठं भेटायचं? ते सांग ना.
चांदणी : ?ये मी तुला गडाखालCया एका दरतल जागा, उnा सांजची दावून ठे वते!
अन मंगच आपुन आपलं पुढचं मनसुभं रgचत राहू. मा. सांगून ठे व?ये कU,
फंद8फतुर कOनयान मला फसवलंस तर या चांदणीकडून तुझा मुडदाच पडेल! है
अट कबूल?
दे हू : एकदम कबल
ू ! पण मला *शवाजी महाराज कसं \हायचं ते *शकव.
चांदणी : *शकव?ये! पन तू अगोदर हा बुXयावानी प?करलेला पहारा सोड आन
जरा वाईच मदा6वानी वाग! घडीभरानं मांसाहे बांCया मुदपाकखायात मला येऊन
भेट. (चौघडा नौबत वाजू लागते) हं, पळ हथनं.
दे हू : (जाता जाता) पण काय ग सजणे, ह चौघeयाची नौबत एकदम का बरं
वाजू लागल?
चांदणी : दे हूराया, अरं नस?या पंचायती करायची हथं ह वेळ न\हं! “नवरा
बायकोचा झगडा आन राजवाeयावरला चौघडा” कवाबी वाजतो अन बंदबी पडतो!
नीघ जा राया पळ काढ लवकर.
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दे हू : (Kवगत) काय राया! पंताCया 8कमयेचा पडताळा, #?यkात छान पटला! बोल
बजरं गबलकU जय! छ.पती *शवाजीमहाराजकU जय! (ओरडत गज6त आत जातो)
(तो गे@यावर महाारावरल चौघडा नौबत जोराजोरानं झडू लागते. महाराणी
येसुबाई ा बालराजे शाहूसह #वेश करतात. व राजांना ओवाळSयासाठT ?या
चांदणीजवळची पंचारती घेऊन तलावाCया काठावर शांतपणे मौन ध`न उjया
राहतात! तोच जलUडा संपवून संभाजीराजे तुळशीसह वत6मान होडीतनं काठावर
पाय ठे :वतात न ठे :वतात; तोच पंचारते घेऊन ओवाळायला आले@या महाराणी
येसुबाई, या 3तथं उjया असले@या दसतात. संभूराजांCया नजरे वरची :वलासी
3नशा एकदम उतरते. ते व तळ
ु शी चकUत होतात! चौघडा-नौबत बंद पडते. सव6.
गंभीर वातावरण होते!)
संभाजी : (गांभीया6त) महाराणीसाहे ब, आप@या हातात ह पंचारती? आजच इथं
ओवाळायला यायचं कारण?
येसुबाई : प3तªता राीपणाचं कठोर कत6\य! कुलधम6 कुलाचाराचं प:व. ªतपालन!
परामी भोस@यांCया घराSयातील राSयांनी आपाप@या शरू वीर पतींना रती1रवाजात
दलेल ह मानवंदना. (संभाजी एकUकडे तBड 8फर:वतो, तर तुळशी चरफडत मुठT
वळून दातओठ खऊ लागते.) हं , महाराज, या मंगल#संगी खाशा Kवारनं माझी
3नराशा क`न नये! इकडे तBड करा. मी या पंचारतीनं ओवाळून आपल z9
काढणार आहे ! Kवारंना, दै वानं बाळपणीCया खmया मात#
ृ ेमाला आचवून पोरकं
केलं! आई सती पुतळाईनं इकडचं लालन-पालन केलं! वाढ:वलं, परं तू तीह साNवी
सती झा@यानं आजचा हा आपला डोळे भ`न येणारा परामी Pंग
ृ ार ?याह
पााला िजवंत नाहत! बलवwर :वषयतtृ णाह आ?मसुखाला :वfन करत असते,
असा उपदे श करणारे मझे थोरले मामंजीह आज ह आपल अमोल कत6बगार
पाहून Kवारची पाठ थोपटायला हयात नाहत!
संभाजी : बKस करा राणीसाहे ब! आYहाला सव6 काह समजतंय!
येसब
ु ाई : पण मात#
ु ाचा पराम मायेपोट वेळेवर
ृ ेमाCया ीला, आप@या प.
दसत नाह!

बाणांचा सेतू Kवगा6पयत अजुन
6 धनुधा6र प.
ु ानं बांधला आ)ण व`न

भीमानं Kवगा6त य
ु क`न आईCया गजगौरªताला इंाचा ऐरावत पाठकुल घेऊन
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प
6 ाची z9 कढायची :वसरल! आजचा
ृ वीवर आणला! ?यावेळी कुंतीमाता भीमाजुन
हा आपला पराम मी ?याच तोलमोलाचा मानून आपल z9 काढायला इथं
ताटकळं त उभी आहे ! खरं Yहणजे आणखी पाच सुहा*सनींना बरोबर घेऊन मी ह
पंचारती ओवाळायला हवी होती! पण आप@या आPयाला असलेले सारे सरदार
आ)ण इमानी इ¥तदार मानकर, हे सरहvीवर पसरले@या चौफेर श.ूंना *मळाले!
मराठे शाहत ीयांCया शील संरkणाला मामंजीनी KवतःCयाच वत6नाने केवढं सूय-6
कवच घालून जबर दहशत बस:वल होती! क@याणCया सुभेदाराCया पाक मुिKलम
मुलला ‘आई’ Yहणून चोळी-बांगडी केल! द@लyरांनी बेगमेला पाठवून थोर@या
छ.पतींना दव
ु ाई दल!
(संभाजीला तळ
ु शी pबलगू पाहते तो 3तला दरू सारत राहतो)
संभाजी : (रागानं) माहत आहे ते सव6! पण ?या गतकाळCया गो9ींचा यावेळी
पक
ु ारा कशाला? केवळ या तळ
ु शीला पाहुनच ना?
तळ
ु शी : होय-होय! मला पाहूनच ह पंचारतीची उपरती आप@या या आवड?या
राणीला झाल आहे ! पण राया सम
ु ाहून गंगा जर 3नराळी असती, तर ती ?याला
*मळालच नसती, हे हला काय माहत?
येसूबाई : पती-पiीCया संवादात Pंग
ृ ा1रक रतीपेkा उजळ?या उपरतीच प:व.
होतात! ?यात पतीनं परीची इछा धरणं Yहणजे :वyाचा एकच घास घेSयाची
मूख6 हाव बाळगSयासारखं आहे !
संभाजी : (दरडावून) राणीसाहे ब लहानपणी थोर पुOषांCया 3नकट सहवासात राहून
कुणीह थोरवी *मळवीत नसतो!
तळ
ु शी : (संतापून चरफडत) राजीवा, सxया! या वेळी तुळशीCया गजबजले@या
अंतःस9
ृ ीला, आप@या या बडबडSयाmया लbनाCया बास9
ृ ीला आप@या अंतरCया
कोलाहलानं ग~प करा पाहू?
संभाजी : शांत रहा, दलवर! #शांत जलाशयात एकादा लहानसा अचेतन दगड जर
पडला, तर ?यात सारxयाच वतल
ु6 -लहर दरू वर एकाच आकारात पसरत जातात!
आमCयाह खंबीर मनाची िKथती,येसूबाई

:

(

मNयेच

शांतपणानं)

:वषयसुखाची लालसा, आहे

तशीच

धव
ृ

ताmया#माणं

कामोधाने
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अढळ

ठे वावी!

कळसाला यावी!

आ)ण

शग
ंृ ाराचा

पाठTराखा लोभ, हाच खरा पापाचा परमेyर आहे ! तो कामोधांना मोहाCया घर
#3त©ा दे त राहतो, हे मी जाणते! याक1रता जर Kवारनं, बाळाजी आवजी
gचटणीसासारxया महान लोकोwर पुOषाला कबजीकडून हwीCया पायी मार:वलं!
मातोPी सोयराबाना *भंतीत gचणून िजवं मारलं! हे सारे #कार झा@यावरह मी
Kवारंना या पंचारतीनं ओवाळायला आले नाह! माझा झालेला अपराध मी कबूल
कर?ये! पण आजचा हा आपला इंालाह लाज:वणारा र3त:वलासाचा Pंग
ृ ार,
कैलास*शखर गेलेला आहे ! या वेळी मी या पंचारतीनं आप@याला ओवाळलं नाह,
तर थोर@या मातोPी िजजामहाराणीसाहे ब, आ)ण सxया सासुबाई सईआई, ा दोघी
मला Kवगा6तून हसत राहतील! Yहणून Yहणते महाराज! आपण दोघेह 3न«ल उभे
रहा! मी दोघांनाह या पंचारतीनं ओवाळून, आपल अलाबला-काढून टाकते. हं करा
पाहू इकडे तुमची मख
ु कमलं! (दोघेह 3नOwर होतात)
संभाजी : रा)णसाहे ब, उपरोधानं तुYह ह आमची खप
ू च शोभा चाल:वल आहे ?
येसब
ू ाई : तसं खाशा Kवारला वटतं, इतकचं! पण अदभत
ू पराम गाजवून परत
घर येणाmया वीराला, या पंचारतीनं ओवाळSयाचा आप@या भोस@यांCया कुळात
1रवाज आहे ! शहाजीराजे , दौलताबादCया दरबारात विजर *मळवून परत आ@यावर,
िजजामातोPींनी यांच पंचारतीनं #थम ?यांची ओवाळणी केल! पुढं थोरले राजे
मामंजी हे द@लCया बंदवासातून Kवदे शी परत आ@यावर रायगडी पाऊल टाकताच
सईआCया ठकाणी, सतीचं वाण घेऊन धय झाले@या साNवी पुतळाआई, हच
पंचारती घेऊन ओवाळायला सामोmया गे@या!
संभाजी : पुवज
6 ांCया Kतुतीपेkा, समकालनाची ह होत असलेले 3नंदा तुळशी
माWया कानाला जर 3तखट वाटल, तर पण आमCया कानाला ह अमत
ृ ाची
मधुरवाणी गोडच वाटते! कारण माहा?Yयांचं मरण, हे प1रिKथत जीवमत
ृ ांना
नवजीवनच दे त राहते! तुळशी, बुीनं *मळ:वले@या सwा?मक साव6भौम?वाची खूण
जो राजमुकुट तो मKतकावर राहतो आ)ण काळाकडून कलंडलाह जातो! परं तू
qदयजय #ेमाCया Kवा*म?वाचं 3नदश6नभूत Yहणजे qदयावर Oळणार ह लbनाची
माळच! ते\हा, राणीसाहे बांCया दे खत अशी 3नल6{ज लाडात येऊन आYहाला
pबलकुल pबलगू नकोस! (3तला बाजूला ढकलतो) चल, हो दरू !

47

तळ
ु शी : (जवळ येत) का बरं ? मनी बाळगन
ू उरा पोटाशी धरले@या या तुळशीCया
राजहंसा! जवळ येSयात मझी काय चूक आहे ? सांगा!
संभाजी : तुळशी, बुीचा मान तुला lदे वाकडून उपजतच ह]कानं *मळाला आहे !
पण तो #ेमाCया, qदयाCयाह जगात बुीCया गण
ु ावाचून *मळावा, अशी अपेkा
करSयात #थम तुझीच चूक झाल! (दरू लोटत) चल, लघळपणानं अशी आYहाला
लगट क` नकोस! लांब उभी रहा! यावेळी तुझा कोमल Kपश6, हा आYहाला पेट?या
अंगारा#माणं वाटतो! खदरांगारासारखा खायला 3नघालेला दसतो.
येसूबाई : (:वनयपव
6 ) नका, महारज! तुळशीबाईना अशी दरू क` नका! ?यांCया
ू क
नावाचं पा:वय इतक मंगल आहे कU, भोस@यांCया कुळात, आजवर कोणी,
कधीकाळी केला न\हता; असा अलौ8कक पराम, आज आपण ?यांCया एका
ने.कटाkानं ऋ:-*सीCया #सनतेत *मळवून परत आला आहात! काशीची गंगा
आ)ण रामेyरचा सागर एकवटून थोर@या महाराजांनी रायगडावरल हे रा¡तीथ6, हा
गंगासागर 3नमा6ण केला, तो आता आप@या या Pंग
ृ ा1रक परामानं, आपण
उभयंतांनी पावन केलात! ते\हा थोर@या छ.पतींची आपणांवर Kवगा6तून पtु पव9
ृ ी
\हायCया अगोदर या आप@या येसूला ह पंचारती ओवाळायची सुवण6संधी nा!
नाहतर आप@या पूवज
6 ांCया उाराक1रता Kवारला हमालयावर जाऊन भगीरथ
#यiाची दस
6 ी-गंगा, या रायगडावर आणावी लागेल! Yहणून Yहण?ये,
ू र Kवधून
आता खाशा Kवारनं :वलंब न लावता माWया समोर समुख हसत उभं रहावं! ह
हातातल पंचारती पंच?वाला जवळ क` लागल.
(ओवाळायला लागणार तोच संभाजी महाराणीला वंदन करतो)
संभाजी : बKस! राणीसाहे ब, पुरे झाला हा शदाांचा मार! या मारानं {याचं
काळीज दभ
ु ंगत नसेल, तो क*लपुOषच Yहणावा लागेल! आज आमCया डोXयांत
झणझणीत अंजन पडलं! गौण Pंग
ृ ाराची उमादक बनलेल बेफाम धुंद आमCया
डोXयांव`न साफ उतरल! आ?म?वाची जाणीव झाल! केले@या वैष3यक करणीची
8कळस वाटू लागल! तुळशी तू वाट फुटे ल 3तकडे 3नघून जा! तुझा माझा संबंध
सुटला!
तळ
ु शी : काय? मला अशी फशी पाडून, जायला सांगता? कुठं मी जाऊ? का जीव
दे ऊ?
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संभाजी : बेलाशक! कारण, पतीचा आधार सोडताच िया प3तत दशेला पोचतात!
वेल वk
ृ ाला सोडताच, मातीत *मळतात! :वजेची अधोगती 3तला पाताळात नेऊन
सोडते!
तळ
ु शी : (संभाजीस #3तेन उvेशन
ू ) अKसं काय? पैशािCचक :वषयांधा, ीलंपटा!
नावाची मी तुळशी आहे ! लोखंडाची कांब वाकत नाह, पण वाकल Yहणजे मा.
कायमचीच! (रागाने 3नघून जाते)
संभाजी : (येसूबाईला वंदन करत) राणीसाहे ब, आYह महान अपराधी आहोत!
आYहाला kमा करा! ¥9 झालेला गंगासागर, वैदक lाणांकडून श
ु क`न fया!
आYह सांगाल ते #ायि«w fयायला तयार आहोत!
शाहू : मासाहे ब, महाराजांना #ायि«w nायचंच असेल तर हा गंगासागर; हे
रा¡तीथ6 – ¥9 के@याबvल रायगडाहून ?यांना हvपार करा!
(शाहू रागानं 3नघून जातो! दोघेह चकUत होतात)
अंक पहला सम
****
अंक दस
ु रा
_________________________________________________________
___
#वेश पहला
(Kथळ: PीसमथाCया आनंदभुवनातील चाफळ खोmयातील एक भयाण दर.
सूया6Kताचा समय. साबाजी *शरके, हा आप@या परांगदा झाले@या दौलतीCया
शोधात वणवण करत एकटाच #वेश करतो)
अंत1रkNवनी : समथा6gचया सेवका व पाहे ! असा सव6 भूमंडळी कोण आहे ?
जयाची *लला व)ण6ती लोक 3तह! नुपेkी कदा रामदासा*भमानी!
साबाजी : जय जय रघुवीर समथ6! आनंदवन! महारा¡ाचं Pीसमथानी वस:वलेलं हे
आनंदवनभुवन! सजराजांनी इथंच रा¡गु`ंची पहल भेट घेतल आ)ण आप@या
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षeगुणैyया8कत गुणांनी *मळ:वलेलं महारा¡रा{य जरपट]यासह रामदासचरणी
समप6ण केलं पण,
”दास डBगर राहतो। या.ा दे वाची पाहतो।
दे व भांसवे जातो। धाय Oप} ॥“
राजांनी बैराbयाला,--वैराbय घेऊन रा{यदान केलं! पण बैराbयानं *भकेचं दान
राजाल परत दलं! अहाहा! काय तो या आनंदवनभुवनातला रा{यदान समारं भ!
भग\या भणंग *भकाmयाचा ?याग, आजह आYहा ऐशीवषाCया Kवा*म3न© सेवकांना,
महारा¡ाCया जरपट]याबरोबर, मराsयांCया भग\या झ}eयाCया दश6नात हरघडी
ताजातवानाच तो घडलेला दसतो! समथाचा उपदे श, समथासारखाच! मनाचे ®ोक
Kवतःकरता केले, पण पटले मा. जनाला! दास बनले@या गल
ु ामाकरता ‘दासबोध’
*लहला आ)ण महारा¡धम6 वाढ:वला!
(पडnातून संतापलेला दौलतराव) “ मोरे , मी केवळ मराठे शाहCया इमानाचाच काय,
पण महारा¡धमा6चा स
ु ा सयास करन.”
(कानोसा घेऊन मनःसंतापात) कोण? वैतागलेला मझा दौलती, (पाहून) होय, तोच?
आप@या अभ वाणीनं बरळत, मोmयांबरोबर इकडे आलेला दसतोय! होय, न]कU
तोच! अरे रे, या हरामखोर मोmयांनी मWया दौलूला 8फतुरत गोवलेलं दसतं! समथा6,
या वेळी मला तुझंच मनोधैय6 दे ! कारण, हा साबजी – महारा¡धमा6Cया, तुमCयाच
उपदे शा#माणे वागायला बांधलेला आहे !
मुxय ह1रकथा 3नOपण । दस
ु र} त} राजकारण ॥
3तसर} त} सावधपण । सवा:वषयी ॥
ते\हा, सावधपण राखSयाअकरता तर मला या 8फतुmयांचं बोलणं आडून ऐकाला
हवंच!
(एक करवंदCया जाळीत दडून बसतो.
नंतर मोरे -मानेसह दौलतराव संतापाने #वेश करतो)
दौलतराव : मोरे , मी केवळ मराठे शाहCया इमानाचाच काय, पण महारा¡धमा6चा
सुा संयास करन! पण मWया लbनाCया बेताल बायकोची राख के@याबvल ?या
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संभाजीचा सूड उग:व@या:वना राहणार नाह! हे fया तुYहाला मझं वचन. (हातावर
हात दे त घेत)
मोरे : शाबास दौलतराव! आता तुYहांला साहस नाह, असं कोण Yहणेल?
माने : दौलतराव सारे शहाSणव कुळीचे मराठे , तुYहाला तुमCया नामद6 पणा:वषयी
हसत आहे त! अहो, शेजेबाजेची बायको - राजा झाला Yहणून काय झाले? ?यानं
आपल ‘श¯या-रkा’ करावी?
मोरे : आ)ण राव, तुYह ती उघeया डोXयांनी पहावी! जग काय Yहणेल?
माने : अहो, मोरे ! जगाचं काय घेऊन राहलाहात; पण मराठमोXयांCया तरSयाताsया मल
ु बाळी आपापसात कुजबज
ु ून बोलतात.
दौलतरा
दौलतराव
तराव : (संतापून) काय बोललात, बोला पाहू?
माने : ?या Yहणतात, तळ
ु शीCया नवmयाला lदे वानं जे दोन डोळे दले आहे त, ते
?याCया

उपयोगाकरता

नसून,

3न\वळ

मनtु यदे हाCया

रचनेची

परं परा

चालू

ठे वSयाकरताच दलेले दसतात!
मोरे : ते\हा *शरके! बदफैल बनले@या संभाजीवर तुमCया बायकोला बदचालनं जे
उठवळ बन:वलेलं आहे , ते सूड Yहणून!
दौलतराव : (मNयेच) होय! सूड घेSयाकरताच हा दौलतराव *शरके तुमCया पkात
आज येऊन *मळाला आहे !
माने : *मळायलाच हवं! ?या*शवाय बेमुवत
6 खोर बनलेल बायको, बेअlू:वना कशी
नांदेल?
दौलतराव : संjयाCया राज:वलासामुळं तुळशी आज नादावलेल बािजंद बनलय!
मोरे : अहो, उnा ती वेशीवरCया आरशा#मणं राजरोस बाजारबसवी बनेल! आ)ण
तुमCया परामाचं पाप, घरोघर पोहोचवील! Yहणून Yहणतो, दौलतराव! तुYह
बादशहा आलमगीरCया फौजी लtकरात भरती \हा!
माने : तुमCयासारखा नावाजलेला मराsयाचा दया6सारं ग, बादशहा मोsया खुषीनं
तुYहाला आप@या पदर ठे वून घेईल!
मोरे : मानाची मनसबदार *मळे ल! विजर *मळाल कU, तुYह बादशाह सैय
घेऊन या दkणेत संभाजीवर चाल क`न या!
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माने : पण अगोदर आप@या बायकोला तायात fया. नवmयानं आप@या बायकोवर
तुळशीप. ठे वलं कU, मग सगXयांनी 3तचं ‘3नमा6@य’ केलंच Yहणून समजा!
दौलतराव : माने, मोरे ! बदचाल बनले@या बेमुवत
6 बायकोचा नवरा Yहणून इथं या
महारा¡ांत

राहSयापेkा,

मी

बादशाह

जनानखायातला

‘खानसामा’

‘संदल”

Yहणूनह उwरे त जगेन! परं तू इथं, मोरे : (मNयेच) मुळीच राहू नका दौलतराव!
माने : Yहणच आहे कU, Kवदे शी घरदार चोर; पण परदे शी *भkा बर! *शवाय
उwरे कडील तो परदे शी कनोजा कलुषा कबजी मोरे : साmया Kवामी3न© सरदारांCया उरावर मx
ु य#धान बनून सवाCया डो]यावर
*मर वाटून भांगेCया तारे त तर6र6र6 होऊन *मर:वतोच ना? साबाजी-हरोजीवर हु]मत
गाजवीत शेर बनलाच कU नाह?
माने : तसं दौलतराव! तुYह बादशाह स\वाशेर बनून ?या संभाजीवर - तुमCया
:#येCया :#यकरावर–सूड का उगवू नये?
दौलतराव : (.ासून) राव तुYहाला एकदा वचन दलंय ना? मग तीन 3तनदा मला
ह फंद-8फतुरची फुंकणी फुंकून मWया कानाला .ास का दे ता? जा मला बादशाह
गोटात

श]या

3नःyासाCया

3तत]या
वाmयांनी

मानानं
उडSयाmया

रवाना

करSयाची

आ)ण

\यवKथा

अPु*संचनांनी

करा.

तोपयत

वाढSयाmया

या

Kमशानवk
ृ ांना हा सूडाCया क@पनेचा आनंद आ)ण ?यापोट उफाळून येणारं
:वकटहाKय हे या दौलतीला *शकवायला जरासा वेळ *मळे ल!
साबाजी : (पुढं येत) कोण ह बेजबाबदार बोल बोलून सूडाची भाषा बोलत आहे त?
*संहाबरोबर को@ानं कुKती करायची नाह; तर सयांCया तांeयात *संहाCया
व@गना करायCया असतात! लाकूड अbनीला भKम करत नाह; तर अbनीच ?याचं
भKम करत राहातो; मग लाकडाचं भKम झा@यावर ?यात तूप ओतलं तर अbनी
पेटत नसतो!
मोरे : (एकUकडे मायास) माने, Yहातारा पेटला! आपलं काम फwे! चला पुढCया
तयारला लागा! नाहपेkा, साबाजीCया 3तखट तलवारला आwाच आपण हाकनाक
बळी पडू! (दोघेह पळ कढतात!)
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साबाजी : (याहाळून ) कोण? दौलती,
दौलतराव : होय! तुमCयाच सुपु.ानं ह #3ता या 3तहसांजCया कातर वेळेला
केलय! मी मोगलाकडं 3नघालो आहे !
साबाजी : कशाला! बादशहा नवरं गाचा जनाना सांभाळायला? का मोरे मायासारखा
मोगलांचा *शकार कु.ा \हायला? गBडा घोळून लाळ घोटायची तुला लाज नाह
वाटत? का 8फतूर झाला आहे स तू दौलती? सांग.
दौलतराव : मी सांगSयापेkा तुYहच बोला ना? बाबा, हा आप@या पोटचा गोळा
का मोगलाकडं 3नघाला आहे ? एकुल?या एक मल
ु ाची बायको-आपल सून, {या
:वषयांध राजानं आपल Pंग
ृ ारभोगदासी बन:वल, ?या तुमCया संभरू ाजांना मी
हजार दं डवत घालत इथं िज?या मुडnावानी राहू? का बापाची Kवामी3न©ा पाहून
महारा¡रा{याचे पोवाडे गात हंडू? काय क` मी ते बोला ना बाबा? या दौलतीCया
सख
ु ाबरोबर, भर@या संसाराचीह राखरांगोळी राजानं के@यावर मी संभाजीचा सूड
घेऊ नको; तर काय आई य@लाYमाचा हजडा बनून बायकोCया 3छनालपणाचं
तण
ु तण
ु ं वाजवीत गावभर हंडू?
साबाजी : (शांत होत.) भवाचे भय काय *भतो*स लंडी! धर रे मना धैय6 धाकासी
सांडी। दौलत, शांत हो! आ)ण :वचार कर! अरे , संभूराजाकडून \यUगत का हा
गुहा झालेला आहे ? ?यात तुWया बायकोचेह अंग आहे च! अरे , बाबा आपला दाम
मुळात खोटा 3नघाला, ?यात तुझं 3न माझं दै वच जबाबदार Yहणायला हव!
राजाकडून \यUKव`पात घडले@या अपराधाबvल, ?याCया साव6ज3नक Kव`पाला
अपाय करSयात काय अथ6? आ)ण कसला पुOषाथ6? दौलूबाळा, ‘ना :वtणुः पgृ थवी
प3तः’ या दे व वचनावर आपला अxखा महारा¡-धम6 Pा ठे वून िजवंत आहे ! ते\हा
याक1रता तर संभूराजांना तू kमा कर! भलतीच #3ता क`न, :वकाराCया गळी
पडू नकोस! ती तुWया गXयाशी येऊन #ाणाशी बेतेल! उगीचंच उnाचं मरण, आज
ओढवून घेऊ नकोस!
दौलतराव : बेहwर आहे ! पण मी केलेल #3ता, pब@कुल मागं घेणार नाह!
संभाजीवर सूड घेऊन मराठे शीची मी मोडतोड करणारच!
साबाजी : (रागानं) कुणाCया स@ला मसलतीनं? ?या दे शोह मोरे मायांCया
संगतीन? दौलू, सूया6Cया अंगाला सुगंgधत उटणं लावून ?याला कोणी आंघोळ
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घालावी? मग
ृ जळाCया ओला\यानं ज*मनीतून पीक 3नघत नसतं बाबा! :वचार कर,
आ)ण शांत रहा? मराठे शाहशी तू बेईमानी करायला मोहाकडे गेलास, तर अKसल
जातकुळीचा जा3तवंत मराठा, तुWया मWया तBडावर थुंकेल!
दौलतराव : चालेल! पण मी केलेल सूडाची #3ता, #ाणांत होईतो पाळणारच!
बाबा,

महा#लयाCया

वेळी

यम

कोप@यावर

तो

जसा

एकवीस

Kवगाना

स पाताळासह gगळून टाकतो, तसाच तो तुमचा दौलती. भोसले कुलाचा 3नवश
क`न महारा¡ रा{यधमा6ची राखरांगोळी करायला मोगलांकडे मी जाणारच!
साबाजी : अKसं! Yहणजे तू चतुरंग सेनेCया जोरावर कृतांताबरोबर Kपधा6 करायला
3नघाला आहे स? गगनाला गवसणी घालून पाताळाचा शोध आकाशाची चौघडी
पांघ`न तू करायचा घाट घातला आहे स?
दौलतराव : वाट@यास gचलटानं सम
ु ाला #दkणा घलSयाची हवी तर उपमा nा!
पण मी केले@या सूडाCया #3तेपासून तीळभरह माघार घेणार नाह!
साबाजी : बेटा दौलत! अरे , कोण?या इरे ला पेटून तू ईyराबरोबर भांडण करायला
3नघाला आहे स? KवतःCया संसाराची राखरांगोळी बेहwर मानून सुभेदार तानाजीबाजी #भूंनी आलम मराठे शाहचा राजसंसार शाबूत राखला! मराठT छ.ाखाल
एक3न© राहाणं, हे मराsयाचं कत6\य आहे !
दौलतराव : ते छ.पती थोर@या महाराजांCया बरोबर 3नजधामास गेलं! आज काय
?याचं?

बाबा,

माझी

#3ता

तुYहांला

पुहा,

ऐक:वतो!

ऐका!

“केवळ

मराठे शाहCयाच इमानाचाच न\हे , तर मी महारा¡-धमा6चासुा संयास करन, पण
संभाजीवर सूड उग:व@या:वना राहणार नाह! याला Kवामी3न© चरणसेवकाचे-ऐंशी
वषा6Cया माWया साबाजीबाबांचेच हे पाय साk आहे त! (पायांवर हात ठे वून
गुढfयावर खाल मान घालून बसतो.)
साबाजी : (गहवरत) समथा6, तुWया या आनंदवनभुवनात हा केवढा तू :पतापु.ामNये #ाणां3तक संघष6 3नमा6ण केलास!
बहुत ध1रता हट । तेथे येऊनी पडले तट ॥
कोणाचा एकाचा शेवट । झालाच पाहजे!
(:वचार) “ महारा¡ धमा6चा सयास करन,” हे या नादान पोटCया पोराचे पापी
शद, ऐकून घेSयाचा आदे श मला सहन करवत नाह! समथा6, अरे {याला मरण
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nायला हवं होतं ?याला मी जम दला! दौलती, जा3तवंत मराठा जीव गेला तर
ओठाबाहे र काढलेल #3ता, ऐकणार नाह! पण, महारा¡धमा6चा संयास करन
आ)ण मराठे शाह मातीला *मळ:वSयाCया :पसाट क@पनेनं {या अथo तू बेहोष
बनत, असे शद उCचा`न *शर]यांCया आजपयतCया इमानी अlूला काळोखी
फाशीत आहे स, ?या अथo असल कम अKसल अवलाद िजवंत ठे वणंह मला पापच
वाटतं! दौ@या कुपु.ा! हे घे तुWया कृतfनतेCया के@या पापाचं बापाकडून पुSयाईचं
#ायि«w!
(दौलतरावावर आप@या कमरे Cया pबजलनं #ाणां3तक वार करतो.)
जा! कुयाCया मोतीचं मरणच तल
ु ा जमोजमी तो gच.गु

नBद करत राहल.

(दौलतराव घायाळ होऊन :व\हळत राहातो. ते पाहून गहवरत) समथा6, तझ
ु ा
उपदे श कठोर आहे ! आा पण 3नद6 य आहे ! पोटचं पाप, तW
ु या रामदासी कामधेनत
ू
– झोळीत घातलं आहे ! याबvल Kवामी मला kमा करा! kमा करा!
एक अकरा, काय अकरा, कोण अकरा, कळे gचना ।
गु

ते गु

जाणावे । आनंदवन भव
ु नीं!

(राचा टळा कपाळाला लावून, कमरे ची उपसलेल pबजल Yयान करतो! साबाजी
गे@यावर तुळशी ह महाराणी येसूबाईवर gचडलेल व सूडाCया #3तेनं वेडी:पसी
झालेल, केस मोकळे सोडून कृ?या बनलेल भेसूरिKथतीत येते)
तळ
ु शी : तुळशीचं बा*शंग पाळSयाला बांधलं! आन दब
ु Xया दौलतीCया नावं कुंकू
लागलं! ?याCया िज?या नावाचा लगीनचुडा भरला! पण कुंकवाचा करं डाच कोरडा
3नघाला! लगीन माळ तुटल आ)ण तुळशीची माळ राजांCया गXयात पडल! पण
ती राणी कवडी मोलाची केल! राम Yहणून *मठT मारल, पण ?यानं सवाई
रावणाची आठवण क`न दल! तुळशी आज बेवारशी झाल! बेअlूची वेसवा बनून
रानावनातून भटकू लागल! (दौलतीCया कS°Sयाचा आत6 Kवर ऐकून) ऑ ं कोण
दःु खीक9ी जीव इथं कSहून तळमळतुया! 3तह सांजला कवटाळतुया! (सभोवार
वेeयासारखी पाहत राहते)
दौलतराव : (आसनमरणिKथतीत कSहून) या Kमशानवk
ृ ांना आनंदाची माहती,
काय ती सूड घेणाmया माणसांCया उ?कट आनंदाव`न होईल तेवढच! सूडकर
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आ?Yयाचं अत ृ

हसणं, या वk
ृ ांनी पाहलं, तर यांचे दे हसुा मोडून पडतील! पण

तुळशी, तुला राज:वलासात र3तसुख घेत माझा सूड उगवायचा होता!
तळ
ु शी : कोण? मWया कुंकवाचा धनी! व±-चुeयाचा मालक? लगीन माळे चा
फुलमाळी! माWया मु]या मनाचा *मराशी! तुळशीCया तनुलतेचा वk
ृ दौलतराव
*शरके -(?याचं मKतक मांडीवर घेऊन रडू लागते) तुळशीCया पंच#ाणा-दामोदरा
कुणीहो तुमची दाOणदै ना केल?
दौलतराव : काय? या दौलतीची तुळसा का माWया मरणघडीला, तBडात ‘तुळशीप.’
घालायला आल आहे ? चांडाळणी, राजमंचकावर बसून तुला आता माझी-मुडnाची
ताट आवळायची आहे का?
तळ
ु शी : तळ
ु शीCया वंद
ृ ावना, मला मरणघडीला तर ‘माझी’ Yहणा! पण या वेळी
दरू लोटून मला असं हणवू नका! सxया, मला kमा करा! इtकाCया मोहात
तळ
ु शी राजाCया नाद लागल! पण संभाजीनं माWया मदनाची मंिजरच खुडून
पायदळी तुड:वल! राज-Pंग
ृ ाराचा फुलता फुलोरा हाती धरला, पण तो कवeया
सापाचा
वाकeया

:वळखाच माWया मानेभोवती पडला!
पाऊलवाटे नं

गेले@या

या

आप@या

तळ
ु शीCया
आKतुरला

दब
ु Xया
kमा

िजवलगा,
करा.

दवा

अंधारात@या चोरवाटा चोरांनाह उजेडात दाख:वतोच!
दौलतराव : जा1रणी! Kवै1रणी बनून राजमंचकU पहुडलस आ)ण लbनाCया
नवmयाचा नावाला मुकलस! सटवे, तू अlूला पदर बांधून राजमहाल Pंग
ृ ाराची
आरास सजवायला गेलस, पण तुझा लbनाचा नवरा अस@यामुळं, तुWया याराचा
सूड घेSयाची मी #3ता केल! बाबांना ती आवडल नाह; Yहणून ?यांनीच
माWयावर हा िज\हार pबजलचा वार केला! तुळशे, मी आता घडीभरापुरताच तुWया
संगतीचा नवरा, (-उचकU दे तो ) िजता – (पुहा उचकU दे तो)
तळ
ु शी : तुळशीCया मर?या िजवा, नका आता बोलायचे फार क9 घेऊ! आपण दोघं
लbनाCया बेडीत, दै वानं जखडलो! पण अंगCया गुणांत मुळातच तफावत आढळताच
एकमेकांपासून
Kवथ6बुीची

दरु ावत
चंचलता!

अलग
तर

राहलो!

3तCयाउलट

या

तुळशीCया

तुमCयात

साहस:#य

Kवथ6बुीCया

Pंग
ृ ारात
साहसश
ू य

\यवहारवw
ृ ीची दkता! ?यामुळं आपण आजवर तुटक वगणुकUत नवराबायको असून
दरू दरू राहलो! पण आज सूडाCया भावनेनं आपण दोघं पुहा नवराबायकोCया
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ना?यानं एक. बांधले गेलो! आप@या िजवाचा सारखेपणा, सूडाCया #3तेनं पुहा
एकजीव झाला! तुटलेल लगीनमाळ तुमCया मरणघडीनं 8फ`न फुलल! ता{या
टवटवीनं या तुळशीCया हाती आल! (?याCया गXयात हात घालून कानाजवळ तBड
नेत) माWया दलाCया दौलती, ऐक! {या संभरू ाजानं मला घडीभरची श¯या
सोबतीण क`न, मला \य*भचा1रणी बन:वलं, ?याचा मी पुरताच सूड घेईन!
मराsयांCया मानी राजाला मी पकडून मBगलांCया हवाल करन आ)ण हाल हाल
क`न ठार मारवीन! मराठे शाह मातीला *मळवून, मराsयाCया महाराणीला, ?या
येसूबाईला मBगलांCया गोटात दावणीला बांधले@या कसायांCया गाई#माणं ओढत
नेईन!

आ)ण

भोस@यांCया

जनायांचा

गोषा

मBगल

पादशहाCया

शहानशहा

आलमगीर Yहण:वणाmया ?या औरं गजेबाCया द@ल दरबारात उघडा करन ! मग
याकरता आलमगीराशी या तळ
ु शीला 3नका लावून ?याची पडदानशीन बेगम
बनSयाचा #संग आला तर बेहेwर! पण सौभाbयाCया माWया ढळ?या मख
ु चंादौलतराव, हे घे मझं वचनं! (?याCया हातावर हात ठे वून) आ)ण तळ
ु शीCया अखंड
सौभाbयाCया मर?या जीवा, तW
ु या परxया झाले@या म]
ु या अंतरCया बोलाला हे घे
सजणा, :#य तुळशीचं पहलं पण अखेरचं एकच चुंबन!
(दौलतरावाच चुंबन घेते)
दौलतराव : तुळशी, दौलतीचा जीव, मरण आ@यावरह तुझी #3ता पुर झालेल
पाला

:पशाCCस9
ृ ीCया

भोवती

gगधाडागत

*भर*भmया

8फरत

राहल!

‘महारा¡धमा6चा संयास‘ मला करता आला नाह, तो तू धमा6तरानं पुरा कर, तरच
माWया आ?Yयाला शांती लाभेल! दला बोल खरा कर! संjयाला ठार कर! म-हा-रा
येतो!
(उचकU नंतर दौलतरावाचे #ाणो?मण)
तळ
ु शी : काय, सxया सजणा! चाललास-गेलास! थांब, तुझा हा ‘जीवखडा’ मी
पदरात (एक राळलेला दगड अमा Yहणून पदरात बांधते) बांधून तुWया आशेची
आ)ण मWया 3नराशेची ह एकच गाठ घ बांधते! आ)ण आप@या दोघांCया सूडाची
चुडी पेटवून, उjया महारा¡ाला-संभाजी सकट मराठे शाहला-आग लावायला ह
तुळशी नbन चंडकेCया नवीन अवतारात थयथयाट करत हंडत राहते! आता
माWया अंगात दै व-दै ?यांचं हाडवैर सळसळतंय! तर कौरवपांडवांचं वैर धुमसतंय!

57

ऐका! आप@या दोघांCया #3तेत कालकूट :वष ओकणाmया कालसपा6चा हा दाह
आहे ! :वषो?पादक वनKपतीचं खत आहे ! षड1रपूंचा संचार वाढ:वणारा ी-म?सर
आहे ! (:वकट हाKय व थयथयाट करत) या – या सूडाक1रतां मेले@या, सूडाकरता
जगले@या, आ)ण सूडाकरताच 8फ`न जमाला येणाmया जीवांनो! या या! आ)ण या
मानी तुळशीCया अंगात भूतावानी संचार करा! सार तुळशीची Pंग
ृ ारलोलुप झालेल
काया, :पशाCचयोनीCया तोडीची करा! {या नीचानं आईला *भंतीत gचणून जीवं
मारलं, ?या मातह
ृ ?याmया संभाजीला ह तुळशी पकडून आलमगीराकडून हालहाल
करत ठार करल! सारे *शक Kवरा{योह ठरवून ?यांचं *शरकाण करSयाmया ?या
संभाजीCया :वलासी शरराचे कwल केले@या *शर]यांCया :पंडाइतकेच तक
ु डे तक
ु डे
क`न ते 8कeया-मंbु याकरवी खाववून घेईन! *श]या6Cया बायका-मल
ु ांचीस
ु ा {यानं
कंसा#माणं 3नद6 य बनून कwल केल, ?या ीबालह?याmया संभाजीCया जनायाCया
गोषा उडवून तो मBगलांCया गोटात उघडा करन! तरच तळ
ु शीCया दौलतीला
सदगती लाभेल! या दया6सागर दौलतराव! ह दोघांCया सूडांची इCछा पुर होईतो,
रोज माWया Kव~नात येवून सूडब
ु ीचा :पशाCचPंग
ृ ा1रक :वलास करत रहा!
तुमCया शेजेला मुकले@या या तुळशीला फुलवीत रहा! सती वंद
ृ े Cया जालंदरा! तोवर
ह तुळशी अहे वलेSयाचं कुंकु पुसणार नाह! व±चुeयाला सांडणार नाह! अखंड
सौभाbयाचं तुमCया नावानं 3न*मwाचं बांधलेलं मंगळसू. तोडणार नाह! अहे वलेणी
सोडणार नाह!
(पेट?या मशाल घेऊन अंधारातून वाट काढत
मोरे माने आप@या सेवकांसह #वेश क1रतात)
तळ
ु शी : (पाहून) कोण? कुणाCया जवळ या जळ?या मशाल? यमाCया कU
भूतांCया? तुळशीCया िज?या जीवाला, आशेचा अंधुक #कश nायला कोण आलं
आहे ते बोला?
मोरे

:

काXयाकु

अंधारात

आपपरभेट

उरत

नाह;

?या#माणं

काXयाकु

अंतःकरणात राहणारा जीव, श.ु-*म.ाचा भेद जाणत नाह! कोण आहे . दौलतराव,तळ
ु शी : कोण तुYह आला आहात इथं! मनसुबदार कU मुडदे फरास?
माने : (मोmयास) मोरे , हा तुळशीचा आवाज कानावर येतोय?
तळ
ु शी : होय! तीच आहे मी! मोरे -माने, दया6सारंग दौलतीला दे वाा झाल! ?या
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बरोबरच ?याCया #3तापूतoकरता ह तुळशी इथं धाऊन आल! चला, फार वेळ
इथं थांबू नका! माWया मर?या दौलतीCया मूठमातीची मौत साजर करा! आ)ण
मग मी सांग?ये, ?या पुढCया तयारला लागा!
_________________________________________________________
___
#वेश दस
ु रा
(Kथळ: रायगडाखलले एक डBगर दर.
दे हू द र हा हुजmयाCया वेषात खालल लावणी गुणगुणत येतो)
दे हू : छुम छन छननना! लावणी नाद गुणगुणा! 3तCया वो चरणीचा! मंजुळ
मैनेचा! लाख बोलाचा! बोल बोले घाट! चाल 3तची ऐट! हा दे हू द र भुले
चांदणीसाठT!! नग कुणी!! इंका*मनी! रं भा राgगणी! आ)णक कंचनी! मेनकेवानी!
माझी चटक चांदणी! हवी मला मोहनी । १ ।
तबल पंधरवडावर माझी चांदणी, रोज मला इथं काळोखात@या अंधारात येऊन
भेटते! लांबून गोडगोड बोलत, अंगाला हात न लाऊ दे ता, कोरडे #ेमाचे लपंडाव
खेळते! (उसासत) पण इtक़ाCया खmया #ेमाचे खेळ काह मला ती अजून खेळू दे त
नाह! खरं Yहणजे, *श\या, मार आ)ण मुका fयायला दस
ु mयाची दोन तBड आ)ण
चार हात ज¯यत तयार असावे लागतात! आमCया या गाठTभेटस ती रोज जवळ
येऊनह धड *श\याह दे त नाह आ)ण मारामार तर मुळीच करत नाह! तBड
दाबून बु]]याचा मार परवडला! पण ह द`
ु न असलेल अलग अबोल तBडं,
मु]यासाठT ग~प राहलेल कशी मौन धरणार? मोठT आफत येऊन पडल आहे .
इtक़ाCया झगeयात, हाताCया मारामारपेkा, बायकांचं अंगच अगोदर पुOषाला
दसायला हवं! तरच पुOषाला पुढं पाऊल टाकता येतं! परं तू चांदणीनं असं काह न
करSयाचा :वडा उचलला आहे कU काय? मी पे हेलवानी पेशेचा माणूस! ते\हा :वडा
खायचा नाह, असा मी :वडा उचलला खरा! पण आज मा. मी चांदणीला हा :वडा
खाऊ घालणारं च! (दोन :वडे काढून) हं हा िजवाजीपंतांनी दले@या :पक@या पानांचा
:वडा! यांत ?यांनी होळी पुनवेला आणले@या जळ]या एरं डाची राख घातल आहे
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Yहणे! ते\हा हा :वडा चांदणीनं खा@ला कU ती मदनमKत बनून तुला ताबडतोब
आ*लंगनाCया *मठTत gचतपट करल! असं छातीला हात मा`न पंतानं मला हा
वशीकरणाचा :वडा चांदणीला चघळायला दलेला आहे ! आ)ण दस
ु mया हर\या
नागवेल पानांचा मला खायला सांgगतलय! बKस! तूता6स! पंतांCया वशीकरणाचा
पडताळा, या दोन :वeयातच पाहूया! नाहतर गु`शी मारामार करSयाचा पैजेचा
:वडा, हा मनोमय मागंच उचललेला आहे !
(पडnात):- चांदणी :

झुराबावरा, *शपाई मोहरा,
ढवXया घोeयावर पळवी नार ॥ ध०ृ ॥

(ऑ ं ! चांदणीनं आज मनावर घेतलेलं दसतंय! ते\हा,
दtु यंताCया चालनं झाडाआड जरा चांदणीचं लक
ु लक
ु णं बघू या! )
चांदणी : (#वेशन
ू )
(लावणी)
झुराबावरा । *शपाई मोहरा ।
ढवXया घोeयावर पळवी नार ।
मुंडायाला, :पवळा जरचा ।
रं ग गुलाबी करतो यार ॥ ध०ृ ॥
रं गीत भाला । ढाल पाठTला । पीळ *मशाला ।
डबडबले@या अंगी घाम पुसतांना मग शेला मळला ।
xयाल खुशाल हाद6 म लाल ॥ १ ॥
आज अजून माझा भोळाभाबडा जीव, वेडाबागडा बनलेला दे हूराया कां बरं काह
खबरच nायला आला नाह! कसा पण माWया अNया6वचनात मी ?याचा जीव
गुंतवून जीवाभावाचा सखासोबती कOनयान मनोमय पुजलाया. पण पेहेलवानगडी,
अजून नीटसा

माWया काबूत कां बरं येत नाह? काल ?याला मी पान nायला

लागले, तर तो मला Yहणाला, दे हू : (पुढे येतो) सखे, चंावळी! काल चुकलो, पण :वचार क`न आज दोन
#कारचे :वडे तुWया-माWयाकरता क`न आणले आहे त! (:वडे काढून) हा :पक@या
पानांचा आप@या रं गरं गतीचा! हा तू खा! (तो दे तो, ती खाते!) हा दस
ु रा, हरवा
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:वडा! हा माWया हरवट पेहेलवानी पेशाचा हा मी खातो! (खाऊन) बोल आता,
काय आहे तुझी आा! तुWया आे#माणं, तू हा काल दलेला हुजmयाचा पोषाख
घालून बंदा तुWया हुकमतीला हजर आहे ! बादशाह कु3न6सात क`? का मराठT
दं डवत ठोकू?
चांदणी : नको! तो संभूराजांना के\हा, कुठं आन कसा करायचा, हे छोटे .पती
आपलं बाळराजं शाहू महाराज तुला उnा साताmयाला अिजमताmयाला-8क@@यावर
गे@यावर *शकवतील.
दे हू : Yहणजे आपण हा रायगड उnा सोडायचा?
चांदणी : होय! तेच मी तल
ु ा आज सांगणार हाय. हे बघ, सजणा! संभरू ाजे आहे त
सNया गो\याCया मोहमेत! कबजीबाबाह ?यांCयासंगं आहे तच! मुडदा हवतापावानी
राजाCया हाडीमांसी )खळलेला! तवा संभरू ाजांचं राणीसाहे बांना फमा6न आलंया कU,
रायगडाहून साताmयाCया अिजं]य 8क@@यावर आपला समदा कpबला कायमCया
वKतीला आणा!
दे हू : गंगासागर ¥9 के@याबvल, संभरू ाजांना भलताच प«ाताप झालेला दसतोय!
चांदणी : तर-तर! मांसाहे बांनी तुळशीचा ‘काढा’ महाराजांना असा पाजला, कU पुहा
?याचा ‘3नकाढा’ काढायलाच नको! बरं . पण दे हूराया! तुझं आणखी काय गुपीत
मला सांगायचं हाय? काय Yहणतुया तुझा ?यो गुO कां गुरग`
ु कबजीचं *शंग`
िजवबा कलमदाया?
दे हू : आगं, ?यांचा लेखणीचा थांगच अजून कुणाला लागत नाह; मग मनाचा ठाव
fयावा कुणी?
चांदणी : मी पाहाते बग ?याCया मनाचा ठाव! सातारला गे@यावर ?याची मला
एकदा भेट घडवून आण! Yहंजी मी ?येCयासकट ?या कबजी कलुषाचंबी कबाब
क`न को@ा कुयासनी खायला लाव?ये बग.
दे हू : पण चांदणे, ए सजणे! अग ?या दोघांचा मांसाहारसुा ?याCया चांगलाच
हाडीमासी *भनलेला आहे !
चांदणी : अरं Yहून तर ?या दोघांचं ‘मावंदं’ करायला या चांदणीला लई सोपं
जाणार आहे ! दोघंबी ?ये कालमातेचं भगत! तवा आई चंडकेला सुंभ-3नसुंभ राkुस
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मारायला जेवढा .ास झाला, तेवढा मला दोघांचा )खमा करायला पडणार नाय! या
चांदणीCया एक गहmया नजरे स दोघांचा बळी एकघावच!
दे हू : (आ«य6) ओं! Yहणजे तुWया डोXयांतह ‘नजरबंदची जाद’ू िजवाजीपंता#माणं
आहे ?
चांदणी : अर ?यो नजरबंद करत असंल कलमानं! पण या चांदणीला नजरबंदचं
खेळ डोXयात@या जादन
ू ं *शक:वणारा, मWया न\यानवतीचा मदन चांगला जादग
ू र
हाय ना वेeया!
दे हू : असं Yहण?येस? पण का ग मैतरणी, खरं च का #ेम आंधळं असतं?
चांदणी : तW
ु यावर मी 8फदा झालेया, याव`न तल
ु ा ते हे रता येत नाय?
दे हू : अKसं तBडानं Yहण?येस मा.! पण जवळ येताच तू डोळे वटा`न मला लांब
\हायला सांग?येस. का? आंधळं #ेम कुठं डोळे वटारत असतं?
चांदणी : आरं बाबा! आखाeयातला पेहेलवान गडी, 3नकाल कुKतीचा मोहरा मा`न
जसा बरोबरCया गeयाला हुलकावSया दे त मैदानात झल
ु वीत राहतो; तसंच आंधळं
#ेम gगर]या घेत डोळे फोड करत डोळस होतं! समजलं राया!
दे हू : छे ! मला यातलं अजून कांह कळत नाह. कुKती, मलखांब, दांडपा,
फ1रगदगा आ)ण रोज

हजार

हजार

जोर बैठका काढायCया,

हwीची

जोडी

यांCयाशीच मी जवळचा संबंध ठे वला. ?यामुळं अKतुरची नजरबंद आ)ण 3तCया
डोXयांतल जाद ू या कशा बघायCया आ)ण वापरायCया असतात, हे मला आता
तूच *शकव.
चांदणी : *शकवते! माWया भोXया मनाCया जादग
ू रा! आरं तूबी माझी चांगलच
नजरबंद क`न, मला मदनाCया मोहनबाधेत भा`न टाकलयास रं राजा! (Pंग
ृ ा1रक
आ:वभा6व)
दे हू : असं! तर मग बजरं गबलकU जय! चांदणे, आज मी तुWया बोलSयानं
gचतपट झालो! 3नकाल कुKतीनं तूं मैदान िजंकलंस! (एकदम 3तचा हात धरतो.
ती लाजते) Yहणजे तुYहा बायकांचं सारं च यारं असतं कU? तुYह लाजला Yहणजे
तुमची जीभसुा पडिजभेसारखी मुकU पडते वाटतं!
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चांदणी : माWया नौतीCया नवxया मुशा8फरा, बायका लाज@या Yहणजे ?यांCया
तBडाला तBड दे त, मद6 गडी दामद~ु पटनं ते परत करत राहतात! मग बोलायला
3तसरं च तBड नवराबायकोCया संसारात दे वाकडून दल जातं!
दे हू : (चुंबनाCया तयारत) असं Yहण?येस? तर मग, एकदाच ...
चांदणी : अं हं! ?ये इत]यात नाय! लगीन झा@यावर मंग! Yहोर वरातीCया रा.ी!
दे हू : अग पण या आप@या राजकारणाCया ध]काबु]कUत वरातीची रा., उजे डणार
के\हा आ)ण कुठं ! सांग पाहू!
चांदणी : सांग?ये! माझा ो सजा6, आज माWया बालराजांचा हुजmया Yया
बन:वलाय; तवा तल
ु ा ~याnाचा फजo Yया केला कU आपुन दोघांनी मांसाहे बांपढ
ु ं
उभं राहून ?य}चा आशीवा6द fयायचा! कळलं.
दे हू : तर मग सजणे! मला ~याnाचा फजo \हायला अगोदर घोeयावर बसायला
*शकलं पाहजे!
चांदणी : अगबाई! माWया रायाला अजून घोeयावर बसायला येत नाह?
दे हू : खोडा घालून ‘Kवार’ भरत gचतपट करावा एवढं च मी *शकलो! अग मला
काय माहत कU तू अशा अटतटनं माWयाशी लbनाला तयार होशील? ते\हा आता
असं कर, तू इथून अगोदर घोडेKवार बनून मला पुढं घोeयावर बसव.
चांदणी : (हसत) रडतराऊत Yहणू?
दे हू : मग ?यात हसSयासारखं काय आहे ? मी का वावगं बोललो? हे पहा
मोहनांना घोeयाव`न पळवून नेणारे मद6 *शपाई गडी बटाऊ Yहणून मराsयांCया
सैयात

खूपच

असतील!

पण

आप@या

भावी

नवmयाला

रडतराऊत

बनवून

घोeयाव`न पळ:वणार छे लछबेल मोहना तूंच बनलस तर चांदणी : (मNयेच) वा रे सxया! अन मग मासाहे बांबरोबर मेSयातून पाठराखणी
कोण, तू लुगडं नेसूनयान करशील \हय? अरं माWया सxयाहर दे हूराया!
मासाहे बांCया संगतीत राहूनयान मी आलेया Pीमंती माजाला!
दे हू : Yहणजे मग मोsयांचं सगळं च मोठं , पण मद
ु लात सारखं खोटं असं समजून
मी तुWयाशी वागायचं वाटतं?
चांदणी : \हय! आरं बाबा, PीमंतांCया बरोबर राहूनयान वागायचं तर आपल
जीभ मोठT क`न, पोट वाढवीत लाज सोडावी लागते! (दे हू हसतो) अरं भोXया
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िजवा, असं हसू नकोस! राया, लाजंचं भय कुनाला बाबा? ग1रबांना! अन अlूची
चाड तर Pीमंतांना तीन ताड उडवायला लाव?ये! आलं Nयानात!
दे हू : (डोकं खाजवीत) ठे व मनात; पण बोलू नकोस जनांत! चांदणे, Yहणजे मला
आता घोeयावर बसSयापासून तो PीमंतीCया तोmयावर तरं गत राहून, हवेवर
8फरSयापयतचं *शkण fयायची आफत आल!
चांदणी : मग! फुकट वाटल \हय ह चांदणी तल
ु ा? अरं बाबा, माWया बाल ?या
8फतुmया मायानं मला आपल राणी करायची मागणी केल होती; पण ?येCया ‘बा’
ला बी न *भता या चांदणीनं ?येला नकार दे त, ?येCया डोXयांपुढं काजवं
चमकायला लावलं बग! तवा माWया िजवलगा! तल
ु ा जर मला लbनाची अKतरु 
Yहून घरची ल¤मीजवळ बाळगायची असेल, तर माWया आवडी-3नवडी या नीट
ऐकून पाठ कर.
मद6 फांकडा, पायी तोडा, बसाया घोडा अबलख ।
पंचह?यार, Kवार, *शकार सरदारचा नBकझोक ॥ध०ृ ॥
दार नौबत झडे चौघडा, दरबारामंद सरनौबत ।
मान मरातब, तशीच दौलत, परामाची खैरात ॥ १ ॥
असा असावा, घरधनी रावा, माWया महालांत ।
रं ग नवतीचा संग सुतoचा चांदणीCया या संगतीत ॥ २ ॥
चल, वेeया! काळोख लई पसरत चाललाय!
दे हू : अरं खरं च! सातारला 3नघायची तयार मला िजवाजीपंतांना :वचा`न अगोदर
करायला हवी! छे बुवा! बायकांसमोर पुOष, काळवेळ :वसरतात, ह} च खरं !
(हसत हसत दोघेह हातांत हात घेत जातात)
_________________________________________________________
___
#वेश 3तसरा
(Kथळ: साता इKता\याचा 8क@ला. छ.पती संभाजीमहाराजांक1रता उभारलेला व
Pंग
ृ ारलेला भ\य शा*मयाना! ?यावर महारा¡-जरपटका ‘हा’ भग\या श}eया3नशी
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मोsया डौलाने

फडकत असलेला! शा*मयानात खास संभूराजांकरता ठे वलेल

रiजडत कलाबुतीची बैठक. गो\याची Kवार (इ.स. १८८३ स~ट} बर) यशKवी
झालेल असून, पोतुग
6 ीजांचा वकUल डॉ. 3नकोलो मनुशी हा तहाCया वाटाघाटस
येऊ घातलेला. :वजयी मुेनं संभूराजे हे कलुषा कबजीसह #वेश क1रतात)
संभाजी : उमw बेटे! 8फरं bयांना वाटलं मराठे Yहणजे कोSया झाडाचा पाला!
जीण6शीण6 पाचोळा! उwर कोकणात चौलवर pबना आगळीक ह@ला केला! हंदन
ू ा
बाट:वSयाचा सपाटा चाल:वलाय! अंजनदव बेट घेतलं! आलमगीराCया भूलथापांना
भरस पाडून आमची :वलायत खराब केल! उभं 8फरं गाण जाळून भKम करन! ह
कुमारजु\याची नुसती संभाजीची चुणूक आहे , Yहणावं!
कबजी : राजेसाहे ब, आज आपण चंडकेCया, कृपेनं संभाजी : (संतापून मNयेच) छांदोगामा?य! चंडकेची कृपा, आप@या सारxया
जारण-मारण –उCचाटन करSयाmया खुXया मांp.कांना! आमCया सारxया वीरांCया
मनगटांत, आई तुळजीभवानीचाच वरदहKत असतो, हे :वस` नका! ते\हा खुXया
तांp.क मं.ानं आमCया काळजाला तुYह हात घालSयाचा वेडगळ #यi क` नये
हे उwम!
कबजी : (हांजी हांजी करत) ः ः! तसं नाह, महाराज! पण दोह `पं अवतार
एकच! रणांगणीची चंडका, हच :वजयाची आई भवानी तुळजा! पण राजांनी आज
लढSयाची शथ6 केल! 8फरं bयांना आठवणीत राहल, असाच मार महाराजांनी दला!
8फरं bयांचा तो गवनेर मोsया डौलानं फBeयावर चाल क`न आला होता! भल खोड
मोडल गुलामाची! महाराजांचा वार, असा ?याCया पाठTवर बसला कU, बेटा, जबर
जखम घेऊनच पळाला तो!
संभाजी
ाजी : आ)ण पळाला Yहणूनच तो फBeयाचा 8क@ला जमीनदोKत करायला
अवकाश *मळाला! बाकU या कुमारज\ु याCया चकमकUत येसाजी कंकांनीह खप
ू च
कामgगर केल! ?यांत@या?यात, खंडबाCया बहादरु ची फारच तारफ करावीशी
वाटते! आज सकाळी खाडीCया मNयभागी आYह आपला घोडा, बेदरकारपणे
घातला तोच भरतीचं पाणी जीनास लागून, घोडा पोहोणीला लागला! इत]यात
खंडबांनं मागून येऊन आप@या घोeयाव`न उतरत आमCया िजलेबी घोeयाचा
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लगाम हाती घेतला आ)ण पोहत पैलतीरा जात जात ?यानं आमचा #ाण वाच:वला!
आधीच तो मदनगडावर@या प.ांची उwरे घेऊन येत असता, खंडूजी र ओकला
होता! Yहणून जो?याजी केसकरानं आमCया, ‘अKता\यातलं थंडगार पाणी’ ?याला
~यायला दलं! ?याबरोबरच आYह आमचा खासा ‘िजलबी’ घोडा खंडबाला बसायला
दला! आज ?यानं चाकरची शथ6 केल! याला Yहणतात चाकर! याला Yहणतात
इमान! नाहतर कबजी! या फंद8फतुरCया जमायात एवढ Kवा*म3न©ा कुठून
रााला? तर Yहटलं, आमCया राणीसाहे ब नेहमी खंडबाची कां कड घेतात?
खरोखर, gचटणीसांCया वंशाला Kवा*म3न©ेचं बाळकडूच पाजलं आहे ! कबजी,
मत
ु ा*लकाला

आYह

खंडबाCया

आेत

राहSयास

फमा6वलं

असून,

?यांCया

सांगSयाखेरज तेरज व प.े *लहल जाणार नाहत, असा जादा अgधकार दला
आहे आYह. तुYह ?यात हKतkेप क`न ढवळाढवळ क`ं नका! याद राखा!
कबजी : नाह, महाराज! आापालनात pबलकूल कसरू होणार नाह! परं तू ते पहा,
पोतुग
6 ीजांचे वकUल 3नकोलो मनुशीसाहे ब इकडेच तहाCया वाटाघाटासाठT येत आहे त!
(डॉ: 3नकोलो मनुशी #वेश क`न मज
ु रा करत )खन म
ु े ने उभा राहतो)
संभाजी : कोण, हकUमजी! तुYह 8फरं bयांची वकUल प?करल वाटतं! दवाखायात
रोbयांना दवापाणी nायचं सोडून, या राजकारणात पडSयाची अवदसा तुYहांला
कुठून आठवल? बोला, कुठं य तो 8फरं bयांचा गवनेर?
3नकोलो मनुशी : राजेसाहे बा, आप@या शैयाCया भेटनं, 8फरं bयाCया सव6 बायकामुलानी आपला जीव वाचवSयाकरटा ज*मनीचा आPय सोडला! हे सारे समुांट
होeयांमधून जीव बचावट हायट! टे आकाशाट@या डेवाला नवस क`न, स}ट
झे:वयरची

#ाथ6ना

करट

हायट!

टे \हा,

राजेसाहबा!

8फरं bयांवर

डया

करा!

बुीपुरKसर मराsयांचा अपमान करSयाचा ट} चा हे टु न\हटा! मी खरं सांगटो! कारण
मी टटKथ माणूस! इटल डेशांतील \हे नीस शहराचा मी राहाणारा! टुमCया
हंडुKटाणाट, माजी सावSण वसरं झाल!
संभाजी : (शांत होत) ते तुYह सwावन वष6 रहा अगर या हंदK
ु थानात म`न
8फ`न जमाला या! आYहाला ?यात आनंदच आहे ! पण तुYह आपलं काम
3नःपkपातीपणानं करा Yहणजे झालं!
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3नकोलो : ठTक हाय! राजेसाहबा मी काह वरसं जय*संगाकडे हकUम होटो! सयां
शहाजादा आलमचा मी डॉ]टर हाय! चार महयाची रजा घेऊन या गो\यास
कामाकरटाच आलो हाय! नायटर मी म¶ासलाच जाणार होटो!
संभाजी : मग जायंच होतंत! तुमCयावाचून आमचं काम नडणार होतं, असं मुळीच
नाह! हकUमजी, तुYह तहाचं बोलणं करायला आला आहात कU आपल पूवप
6 ीठका
सांगायला आला आहात? तुमCया पराभूत सैयाCया वाmयानं, आमCया झाडांची
कोवळी पानंसुा हानं हलायची नाहत हे समजून काय ते तहाचं बोला! 8फरं bयांचं
काय Yहणणं आहे ?
3नकोलो : राजेसाहबा! 8फरं bयांनी आगळीक केल! होऊ नये, पण चक
ू झाल!
8फरं bयांची आन टुमCया वडलांची फार जुनीपरु ाणी डोKट होट! टCयाकडे नजर
डेऊन, यांCयावर डया करा, डया करा.
संभाजी : ?या दे Kतीची, या तहात 3नtकारण गंफ
ु ण घालू नका! आमCया
वडलांCया ज
ु यापरु ाSया दोKतीची आठवण, या तहाCया वेळी दे णं गैरवाजवी
बेहशोबी आहे ! रा{यारोहण #संगी, आमCया वडलांनी जर डच वकUल आlाहमनं
आ)ण हे ·ी

ऑbझेडनं हmयांCया आंगsया नजर केले@या घेत@या नस?या; तर

आज तुमCयाशी आYहांला ह उरKफोड का करावी लागती? हकUमजी तुमचे हे
8फरं गी लोक, अ?यंत बेपवा6ई आहे त! मराsयांशी तुसडेपणानं वागून, ते आYहा
मराsयांना कKपटा#माणं मानतात! पण आजCया आमCया या :वजयानं 8फरं bयांना
कळून चुकलं असेल कU, ‘KवताCया सामया6चं अान, हे च फार वेळा पराभवाचं
कारण असतं! श.ूCया गु

बातYया काढSयापेkा KवताCया उघड उघड गो9ी

पाहाSयाकडे लk दे णं अgधक PेयKकर असतं!
3नकोलो

:

एकडम

कबूल

हाय!

पण

राजेसाहबा,

जरा

डया

करा!

आन

ग\हन6रसाहे बांस एकबार माफU करा!
संभाजी : माफUची वेळ गेल! बKस, ते काह नाह, हकUमजी, एक कोट Oपये
मोजून वाजवून घेईन. ते\हाच हा संभाजी या सांताइKता\याCया 8क@@यातून बाहे र
पडेल! जा. ?या गवने रास Yहणावं कU, बmया बोलानं पैसे टाक, नाहतर उnाCया
उnा हे गोवं धुळीस *मळवीन!. या इKता\याहून गोवा सारा दे ड कोस आहे ! खांदेरउं दे रCया बाबबीत उ¸वलेला तंटा आ)ण शेवट झडलेल चकमक ह इत]यातच
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:वस` नका! ले. थाप6Cया अ:वचार साहसामुळं हकनाक दस
ु रे बरे च लोक #ाणास
मुकले आहे त, ?याची नीट आठवण असू nा.
3नकोलो
3नकोलो : पण राजेसाहबा! एक कोट Oपये Yहणजे फार मोठT र]कम हाय!
8फरं bयांना ती झेपणार नाह!
संभाजी : न झेपायला काय झालं? काय भीक लागल आहे 8फरं bयांना? Yहणे
‘कोट Oपये Yहणजे फार मोठT र]कम आहे आ)ण ती 8फरं bयांना ती झेपणार
नाह!’ ?यांना झेपत नसेल तर तुYह आप@या पदरची भरा! आYहाला ?याचे
उपकार सांगता? आ)ण या दोनशे वषात कोयावधी Oपये हदK
ु थानातून घेऊन
गेलात ते? ते काह नाह. हकUमजी एक कोट Oपये घेईन, ?यांत आता एक
दामदे खील कमी होणार नाह, समजलात?
3नकोलो : ग\हन6राऐवजी ह ट} चा वकUल 3नकोलो मनुशी आम@याला डयेची सट
ू , संभाजी : (संतापून) pबलकूल *मळणार नाह. तुYह 8फरं bयांकडून, तहाCया अट
समजावून fयायला आला आहांत कU, ?यांचं दा1र¹याचं रडगाणं गायला आहांत?
हकUमजी, 8फरं bयांना तुYह द1र समजत असाल; पण ते \यापार द1र आहे त?
\यापार हे पैशाक1रता नेहमीच रडत असतात!
3नकोलो : राजेसाहबा, आपल एक कोट Oपयाची मागणी आमी गोवा ग\हन6रांना
सांगटो! पण टे नी आप@याला एकदोन नजराणा पेश केलेला हायट! टे चा टुमी
Kवीकार करावा, अशी मी :वनंट करटो!
(टाळी वाजवून एका सेवकामाफ6त दोन नजराSयांची तबके संभाजीपुढ करतो.)
संभाजी : (हात लावून Kवीकार@यानंतर) काढा पाहू ती तबकावरल आCछादनं! वा!
ह रiजडीत सुंदर तलवार! (8कं gचत िKमतहाKय करत) एकूण “ :वमनKक
#3तKपNया6वरल :वजय हा KवतःCया पराजयापेkाह अgधक 3नO?साहत करतो” हे
या शगौरवाCया भेटनं अनुभवास आलं! आ)ण हे काय? हरे माणकांचं तबक? हे
कशाला? रायगडचा राजा, हा हातात खडे धरल, तर ?याचीसुा हरे -मा)णकं
होतील! सबब असला नजराणा Kवीकारणं हे द1रपणाचं लkण, आYह तुCछच
मानतो! मा., ह तलवार श.ूची शरणागती Yहणून आYह ती मानgचहाची
3नशाणी समजून 3तचा Kवीकार करतो! कबजी, हे हरे -माणकानी भरलेलं तबक,
?यांचं ?यांना परत करा! उचला -
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कबजी : पण महाराज! 8फरं bयांकडून वसूल होणाmया एक कोट Oपयांपोट हे तबक
ओलस ठे वलेलं बरं !
संभाजी : ह तुमची मारवाडीवw
ृ ी आYहाला मंजूर नाह! कनक आ)ण कांता झाकून
वापरा\यात मारवाeयांनीच! आYह वीरांनी न\हे ! वकUलसाहे ब, घेऊन जा हे तबक!
आ)ण याहपेkा काह चैनीCया, अ?यंत gचwाकष6क, मनाला 1रझ:वSयाmया सजीव
सुंदर वKतू असतील, तर ?या तुमCया एकाnा लावSयशील 8फरं गी ीमफ6त
आYहाला पाठवा!
3नकोलो : राजेसाहबा, आमCया 8फरं गणांट टै यार झालेल डा`,
संभाजी : ज`र पाठवा!
कबजी : बरोबर! कारण दा`मळ
ु ं मोठाल वैरंस
ु ा :वसरल जातात! पंचमहाभत
ू ांपैकU
अbनी आ)ण पाणी जर कुठं एक. नांदत असेल तर ती ?या पेट?या पाSयात!
दा`तच!
संभाजी : वकUलसाहे ब! झट
ू हे . थोरामोsयांचं जमजात हाडवैर हे #थमदश6नी
भरतभेट#मणं वाटतं! नंतर ?या भेटतूनच य
ु ाचा वणवा भडकला जातो, हे :वस`
नका!
3नकोलो : ठTक हाय! राजेसाहबांना आणंड होईल, आमी सुंडर नजराणी दा` घेऊन
पाठ:वतो! टोपयत महाराजांची करमणूक आमी बरोबर आणलेल ह आमची
न?ृ याची अ~सरा, नवीन नाचगाणा *शकलेल अ*भसा1रका राजांCया मनाचं रं जन
करल!
संभाजी : कबजी, वकUलसाहे बांबरोबर जा! 3तथंच थांबून ?यांCया गवनेरला आप@या
तहनाYयातील एक कोट Oपयाची अट नीट समजून सांगा! जा, यांCयाबरोबर!
आYहाला आता खास :वPांतीची आवयकता आहे !
(3नकोलो मनुशी व8कलाला बरोबर घेऊन कलुषा कबजी जातो.
ते गे@यावर तुळशी ह सुंदर व तOण 8फरं गी न?ृ या~सरे Cया वेषात,
)झर)झरत अशा वालंका1रत अशी न?ृ यां8कत आकष6क गायना*भनय
करत #वेश कर?ये. नंतर मnाचा पेला भ`न ती संभूराजांना दे ते व
सुरई पुढे ठे वून न?ृ य क` लाग?ये)
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संभाजी : अहाहा! काय मदनमKत मादक सदय6 हे ! र3तरं गातून रसरसलेल
जणूकाय

Pंग
ृ ाररसाची

ममथ

शलाका!

काय

मौज

आहे

पहा!

:वधा?यानं

ीसदया6ची मूतo घड:वताना 3तCया डोXयांत सूया6Cया #खरतेबरोबरच, चंाची
शीतलताह नगराज हमालयसुा थंडगार पाडील, अशा योजनेनं केलेल दसते!
गगनात उं च भराmया मारणारं हमालयाचं डोकं ऋतुKनात गंगेला पाहून ऋतुमानानं
श¥
ु झा@यास, ?यात अनैसgग6क ते काय? पण ?याचच अनुकरण करणारे पव6ताचे
माथे, पावसाXयापुरतेच हरवट होतात, हा 3नसगा6चा खरा दाOण दै वद:ु व6लास! ह
`पग:व6ता

Yहणजे

प
ृ वीची

:वशालताच

भासते!

आकाशाCया

पोकळीत

पंचमहाभत
ू ांCया परKपर:वरोधी गण
ु ांचं सं*मPण क`न, lYहदे वानं ीqदयाची भ\य
उभारणी केल आ)ण Yहणूनच म?ृ यंज
ु य महादे वाला :वy संहारणीचा आनंद तांडव
न?ृ यानं केवळ ीक1रता Kमशानवासी बनून लट
ु ावा लागला! बह
ृ Kपतीला 3नमा6ण
केले@या lYहदे वानं, चत:ु व6ध ानांचा साठा, ीCया मKतकात ओत#ोत भरला!
सहािजकच मग ब
ु ीवैभवाकरता सारे दे व, दानव आ)ण मानव ियांचे गल
ु ाम झाले
आ)ण

?यांCया

अंकांवर

खेळू-बागडू

लागले!

:वषो?पादक

वनKपतींबरोबर

अमत
ृ व@लंची सरभेसळह ीदे हावर :वyकYया6नं मोsया *शताफUनं केलेल दसते!
नागराज तkकाCया स

:पयांनाह पराभूत करल, असा हा ियांचा भारभूत

झालेला केशसंभार! अहाहा! अमत
ृ ालाह आरोbय दे Sयाकरता :वधा?यानं जणूकाय
?या अिyनीकुमारांनाच ियांCया वkःKथलात लहान अभ6का#मणं मोह3ने त
रमवून, पुOषाला ?यांनी जग:वलं आहे ! जोपासलं आहे ! वा!

ीसदय6 3नमा6ण

करSयाmया :वरं चीची केवढ ह अपूव6 gचरं जीव झालेल िजवंत कृती! बस! बस!
अ*भसा1रके, पुरे कर तुझं हे न?ृ य!
तळ
ु शी : (बुरxयातून) का? महाराजांना मझं हे न?ृ य पसंत नाह?
संभाजी : न?ृ य पसंत आहे , पण ते करताना हे सदय6र*सके! तुWया वkःKथलांवरल
ह जोबनवंतीची, Kतनयुbम हंस पkाची जोडी, आमCयाकडे झेप घेSयाकरता,
के:वलवाSया धडपडीत हळूच तुWया या बंदKत कंचुकUतून डोकावू पाहात आहे ! (ती
छातीवरल )झर)झरत बुरखा साव` पाहते तोच) नको! कामुक कुमा1रकेचे Kतन,
व:ृ ंगत होऊन कंचुकUबाहे र यायला लागले Yहणजे ममथानं संधी साधून 3तCया
qदयात चो`न #वेश केला, असं पुOषांनी समजावयास हवं!
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तळ
ु शी : ते खरं ! पण राजीवनयना! आप@यासारxया, अनेक :#यकरणींCया
व@लभावर #ेम करणं Yहणजे #थम आनंद, नंतर हळहळ आ)ण मग दःु खाचं
भांडार, असं होत अस@यानं मी फ राजांची न?ृ य-गायनापुरतीच तेवढ करमणूक
करन Yहण?ये!
संभाजी : नको! कारण वीरांCया नbन अधागी, या तळप?या तरवार, आ)ण
पडदानशीन अधागी, या #3तपkीय वीरांCया शूर समानासाठTच सादर होत
असतात! Yहणून Yहणतो कU, तुझं हे

न?ृ य आ)ण गायन आता पुरे! ये,

आमCयाजवळ बैस. न?ृ यगायनाCया प1रPमानं तW
ु या मुखचंावरची लाल-गुलाबी
ओसरायला लागल! या आमCया हातातील Kफटकाचं आर मदरापा. Yहणजेच
तझ
ु े अधरो©! ते\हा मदरे चा हा पेला तू घे आ)ण, (3तला जवळ बसवून मnाचा
पेला 3तCया तBडाला लावू पाहतो, पण ती दरू दरू होत राहते)
तळ
ु शी : नका - नका महाराज! मला जवळ घे ऊन आपण आप@या राजैyया6ला
मक
ु ू नका! कंचनीला जवळ घेऊ नका! आYह Pंग
ृ ारभोगदासी Yहणजे सुगंधी
अwरा#माणं! kणैक सव
ु ास दे णाmया! उडून वाmयावर :वरणाmया!! चंदनाला सुगंध
आणSयाकरता कुणी अwराचं *शंपण केलं आहे का? सूया6ला चंदनाची उट कोण
लावणार?
(Pंग
ृ ा1रक मूक अ*भनय)
संभाजी : वा! सुरेख! मूक अ*भनय #गट करताना, Pंग
ृ ा1रक z9ी ह चातुया6ची
स9
ंृ ारांत ीयांCया
ृ ीच बनवीत असते, अस जे Yहणतात ते काह खोटं नाह! शग
कामुक चाXयांतून जे\हा #णयाचा :वलास सु` होतो; ते\हा का\यांतील नवरसांना
नवखंड प
ृ वीचं मोल येतं! यावेळी आYह मराsयाचा राजा नसून, तुWया नूतन
लावSयमयी सदय6स9
ु ा
ृ ीचा सºाट आहोत! आ)ण Yहणूनच तुझं करहण क`न तल
जवळ घेत आहोत! (3तचा हात ध`न जवळ बस:वतो. ती घाब`न बावरते) घाब`
नकोस! भीतीनं बाव` नकोस! चतुर चंचल कुरंगनयने! सदया6ला शरू पुOषांचं
ताOSयंच लुटत असतं! खवळले@या अथांग सागरात आYह उडी टाकून तुळशीला
वाच:वताना {या अनंग अंगनेचा आYहाला कामुक Kपश6 जाणवाला, ?याचाच #?यय
या kणी आYहाला पुहा होत आहे ! तुळशीची ?यावेळची भेदरलेल गहर नजर
आ)ण आwाची तुझी बावरलेल नजर, आYहाला सारखीच शग
ंृ ा1रक दसते! Yहणून
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Yहणतो, हे गोमंतकUय सुंदर ीये, हा तBडावरचा बुरखा काढ! आYहाला स?यं, *शवं,
सुंदरमचा अनुभव घेSयाकरता तू हा तBडावरला बुरखा काढ! शग
ंृ ारांत KवारKय
नसले@या पाशवी बला?काराचा वाममाग6 आYहाला नामंजूर वाटतो. 8फरं bयांनी
मराsयांCया राजाला नजराणा Yहणून तुला बहाल केल आहे ते :वस` नकोस!
तळ
ु शी : (Kवगत) छे ! फलप
ू क@पत`ला, फुलं येSयाची का कुणी वाट पहात
असते! ते\हा #गट \हायला ह नामी संधी आहे !
(बुरखा काढून, रागानं फणफणत लांब उभी राहते)
संभाजी : (च8कत होऊन) कोण! तुळशी तळ
ु शी : होय! मराsयांCया मानी राजानं तुळशीला पायदळी तुड:वलेलच ह
तळ
ु शी! आ)ण 3तचं 3नमा6@य क`न 8फरं bयानं राजांCया पायावर अप6ण केलेल हच
ती आपल शग
ंृ ारमंिजर तळ
ु शी! नवरा नसलेल तळ
ु शी, :#यकराकडूनह pबनवारशी
बनल आ)ण ती 8फरं bयांCया आPयाला आल. 3तनं न?ृ यगायनाची कला हाती
तBडी *मळवल! (उसासत) तळ
ु शीनं कंचनी होत 8फरं bयाCया उपकाराची फेड केल;
पण राजांCया अपकारांचं ओझं घेऊन परत ह तळ
ु शी, महाराणी येसब
ू ाईCया मळ
ू ावर
सवत होऊन आल. अमत
ृ ाचा कुंभ पाला गेले पण फुटका रांजणच या तुळशीCया
हाती लागला! संभूराजे, तुYह या तुळशीची घाणेर 3नगुड
6 ी केल हो!
(रडते)
संभाजी : (Kवगत) ियांनी सुधारसाचे पाट, आप@या Kतनमंडलात साठ:वले, परं तू
डोXयात@या दःु )खत अPूंनी ते कोरडे ठणठणीतच ठे वले! (उघड) तुळशी, झालं गेलं
:वस`न जा! नदCया महापुराचं गढूळ पाणी, समुच आप@या पोटात घेत असतो!
या kणापासून हा मराsयाचा राजा तुला महाराणीCया मानानंच जवळ करत आहे !
pब@कुल रडू नकोस! आजपासून तू माझी कुडी आ)ण मी तुझा #ाण! समजंल! या
िजवा*शवाCया *शवशUतच, अभेn एकUकरणात, आपण आमरण राहू! हे घे वचन!
तू मला पेलाभर वचन दे !
तळ
ु शी : अहाहा! दलदार उदारा! आज दे शोघडी लावले@या तुळशीची लाज, राजसा!
तुमCया मुठTत पुहा दल! अंगणात क@पत` ला:व@यागत तुळशीचा जीव
आनंदला! कामधेनूचं वास`ं मनोमय कासंला लागलं! फायाऐवजी नk. खेळायला
दलत! कंदक
ू Uडेला चंाचा च} डू दला!
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(आनंदाने बेहोष बनून मnाचे पेले भराभर भ`न ते Kवतः
:पते आ)ण संभूराजांनाह दे ते. दोघेह बेभान होऊन
परKपरांना *मsया मा`न एकमेकांची चुंबनं घेत राहतात)
संभाजी : (अडखळत) तुळशी, बोलाव ?या 8फरं bयाCया गवनेराला! आ)ण ?याला
दा` कशी :पतात, याचा तBडफोड करत ?याला चांगला धडा *शकव!
कबजी : (घाईगद|तने येत) महाराज, 8फरं bयाचा गवनेर एक कोट Oपये दे त नाह
Yहणतो!
संभाजी : जा! सूट nा ?याला! या दले@या नजराSयाकरता आYह एक कोट Oपये
ओवाळून फेकून दले! जा सांगा ?याला आ)ण सैयासकट साताmयाकडे चालू लागा!
आYह मागाहून येतोच! जा, इथं आमCया एकांतात थांबू नका! शपथ आहे या
आमCया चंडकेची!
कबजी : कसरू माफ! जय चंडके! (कबजी जातो)
तळ
ु शी : महाराज! तBडावर हा 8कती घाम आला आहे ! कशानं पस
ु ू बरं ? मी तर या
8फरं गी वेषात! 8फरं bया ीला कंु कूह नसतं आ)ण पदराचीह अडचण पडते! आता
काय करावं?
संभाजी : (बेहोषीत) तुला पदर नाह! फाड हा मराsयांचा भगवा झ}डा! आ)ण कर
?याचा दKतOमाल!
(तुळशी भगवा झ}डा फाडून ?याCया तुकeयानं तBड पुसते.)
तळ
ु शी : (तBड पुसून झा@यावर) रायगडCया राया, मला या जरपट]याची काचोळी
घाला:वशी वाटते!
संभाजी : कर ?याCया gचंNया! टाक तो जरपटका टरकावून!
(बेश
ु होऊन पडतो)
तळ
ु शी : (रागानं) मराsयांCया :वजयी जरपट]याCया gचंNया (जरपटका घेऊन
फाडते) कर?ये! मग मराsयांCया महाराणीCया राजभूषणांना आ)ण आहे व लेSयांना
पायदळी तुड:वते! राणी येसूबाईला 3तCया नवmयादे खत लाथेनं ठोकरते!
(:वकट हाKयाCया उमादात तुळशीचा जलफळाट!)
(पडदा)
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_________________________________________________________
___
#वेश चवथा:
चवथा:
(Kथळ: सातारा वेताळ पे ठेतील िजवाजीपंत कलमदाने यांचे घर. जवळ *लहलेल
तीन मोठT द रे . एक राजकारणाचं! दस
ु रे कलमबोध *लखाणाचं? 3न 3तसरे जारणमारण उCचाटनाद मं.तं.यु वशीकरणाचं. तीच तो पाहात असलेला िजवाजीपंत
हा एकटाच ते चाळीत पण आपलं मनोगत मोsयानं बोलून पानतंबाखू खात
असलेला दसतो)
िजवाजीपंत : (उपहा*सत म
ु े नं) या प
ू ाची जर कुठं
ृ वीCया पाठTवर म3ू त6मंत मख
ग)णत-Pेणीनं पैदास होत असेल, तर ती ा आमCया महारा¡ दे शात! लोक¥माचं
बंड या बुभु kत दे शात इतकं काह माजलं आहे कU, याला महारा¡ दे श न Yहणता,
खुशाल ‘मख
ू र6 ा¡’ Yहणून संबोधावं! काय एकेक मनाCया दरे क माणसाचे यारे
नमुने आहे त पहा! कुणाचा कुणावर :वyास नाह; पण छाः छूः जंतर मंतर
करSयाmया मांp.कावर मा., नेसतं व सोडून दे Sयाइतका :वyास टाकतात!
सहकार त?वाचा आPय घेऊन एकमेकांCया कानी, काह हतगुजाCया गो9ी
सांगतील

तर शपथ! पण तेच कबजीसारxया धूत,6 pबलंदर आ)ण इरसाल

मांp.काCया पर]या कानाला लागून, िजभ@या चाटत कमरे चे टाके ढले करत
हंडतील! फार काय, पण नवरा-बायकोमधील ग
ु ाग
ु #कार, एकमेकांना एकमेकांची
Pां-पk जेवूनह िजथं कळणार नाहत; 3तथं ती कलुषासारखा

क*लपुOषांना,

:वशेष #यi न करताह इ?थंभूत - अगद रोमनरोम कळत असतात! अथा6त जसं
हे

ै त आYहा महारा¡ीय कुटुंबात आहे , Yहणून तर कबजीसारxया कंगाल

परदे याचं वेळीअवेळी चांगलंच फावत असतं! (पाहून) ऑ ं! आल वाटत ह
कबजीची संांत! संकटं एकदम नाहशी होत नसतात, ती ह अशी! (उठत) काय
करायचं “बxत पडे बांका! तो गधेकु कहे ना काका!” नारायण आडला दारात! सामोरे
गे@या*शवाय, हा कुंभार राजा हलणार आहे थोडाच? राजांनीच चूक केल आ)ण
कामधेनूCया बद@यात, हे घोeयाचं *शंग` गXयात बांधून घेतलं! (सामोरा होत)
यावं यावं! Yहटलं गो\याची सफर पंत#धानांना कशी काय जाणवल?
कबजी : छान झाल! सुरेखच रं गल!
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जीवाजी : भाbयानीच पाचं असतं सारं ! मग येतांना एखाद गोमंतकU,
कबजी : राजांनी बरोबर आणल! आYह मा. भर@या समुातून शंखह न घेता
हात हालवीत आलो! मग मोती हो कुठले? बरोबर जर गोमुखातल नथनी असती
तर -िजवाजी : फांकडी नथ घालणार नववधू धयांना लाभल असती! कारण, Kवाती
नk.ाचा पाऊस जर सम
ु ात पडला नसता, तर ियांCया नथीतील ट~पोरे मोती,
पुOषांना आप@या डोXयातील मोतीpबंदन
ू ंच पाहायची पाळी आल असती!
कबजी : बरं , ते राहू nा. पंत आप@याला आता बmयाच गो9ींचा खल करायचा आहे !
ते\हा आसपास .........
िजवाजी : gचटपाख`स
ु ा इकडं 8फरकSयाची धयांनी धाKती घेऊ नये. या घरातले
धरू ाचे लोटस
ु ा वाmयाबरोबर पळत नाहत. कारण, इथं मख
ू ?6 व बळावSयाला,
शहाणपणाची अ]कल, बेहशेबीच जमा झालेल आहे ! अहंकारानं अान वाढ:वणं,
हाच इथला रोजखडा6 *लहावा लागतो! आ)ण काम:वकार वाढवायला, या माWया
लेखणीची ह, चवाढची पतपेढ कुणालाह मोकळी आहे ! खाशा Kवारंचा कpबला,
राजमाचीCया राजवाeयात! पण या िजवाजीपंताचा मु]काम हा सातारCया या
वेताळ पेठेत! इथं हडळीलाह #वेश बंद! *शवाय, आमची एक राखी Oाkी, ह
सालगुदKत दYयानं गे@यापासून, या िजवाजीपंतांचा चा`दwाचा #पंच उNवKत
झालेला आहे . ते\हा आता धयानं बेलाशक कामाला लागावं! बोला, कोणत उघडून
द र?
कबजी : (पाहून) Yहणजे? ह तीन तीन द रं , आहे त तर कसल?
िजवाजी : उ?पwी, िKथती आ)ण लय करSयाmया या िजवाजीपंतांCया कलमदानी
खानदानी चाललेला लेखणीचा हा p.गुणावतार आहे ! पहलं हे द र, माWया मूळ
घराSयाCया कारकुनी कलमकसाई कसबाचं! ?यानंच मी “इ3तPी कलमबोध!” हा
समथाCया दासबोधाला उwर Yहणून *लहत आहे ! वीस पेरांपैकU बाराच झाल!
कबजी : ?या ंथाचे सNया बाराच असू nा! कारण आप@याला लवकरच
मराठे शाहचे –
िजवाजी : (मNयेच) आलं लkांत. संभूराजांCया नऊ वषाCया कारकUद|त धयाला
नऊ बारा आ)ण तीन तेराचा उतारा करायचाय!
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कबजी : पंत, काय मनकवडे आहात हो!
िजवाजी : (उपरोधी हाKयात) धयानंच मं.:वnेची दkा दल आहे ते\हा
कण6:पशाCचाचं मू3त6मंत दश6न आप@या पायानं रोज घडत आहे ! Yहटलं #धानजींनी
फार वेळ पायी 3त©त बोलणं बरं न\हे ! गादवर बसून सेवकाला हुकूम सोडावेत!
कबजी : (गादवर बसतो) पंत, तुYह खूपच धूत-6 धोरणी आहात हो! कावेबाजपणानं
आमCया तBडावर नाचणारे #» तुYह आधीच :वचा`न टाकता! पण ?यामुळं
आYह 3नtकाळजी मनाचे ठरतो, ?याची काय वाट! (चो`न आणलेल मnाची सुरई
पुढं ठे वीत) पंत, अगोदर आपण हा माताजीचा, गो\याहून तुमCयाचकरता खास
आणलेला #साद घेऊ या! आणा दोन पा.ं (तो आत गे@यावर) फ ~यायचीच
आणा!
(दोन 1रकामे पेले घेऊन येतो)
िजवाजी : हो! कारण, फुलपा. सNया घरातच *श@लक राहलेलं नाह!
कबजी : (~या@यात मn ओतीत) तीह गैरसोय मंजळ
ु े Cया कानी आYह आwाच
घालून आलोय! fया. ~या ह खास 8फरं bयांनी आप@या शग
ंृ ाराकरता तयार केलेल
आहे ! fया.
िजवाजी : (:पतो) छान! आठवणीतून सेवकाला बालकाची माया लावलत! (गात व
पाया पडत) माWया qदयीCया वैकुंठे yरा, - ‘माता कापी गळा! कोण सांभाळी
:व¼ला!’
कबजी : िजवबा, गोमंतकात संNयाकाळी सगळे लोक, साधारणतः इत]याच जड
वाणीनं बोलतात! ?यामुळं दवसा 8फरं bयाचा आ)ण रा.ी दा`चा अYमल – िजवाजी
: Kवारंना :वशेष दसून आला असेल! पण घेत@यानंतरची ‘सोय’ Yहणून जी
आवयक होती, ती गैरसोईची झाल नाह ना? सारांश, “पचेल ते पोट fयावे! दसेल
ते हातीं धरावे ! *मळे ल ते हातीं धरावे! *मळे ल ते ते ढापीत जावे! गरजे पोट!”
कलमबोधात घालSयासाठT मी ह आwाच नवीन ओवी केल. हा आYहा एकराखी
कलमदायांचा मनोधम6! धयाCया बरोबर जर मी गो\यात Kवारत असतो, कबजी : (मNयेच) तर काय गोमंतकUय मदराkी घेऊन आला असता? पण ते कसं
श]य झालं असत? इकडे कान करा! ( कानात सांगून झा@यावर) मोsयांदा कुठं
वाCयता क` नका! अवघड जागी झालेल,ं हे राजांचं दख
ु णं आहे !
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िजवाजी : छान! Yहणजे शेवट, ‘हडळीला नाह नवरा’ असंच घडलं कां ह} पुहा
“तुळशी माहा?Yय!”
कबजी : पंत, अहो आप@या पयावरच! राजांची ह साडेसाती आप@याला
लाभदायक – सुवण6पादच होणार!
िजवाजी : (द र सोडून) मग तुळशीCया पुनरागमना:#?यथ6, राजांCया नावे 8कती
र]कम खचा6ची टाकू?
कबजी : राजाकडून मराठTरा{य िजत]या लवकर कजा6त बुडेल, 3तत]या र]कमा
रोज खचo घालत रहा! मा. खचा6चे आकडे लहान सहान असता कामा नयेत! फार
काय, उnा संभरू ाजे तळ
ु शीला घेऊन महारदmयाCया खोmयात वाघाCया *शकारला
जाणार आहे त.
िजवाजी : मग हजारो होनांचा खच6, राजांCया नावे रोजखe6यात खचo घालतो! आ)ण
बुडीत र]कम आप@या जमेत *लहतो!
कबजी : ती तरच *लहाच! पण राजांCया वाईटावर असले@या ?या माल सावंताला
तळ
ु शीCया गु

*शकारची बातमी प.ानं कळवा! तळ
ु शी ह राजाची वै1रण होईल,

असा मजकूर *लहा!
िजवाजी : *लहतो! कळवतो! आwाच हे सारं करतो!
(प. *लहावयास बसतो)
कबजी : (वाचून) हे काय? पंत, प.ाखाल दKतुर खv
ु माने?
िजवाजी : (आयतेनं) दKतूर खुv मानेच! अगद मायांCया हKताkरांत! धनी,
तुYह आहात परके! मी पडलो नोकर! ते\हा आपण आपले, “रामाय KविKत,
रावणाय KविKत”, असं तटKथ राहलेलं बरं ! अहो, हा मराsयांCया याSणव
शहाSणव कुळीचा वाद! ?यात शहाSयांनी डोकं खुपसून उरKफोड क`न fया
कशाला? पुहा तो मूळ धरायला? ते\हा या उ¸वले@या #करणात, तुYह-आYह
उच@या#माणं कमरा बांधून आपापला Kवाथ6 साधावा हे बरं ! नाहपेkा, उच@याCया
धंnाला बा लागेल ना!
कबजी : वा! पंत, मु?सvी डोकं आहे खरं तुमचं! बरं , आता दस
ु रं खचा6चं #करण
कोणतं?
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िजवाजी : (वा चाळून) दस
ु रं खचा6चं #करण Yहणजे! Yहणजे ! हं , सांपडलं, हे
दग
ु ा6दास अकबर भेटचं *भजत घBगडं! आज राजांनी तबल दोन वष6, मराठT
सैयाCया खचा6त दरमहा एक लाख OपयांCया तुटत – खचo पडतंय! रोज ?यांCया
पाचशे रजपूत जवानांचा ‘डाळ-बाटचा भोजनखच6’ आ)ण 3तत]याच घोeयांचा
चंदचारा खच6 करावा लागतो! उपयोग Yहणाल, तर खातेबाकU श
ू यच!
कबजी : कां बरं ? पंत, असं pबनहशोबी बोलू नका? जंिजmयाCया *सvीला आं¦यांनी
उठावणी दल आ)ण शेवट साबाजी-हरोजींनी दग
ु ा6दास राठोडांचं सैय कामी
लावून दोघांचा पराभव केला. हरोजी फरजंद आज उnा ?यांची शरणागतीची प.ं
घेऊन आ@यावर कुणाCया नावे खच6 *लहणार?
िजवाजी : साबाजी-हरोजी फरजंदCया?
कबजी : आ)ण ?यांचं घेणार काय? खोपटातलं ‘कSया-माडbयाचं गाडगं’ कU भाकर
करायची काथवट?
िजवाजी : पण ?यांनी महाराजांCया अनुे:वना, जंिजmयावर चाल केलच कां? दे शाचं
हत, Kवा*म3न©ेCया नावावर जर Yहातारे सेवक पाहू लागले तर, तOण :वलासी
राजांनं काय करावं? हरोजीला Kवतःची मुलगी आ)ण साबाजीला आपल सून िजथं
नीट नांद:वता येत नाह, 3तथं Kवदे शहताCया खgच6क उठाठे वी करा\यात कां? मोठT
गंमत आहे !
कबजी : पंत, असं बोलून तुYह साबाजी-हरोजीवर मोठा अयाय करत आहात!
अहो, साबाजीनं तर आप@या पोटCया मल
ु ाचा – दौलतराव सेनासागराचा – तो मोरे मानेपkातून मBगलाकडे जाऊ पाहाताच ?याला ठार केला! केवढ ह #खर दे श3न©
Kवा*मभU!
िजवाजी : (तुछतेनं) ः! कसल #खर दे श3न©ा! आ)ण कसल Kवा*मभU!
धयांना साबाजीCया पु.ह?येचं मोठं कौतुक वाटतं! पण मी तर Yहणतो कU,
आपल मुलगी आ)ण आपल सून, संभूराजांCया शेजेबाजेCया सेवेला 3नवध राहावी,
Yहणून साबाजी-हरोजींनी एकदलानं दौलतरावाCया म?ृ यूचं नाटक केलेलं उघड
दसतंय! ते\हा ?यात दे शहतापेkा, राजव@लभ #ीतीCया Kवा*मभUची बेगडी
8कमयाच अgधक!
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कबजी : जे काय असेल, ते तुळशी आ)ण राजेच जाणोत! 3नtकारण या दोघांCया
लालझगeयात आपण साठमार घेत *शराच कशाला? बरं पंत, ?या चांदणीला
आपलशी करायला काय युU करावी?
िजवाजी : हं-धयानं ते काम मोहनी :वnेनंच उरकून fयावं. मलाह तसा एखादा
’अzयसंबंध’ ठे वSया:वषयीचा तोडगा असेल, तर तो ज`र *शकवावा! बंदा *लहून
fयायला दोह हातांनी बप1रकर आहे !
कबजी : fया टपून!
िजवाजी : (3तसरे द र काढून) सांगा (*लहून घेSयाCया तयारत बसतो)
कबजी : ीCया अzयसंबंधाला मेले@या घब
ु डाची :व9ा काढून, ती 3नभळ
एरं डेलात *मसळून अंगाला लावावी. पंख उं बरsयात परु ावेत.
िजवाजी : कुणाCया? धयाCया कU माWया?
कबजी : कुणाCयाह? अगद गाववेशीतस
ु ा! तसंच ?याCया कपाळामNये सशाची
चरबी घालून, सरeयाCया शेपटची वात क`न ती पेटवावी आ)ण 3तचं काजळ
ध`न दोह डोXयांत अंजन केलं कU मग अंधारात, ‘अzयसंबंधाचा उजेड’ पडलाच
Yहणून समजा! बरं पंत! फार वेळ झाला. राजांCया *शकारची तयार आYहाला
करायची आहे ! जातो आYह (कलुषा कबजी जातो)
िजवाजी : ‘दवसा उजेडीच घुबडाचे डोळे फुटतात,’ या Yहणीचा अथ6 मला आज
कळला आ)ण आंबे ाkाCया मोसमांत कावXयांना मुखरोग का होतो? हे ह या
कबजीCया आजCया भेटव`न पुरतं लkात आलं! खmयाची अKता\यKत बेपवा6ई
आ)ण खोयाची काटे तोल सावधgगर, ह कशी लेखणीनं सांभाळावी लागते, हे या
कनोजाला माझं कलमच पढ
ु ं पटवून दे ईल! शहाजादा अकबराला, आलमगीराशी
भांडायला लावून, या कबजीनंच ?याला दग
ु ा6दाससह दkणेत आणला, असा वीरमं.
चांदणीकडून राणीसाहे बांCया कानी बनावट प.ाCया पुरा\या3नशी पुढं करतो.
दKतुरखुv कबजीCयाच सह *श]]याचा! काय :वलkण द3ु नयेची रत आहे पहा!
काह लोक इत]या हल]या #कृतीचे असतात कU, दस
ु mयाCया पोटात समाधानाचे
चार घास गेले, तर ?यांCया पोटात दख
ु ू लागते! या पोटशळ
ू ाला औषध नाह!
(जातो)
(पडदा)
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_________________________________________________________
___
#वेश पाचवा
(Kथळ: महारदmयातील खोmयातील जंगलरKता.
दे हू द र हा पंचह?यार बनून *शकाmयाCया वेशात #वेश करतो)
दे हू:
लावणी
पंच ह?यार झालो *शकार ! दे हू द र !
आलो महारदर । *शकार केल नामी !
चांदणीनं सज:वलं मला पंचह?यार ॥ध०ृ ॥
बांधल ढाल पाठTला । धरलं वेठTला ।
हाती तलवार, बचoला धार ।
खुनी कयार कमरे ला दल, भालाईत वीर ॥१॥
पारध *शकार भेद लई यारा ।
पारध घरोघरा । नारचा नखरा ।
मदा6चा घसरा । बळीचा दसरा ।
पाळत राखून सावज पाळीते ।
मुळी न मारते, नार खरच,
*शकार हो जी sss

॥२॥

चांदणीनं मला पंचह?यार बन:वलं! आ)ण आज *शकारला या महारदmयाCया
खोmयात मv
ु ाम :पटाळलं! कां, तर Yहणे संभूराजे तुळशीला बरोबर घेऊन कशी
*शकार करतात, ती अगोदर पहा आ)ण नंतर मला *शकारला या! पाठTवर हे
ढालचं ओझं कशाला? Yहणून :वचारलं तर चांदणीनं ताबडतोब उwर दलं, कU लbन
झा@यावर मी तुमCया नावानं ढाल एवढं कुंकू लावणार आहे ! कारण, बायकांना
कुंकू हे ढालसारखं संरkक, तसच ?यांना ते नवmयासाठT सौभाbयाचं रkक! पण
तुळसाबाईकडं

पाहलं, तर

लढाईत

दौलतराव

मेला

असूनह

कपाळाचं

कुंकू

करवंदाएवढं काळं च आहे अजून! मला ‘पारध’ आ)ण ‘*शकार’ यातला फरक जो
कळत न\हता, तो या ह?यार अवजारांCया भारामुळं आज कळला! पुOषांची पारध
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करायला बायकांचे नयनबाण, नेहमीच स{ज असतात; पण पुOषाला *शकार
\हावयाचं तर ढाल-तलवार, भाला-बचo, धनुtय-बाण, भाता-कयार, कुकडी-कुmहाड –
अरे बाप रे ! 8कती ह भयंकर ह?यारांची संxया! सवाना हाती धरायचं तर रावण
8कं वा सहाजुन
6 च माणसाला बनायला हवं! चला, हे असले :वचार करSयापेkा काह
तर *शकार ह करायलाच हवी! वाघाCया *शकारला पंचह?यार बनाव; ते\हा ससा
हाती लागला तर लागला! नाहपेkा माशा मारत चांदणीजवळ जावं लागणार! पण
3तनं मला *शकार के@याpबगर येऊ नका अस तीन-तीनदा बजावलेलं आहे आ)ण
कानमं. असा दला आहे कU, *शकाmयाला दलाचा दगड के@या*शवाय *शकार
*मळत नसते!
(पडnात “धावा महाराज, ह1रणीCया वाघीण लागल!”
*शकार हु@लड व वाघाCया डरकाXया)
(पाहून) अरे बापरे ! वाघाCया डरकाXया खmया अशा आजच मी पह@यानदा
ऐकतोय! ताबत
ू ात मोहरमचा वाघ बनून, मी कैक डरकाXया लोकांवर फोड@या पण
आज बेटा दे हू! घाब` नकोस! *शकाmयाला पळ?या सावजाबरोबर पळूनच *शकार
गाठावी लागते! चला, वाघ पाठTशी लाग@या#माणंच इथून अगोदर पळ काढायला
हवा! (पळ काढणार तोच)
हरोजी : (#वेश क`न) थांब! कोण पळ काढतोय रे ?
दे हू : (घाब`न) मी पंचह?यार, दे हूद र!
हरोजी : आळं दबाबा *शकाmयाचा तालमबाज पोmया दे हू, तो तूच होय?
दे हू : जी! माWया वडलांना तुYह ओळखत होता?
हरोजी : अरे बाळ! आळं दबाबा आ)ण हा हरोजी, दे हू : कोण, फरजंदबाबा! या दे हूचा अगोदर दं डवत fया!
हरोजी : बाळ *शकारत :वजयी हो! तुझा पराम दे शाकरता उजळून चमकू दे !
तुWया वडलानं खूपच *शकार बाणा गाजवला! दे शाचं नाव राखून आप@या नावाचा
बोलबाला केला!
दे हू : होय ना ह`बाबा हे ! आ)ण Yहणूनच मला *शवाजीराजा \हावसं वाटतंय!
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हरोजी : नुसतं वाटतंय Yहणून नकोस! तर ?या#माणं वागायला लाग. आज या
घडीला अंगी बळ असणाmया उमnा पोरांचीच दे शाला उणीव आहे ! आपल
मराठे शाह फंद8फतुरनं आतून बाहे `न सार पोखरलय!
(पडnात : धावा महाराज! ह1रणीचा पाठलाग
वा3घणीनं केला! पूव½ गलबला आ)ण डरकाXया)
काय ऐकतोय मी? हा तर माWया तुळशीचा आवाज! दे हू,
दे हू : (हळूच) हOबाबा, जरा शांत \हा! चला, आपण ?या चोरदरचा आPय घेऊन
राजाची *शकार पाहू या.
हरोजी : (दातओठ खात व दे हूबरोबर आत जात) तळ
ु शे, घरबुडवे! काय चालवलं
आहे स तू? (दोघे आत जातात. ते गे@यावर माल सावंताCया चार-सहा हKतकांसह
माने #वेश करतोअ)
माने : (सेवकांस उvेशन
ू ) तो पहा! तळ
ु शीसह संjया इकडंच येतोय! ते\हा 3तCया
या प.ातील सच
ू ने#माणं हे जाळं fया! (दे तो) ?या झाडावर दबा ध`न नीट बसा!
वाघाशी झंज
ु त तो या झाडाखाल आला कU, nा हे जाळं टाकून ?याCया अंगावर!
मग मी आन तुळशी ऐनवेळी येतोच पुढं! समजलं! (ते जाऊ लागतात) ए गeयांनो!
इकडं या. सावध राहूनह जर तुमCयापैकU कुणा एकाला ?या संjयानं पकडलं, तर
“हरोजी फरजंदाचे आYह ताबेदार नोकर,” Yहणून बेलाशक नाव fया! कळलं! जा
आपाप@या जागी.
(माने सवाना घीऊन आत जातो. ते गे@यावर
*शकाmयाCया वेषात संभाजी व तुळशी #वेश करतात)
संभाजी : तुळशी, वीराला पर]याशी आ)ण *शकाmयाला जंगल जनावराशी नेहमीच
झुंज nावी लागते!
तळ
ु शी : दोह पराम गाज:वSयाचं राजांCया अंगी सामय6 आहे !
संभाजी : खरं य! पण यावेळी आमची Kतुती नको. तर #?यk कृतीच! कारण ह
*शकार आहे ! जा, आत! हा भाला घे आन करवंदCया जाळीत झोपले@या ?या
शेरखाँला उठव हु@लड क`न! कालच ?यानं एका गरब lाणाची गाय मा`न
खा@ल आहे ! जवळ ह आमची तरवारह असू दे !
(भाला व तरवार घेऊन तुळशी आत जाते व परत येते.)
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तळ
ु शी : राया! सावजं दोन असून नर-मादचं जोडपं, आप@या पेयाला खेळवीत
जागं आहे !
संभाजी : असं आहे काय? तर मग फारच उwम! उठव हु@लड क`न ?या दोघांना!
एकदमच आYह ?यांचा समाचार घेतो!
तळ
ु शी : वा! आ)ण मग ह तुळशी काय, वंद
ृ ावनातील समजून माझी पूजा
करणार? अहो, महाराज! आजची *शकार राजांची नाह, तर ती या तुळशीची! राजांनी
मला *शकार खेळायला चल Yहणून बरोबर आणलंय! पाला न\हे ! एक कोणती
तर *शकार मी आज एकट साधणार आहे !
संभाजी : तळ
ु शी, तू हरोजी फरजंदाची ही पोर! बेडर मल
ु गी! ते\हा आमचं थोडंच
तू ऐकणार? ठTक आहे . आज तल
ु ा जी *शकार करायची असेल ती बेधडक कर.
वाट@यास दोह सावजं हाकून ती आमCया अंगावर लोटSयाचं *शकार कसब तू
दाखवून आमची *शकार केलस तर चालेल! (तळ
ु शी चरकते) का? तू अशी
चरकलस का?
तळ
ु शी : नाह राया! ह तळ
ु शी चरकल नाह; पण राजांCया भीमशUCया बोलानं
जरा हादरल आहे खरं च!
संभाजी : *शकार करणाmयानं असं दचकता कामा नये! जा, आता उगीच वेळ
गमावू नकोस! दवे लागणीCया आत आप@याला गडावर जायला हवं. (तुळशी आत
जाते व हु@लड माजवून *शकार रान उठ:वSयाचे ठरलेले संकेत आतून मोsयांदा
बोलू लागते.)
तळ
ु शी : (आतून) रायगडCया रणमदा6! सावध रहा! तयार असा! माद पेयाला
घेऊन पळाल. jयाल! वाघ pबथरला! *शकार मोहरा क`न तुमCया अंगावर येऊ
पाह?येय!
संभाजी : (वाघाCया डरकाXयात पुढं होत होत) चल, ये इकडे! चल! चल आजाव
प¼े ! हमभी तुYहारे साथ लढनेके *लये यहाँ मौजूद, खडे ह¾! आव, बेटा आव!
(संभाजी आत जातो न जातो तोच वाघ अंगावर यायला आ)ण
व`न जाळं संभूराजांCया अंगावर पडायला एकच गाठ पडणार;
तोच हरोजी फरजंद पुढं होत ते जाळं वरचेवर उचलून आप@या
हातात घेतो! राजे अंगावर चलून आले@या वाघाचा जबडा ध`न
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?याला उभाCया उभा दोह हातांनी फाडून *शकार करतात)
हरोजी : अरे , दगलबाज दरोडेखोरांनो! तुYह या *संहाCया छा\याला असं
गैरसावधपणानं जाXयात पकडू पाहता, पण हा हरोजी फरजंद, (हातातल तुळशी
तरवार उपसून ?यांना दाख:वणार तोच हळूच मागाहून तुळशी येते व तरवार ती
आप@या हातात घेते. हरोजी रागानं 3तCयाकडे पाहातो)
तळ
ु शी : होण? माझे बाबाच का महाराजांचे मारे कर बनून इथं आले आहे त? हं,
राया! ह fया आपल तरवार! *शकारचं संकट साधून हा मझा बापच आज
राजांCया िजवावर उठला आ)ण कंबरे Cया या तुळशीनं, (दे हू द र हळूच मागाहून
येतो व तळ
ु शीCया हातची फरजंदाची तळ
ु शी आप@या हाती हसकावून घेतो व
हरोजीला दे तो.)
दे हू : कंबरे Cया या तळ
ु शीनं न\हे , तर हOबाबांCया या पोटCया तळ
ु शीनं! राजे ,
फरजंदाCया पोट ह तळ
ु शी Yहणजे मोळापोट केरसण
ु ीच! थांबा. राजे मी हCया
कटवा@यालाच हजर करतो! (जातो)
संभाजी : फरजंद! काय आहे हा #कार?
हरोजी : आईभवानीच याय 3नवाडा करो! संभूराजे थोर@या राजांCया संगतीत
मराsयांचं रा{य, इरे नं पैदा केलं जरपट]याचा हwी *मर:वला, जंिजmयाCया *सvीनं
जुलुमांचा जुलूस केला. आं¦या 8फसाद झाला! मराsयांची आरमार सwा बळकावू
पाहताच हा हरोजी, साबाजीCया हाकेला धावून गेला! आं¦यासकट *सnाची दाढ
हलवून, ?या दोघांचा पाडाव केला! शरणागतीची ह इसार पावती, राजांCया चरणी
Oजू करतो! (प.े संभूराजांना दे ऊन) राजांना कोणी .ास दला, तर फरजंदाCया
कंबरे ची ह तुळशी, #ाणावर तुळशीप. ठे वून, pबजलबरोबर हनंह :वजय *मळ:वला!
शहाSणव कुळीचा ह पुर:वला! पण हानं जातकुळीला बा लावणाmया या पोटCया
तुळशीनं तर आज फरजंदाCया इमानालाच कलंक फासला! हरोजीCया कंबरे Cया
तुळशीनं दtु मनाचा काटा िजर:वला. 3तनंच आज पोरचं नावरस सांगून राजाचा
खुनी Yहणून माझा पुकारा केला! ते\हा ह सुा राजांनी आता खुशाल पायदळी
तुडवून माWया मानेवर चालवावी!
(हरोजी आपल तुळशी-तलवार संभाजीCया पायावर ठे वणार् तोच-)
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संभाजी : परत fया! 3तची 8कं मत आYह जाणतो! fया ती (Kवतः ती परत दे त)
हरोजी, आमची सार मदार, तुYहा जोडीवर आहे ! आकाशाला झोळ येईल Yहाणून
?याचं छत, तणावानं कोणी ताणSयाचा #यi केला, तर तो जसा वेडेपणाचा ठरे ल,
तसाच तुYहा ऐंशीवषाCया अजोड 3न अतूट राज3न©ांना-आबांCया साबाजी-हरोजी
जोडीला राजोह-रा¡ोह ठरवणं हे महापापातच जमा होईल!
दे हू : (पकडले@या 8फतुmयास पुढं करत) महाराज, हा पहा मायांचा Yहोर]या!
याला

जाळं

टाकताना

मी

पाहलं!

हOबाबांCया

#संगावधानामुळं

राजांCया

िजवावरला #संग टळला! हा पळून जात होता; पण मी झाडाला याला बांधून
ठे :वला! याला साk fया मी पकडलेला वाघाचा बCचा! (दाखवतो)
संभाजी : (?याची मान ध`न) बोल रे 8फतmु या! खरं सांग, कोण आहे स तू?
सेवक : (प. पढ
ु ं करत) मी ss मी माल ममम,
संभाजी : (प. घेत) मी – मी – मामा काय करतो? मरायचंय? मर तर 8फतmु या!
(गळा दाबून ?याचा #ाण घेतो. प. वाचतो) आमCया आड येणाmयांची आYह
अशीच वासलात लावतो! तळ
ु शी, आप@या *शकारची गु

मसलत, मायांना कशी

कळल? आ)ण या महारदmयाCया खोmयात मालसावंत पाचशे लोका3नशी आमCयावर
ह@ला करSयाCया बेतात असूनह कबजीला खबर नसावी. याव`न आYहाला आता
सवाचा संशय येतोय! या प.ानं आYह या #करणाची पुरतीच शहा3नशहा
करपयत, तुळशी, तूह आमCया जलमंदरातील आरसेमहालाबाहे र कुठं जाता कामा
नये! दे हू, तुळशीवर तुझा स पहारा असू दे ! चल, (तुळशीला घेऊन जातो)
दे हू : (सगळे गे@यावर) बोल बजरं गबलकU जय!
अंक दस
ु रा समा
*****
अंक 3तसरा
_________________________________________________________
_________________________________________________________
___
#वेश पहला
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(Kथळ: PीमिCछवछ.पती महाराजांची सती गेलेल पiी पुतळादे वीची समाधी.
समाधीवर जरपटका व भगवा झ}डा. दोहो बाजस
ू फजद हात जोडून, महार¡ गीत’
मंगल वाnांCया तालासुरात सव6जण Yहणत आहे त. महाराणी येसूबाई हाताने
पंचारती ओवाळत असून सगळे उभे आहे त. पूजा:वधी झालेला असून, समाधी
पुषपमालांनी सज:वल आहे )
Pी महारा¡ गीत
मंगल दे शा !प:व. दे शा । महारा¡ दे शा ।
#णाम fयावा अमुचा हा Pी महारा¡ दे शा ।।ध०ृ ॥
Nयेय जे तW
ु या अंतर
3नशाणावर नाचते कर
जोडी इह-पर लोकांसी
\यवहारा परमाथा6सी
वैभवासी वैराbयासी
जर पट]यासह भग\या झ}eयाCया एकgच दे शा ॥
#णाम fयावा अमुचा हा Pीमहारा¡ दे शा ॥१॥
येसूबाई : (स¿तीत होत) साबाजीबाबा, पुतळाआई आप@या #खर प3त3न©ेनं
साNवीपदास गे@या. इCछामरणानं दे व`प झा@या. सई-आईनं 3तकडCया Kवारंना
या सासूबाईCया ओटत घालून लहानाचं मोठं करायला सांgगतलं. ते\हा राजांनी
सुबुी gचंतSयाचं हे च आप@या न\या नवसाचं प:व. मंदर!
साबाजी : (गहवरत) मुल, पुतळाआईची पुSयाईच प:व.! माहे रCया पालकर
मोह?यांCया कुळाबरोबर, भोस@यांCया बेचाळीस :पयांनाह पुSयसंचयानं दान दलं.
शीलधनाचं भांडार कुबेरागत वाढ:वलं. या माऊलCया समाgधदश6नाला आलं, Yहणजे
मला आन या हOबाला,हरोजी : (हुंदका अनावर होत) कैक गतगो9ींचं Kमरण होतं अन ऊर भ`न
आनंदाचं आऊर सख
ु दःु खात *मसळतं! थोर@या महाराजांCया अपरोk या माऊलची
पS
ु याई, तुYहा-आYहा सवाना सात आठ महनं लाभल. श.ंन
ु ा चक:वSयाक1रता
आबासाहे बांनी आप@या तBडावXयाची दहाबारा माणसं जी जवळ क`न :वyासात
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घेतल होती तीच आज मासाहे ब मी अन साबाजी, दोनंच करं याचं िजणं जगत
मुदा6डावानी ग~प(रडू लागतो)
साबाजी : (मNयेच धीर दे त) ह`! मुदा6डावानी ग~प का Yहून? अरं तुYह आYह
थोर@या राजांCया तBडावXयाची माणसं, िजजामातोPी सजराजांना Yहणायची, ‘ माझं
*शवबाचं नाक गOडासारखं अन z9ीह गOडासारखीच.’ ‘ह`, आठवतं ना तुला?
ग3नमांना पळवणार ?यावेळे आपण सBगं सजवल. ती वेeया राजांCया मद6 म
ु कUवर.
आज आप@याला यावxती महाराजांCया वीरPीचा संचार, अंगी बाणवून fयायला
\होवा. गeया, मर?याला औषधापेkा परमामत
ु ा मला
ृ ाचा जसा उपयोग, तसाच तल
राजांCया दगंत परामाचा साठा, मान ताठ क`न उपयोगात आणायला पाहजे.
वण\याने पव6त पेट@यावरच, ?याCया मायावर हरवळ उगवत असते. दोKता, धीर
सोडायची ह जागा न\हं , कळलं?
येसब
ू ाई : खरं य! पत
ु ळाआई माहे र हो?या. मामंजींचं ‘शभ
ु ावसान झालेल’ं ?यांना खरं
वाटलं नाह.

पण जे\हा ?यांCया अKथी हाती लाग@या; ते\हा आठ दहा महनं

लोट@यावरह पुतळामाईनं सतीचं वाण इथं पुरं केलं.
साबाजी : आज आता आप@या सगXयांना तेच सतीचं वाण, हाती घेऊन महारा¡राजधमा6चं संरkण करायला हवं. मग ?याकरता पोटचं पोर आड आलं, तर
?यालाह –
हरोजी : (मNयेच) तू कापून बाजूला केलास आ)ण बापाCया कत6\याला जागलास?
मी मा. पोरचा नंगानाच बघून शेळपटावानी माशा मारत ग~प बसलोय, नाहतर
काय pबशाद होती रांडच
ं ी कU, 3तनं महारा¡ ज1रपट]याCया आ)ण भग\या
झ}eयाCया टरकावून gचंNया करा\यात. राजांCया अहंकारात कामोधाचा उगम
झाला. तो इंाला जसा उव6शीCया सहवासात नका6Cया 8कeया#माणं सुखी वाटला,
तसा राजांना तुळशीCया संगतीत आनंद गवसलाय. मासाहे ब. संभूमहादे वाCया
:पंडीवर :वळखा घालून बसलेल ह नाgगण,येसूबाई : ह`बाबा शांत रहा. तुYहाला मझी शपथ आहे . तुळसा तुYहांला सांबाCया
:पंडीवर नाgगणीसारखी चढलेल वाटते; पण ती आप@या भोXया महाराजांना
Kमशानवk
ृ ाची सावल दसते. याला कोण काय करणार? स9
ृ ीचं qदय भ`न
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अPुव9
ृ ी झल Yहणजे पाषाणqदयी पव6ताCया पोटातूनसुा आपोआप जलाशयाचे
पाट वाहू लागतात. Yहणून Yहण?ये , आशा ह धीराची जमदा.ी आई मानून,
आपण KवारंCया चालू :वलासाकडे संपूण6 दल
6
करावं. कारण, {वालामुखीवर
ु k
धाय कोणी पेरावं? जे\हा राजांनाच चांग@या ठे चा बसतील, ते\हा ते ताXयावर
येतील.
साबाजी : खरं य! मुल, तुझंच Yहणणं :वचारात घेणं भाग पडतं. संभूराजांशी
न*शबानं बांधल गेलस खर, पण तुला महारा¡-रा{यल¤मीची काळजी करायलाच
हवी.

आज

तू

आप@या

आईभवानीCया

दे \हाmयातला

हा

सतीचा

पदर,

जरपट]याकरता पढ
ु ं केलास. सती गेले@या पत
ु ळाराणीCया पैठणीचा हा जरचा
पदर, मराठे शाहCया अlल
ू ा कणा6Cया कवCया#माणं लाभला. सती साNवीCया
समाधीसमोर महारा¡-धमा6ला नवचैतय आणलंस. आज मी आ)ण हOबा, ऐंशी
वषा6चे जxखड Yहातारे ह, तOणा#माणं ताठ मान क`न तरणे बांड झालो. महारा¡रा{यधमा6चं जडजोखीम, मानेवर वाहून नेSयाइतकं अंगी बळ आलं. हOबा,
संभरू ाजांCया चालले@या ललांकडे आपण कानडोळा करायचा पण रा{यरkणाची
शथ6 करायची, सावलवर ह?यार चालवायची. ह वेळ न\हं.
हरोजी : साऊबाबा! अरं हे कळतंया सारं पण वळतुया कुठं ? रा{याचा धनी,
बे8फकUर मनानं बेदद6 इtकाचे खेळ खेळतुया, आन माझं नशीब असं खडतर, कU
याला कारण माझी घर 3नघालेल पोर झालया. :वकाराCया भरात राजांचा उमाद,
शग
ंृ ार:वलासात

तुळशी

उvामपणानं

वाढवतीया

आ)ण

संभूराजांनाह

आप@या

इCछे चा अनावरपणा अवेरनासा झालाया.
येसूबाई : ह`बाबा, :वषयांधाला वेड लाग@यावर तो सैरावैरा धावणारच, ते\हा,
3तकडCया वत6नाचा पुनOCचार तीनतीनदा करSयात काय अथ6! आप@याला अगोदर
रा{यावर आले@या संकटांशी झगडून महारा¡-धमा6चं संरkण करायंचय, हे लkात
fयायला हवं.
साबाजी : संकटं कशी दलजमाईनं एकU क`न हात धुवून मागं लागलयात पहा!
चौफेर रान उठव@यावानी झालंया. एकUकडे बादशहा नवरं ग, तर दस
ु रकडे गो\याचा
8फरं bया, 3तसरा मुंबईचा टोपीवाला, बगXयावानी मराठे शाह खायला टपून बसलाच
आहे . तर चौथा जंजीmयाचा *शvी, आं¦याला अधूनमधून फूस दे त मराsयांचं
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आरमार pबघडवून खराबा चाल:वला आहे . मुल, सजराजांची पुSयाई थोर, Yहणून
तर दग
ु ा6दासजी राठोडांना शहाजाnा अकबराला दkणेत घेऊन यायची बुी सुचल.
हरोजी : रजपूत लढव¯ये पाचशेवर ?यांनी बरोबर आणले. Yहणून तर या हरोजीनं
*सnाची दाढ उपटून, आं¦यांना पाणी पाजलं. पण संभूराजांना ?याची गंधवाता6
कुठं य! पालहून मु]कामाची मजल दरमजल करत, दग
ु ा6दासजी राजांCया भेटला
आले आहे त. आज उnां भेटचा दवस ठरला, तर नशीब Yहणायचं!
येसूबाई : हOबाबा, न*शबाचा खेळ, राजांना खेळू nा. आपण आता दे शाचं संरkण
करSयाचा Kवतं. माग6 शोधू या. सागराला पुtकळ नnा *मळा@या, तर तो
सगXयांना सामावून घेतोच.
साबाजी : मल
ु , कशी pबनतोड उपमा दलस! श-य
ु Uची क@पना सच
ु :वलस!
अहाहा! कामधेनच
ू ं दभ
ु तं हातीतBडी आ@यावानी जीव आनंदला. हOबा, मनाचा
दब
ु ळे पणा सोड. राहू दे पोरला बेअlC
ू या गतत. ठे व रागाला टांगता आ)ण घे
पत
ु ळाआईचा कौल. तू या रायगडCया राणीला सांभाळ. मी बादशाहा नवरं गाचा
पाठपरु ावा करतो. मBगल सैयाला जेरस आणतो. मल
ु , तंू मा. या छोया
आबासाहे बांना )खणभरह :वसंबू नकोस. हा भोसले कुळाचा gचमुकला दवा,
पदराखाल नीट जतन कर. उम@या कळीतला सुगंध जसा सु

राहातो, तसंच

लहान बालकांतलं ताOSय आ)ण शौय6 गु च राहतं. बालराजे आजCया महारा¡धमा6चे PाKथान जसे आहे त, तसेच ते उnांCया मराठT 1रयासतीचे अढळKथान
आहे त.
येसूबाई : (शाहूस) बालराजे, या आप@या आजोबांना नमKकार क`न दोघांचा
आशीवा6द fया बरं .
शाहू : वडलांCया आ*शवा6दात :वyाचा :वजयच वास करत असतो.
(नमKकार करतो. #थम हरोजी, नंतर साबाजी)
हरोजी : अहाहा! आकाशाचं मोठे पण आकाशालाच. प
ृ वीचं वजनह प
ृ वीलाच.
साऊबाबा, या मायलेकरांना जपSयाकरता, हा हरोजी फरजंद हाडाची काडं करल.
हजारो हwींCया बळानं हा जीण6 झालेला दे ह, िजताजागता ठे वून, यांचं मरे तो संरkण
करन. या #3तेला आई पुतळादे वीची ह समाधीच साk राहल. (समाधीवर हात
ठे वीत.)
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साबाजी : अहाहा! मुल, माझा ह` हा वचनांचा सCचा सोबती, ?याCया या #3तेनं
मलाह संभूराजांना वाच:वSयासाठT दहा हजार नागांचं बळ, बादशाहा नवरं गाशी
मुकाबला करायला समुख झालंय. राजाचं रkण तुळजाभवानीच करल.
येसूबाई : (समाधी पुढं जाऊन वंदन करत) आई पुतळादे वी! माते, आYह तुझी
लेकरं तुला वंदन करत आहोत. तुझी कृपाz9ी आYहा सवावर पूण6 असू दे .
सासूबानी तुमCया ओटत Kवारंना घातलंय, आज मी तुWया ओटत हा माझा
gचमणाराजा (शाहूला समाधीवर डोकं ठे वायला लावून) घातला आहे . आमCयावर
तुझं कृपाछ. असू दे , तूच आYहा सवाना कत6\याची जाणीव क`न दलस. आज
आमCया च1र.ाला नवीनच वळण लावलंस. आशीवा6दाचं पसायदान मला एवढं च दे
Yहणजे झालं.

पद
मंगल सौभाbया । सती पाया ।
व1रते मी Nयेया । कत6\य मोहवी ॥ध०ृ ॥
कलह काल धुमसत व1र दै या ।
घालवी माते । \यामोह हा रk दे शा ॥१॥
(सव6जण समाधीला वंदन करतात)
_________________________________________________________
___

#वेश दस
ु रा
(Kथळ: राजमाचीवरल दे वडी. दे हू द र *शकार क`न बरोबर
आणले@या वाघाCया पेयाला कुरवाळीत #वेश करतो)
दे हू : मी मानलेला ग`
ु पंत कलमदाने काह थापा मारत; पण कलमापेkा
कमावलेल ताकदच भार ठरते! काय पण अचाट शUनं, संभू राजांनी वाघाचा
जबडा दोह हातांनी ध`न ?याला उभायाCया उभा फाडला. जीव घेऊन वाघीण
पळाल Yहणून हा 3तचा पेटा, *भया मांजरावानी मWयाजवळ आला. (?याला
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कुरवाळीत) बCCया, तू मला ह?यार न चाल:वताह *शकार बन:वलंस. आ)ण
चांदणीलाह चकUत केलंस, न\हे बेया पुरतं लाज:वलंसह.

3तनं मला पंचारतीनं

ओवाळलं. आ)ण पंच#ाणाचा परमेyर Yहणून जवळ केलं. बKस मला पंतांCया
कलमी 8कमयेची करामत, आता कशाला समजावून fयायला हवी.

चांदणीच

ये?येय. 3तलाच :वचा`न काय ते करावं हे बरं .
चांदणी : (#वेश करत) सxया दे हूराया..
दे हू : काय Yहण?येस :#ये चांदणे! बोल कोणती आा आहे तुझी?
चांदणी : तू थोडासा *लहायला-वाचायला *शक.
दे हू : *शकतो, दे धळ
ू पाट आणून. *शकSयाकरता कोणता पंतोजी मला तू पाहून
ठे वला आहे स? *शवाजीमहाराजांना मलठणचा दादोजी कBडदे व पंतोजी होता. आता
तW
ु या दे हू द रला *शवाजी बन:वणारा गO
ु जी –
चांदणी : (मNयेच) िजवाजी कलमदायाच सNया असू दे . कारण तू झालायस
कोतवाल. ते\हा ?याची अन ्

कलष
ु ा

कबजीची

लफडी

कुलंगडी

आप@याला

pबनधोक समजाया \होवीत.
दे हू : हां हां चतुर साजणे, हे मा. मला उमगलं न\हतं. कबजीCया कारKथानी
डो]याची कवट, कलमकसाई पंतांCया लेखणीनं उलटसुलट प.ं िजकडे 3तकडे
रवाना करत आहे . ते\हा अशावेळी िजवाजीपंताजवळच ‘Pीगणेशा’ *शकायCया
3न*मwानं जवळ असलेलं बरं .
चांदणी : बरोबर बोललास. ते\हा, राया! अगोदर तू आपल सह *शकून घे. नायतर
कबजीबाबा#माणं तुझी गत \हायची. मराठे शाहचा #धानजी Yहणून *मर:वतो
आ)ण मोडीतर राहोच; पण बाळबोध अंक*लपीबी ?या मुडnाला धड वाचता येत
नाह.
(पडnात – कलुषा : पंत, तुमची ह प.लेखनाची तmहा
आप@या दोघांचाह जीव घेईल. समजलं)
दे हू : चांदणे, ये इकडे, काहतर गु

मसलती, दोघांCया अंगावर उलटले@या

दसतात.
चांदणी : तर मग ऐकूयाच दडूनयान. (दोघेह लपून ऐकतात. िजवाजीपंत व
कलुषाकबजी परKपरांवर तावातावानं भांडत #वे श क1रतात.)
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कबजी : पंत, तुमची ह प.लेखनाची तmहा, आप@या दोघांचाह जीव घेईल,
समजलं?
िजवाजी : धयाCया बोलSयाचा काय जीव आहे ? 3न\वळ 3नजoव शंकाकुशंका.
कबजी : ?या कशा? समजा ऐनवेळेला हरोजी फरजंद 3तथं आला नसता तर
महाराजांCया िजवावर केवढा तो #संग ?या प.ामुळं आला होता माहत आहे ?
िजवाजी : माहत नसायला काय झालं? मी मुvामच तसं प. *लहून, तुYहालाच
मायाकडं रवाना करायला लावल. यात माझी चूक कोणती? हं, आता धयाचं
कम6च खोटं , Yहणून हरोजी फरजंद ऐनवेळी 3तथं उचकटला! नाहपेkा, संभाजीचा
वध होऊन कलष
ु ा कबजी हा महारा¡ रा{याचा कुलमx
ु ?यार – अगद अन*भ:ष
राजा झाला असता राजा! पण तुमचं pबलंदर न*शब. सNया *शकंदर नाह, याला मी
कुरकुO नको? मग काय माWया कलमानं कानावर बसून KवKथ रडत राहावं? अहो,
कनोजराज, मराठT रा{याचं धनीपण *मळवायचं तर अशी उलट सल
ु ट प.ोwर
गंगाजमनी ह करायलाच हवी. ती केवळ कनोजी सुगंधी अwरं 3न पष
ु राज गल
ु कंद
:वकून *मळत नाह. तर 3तCयाकरतां “काळी शाई” आ)ण “लाल र” हे सांडावं
लागतं. फुकट नाह येत राजेपण!
कबजी : पहा बुवा, मी आपला संभवनीय धोका, तुYहाला बोलून दाख:वला.
िजवाजी : (बेपवा6ईने) ऊं: असे कैक संभवनीय धोके, मी माWया कलमेyरCया
गूढगुंजनांत गुंगवत ठे :वले आहे त. कलमबोधात मी Kप9च *लहून ठे वलंय कU,
माWया कलमेyरची कुरकुर ।
पाहुनी gच.गु ा*स लागे हुरहुर ॥
इं वैभवाची टुरटुर ।
िजवाजी कलम चालूं न दे ॥
महाराज, या कलमानं कडू भोपXयाचा दN
ु या हलवा बनवून कैक कुमा1रकांना
ध9पु9 बन:वलंय. तर दे हूसारxया आडदांड करे ल 8फर:वSयाmया कडू कार@याला
चांदणीचं आमीष दाखवून गुलाबी रं ग चाल:वलाय, आहात कुठं ?
कबजी : (हात जोडीत) आप@याच सेवेत. नावाचे आYह पंत#धान, पण तुYहच
आमचे खरे हु]मतपहा. पंत, तुमCया कलमेyराला आमची शरणागती. प3तªतेला
गंगाभागीरथी Yहट@याबvल आYहाला kमा करा.
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िजवाजी : छे , छे , धयानं इत]यातच शरणागतीची भाषा बोलू नये कारण, तुमचं
आमचं इि~सत एक आहे . प
ृ वी एक; पण ,ुव दोन, नदचं तीर Yहटलं कU, 3तला
दोन काठ आलेच. महना एकच असतो, पण पk दोन पडतात. फार काय, पण
चांदणीकडं पाहतानासुा आपण चेहरा एक ठे :वला, तरपण #?येकाचे डोळे दोन,
z9ी *भन, कान मा. दोन दोनदा धरावेच लागणार.
कबजी : ते सारं आपण एकच अंतःकराणानं पाहू. पण अगोदर ती *मळवायCया
#यiात आप@याला राला हवं. कारण, सNया राजांनी दे हू द रला शहर
कोतवालचा अgधकार दलेला आहे . चांदणी ?याCयावर 3नहायत खूष आहे . Yहणून
Yहणतो, सावज जरा भार वाटतंय, चांदणी, नीच वातावरणात वाढलेल पोर आहे .
िजवाजी : पण तळ
ु शी #माणंच, चांदणीची लोभब
ु ी आ)ण :वलास#ीयता, अंगभत
ू
असून, उसXय?या भर {वानीत ती सळसळ?येय. ते\हा ‘\येन सववशा’ हे त?व
धयानं लkात fयावं. *शवाय ीCया मल
ू त?वात ‘योषां जार*मव :#यम’ nा टाळी.
(दोघेह *मिKकल हाKयात टाXया दे तात)
कबजी : बरं य, पंत जातो मी. संभरू ाजांनी आता दग
ु ा6दास राठोडांना शहाजादा
अकबरासह मुलाख3तला बोला:वलंय. मल
ु ाखत 8क@@यावर. ते\हा साबाजी *शरके,
बैठकUला हजर राहSयाचा संभव आहे . ?यानं हरोजी फरजंदाला, जंिजmयाCया
Kवारवर पाठवून, आ¦यास

?याला नेKतनाबूत केलेलं

आहे . ते\हा मुलाखत

मह?वाची अस@यामुळं मला जातीनं 3तथं जहर रालाच हवं. (ग़डबडीनं तो 3नघून
जातो)
िजवाजी : पोटाची टचभर खळगी भरSयाकरतां माणसाला अ*भमान मारावा
लागतो. सदगुणांची गळचेपी करावी लागते. तर लाजेचा जाहर *ललाव पुकारावा
लागतो. तर पण 3तची भूक, ह बकासुराचीच. :वधा?यानं पोटाची लांबी-Oं द
बेतासबात ठे :वल खर पण ?याची बर वाईट उपजी:वका करSयाचं अztय काम,
हे मा. माणसांCया चार दोन इंची ललाट रे षेतच *लहून ठे वलंय. नाहपेkा,
अकलेCया नावानं श
ू य भोपळा असलेला हा ढे रपोया कबजी, आज मराठT रा{यच
gगळं कृत करायला का टपून बसला असता? पण या बCचंजीला हे माहत नाह कU,
1रकामे

वेळीचं

भरलेलं

पोट, हे

Kवगा6तून

आदळ@या*शवाय राहणार नाह, हे 3नि«त.
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थेट

नका6Cया

तळावर

जाऊन

(िजवाजी जाणार तोच दे हू व चांदणी #गट होऊन पुढं येतात)
दे हू : पंत, मनाशी का होईनात; पण मोsयांदा खरं बोललात.
िजवाजी
िजवाजी : कोण, दे हू. (चांदणी नमKकार करते) आ)ण ह श
ु ाची चांदणी, छान.
कुठं 3नघाला आहात जोडीनं? साखरपुडा आहे कU काय?
चांदणी : साखरपुडा! आन ् तो कशाला बा?
दे हू : पंत, आमCया लbनाची बात राहू दे त तशीच. अगोदर हे सांगा कU, तुYहांला
कबजीबाबा कोण?या प.ा:वषयी काय सूचना दे त होते?
िजवाजी : बेटा दे हू, तसं तुला चारदोन प.ांचं काह असतं, तर ते मी सांgगतलंह
असतं. पण या कबजीची स.ाशे कुलंगडी आ)ण अनंत भानगडी, ?या तल
ु ा
कळवायCया तर, दे हू : हे तुमचं जर तर मला नको. साmया ?या मला कळ@याच पाहजेत. कारण,
मी आता शहर कोतवाल झालो आहे .
िजवाजी : तेह माWया लेखणीCया कसबामळ
ु ं च, मग ते खरं खोटं कसंह समज.
पण हे भाbय कलमेyरCया आ*शवा6दानंच बरं ! ते\हा माझा *शtय नगर कोतवाल
बनलाय खरा; पण Kवतःचा दKतुर, सहनं करायला नको का? 3नशाणी अंगठे बहाvर
काय कामाचे रे ?
दे हू : सह करायला यायला हवीच.
चांदणी : (अंग:वkेपात) पंत, माWया या दे हूरायाला सह करायला *शकवा कU?
िजवाजी : (सकाम z9ीने पहात) ती तुला *शक:वता येत नाह वाटतं? का तू सुा
3नरkर-ढ-आहे स?
चांदणी : पंत, गाढवावानेच बोललांत न\हं? 3नरkर का Yहून? पण मला ते तुमचं
हे माडपंती मोडी वाचन फारसं येत नाह. पंत, मलाबी आडवळणाची नागमोडी भाषा
*शकवा कU,
दे हू : पंत, आYहा दोघांनाह तुमCया कलमाचं *शkण सुO करा.
चांदणी : हां-हां, ठTक, जोडीनं *शkण, जोडीनं संसार.
िजवाजी : कुठं ? तुमचं हे दत
ु Bडी *शkण माWया घरच सु` केलं, तर दाम द~ु पटनं
ते वाढत जाईल. आ)ण मग एका तBडाची अनेक तBडं दसायला लागून, ?या सवाची
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तBड*मळवणी करता करता माझी लेखणी पुरतीच )झजून बोथट होईल ?याची काय
वाट?
दे हू : ती काळजी तुYहांला. आYह :वnाथo, गुOगह
ृ  वास हा करायलाच हवा.
िजवाजी : अरे ते खरं , परं तु तुYहा दोघांCया सह*शkणात गु`ला चळ लागला तर?
चांदणी : गO
ु जी, तसं वंगाळ-संगाळ मनात आणू नका. मी आहे माWया आईवानी
मोकXया मनाची. माWया आईला माझा ‘बा’ Yहणायचा कU माजी कारभारन लई
गुणाची, पावणा येवो, रावळा येवो, मावळा येवो, कुनी बी येवो, कसंबी करो, कुनाचंबी
मन मोडत नाय बगा.
िजवाजी : अरे Cया Yहणजे मळ
ु ातच गंगेचं पाणी मरु लेलं आहे तर. मळ
ू हाड इंजाळ
पाहलेलं दसतंय. ठTक आहे . तुमCया 3नकडीनं मी तशी सवड काढतो. पण ती
मNयाहची Yहणजे अपरा.ीची,
दे हू : वा! आYहा दोघांना सNया रा.ीपेkा, अपरा.ीचीच वेळ हवीय. कारण, रा.ी
मला जावं लागतं जलमंदरात.
िजवाजी : जलमंदरात आ)ण ते कशाला बव
ु ा!
दे हू : संभूराजांनी तुळशीबाना जलमंदरात@या आरसे महालात,िजवाजी : (मNयेच) काय घटKथापना क`न नवरा. सुO केलं कU काय?
दे हू : पंत, हळू बोला, मी कोतवाल 3तथला पहारे कर आहे सNया. ते\हा तुमCयाकडं
अपरा.ीच चांदणीला घेऊन मला येता येईल.
चांदणी : मासाहे बांना काळजीनं झोपच येत नाय, तवा ?या महालात झोपाया
गे@या, कU मी कोतवालत येईन. अन ् मग,
िजवाजी : तुमCया सह*शkणाचा जागता पहारा मी करणार. ठTक ठTक.
दे हू : पंत ठरलं तर मग. चांदणे, जातो मी जलमंदरात पहाmयावर, वेळ भरत आल.
िजवाजी : कुणाची?
दे हू : (जाता जाता) ते आता संभूराजेच ठर:वणार. (जातो)
चांदणी : पंत, राजमाचीCया राजवाeयावर मला पोचवायला येता का?
िजवाजी : चांदणे, मग राजवाeयात आYहा कारकुनांना :वचारतो कोण? आYह नट
नाह, बीट नाह. गवई नाह 8कं वा परोह हे र सुा नाह. ते\हा राजवाeयात
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*शरायला तुWयासारxया डौलदार छातीCया सुंदर ीया, जर पुढं येऊन आYहाला
असा हातभार दे त(हात ध`न पाहातो. ती )झडकारत.)
चांदणी:
णी: पंत, जरा लांबूनच बोलत बोलत संगं या.
(ठुमकत मुरडत 3नघून जाते)
िजवाजी : आलं लkात, अनोळखीCया जागीच मदनाचे बाण, अचूक जाऊन
*भडतात. ते काह खोटं नाह. ते\हा #गतीची चाल, हातापायापेkा, अशा कामात
डो]यानंच जाKत करावी

लागते. नाहतर गो9ी फारच पुढं गे@यावर मागाहून
3नKतारायला कठTणच पडतं. *शवाय कधीकाळी उघडणारा दरवाजा उघडताना
थोडीशी कुरकुर हा करायचाच!
(जातो)
_________________________________________________________
___
#वेश 3तसरा
(Kथळ: 8क@लेसातारा अिजं]यतारा. संभाजीराजांची खास मल
ु ाखतीची बादशाह
बैठक. संतापलेले संभूराजे, कलुषा कबजीसह #वेश क1रतात)
संभाजी : (हातात प.) एकजात सारे 3नमकहराम. इथून3तथून तुYह सगळे
बेईमान. धयावर :वष#योग करSयापयत कारKथानाची मजल गेल. आYह आता
कुठपयत धीर धरणार? *शकारला गेलो तर यांCया कारKथानाचं जाळं आमCयावर
आहे च. कबजी, हा पहा #?यk पुरावा. (प. दे तो) वाचा हे आ)ण बोला काय ते?
हच का तुमची रा{य\यवKथा? बोला, आYह आता 8कती शांती धरायची? तुYहा
कारभाmयांCया कारKथानाची खबर, #थम आYहाला दादजी रघुनाथ दे शपांeयांनी
दल; पण आYह 3तकडे लk दलं नाह. महना दोन महने कारKथायांCया घर
चौ]या बस:व@या. तुमCया सांगSयाव`न आYह परवा परत उठ:व@या. दरख परत
{याचे ?यास चल:वले. Yहटलं, झाल चूक सुधारतील पुढं. पण नीच ते नीचच.
सwेसाठT हपापलेल जुनी थेरडी ह, कधी सरळ होणार नाहत. खोडकUच मोडून
?यांना कायमचं सरळ केलं पाहजे. नाहतर आबासाहे बांCया पाठोपाठ आYहाला
तुYह पाठवावयाचे. वाचलंत हे प..
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कबजी:
कबजी: महाराज, मायांना हे प. *लहतांना तुळशीबाईCया नावाचा 3नtकारण
गैरवापर झालेला दसतो. मी याची चौकशी क`न काय ते राजांना लवकर
कळ:वतो. तथा:प हा सारा संकटाचा वषा6व परKपर बाहे `न येत असावा. मला
वाटतं, मोरे , माने आ)ण गणोजी *शरके सNया महाराजांCया वाईटावर आहे त. ते\हा
?यांचे काटे दरू के@या*शवाय,संभाजी : ?यांचीच – ?यांचीच आYह ह पूवत
6 यार चाल:वल आहे . हरामखोर हे
p.कूट, आमCयापासून

अलग

राहून आमCया िजवावरल ह संकटं इत]या
बेगुमानपणे आमCयशी अंगलगट करायला इथं येतात कशी? अथा6त ?याला सहा¯य
करणारं तुमचंच हे नवं कारभार मंडळ. या मंडळातले ब
ु ढे जांबव
ु ंत, मासाहे बांना
आYह *भंतीत gचणून मार@यापासून आमCया :वO क@पनातीत गेले आहे त, हे
आYह

पण
6 णे
ू प

जाणून

आहोत.

शहजादा

अकबर

{ये©ात

पाल

म]
ु कामी

आ@यापासून या थेरeयांCया कारKथानांचा रं ग चालला असून, आता तर तो
अ*लकडं जाKतच भडक \हायला लागला आहे . आYह जरा हडसून खडसून ?यांना
:वचारलं कU, Á Á Á क`न बोळकं वासावं आ)ण चेहmयावर उदासीनतेचा मल
ु ामा
चढवून झकन नाम3नराळं \हावं. ते\हा आता यांनाह एकदम जगातून नाहसं
केलं पाहजे मग – (हुजmया येतो) कोण?
हुजmया : (वंदन क`न ख*लता दे तो)
संभाजी : (वाचून) जा. दे ?यांना आत पाठवून (तो जातो) कबजी आता या
सगXया कारKथानांचा उलगडा आपोआपच होईल. कारण, खुv शहाजादा अकबर
आ)ण दग
ु ा6दास राठोड, हे आमCया मुलाखतीला साबाजी *शर]यासह आले आहे त.
ते\हा तुYह इथं थांबू नका. जलमंदरातील आरसे महालात जा. तुळशीची #कृती
बर नस@याची खबर मघाशी आYहाला मंजुळेकडून आल आहे . ते\हा राजवैnासह
तुYह तेथेच थांबा. आYह ह मुलाखत संपवून येतोच 3तथं!
कबजी : जशी राजांची आा. (जातो. कबजी गे@यावर उलट बाजूनं शहाजादा
अकबर, दग
ु ा6दास राठोड आ)ण साबाजी *शरके येतात.)
संभाजी : आयीए शहाजादे साहबा आयीए.
अकबर : आदाब अज6 (कु3न6सात करतो.)
संभाजी : आदाब बंदगी.
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दग
ु ा6दास : राजाजी #णाम.
संभाजी : दग
ु ा6दासजी, मराsयांCया राजाचा तुYहाला Kनेहपूण6 दं डवत.
साबाजी : संभूराजे, साबाजीचा हा मुजरा.
(नंतर सव6 आपाप@या आसनावर बसतात)
अकबर : .पती संभाजीमहाराज. खुदा हा8फज. खुदा हा8फज. राजेसाहबा, आपके
मुलूखमे आकर और आपकU अ±ाहे -दोKतीकU मेहमानी लेकर आज हमे करब चार
महने हुए. ले8कन, आफसोसकU बात, के आपकU मुलाकात हम} *मलनाभी बडा
मुtकUलका काम हो गया था.
संभाजी : शहाजादे साहे ब. कसरू माफ कUिजये. लेकUन आपका आदाब, आतेह
आपकU अ±ाहे -खानगी अलंग नौबतसे सब बरदाKती तौरसे अछT तmहा रखने का
हु]म फरमया था. और हरोजी फरजंद के साथ आपको कुछ जवाहर गेहना
नजराणBसे भेजे थे वे शायद आपको *मल} ह हBगे. अCछा. अब हम} यहॉ ं आने को
]यB दे र हुयी, वे सव आप जानते भी हो. 8फसादओंको परु ापरु बंदोबKत करना,
अब हम श`
ु करना चाहते ह¾.
अकबर : बेशक, ऐसा करनाह मुमकUन है. ]यBकU सब 8फसादओंको अCछT तmहा
सजा *मलनाह ज`र है. ताकU 8फसाद गुहे राजपाटमे कभी न होव} . हमारा यहाँ
आतेह आपकU कारभार मंडल हमारे साथ बातचीत करने लगी. उन सबB का
आशय यह है , के यह सब मरे ठTराज हम आपको याने खुद मेरेको दे एंगे. *सफ6
तुमने कुछ हमारे राजाराम महाराज को थोडासा मुलुख अलाहदा तोडकर दे ना
चाहये. राजाजी, यह दे खो इन सबB कU मसलत कU कागजाद. (प.ाची पुडकU
Kवाधीन करतो.) खैर, अब हम आपसे मुलाखत के *लये ]यB आये ह¾ उसीकU जरा
मसलत कUिजये. यह हमारे दग
ु ा6दासजी राठोड, संभाजी : (हातानं नमKकार करत) आमCया आबासाहे बांचे खास *म..
अकबर : जी हाँ. जोधपूरसे पांचसो उमदे रजपूत जवान लेकर, मेरेसाथ इधर आये
ह¾. इधर भी इहोन} कुछ लढनेवाले आदमी प@लू धरे ह¾.
दग
ु ा6दास : राजाजी, आप@या वडलांचे दोKत जोधपूरचे महाराणे जसवंत*संग
आलमगीराCया चाकरत काबूलकडे वारले. आलमगीरानं ?यांCया लहानbया मुलांना
पकडून बाट:वSयाचा मनसुबा केला. आमचा मारवाड उNवKत केला. ठकूरजींची
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मंदरं जमीनदोKत केल. हंदव
ू र िज)झया लादला. आYह राठोडांनी धमा6साठT,
दे शासाठT तळहातावर *शरं घेतल. दोन तीन वष बादशाह सैयाशी झुंज दल.
शहाजादे अकबरसाहे ब आमCयाकडे आले. ते आ)ण मी आपल कUतo ऐकून
दxखनमधे आलो. आपण *शवाजी राजांचे पु., ?यांचंच ªत पुढं चाल:वलं पाहजे.
आपण रजपूत मराठे *मळून, या शहाजाnांना द@लCया तxखतावर बसवू. ते
आप@याच स@@यानं कारभार करती.
अकबर : राजसाहबा, *सफ6 आप मुझे द@लका तनशीन बादशहा करये . हम
*सफ6 बादशहाह रह} गे और दौलत कU सलतनका कारोबार तो आपह दे खा करो.
अब फुजल
ू दे र न करो, यह मै आपसे आखर बार बयान कर रहा हूं.
दग
ु ा6दास : बरोबर. राजाजी, आता लवकरच या कामाला लागलं पाहजे. कारण
राजपत
ु ायातील मोहम नक
ु तीच संपल. महाराजा जय*संगानं यांCया वडलांशी तह
केला.
अकबर : और स3ु नये राजेसाहबा. हमारे भाई शहाजादे मुआझम और आझम मेरे
पीछे धंड
ु तेह बmहाणपूरतक आ पहुंचे ह¾.
दग
ु ा6दास : आ)ण यांCया वडलांचा Yहणजे औरं बजेब बादशहाचा मु]कामह
अजमेराहून हल@याची आजच खबर आहे . कदाgचत महया दोन महयांत सव6
मBगल सैय दxखनचा कBडमारा करल.
संभाजी : क` nा. रजपुतांनी तीन वष अरवलCया )खंडीत मBगलांना खडे चारलेत
आ)ण

आYह

मराsयांनी

काह

हातात

बांगeया

भर@या

नाहत.

येऊ

nा.

आबासाहे बांCया आशीवा6दानं या मनगटांत जोर आहे , तो मBगलांना दाखवूच.
साबाजी : (आनंदन
ू ) ऐकलंत दग
ु ा6दासजी. जंिजmयाCया Kवारत मी आप@याला
संभूराजांCया मनगट सामया6चा 3नवा6ळा दला होता. तो आज ऐकून आYहा
सजराजांCया व
ृ सवंगeयांचं दल, हष6भरानं फुलून 3नघालं, अहाहा! अमत
ृ ाची चव
अमत
ृ ासारखीच, ानाला ानाचीच उपमा.
दग
ु ा6दास : खरं य, मेघ एकया चातकाकरता वषा6व करे त नाह; तर जगाला जीवन
*मळावं Yहणून. अमत
ृ ात साखर *मसळून का गोडी आणायची असते?
साबाजी : नाह. पण चातकाला चार थ}बच पुरे होतात. चं#काशापासून चकोराला
अमत
:पता येतंच. राजे, आwांCया बोलSयाव`न आYह तुYहांला कटखांद
ृ
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खेळ:व@याचं साथ6क वाटलं. िजवाची हैराणी जी चालल आहे , ती- आज थांबल.
थोर@या राजांCया आठवणीनं छातीचं बांध फुटून डोXयांवाटे ?यांCया परामाचे पाट
वाहू लागले. आज तीच रग, सजराजांCया छा\याCया मनगटातल बघून आमचंह
Yहातार र सळसळू लागलं. ओशाळलेलं मन, आशाळभत
ू पणानं शौया6Cया
घोडदौडीत 3नघालं. Yहातारपण :वसरलो आ)ण तOणा#माणं भरव छातीनं ताठ
झालो. वाकायचंह :वसरलो.
संभाजी : शहाजादे साहबा, आप कुछ 8फकर न कUिजए. आप द@लके तनशीन
ज@दभी हुएंगे. समझे.
अकबर : (कु3न6सात) वा! हुजुरके साल जाबाके*लये
खद
ु ाहा8फज, राजाजी अब, यह जहाँपहाँ को..

हम इंतजार हुये थे.

संभाजी : हे जहाँपहाँ कोण?
अकबर : राजेसाहबा, इस दxखनम} आतेवxत मैन} यह एक नया 8कताब, ..
संभाजी : वा! दग
ु ा6दासजी, शहाजाnांची हौस तर प
ृ वीपतीचीच वाटते. अनानदशा
होऊन दे शांतरापयत पाळी आले@यांनी, या शहाजाnांची हौस उसनवारनं अंगी
बाणवून fयायला हवी. पण आYह दxखनचे वीर बेगडी Pीमंती आ)ण उधार
मोठे पणाला फसत नाह, हा आमचा मोठा दग
ु ण
ु6 च Yहणावयाचा.
अकबर : खैर, कुछभी आप मानो. ले8कन म¾ बहोतसा दलदार और ~यार का
~यास, मुहबत का बडा शौकUन,संभाजी : (हसत) हो हो, दसतंयच ते (Kवगत) हा बादशाह हु]का बूड नस@यामुळं
कुठं तर कलंडSयाCया :वचारात आहे . आ)ण कBदले@या हु]]या#माणं, याCयातह
पाSयाचा खडबडाट झालेला दसतोय; नाहतर हा जातीचा मBगल रजपुतांचा आPय
घेऊन इथं का धडपडत आला असता? (उघड) बरं य दग
ु ा6दासजी, आणखी काय
आपला स@ला आहे ?
दग
ु ा6दास

:

राजेसाहे ब, आमCया

सै3नकांची, जंजीmयाCया

आ)ण

गो\याCया

मोहमेपायी हकनाक दड दोन वष गेल. आज आलमगीर आप@या अफाट
सैयासह मराठT मुलख
ु ात उतरला आहे . ?यानं चार बाजूनं पुरतीच नाकेबंद केल.
अशा वेळी या तुटपुं{या लोकांशी झगडत बसSयात काय हशील? अजून माझं ऐका.
आलमगीराCया सैयाची आपण फळी फोडू. राजपुतायात जाऊ. तेथून आमचे
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उमदे राठोड वीर मदतीला घेऊ. आ)ण द@लCया उघeया पडले@या तावर
अकबरास बसवू. Yहणजे मग सारं हंदK
ु थान तुमचं 3न आमचं झालंच Yहणून
समजा.
संभाजी : आ)ण तोपयत आलमगीरानं आमचा मुलुख जाळून खाक करावा, आ)ण
आमचं रा{य संपूण6 घशात घालावं. वा! ठTक स@ला. दग
ु ा6दासजी, आपला हा स@ला
आYहांस

बदस@ला

वाटतो.

मंजूर

करता

येत

नाह, माफ

करा.

आप@या

नावलौकUकामुळं आ)ण :वशेष Yहणजे आबासाहे बांCया दोKतीमुळं, या अंजाम
बCचाला आYह आPय दला, Yहणून तर आमCया घराला ह आग लागल आहे .
ते\हा आधी ती आYहाला :वझवू nा, नंतर आमCया मदतीची पढ
ु ची बात.
आ@यासारखं जरा दमानं fयाल, तरच पढ
ु Cया सव6 काह गो9ी वचना#माणं होतील.
पहा तर खरं , आमचा हा मराठT ग3नमी कावा कसा आता ऐन रं गात येत चाललाय
तो? या कोकणCया कातळावर शहा आलमची दाढ ध`न ?याला डोकं फोडायला
लावतो बघा.
अकबर : लेकUन राजेसाहबा, आपने हमार सब फौज जंजीरा और गोवाके जंगपर
बरबाद करके,संभाजी : (संतापून) खामोष. दग
ु ा6दासजी, या तुमCया उतावXया बादशाहाला ग~प
बसायला सांगा. Yहणे जंजीmयाCया आ)ण गो\याCया पायी माझं सैय खच6 पडलं.
पण दरमहा लाख Oपये #माणं आज तबल दोन वष याCया बादशाह सैयाचा जो
आYह खच6 चाल:वला, अ*ल{याहा कारभार केला, तो काय याचा बाप भ`न दे णार.
उ@लु नाह तर, दग
ु ा6दासजी, आपण सू आहात. ते\हा या #संगी आपणंच इथं
राहून आपल चालू मदत आYहा मराsयांना पुरवावी हे उwम.
अकबर : दे )खये दग
ु ा6महाराज, दलका तनशीन मोगल बादशहा, मुझे करना हो,
तो अभीके अभी ज@दभी करो. नहं तो मै म]का-मदना जानेका इरादा करता हूं.
संभाजी : फार उwम. दग
ु ा6दासजी, `पाजी भोसले आ)ण मान*संग मोरे , यांना
आwाCया आwा शहाजाnाबरोबर दे ऊन ह पीडा म]केला पोहोचवा. म]केला जा
नाहतर इराणात कl करा. पण...
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दग
ु ा6दास : राजाजी, शहाजाnांची \यवKथा आपण Yहणता, ?या#माणे मीच आता
करतो. आप@याला यावेळी मला जर काह मदत करता आल, तर तसा मी #यi
करणार आहे . आपण 3निÂचंत असा, मी करतो सव6 \यवKथा. च*लये, शहाजादे
अकबर : (दग
ु ा6दासजींना उvेशन
ू ) जहँपहाँ कहये , महाराज,
(घाईनं 3नघून जातो.)
संबाजी : साबाजी, दग
ु ा6दास राठोडजींना उबहत मंझीलतीनं ‘अलशानी’ 3नरोप nा.
आबासाहे बांचे हे *म. आYहाला :प?याइतकेच *शरसावंn आहे त. सबब, अलंग
नौबतीसह आजCया आमCया मुलाखतीचा आखरचौघडा झडू nा. या आता (संभाजी
3नघून जातो)
साबाजी : चला, दग
ु ा6दासजी! झालेल मल
ु ाखत राजांCया अ*ल{याहा कारभारात
संपल. श.C
ू या सैयापासून Kवतःचे रा{य संभाळता येत नाह. हे मराठे शाहचं
दद
ु Ã व, दस
ु रं काय? (साबाजी दग
ु ा6दास आत जातात.)
_________________________________________________________
___
#वेश चवथा
(Kथळ: जलमंदरापुढल बाग. चांदणी दे हूCया gचंतनात,
लावणी Yहणत #वेश करते)
चांदणी :
(लावणी)
खट-नट, नट-खट । दे हू रायाचं ।
चालणं मोsया ऐटचं । बोलणं-बघणं दौलाचं ।
पैलवानी छाती भरदार । दं ड पीळदार, मद6 *शलेदार ।
जसा बाई मदनाचा चोर । इtकाचा माझा दलदार ॥१॥
चांदणी श
ु ताmयांत । मदन ने.ांत ! लाज पदरांत ! ।
ऊरची सळसळती साद । नवथर, सुकुमार ।
नौतीला आलाया बहर ॥२॥
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माझा दे हूराया, मायंदळा भोळा-भाबडा पैलवान गडी! कुKतीचं डावपेच तो खेळतो;
पन पाजी मानसाचं पाचपेच, गeयाला उमगत हाईच. तालमीत@या आखeयात
लोळला Yहनू ?येचा दे ह िजता-जागता या चांदणीला लाभला. नायतर जर का
दे हूCया

भजनी

मंडळात

तो

:व¼ल

:व¼ल

Yहणू

टाळ

कुटत

राहाता

तर

तुकारामबोवावानी ?यो :वमानात बसून Kवगा6त गेला असता. पण ह चांदणी,
िजजाबाईवानी ?याची लbनाची पाठराखणी अKतुर झालया, Yहून आज दे हू द र
कोतवालचा मालक बनूनयान दरारा दावतुया. नायतर ?या ढे रपोया कबजीबाबानं
कवाच

?याचे

कबाब

क`नयान

मसणवटत@या

मुडदे फरास

िजवाजी

कलमदायासंगं खात ढे करा द@या अस?या. पण ह चांदणी आता ?या दोघांची
कंदोर क`नयान माWया दे हूराजाला दोन बोकडांचा बळी nायचा खंडोबाला नवस
Yयां केलाय!
(डो]याला टापशी बांधले@या दभा6Cया वेषात िजवाजी #वेश करतो)
िजवाजी : पांडुरं ग, पांडुरं ग.
चांदणी : (पाहून) आँ! कोण-िजवाजीबाबा, कुणाला पोचवायला गेला होतास? का
तुYहालाच मसणात जायचंय.
िजवाजी : मेलं नाह, पण म`ं घातलय. राजांची खर Yहणजे संभू महाराजांची
श¯यारkा तुळशी बेमार पडल आहे . बेटा, हाडीमासी )खळले@या सुकुमार दे हात@या
काम{वरात

कुपय

केलं

कU

मरणाला

कोण

वाच:वणार? ?याला

वेळेवर

काडेgचरायतीचा काढाच fयायला हवा.
चांदणी : मग तुळशीCया कायाबरोबर, न\हं ती उलथून जायCया अगोदरच तुYह
डो]याला ह टापशी बांधलया. पंत, अ¤kी मुडदे फरासावानी शोभतायसा.
िजवाजी : चांदणे, अग हाणोलCया मखराला केळीचेच खुंट शोभून दसतात.
?याला काटे र बाभळीचं कुंपण घालून नवराबायकोला मधुचं साजरा करता येत
नाह.
चांदणी : बाबा, मला एक सबूदबी तम
ु Cया बोलSयातला कळला नाय बगा.
िजवाजी : बेटा चंद,ू तू अजून कुमा1रका आहे स. तुझं लbन \हावयाचंय. ते\हा,
फुलबागेला फुलमाळीच बघावा लागतो. 3तथं घणाचा घाव मारणारा 3घसाडी काय
कामाचा बरं .
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चांदणी : खरं य. झालरला मोतीच शोभून दसतात. तसा माझा मोतीराया, Yयाँ
दे हूरायाला 3नवडलाया.
िजवाजी : छान. पण ?या मोती दाSयाला उजाळा दे णारा एखादा चांगलासा Pीमंत
सराफसुा तुला नजरे त fयावा हवा.
चांदणी : Yहणजे वो कसं?
िजवाजी : Yहणजे असं कU, ? हां हां. सNयाचं आपलं हे संभूराजाचं तुळशीवरचं
#ेमच पहा. दया6सागर दौलतीरावाशी लbन क`न, 3तला जो शग
ंृ ार-:वलास करता
आला नाह; तो आज जलमंदरात@या ऐने महालात 3तनं चालू ठे वलाच कU नाह;
कोण?याह तOण कुमा1रकेनं आपलं ताOSय, लbन क`न वाया जाऊ दे ता कामा
नये. हा तळ
ंृ ारभोगाचा द\यसंदेश. Yहणून Yहणतो, तल
ु शीCया राजेशाह शग
ु ा जर
दे हूशी संसार थाटून :वलासी जीवन fयायचं असेल, तर-तर.
चांदणी : (आतरू होते) तर कशी वागू? सांगा बरं माWया िजवद
ू ादा.
िजवाजी : आहे , या वहा?या गंगेत चांगले हात धव
ु ून घे.
चांदणी : (लाडात येत) िजवब
ू ाबा, ?ये कसं काय धव
ु ून घे?यात? सांगा ना वाईच.
िजवाजी : सांगतो. न\हे , नाव घेऊनच आता बोलतो. आ)ण सावध राहाSयाचा
इशारा दे तो. अग, महाराजांCया गXयातला ताईत, तो गंडा-गणेश कनोजी कबजा
आहे ना तो तुWया पाळतीवर! ?याला तू आवडलस.
चांदणी : मग ?याला मी वाईच झुलवूत ठे वू Yहणता?
िजवाजी : ठे व. चांगला ?याचा झल
ु ता मनोरा. सुंदर नखmयानं उभा कर आ)ण
मराठे शाहची राजभुषणं तो लंपास करत आहे , ती सार तुWया पदरात पाडून घे . हे
बघ, ल¤मी ह पुराण-पुOषाची चंचल ी आहे .
चांदणी : आप@या तुळशीवाणी उठवळ कां?
िजवाजी : हो, अग, बायकांनी भटक-मटक वाग@या*शवाय, इंाचा महाल संसारात
सजत नसतो. लbन करणं काय, चारचौघं करतात Yहणून करायचं झालं. कारण,
लbनाचं वचन दे त, हातात हात घालून 8फरणार जोडी, लbन झा@यावर एकमेकाCया
हातावर तुर ठे वून सुंबा@या करतात. उदाहरण तुळशीचं. परKपरांची पायधूळ गाठTभेटCया नजरानजरत लbनाअगोदर भरपूर डोXयांनी धूळफेक क`न सपशेल धूम
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ठोकतातच. ताजंच उदाहरण, दौलतराव – तुळशीचं. सांगायची गो9 अशी कU,
लbनाCया सुनेला, वरात आ@यापासूनच लोक नाव ठे वीत असतात.
चांदणी : खरं वो खरं . बाप-सासरा िजता जागता बघूनह तुळशीबाई कशी
राणीवानी संभूराजांना खेळवून राह*लया. मग मी ?याCया #धानजीलािजवाजी : (मNयेच) ?या परदे याला छानपैकU दरवेशाचं अKवल बनवून गावभर
नाचवत हंडव. मांp.काला जखीणच भुलवीत राहाते.
चांदणी : िजऊदादा, खरं च का हो कबजीबाबा जंतर मंतर करतो?
िजवाजी : हे पहा चांदणे , ए पोर. बायकांनी चाळे के@या*शवाय पुOषांCया भानगडी
कळत

नाहत.

तसच

पO
ु षांनाह

अनंत

लफडी

कुलंगडी

पाठTशी

लावून

घेत@या*शवाय, ?यांना मोठे पणाची गढ
ु  उभारता येत नाह. कबजी अwरं :वकायला
आला आ)ण महारा¡ाचा भत
ु ाखेतावरल असणारा मख
ू 6 :वyास पदर बांधून तो
जादट
ू ोSयाचा मांp.क बनला. अग, चार मं. Yहणून यात कBबeया-बकmयांचा 8कं वा
लbनात नवरा-नवरचा केसानं सपशेल गळा काप@याचं पातक, भटा-*भkुकाला
लागत नसतं. तसंच, मं.ानं श.ंच
ू ा नाश होता, तर मग कमरे ला कयार ग
कशाला?
चांदणी : (gचडून) अवो पण तुमी मग का ?या चेट]याCया नाद लागलायासा?
िजवाजी : अशी gचडून बोलू नकोस., कबजी चेटकU Yहणून मी ?याचा नाद बनलो
नाह, तर संभूराजांनी ?याला मुxय #धानजी के@यामुळं, ?याचा छं द-फंद-आनंद
िजवाजी Yहणून कारभारात राजी आहे . कबजीCया मुठTत हा जीव गेला नाह; तर
या िजवाजीनं ?यालाच आप@या मुठTत@या कलमात घ पकडलेला आहे . ?याCया
ओंजळीनं मी पाणी पीत नाह, तर माWया कलमाचं ‘काळं पाणी’ मी ?याला रोज
दाखवीत आहे , सखे चांदणे, ‘वहा?या गंगेत हात’ धुताना कधीह ‘दस
ु mयाCया
ओंजळीनं पाणी :पऊ नये; तर ?याला ‘3तलांजल’ दे त, अंगsयानं तप6णकरावं
समजलं! कबजीचं पींड#दान मी लवकरच उरकणार आहे .
चांदणी : (पाहून) पंत, ग~प रा\हा. कबजीबाबा येतुया जनू.
िजवाजी : वा! :पंडाचं नाव काढताच कावळा हजर.
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चांदणी : (हळूच) िजऊभाऊ, मी जरा या जाई-जुईCया मांडवात लपुनयान बसतो.
तुYह टाळी वाजवा कU, मग मी नहाटवानी ?येCया डो]यावर येऊन कडकडीत
चावा घे?ये बगा.
(चांदणी आत जाते. कबजी येतो.)
कबजी : (हातात अwराची पेट) कोण, िजवबा. कुठं अं?यया.ेला 3नघालांत?
िजवाजी : तुळशीबाईची #कृती एकाएकU pबघड@याचं वत6मान कळलं. राजवैnांना
आपलं बोलावण गेलं. ते\हा Yहटलं, या तयारनंच लवकर जावं, Yहणजे झालं.
*शवाय आप@या दKतूरचं प., Pीkे. संगम माहुलCया *शरKतेदारांना *लहून
कळ:वलं कU,कबजी : (रागानं) काय कळ:वलं?
िजवाजी : प. का\यमय *लहलंय,
Kवै1रणी रतल राया*स । 3तन} केल राणीची दासी ।
गल
ु ाम राजा वनवासी । मग भाbयांत ॥,ु०॥
अथ कलमबोध. ते\हा तळ
ु शी-Kमशानया.ा, मर आईCया ज.ेसारखी 3नघावी. नंतर
तुळशीची

संगमरवर

समाधी

उभारSयाचा

:वचार

क`.

समाधीवर

दे वांचा

भोग:वलास घेSयाmया दे व}ाचं मजेदार gच. कोरSयात येईल. वगैरे वगैरे अनेक
मजकूर असा *लहलेला आहे कU, अKताला चालले@या या आप@या मराठे शाहचा
जामदारखाना, हा अ*ल{याहा कारभारात,कबजी : (मNयेच) Yहणजे? काय याचा अथ6?
िजवाजी : गैरहशेबी उधळपीCया कारभार खचा6त जाKतीतजाKत आकडा खचo
घालणे. ?याकरता ‘चाळा-कुचाळा’कबजी : (अथ6 न कळ@यानं) चाळा-कुचाळा Yहणजे काय बायकांचा पदर?
िजवाजी : छे ! छे ! चाल-ढकल न करणे. कालपेk क` नये. दघ6 दरं गाई होऊ नये,
ह स आा. दसूर कब कलश. पंत#धान महारा¡रा{य सरकार,
कबजी : (संतापून) िजवाजीपंत, दररोज हवी तशी प.ं खरडून माWया नरडीला
खूपच फास लावता आहात?
िजवाजी : (शांतपणानं) पण अजून हुजूर िजवंत आहे त हे केवढं मराठे शाहचं मंगल
सौभाbय.
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कबजी : ते खरं हो. पण हे पाहलंत का प.? मायांना तुळशीCया *शकारसंबंधी
*लहलेलं तुYह आ)ण ?यावर दKतूर खv
ु माझा. राजांनी हे प. आwाच मला दे ऊन
चौकशी करSयाचा हुकूम फमा6:वला आहे .
िजवाजी : हाwेCया! एवढं च ना, nा मग चौकशीकरता खास कोतवालकडं. आपला
अkरश
ू य दे हू द र आहे च अgधकार. चौकशीच काम बेमुदत, तोपयत संभूराजे
तुळशीसह वंद
ृ ावनात बसतील.
कबजी : काय, तुYहाला वेडबीड लागलंय कU काय? अहो पंत, तुळशीला ‘राजभूषणी’
शग
ंृ ाराचे डोहाळे लागले आहे त. आहांत कुठं ?
िजवाजी : आप@यांच समोरे , बोला पढ
ु ं?
कबजी : काय बोलू. माझी तर बोबडीच वळलय. मती कंु ठत झालय पंत,
काम:वकारातील शग
ंृ ार रसाचा रं ग हो कोणता?
िजवाजी : स रं गी इंधनtु याचा. ढं ग चौmयांशी लk योनींचे. तथा:प, शग
ंृ ाररसाचा
मळ
ू

अKसल

रं ग

गल
ु ाबी!

तो

राजे-महाराजांनी

दस
ु mयाCया

बायका

जल
ु ूम

जबरदKतीनं पळवून आणायCया आ)ण मग आपल भोगलालसा ऐyया8कत र*सक
शग
ंृ ारात मनसो करायCया-?याला पहला मान गुलाबी. दस
ंृ ार.
ु रा लालभडक शग
Yहणजे नवया6ला ठार क`न, :#यकराला वाट क`न मदन:वलासात मbन राहणं.
दोहBची मूतoमंत उदाहरणं Yहणजे संभूराजे + (अgधक) तुळशी (उणे) दया6सागर
दौलतराव *शक. 3तसरा रं ग पांढरा. Yहणजे वैध\य व :वधूर दशेतील #ौढ ीपुOषांसंबंधी,

बहुवचनी रा.ंदवस जोडणारा उभयांवयी! z9ांत कामचलाऊ
\यवहाराचा, पण ऊन-पावसात दसणाmया इंधनुtयाचा. चौथा रं ग हरवा, हा लbन
बंधनानीच मखरातून त`ण ीपुOषांना पलंगावर उडवावा लागतो. पाचवा रं ग
:पवळा. तो कौमाय6 व lYहचय6 ¥9

क`न कुठं ह 3नद½ष करता येतो. सहावा रं ग

काळा. ?याला जातपात, गणगोत, रं ग`प, वय, #ीती भU, सारं गुंडाळून बेधडक
3नल6{जपणे (हळूच) इकडे कान करा, सरकार! आपल कटशळ
ू \यथा चो`न मा`न
जो पुर करतो, तो Yहणजे राखेशी संबंध असलेला तम
ु चा आमचा ठरलेला
अ*ल)खत करार, आ)ण ?यावरच गरजू िजवा-भावाची सार मदार! सारांश, माणसाला
जसे षड:वकार तसे, शग
ंृ ारालाह दशदश6ने, नेहमी कुठं ना कुठं ‘भोग’ Yहणून
संसारात अनुभवावी लागतातच.
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कबजी : आ)ण ईyर#ा ीCया परमाथा6त, शग
ंृ ाराला रं ग नसेलच.
िजवाजी : तो भगवा शग
ंृ ार. याला *लंगभेद आडवा येत नाह. सारं कांह सवखि@वदं l Yहणत – चार धाम या.ेतून याp.कांनी अंgगकारायचा.
कबजी : वा! वा! पंत, आप@याला बुवा या साmया शग
ंृ ाराची ल{जत fयायची आहे .
िजवाजी : वासना बलवwर आहे . पण अथ6शाzÅया शग
ंृ ा1रक ीची उ?पादनशU,
ह केवळ संहारकच असते, हे :वस` नका. हुजूरकबजी : छे ! छे ! ते आYह संभूराजांCया तुळशी पा. शग
ंृ ाराव`न पुरते Nयानात
घेत आहोत.
िजवाजी : बरोबर. कारण, शग
ंृ ार रसाची 8कं मतच तशी pबनमोल आहे . तो
सोयाCया सापXयात, मो?याचा चारा खाऊनह रiांCया राशीकडे भक
ु े @या नजरे नं
पाहात राहतो.
कबजी : अगद खरं ! महारा¡ ज1रपट]याची काचोळी, तळ
ु शीनं अंगात घालताच
3तला आता महाराणी येसब
ू ाईCया राजभष
ू णांची हवा सट
ु ल आहे . रागानं नस
ु ती
बेफाम

घोडी#माणं, काय

पण राजावर Oसून )खंकाळत सट
ु लय हो. अहो,

औषधोपचाराकरता मी राजवैnांना बरोबर घेऊन गेलो, तो 3तनं ?यांCया Pीमुखातच
भडकवायला सुOवात केल. कुपयात रोbयानंच वैn खा@ला- असं Yहणत मी ह
कामाbनी #{व*लत करणार माझी सुगंधी अwराची पेट घेऊन तडक इकडे पळ
काढला. नाहपेkा, असंगाशी संग 3न #ाणाशी गाठ’ – अशी माझी अवKथा झाल
असती.
िजवाजी : Yहणजे, पाहलत ना हा शग
ंृ ाररसाचा अदभूत तडाखा. ानेyर
महाराजांनी याचं बीभ?स शग
ंृ ारात असं वण6न केलेलं आहे , नीट पाठ करा.
“खर टे को नेद उडे । लातैनी फोडी नाकाडे ।
तर जेवीं न काढे । माघौता ख` ॥“
- Yहणजे ग़ा-ढ-वी शग
ंृ ार !
अथ6 उघड आहे . :वशद करणे नलगे. कारण, माऊलनं *सांत`पानंच Yहटलं आहे
कU, “सडपातळ

ीलाच

काम:वकार

अgधक

#बळ

करतो.” ते\हा, पुOषांनी

पंचािbनसाधनं जर राखेCया कामोधाbनीत आरं *भल तर 3तचा म?सराbनी
कधीह शांत \हायचा नाह.
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कबजी : बरं, ते आता आपण अनुभवानंच ठरवू या. तुYहाला मी माWया ‘शतचंडी’
Cया मं.*सीकरता एखाद अkतयोनी कुमा1रका पााला सांgगतल होती, 3तचं
काय झालं?
िजवाजी : कुमा1रका तयार आहे ; पण 3तCया अट, अंगचोर महाभयंकर आहे त.
कबजी : अंगचोर अट 3तCया असू nा. या kणी मी माय करतो. कोण आहे ती?
िजवाजी : अहो, आपल चांदणीच. nा टाळी.
(टाळी दे तात. चांदणी पुढं येते.)
चांदणी : कुठं दोघांची पोळी :पकलया वाटतं! (हसते)
कबजी : चांदणे, फार हस?येस ग? मला पाहून कU काय?
चांदणी : \हय, \हय, कबजीबाबा. तुYहाला बघून कोण हसणार नाय? तुYह नजरे ला
येताच, अगद
ू र तुमच हे पोट पढ
ु ं आलेलं दसतं अन मंग तुYह आलेलं दसता.
िजवाजी : अग चांदणे, राजकारणी #धानजीचं हे गभ6Pीमंत पोट आहे . ते खपाट
राहून कसं चालेल? या पोटात शकुनीलाह शरम वाटे ल, अशी कैक कृtण-कारKथानं
एकसारखी अहोरा. खदखदत असतात. तल
ु ा एखदं कपट कारKथान पार पाडायचं
आहे का? बघ. हे मायपोट आपलं आहे .
चांदणी : (ने.संकेत क`न) अKसं, कबजीबाबा,िजवाजी : थांब, ह तुझी ने.प@लवी आ)ण करप@लवी भाषा, मु?सnांना कळत
नसते, तुYह तOणींचे नयनबाण, आYहा व
ृ ांना मदनबाणाबरोबर अचूक लागतात हे
खरे ; पण ?याच बरोबर Yहाताmयांना लोक3नंदेचे वाbबाणह सहन करावे लागतात.
*शवाय काळाच बाण-भाता आमCया उरावर बेमुदत मारा करायला ज¯यत तयार
आहे च! ते\हा तू #धानजींना आज6वी भाषेत सारं काह सांग.
चांदणी : बरं तर. कबजीबाबा, कदमापाशी अजo कर?ये कU, मला ?या मायानं
लbनाची जोरदार मागणी केलया. खातुया जहागीरचं वतन आपलं आन 8फतूर
होऊन चकर करतुया मBगल पादशहाची. तवा,कबजी : (मNयेच) आलं लkांत. मायांचं जहाgगरचं वतन, खालसा क`न ते
तुWया नावं कायमचं बkीस करायच. ठTक आहे . पंत, या चांदणीला मायाचं वतन,
आमCया खास हुकुमाCया सह-*श]]या3नशी KवदKतूरनं आजCया आज जावळ#ांती
जाऊ nा.
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िजवाजी : अगद. ‘शभ
ु Kय शीÆम’ खास सांडणीKवार रवाना करतो.
कबजी : तसंच, आमCया शतचंडीचा महो?सव आYह तुमCया वेताळ-मंदरात उnा
साजरा करणार आहोत. चांदणे , तू सुा तीथ6#सादाला ये.
चांदणी : नग-नग. बाबा, मी हाय अशी लंकेची पाव6ती.
कबजी : आलं लkांत. तुला दागदाgगने आ)ण उं ची कपडे नाहत. ठTक. चल,
आwाच माWया बरोबर आ)ण घे हवे तेवढे .
िजवाजी : चांदणे, बघ. हे :वशाल गगनाएवढं मोठं उदार झालेलं पोट, आज
तुWयावर 3नहायत खूष झालेलं आहे . अग, “अनंत हKते कमलावराने! दे ता 8कती
घेशील दो कराने,” माग-माग.
कबजी : माग, चांदणे, pब@कुल मागचा-पढ
ु चा :वचार क` नकोस. वाट@यास
दे हूलाह बरोबर घेऊन ये.
िजवाजी : चांदणे, बघ. अग जX
ु याचे दख
ु णं संपून, भाbय उचकटायला लागलं आहे .
हे लkात ठे वून होकार दे . कारण, भाbय हे दा1र¹याचं कौतक
ु करत नसतं. लाभाची
वेळ आल Yहणजेच हतभाbयाला आंधXयाCया *भकेचे डोहाळे आठवतात. अग हो
Yहण.
चांदणी : येते. पण पंत, तुमी मा{या संग असा. (जाऊ लागते)
कबजी : थांब, ह घे तुला अwराची कुपी. चांगल उं ची गुलाबी अwराची आहे .
चांदणी : आणा. (ती अwराची कुपी घेऊन तडक 3नघून जाते)
िजवाजी : हÁ हÁ, मलाह एक चांगल अKसल हयाची कुपी बkीस हवीय.
कबजी
कबजी :

कशाला? या

सुतकU

वेषात.

आ)ण

नऊ

वषा6पूवo

तुYह

आमची

हातचलाखीनं pबनखरे दची कुपी हातोहात लांब:वल, ती.
िजवाजी : हातचलाखीत जमा होऊन, 3नकाल खचा6त 3नघाल. आज 3तचं `पांतर
मागणीत झालंय.
कबजी : ठTक fया ह. (दस
ु र कुपी दे तो) मा., आwाचं हे चांदणीचं #करण,
अwरा#माणं वाmयावर उडवू नका Yहणजे झालं.
िजवाजी : छे ! छे ! अगद वाmयालास
ु ा वाट मोक़ळी ठे वणार नाह. सारं काह
बंदKत. धयानं फ आप@या थैलचं तBड सैल करावं.
कबजी : ?याबvल 3नधा6Kत रहा. (जाताना) जय जगदं ब. जय का*लका. (जातो)
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िजवाजी : जय चंडके. जय कमलेyर. माWया “कलमबोध” संहतेचा हा शेवटCया
:वसा\या दशकातला अखेरचा दहावा समास. आज चांदणी-#काशात पूण6 झाला.
कलम} संहारल स9
ृ ी । कलमे :वKता1रल z9ी ।
इं वैभवाgच इ9ी । कलमे केलच पाहजे ॥६॥
इ3त Pी कलमबोधे, िजवाजीपंत संवादे , कलम l3न`पणनाम संपूणम
6
॥ या
सांबापुढCया नदनं सुच:व@या#माणं, मायांचं जहाgगरचं वतन, चांदणीCया नावे
Oजु क`न बरखाKत करावं. Yहणजे

हंसेला रडीवरच पुनज6माचा पाळणा,

Kमशानातील 3तरडीवर हंदोळत राहतो ?यातून काळपुOषह िजथं महाक@पाप*लकडे
जाऊन स9
ु ा *मठT मारायला भीत नाह; 3तथं म?य6 मानवांचा
ृ ीक?या6 lYहदे वाला स
क़ोण केवा?
(जातो)
_________________________________________________________
___
#वेश पाचवा
(Kथळ: सातारा जलमंदरातील आरसे महाल. शग
ंृ ा1रक तुळशी
पलंगावर गाढ झोपेत असून, कोण?या तर एका भेसूर Kव~नामुळे
ती अंतःKथ सूडाचे Kप9 बोल नवmयाCया नावाचा उCचार करत
बडबडत आहे . अंत1रk आवाजह मारले@या दौलतराव *श]या6चा
भय़ाण :पशाCच बोला#माणंच घुमत असतो)
(पडnातून – अंत1रkांतग6त भूत-Nवनी)
‘तुळशी सटवे. मला मा`न राजशग
ंृ ाराचा जुगार खे ळ, उधळी उमाप होऊन :वलासी
बनल आहे स. रांडे, नवmयाजवळ केले@या #3तेची आठवण कुठं गेल?
तळ
ु शी : (झोपेत बरळते) तुळशीभोवती 3घरया घालSयाmया जीवा. अरे , तू
मे@यावर तर गोड वाणीनं माझं Kव~नरं जन कर. मी केलेल #3ता :वसरले नाह.
(पडnातून : पुहा तोच भूत-Nवनी)
”मग हे काय चालले आहे त तुझे शग
ंृ ा1रक चाळे ? महारा¡रा{यज1रपट]याची
काचोळी केलस आ)ण उरCया जोबनशाहची लाज संjयाCया हाती दे ऊन *शणगार
साजSयाचा ऐने महाल सज:वलास. चांडाळणी, #3ता :वसरलस.”
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तळ
ु शी : नाह, सxया नाह. िजवलगा, तुमCया िज?या रानं रं गलेला हा पहा
जीवखडा. अहोरात पदरात बांधून मी, “आईsssग. छातीवर दगडाची दरड रचू नका.
(पुहा 3तसmयांदा तोच भूत-Nवनी)
”बोलभांड अवदसे. सपा6नं खा@ले@या चांग@या पदाथा6चं जसं उwम :वष होतं, तसेच
मला हे तुझे चाललेले 3छनाल शग
ंृ ा1रक चाळे दसतात. बंद कर हे आ)ण संjयाला
आलमगीराकडे कैद क`न रवाना कर. मग महारा¡धमा6चा नाश, इKलामी सwेनं
लवकर कर.”
तळ
ु शी : (ओरडत) कर?ये सारं कर?ये. पण मला भेडसावून छे डू नका. हणवू नका.
पण मला राजभष
ू णासकट महाराणी येसब
ू ाचं मBगलांना दान nायचंय. ?याकरताच
आपल ह तळ
ु शी अरे -अरे मे@या मांगा. (रडून) मेले हो मेले. धावा हो धावा. हा
मेलेला मुडदा, माWया छातीवर जळते 3नखारे पसरतोय. तापले@या लोखंडी घणाचे
घाव मा`न माझं र :पतोय. मेले@या दौलतीCया िजवंत भत
ू ा, थांब. (उठून
कावरबावर होत, इतKततः महालात हंडत राहते) महाराज, कुठं आहे माझा सखा
िजवलग. (डोळे :वKफा`न सव6. पाहत) काळोखानं gगळले@या पदाथा6ची `पं,
काXया

ढगा#माणंच

दसतात.

आज

तुळशीलाह

सार

इथल

शग
ंृ ार-साधनं

:वषासारखी भासतात. वण\यात उसळले@या आगडBबावानी दसतात. (मोsयांदा
ओरडून) मी यात होरपळून जळणार का? राया तुYहांला संगं घेऊन मरणार? राया,
धावा. धावा. या, (:वकटहाKयात)
संभाजी : (#वेश करत) कोण तुळशी, साजणे, Kव~नात तू jयालस का या
रणमदा6वर Oसलस? (एकदम 3तचा हात ध`न, मंचकावर बस:वतो व तुळशीचं
चुंबन घेत) थांब, #ेम वाचाळपणानं बडबडत नाह. तर ते डोXयातं दसतं आ)ण
गालाशी

असं

गुलाबी

बोल

बोलून,

qदयाला

qदय

जोडीत

मौनं

धरतं.

समुमंथनानंतर दे व, अमत
ृ पानासाठT तुYहा ीयांCया ओठावरच, Kवगoय सुखात
सतत रमलेले दसतात. वKतीलाह 3तथंच असतात. अमत
ृ ाCया कुंडात बुडून
मरSयापेkा, (वkःKथलाकडे पहात) या दोन अमत
ृ कुंभांना उराशी घ ध`न चुंबन
घेणारे दे व-दानव-मानव नेहमीच अशा चुंबन :वलासात मbन होतात. (तो जवळ
घेऊ पाहतो. तुळशी आढे वेढे घेते.) सबूर, डोXयांत #ाण एकवटले Yहणजेच तOणांना
अधरामत
ृ ाची जOर लागते. (चुंबन घेतो).
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तळ
ु शी : शीः पुरे ना राया. अशी काय राजांना तुळशीची ओढणी लागलय कU,
जीवा-लbनाCया जमगाठTची राजसाला :वसरणी पडलय.
संभाजी : चुंबनाची मोह3ना, ह श
ू यात@या संसाराचं सदय6 दाखवते. तुळशी,
:वशाल सदया6चं आकलन करSयासाठT, 3ततकंच :वशाल qदय असावं लागतं.
नाहपेkा, तुWया रसरसले@या उरोज-कुंभांवर महारा¡-जरपट]याची काचोळी, या
संभाजीनं हौसेनं चढ:वलच नसती.
तळ
ु शी : (रागानं पलंग सोडून दरू होत) हं, राजे , पुरे करा हे मायावी #ेम.
संभाजी : ते तुमCया बोलांत असतं. ओठात नसते पण ीqदयात राहतं. आYहा
पO
ु षांना श
ु #ेम, हे ीयांCया अधरामत
ृ ातच दसतं. कारण, ीqदयातलं :वष,
चंब
ु नात उत` नये, Yहणूनच पO
ु षांना एकांतात Kतनमद6 नाचा मायावी #योग करावा
लागतो. कारण, नखाांनी मदोमw हwीचं गंडKथळ फोडणारा वीर हा आप@या
वीररमणीCया वkKथलावरल Kतन-युbम हंसप¤यांना अगद सहज ललेनं कुरवाळू
शकतो.
तळ
ु शी : राजांनी या अस@या वण6ना*शवाय तळ
ु शीला काय दलंय? तBडानं
तुळशीCया सदया6चे गोडवे गायचे, भोगदासी समजन
ू 3तला भणंग *भका1रणी#माणं
महालात कBडून संशयानं पाचं आ)ण मन

मानेल तशी आपल भोगलालसा पुर

करSयाचं ªत, मराsयांCया मानी राजांनी कुणाCया स@ला मसलतीनं आरं *भलंय?
#ेमाची पखरण वरवरची. पण अंतरची #तारणा फुल?या अंगाराची.
संभाजी : (8कं gचत रागान) तुळशी, भणंग *भकारणीला हा आरसेमहाल, सुंदर
सुवा*सक सुमनांCया मालेनं हा सज:वलेला चंदनाचा नkीदार मंचक, केशरकKतुरची उटणं, 3नम6ळ मदरा आ)ण हmया माणकांचे अलंकार, सेवेला दास दासी,तळ
ु शी : (गXयातील रiमाला फेकून दे त) हे सारे एखाnा जोग3तणीनं घातले@या
कवeया रे वeयाCया माळे #माणंच मला टाकावू वाततात. ह काय राजभूषणं
Yहणायची? महारा¡-जरपट]याची काचोळी तुळशीCया अंगावर चढ:वल. पण ह, (काचोळी अंगातून काढू पाहते; संभाजी 3तला ओढून पलंगावर बस:वतो.)
संभाजी : थांब, लाडके, असा आततायीपणा क`न तो उघeया अंगानं उघड क`
नकोस. कारण, 3तचं #3तबंpबत अमंगल Kव`प, अलम मराठे शाहCया प1रसरात
ओंगळ दसू लागेल.
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तळ
ु शी : तर मग राजांनी आज मी घेतलेला राजभष
ू णांचा ह पुराअ करावा.
संभाजी : बोल, कोणती राजभूषणं तुला हवीत.
तळ
ु शी : राजाकडून तुळशीला वचन *मळा@या*शवाय मी ?याची मागणी करणार
नाह!
संभाजी : कैकयीचा संचार झालेला तुला दसतोय. (वचन दे त) हे घे मग.
कोणकोणती राजभूषणं तुला हवी आहे ?
तळ
ु शी : (मnाचा पेला तBडाला लावीत.) सxया, मला आज आप@या महाराणी
येसूबाईCया पायांत असणाmया स\वाशेर वजनाCया सोयाCया साखXया ह\यात.
संभाजी : (बेहोषीत) बKस हच का तझ
ु ी मागणी, pबलकुल मामल
ु . अगदच
kु@लक. (पडnात चौघडा होतो.) पहाट झाल वाटतं.
ळा : (#वेश क`न) राजदश6नाला कबजी पंतासह आले आहे त.
मंजुळा
संभाजी : येऊ दे ?यांना आत. मंजळ
ु े , महाराणीसाहे बांना आमचा 3नरोप सांगी कर,
ताबडतोब पायांत सोयाCया साखXया घालून आYहाला भेटायला या. जा.
तळ
ु शी : थांब, पायांत नको, हातांत घेऊन यायला सांगा.
संभाजी : नाह. पायातच पाहजे. दलवर तू ग~प रहा. मी राणीसाहे बांनाच तुWया
पायांत ?या घालायला लावणार आहे . मंजुळे, जा लवकर. बोलाव सगXयांना झाडून
राजदश6नाला. सवानी राजमुजरा करायला या Yहणावं. ?या हरोजी-साबाजीलाह
बोलाव.

तुळशीला

सोयाCया

साखXयांतील

सज:वलेल

मंगळागौर

अलम

मराठे शाहला दाखवायची आहे . हला घेऊन *मरवायचंय.
(मंजुळा जाते. कबजी िजवाजीपंतासह #वेश करतो)
कबजी : (मुजरा क`न) राजांचा :वजय असो.
िजवाजी : (मुजरा करत) छ.पती संभाजीमहाराजांचा p.खंड जयजयकार असो.
संभाजी : (धुंदत) काय रे ए *स-साधकांनो, आमCयाबरोबर या तुळशीलाह मुजरा
क`न, 3तचा जयजयकार करा. मूखानो #भे*शवाय सूय,6 धुरा:वना अbनी 8कं वा
पाmया:वना आरसा, कधी तर कुठं तुYह पाहला आहे का?
िजवाजी : राKत आहे राजांचं बोलणं. *शवाय सूया6*शवाय मग
ृ जल, ?यात :पकणार
ती शेती आ)ण मग
ृ जळाCया महापुरात सापडले@या पव6त...
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संभाजी : (मNयेच रागावून) ए कलमदाया, आYहाला तुमCया उपमा z9ांत नको.
मह} पव6ताला हाती ध`न या साCया *शखरावर बस:वSयाची आYह हYमत
बाळगतो. (रागानं) कबजी, तुळशीसकट आमचा जयजयकार करा. p.वार करा.
कबजीकबजी-िजवाजी : (एकदम p.वार ओरडून) Pीमतछ.पती संभाजीराजे तुळशीपती
यांचा सदै व जयजयकार असो! p.खंड :वजय असो!
संभाजी : बोला आता. काय Yहणतोय गोवेकर 8फरं bया?
कबजी : तो एक कोट Oपये दे त नाह Yहणतो. 8फ`न ?यानं आग़*ळक चाल:वल
आहे .
संभाजी : अKसं. ?याCयावर चालून जाSयाची–आwाCया आwा 8फ`न ज¯यत
तयार करा. फBeयापासून दkण, उwर साmयांची नाकेबंद करा. नाह. अगोदर
तुYह पढ
ु ं \हा. जा.
कबजी : पण महाराज उnा मला शतचंडीचं होमहवन परु ं करायचंय.
संभाजी : ते आ@यावर परु ं करा. अगोदर आमची (तळ
ु शीकडं पाहात) ह रणचंडी
दध
ू सागराCया
शग
ंृ ार:वलासाची

धबधयावर

#ाण#3त:©त

तयार, तेथील

3नसग6दw

करायला

पढ
ु ं

सदया6त

इंाCया

\हा.

आमCया

नंदनवना#माणं

शो*भवंत करा.
तळ
ु शी : कबजी, तुमCया शतचंडीचा होम, िजवाजीपंत पुरा करतील. पंत तुYह
कबजीचा वेष घेऊनिजवाजी : (मNयेच) यांचा ययाग शेवटास नेतो. इतकेच न\हे तर आपण सगळे
मोहमेहून परत इथं येईपयत मी #धानजीची द¯ु यम #3तमा बनतो.
संभाजी : बुजगावणं बनून कबजीचं सBग घेऊ नका; तर इथल रा{य\यवKथा नीट
पहा.
िजवाजी : (आनंदन
ू ) राजांनी भलताच अनुह क`न :वyासात घेतलं. महाराजांनी
काह काळजी क` नये. उभयतांचा आशीवा6द असावा.
तळ
ु शी : पंत, :वजयी \हा.
िजवाजी : अगद वारांगनेनैव नप
ृ राजनीतीचाच हा मला साkा?कार झाला.
तळ
शी: तसंच आYह येईपयत माWया मंजुळेला सांभाळा.
ु शी:

115

िजवाजी : अगद पोटCया पोर#माणं सांभाळतो. तुमCयासारखीच अहोरा. जवळ
बाळगतो.
(पडnात : Pीममहाराणी येसूबाई मासाहे ब, छ.पती शाहूमहाराजांसह राजांशी
मुकाबला करायला मराठा फजदा3नशी इकडे येत आहे त. हुिशयार.)
कबजी : मुकाबला. हुिशयार. राजे हा काय #कार?
संभाजी : (संतापून) चालते \हा! नस?या चवकशा, हे गैरसमजाचं अंग असतं.
दोघेह :वस` नका! चालू लागा इथून (दोघेह जातात)
(ते दोघे गे@यावर महाराणी येसूबाई, बाळराजे शाहू हे आप@या बरोबर
एक आठ वषाचा हुजmया घेऊन हरोजी फरजंदासह #वेश करतात!
कोणीह राजांना मज
ु रा करत नाहत. मा. शाहूराजांचा आठ वषाचा
हुजmया हा एकटाच शाहूCया खण
ु ेनं संभरू ाजांना मानाचा मज
ु रा करतो.)
संभाजी : (पाहून) हा कोण gचमखडा बाळराजे, हा तुमचा खेळगडी कां हुजmया?
हरोजी : (Kवगत) हाय रे कमा6! हे zय पाहाSयापेkा, दे वा! या घडीलाच माझे
डोळे कायमचे का *मटवीत नाहस?
(एकUकडे तBड 8फरवून Kतध उभा राहतो)
तळ
ु शी : राया, पोटCया पोरचं हे राजवैभव पाहून, या थेरeयानं बघा कसे आपले
डोळे *मटून घेतले आहे त. तBड 8फरवून 3नमूट उभा राला लाज नाह वाटत?
संभाजी : (संतापून) तुYहा साmयांCया वाचा बंद पड@या कU काय? बाळराजे ,
आYहाला मुजरा न करता, तो या लहानया हुजmयाकडून का कर:वलात? बोला
पाहू?
शाहू : आमCया मासाहे ब आप@याशेजार बसले@या नाहत. सबब आYहाला मुजरा
करता येत नाह.
संभाजी : Yहणून तुYह या आप@या छोयाशा हुजmयाकडून आYहाला मुजरा
दलात.
शाहू : होय. मासाहे बांCया जागी जर ह बाई चालते, तर आमCया जागी मुजmयाला
हा हुजmया का चालू नये?
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संभाजी : (संतापत) समजलो. मासाहे बांनी साबाजी-हरोजींCया कानी लागून हा
असा आमचा पाणउतारा करायचा कट केलेला दसतो; पण पांगXयाला तुफानी
वाmयाबरोबर पळSयाची पैज मारता येत नाह.
शाहू : नसेल. पण आYह आकाशाचं मोठे पण आकाशालाच दे त असतो. प
ृ वीचं
वजन प
ृ वीलाच. मासाहे ब ?या मासाहे बच. ?यांची तुलना टोल-दमडीCया दासी
कुळं pबणीशी करणं, हा श
ु वेडेपणाच ठरे ल.
संभाजी : हरोजी, बाळराजांचा हा उटपणा तुYह KवKथ gचwानं {या अथo ऐकता
आहात; ?या अथo तुमची अंतःKथ फूस ?यांना आहे असं आYह का समजू नये?
येसब
ू ाई : महाराज, एक3न© सेवकावर हा आरोप चक
ु Uचा होतोय. Yहणून बोलणं
भाग आहे . जलचरांना सम
ु ात राहूनह ?याचा अंत कळत नसतो.
शाहू : सम
ु खवळला तर जलचरांना ?याची भीती नसते.
संभाजी : पहा, राणीसाहे ब, यव
ु राज कसे सवाल-जवाब क` लागले आहे त. ह सार
तुमची *शकवणक
ू .
शाहू : आईची *शकवणक
ू Yहणजे सरKवती मातेचा #साद. 3तचे बोल Yहणजे 3तची
अमत
ु Ã वानं ती महाराजांना *मळाल नाह. नाहपेkा हे नाटकशाळे चं gच.,
ृ वाणी. दद
आज आYहांला दसतंच ना?
तळ
ु शी : (चरफडत) रायगडCया रणधीरा तुमCया समk कोण हा तुळशीचा
अपमान. मानभंगापेkाह माझा हा होत असलेला मनोभंग, मला मरणासारखा
जाणवतोय!
येसूबाई : :वKतवानं लाकुड जळा@यावर ?याची 3नशाणी राखेतच जमा होते. ते\हा
Kवारनं बाल-युवराजांचं बोलणं अगदच बालबुीचं समजू नये. चं8करणांCया
#काशात, चंकांत मSयाचा पव6त पाझरला तर ?यात महापुराची धाKती ह
नसतेच.
शाहू : शग
ंृ ारल¤मीचे चाळे , चळले@या पुOषांनाच :#य वाटतात.
येसूबाई : युवराज.
ग~प रहा पाहू? (संभाजीस उvेशन
ू ) राजांनी कशाकरता
आYहांला बोलावणं केलं?
संभाजी : राणीसाहे ब, या आप@या पायांत@या सोयाCया साखXया काढून ?या
तुYह आप@या हातानं या तुळशीCया चरणी समप6ण करा.
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येसूबाई : महाराज

ह

राजभूषणं

आहे त

आ)ण

ती

कुलपरं परे नं

कुबेराCया

भांडारा#माणं भोस@याची बरकत Yहणून सांभाळल आहे त. ह आYह आप@या
हातानी कधीह उत`न, दस
ु mयाची धन करणार नाह. कारण मामंजींनी राजगडCया
8क@लेतटाचं बांधकाम केलं ?यावेळी सापडले@या मोहरांCया हंeयात, आईभवानीचा
#साद ?यांना z9ातानं *मळालेला आहे . तो कुणाCयाह पायदळी पडता कामा नये,
अशी थोर@या महाराजांची 3नवा6णीची आा आहे .
संभाजी : ती ?यांCया 3नवा6णाबरोबरच मातीमोल झाल. आज काय ?याचं? हं
राणीसाहे ब, काढा या आप@या पायांत@या सोयाCया साखXया आ)ण घाला या
आमCया लाड]या तळ
ु शीCया पायांत.
येसब
ू ाई : नाह. भोस@यांची ह :पढजाद राजभष
ू णं मी आप@या हातांनी मळ
ु ीच
उतवरणार नाह. वाट@यास आप@या हातांनी ह उतरावीत.
संभाजी : नाह-नाह. राणीसाहे बांनीच आप@या हातांनी ह उतरल पाहजेत.
आमची ह आा तुYह पाळलच पाहजे.
येसब
ू ाई : (3नधा6रानं) नाह. आपल ह आा #ाणांतीह पाळल जाणार नाह.
कारण राजांनी क@पत`Cया फांnा तोडून शेताला कुंपण घालSयाचा उपÈ\याप
चाल:वला आहे . gचंतामणीचा दगड, गोफणीनं मा`न शेताची राखण करत राहाणं, हे
शहाणपणाचं न\हे .
संभाजी : (उठत) अKसं. आYह आप@या पायांत या साखXया ठे व@या आहे त;
Yहणून राणीसाहे बांना हे शहाणपण सुचतंय. नाह का? ठTक आहे . आYह या
सोयाCया साखXया, जातीनं काढून ?या तुळशीCया पायांत –
(संभाजी धडपडत उठून येसूबाईCया पायातील साखXया काढायला जाणार
तोच हरोजी फरजंद, :वजे#माणं कडाडत संभूराजांना अड:वतो)
हरोजी : (कमरे ची तुळशी तरवार उपसून संभाजीला अडवीत) हां, राजे , उचललेलं
पाऊल

मागं

fया.

या

भोस@यांCया

भाbय-भाSडाराला,

या

राजल¤मीCया

राजभूषणांना उतर:वSयासाठT पुढं पाऊल टाकाल, तर पायबंद होईल. :पंडीला पाय
लावला तर पायाची जायबंद के@या*शवाय हा हरोजी फरजंद कधी राहणार नाह.
तळ
ु शी : थेरeया, पव6त पाषाणqदयी असला, तर तो नदला समुाकडे सासर
पाठ:वताना ओया-ना@याCया मोहनमाळा Kवखुशीनं दे त राहतो. पण-
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हरोजी : (तुळशीस) चूप. 3छचोर बनले@या कायेसकट, अgधक बडबड केलस तर
3छनाल िजभेलाह मला छाटावी लागेल. राजे अमत
ृ ाचा उपयोग सडा-संमाज6नाकरता
क` नका.
संभाजी :

आYहाला उपदे श ऐकायची बाळपणापासूनच सवय नाह. कालकूट :वष

अbनीला दलं काय 8कं वा अमत
ृ ाची धारा ओतल काय दोहह तो पच:वणार.
हरोजी, तुYह आ)ण साबाजींनी आबासाहे बांना अंगाखांnावर खेळवलंत, या जोरावर
तुYह आबासाहे बांCया डो]यावर बसलात. आज तुYहाला आमCया डो]यावर बसता
येईना, Yहणून

तुYह

आबासाहे बांCया#माणं

बाळराजांनाह आमCया
आYह

तुYहाला

आ)ण

डो]यावर बसवू पाहता? पण
तुमCया

*शkणानं

शेफारणाmया

बाळराजांनाह आमCया डो]यावर बसू दे णार नाह. आबासाहे बांना मान दे SयासाठT,
राणीसाहे बांCया मरु वतीखातर आYह तुमचे लाड चालू दे तो. नाह तर, (पडnात: कण -*शंग-तत
ु ाmयांचा नाद-Nवनी. नंतर साबाजी *शरके हा नवीन
ज1रपट]यासह भग\या – झ}eया3नशी मोsया लवाजYयानं #वेश करत.)
साबाजी : नाह तर काय? राजे आबासाहे बांCया गो9ी कशाला काढता? आYह
तुYहांला कुठं कट खांद खेळ:वलं नाह? आबासाहे बांCया गो9ी आबासाहे बांCया
बरोबर गे@या; ?या आता काढून िजवाची फुकट हैराणी मा. \हायची! राजा,
सजराजानं दै वयोगानं चांग@या माणसांची संचनी केल. सwवीस 8क@@यांची
उभारणी झाल. तटबंदनं 3तची मेळवणी जुळ:वल. ी-धन-:वnाद *मळवन
ू
‘षडगुणैyय6संपन” झाले. पण संभूराजे, आज हे तुYहांला सांगून काय उपयोग?
मराठे शाहची मरणघडी तुYह आप@या Kवैर वत6नानं उnांची आज आणल. 3तचा
मरण काळ कोण थांब:वणार? (उसासत) #लयाbनीनं आbनेया सोडलं नाह, तर
:वy दbध होणाराच. दगडावर पाणी ओतून, अंकूर फुटत नसतात.
संभाजी : साबाजी, ह कसल नवीन तयार? हा जरपटका.
साबाजी : महासती झाले@या साNवी पुतळाआईCया पैठणी पदराचा केला आहे .
संभाजी : आ)ण हा भगवाझ}डासाबाजी : स{जनगडीCया रा¡संतांचा Pीसमथाचा हा गुO#साद आहे . समथ6भ
दवाकरांकडून तो आला आहे .
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संभाजी : एकूण तुYह जोगडे गोसावeयांचं सैय उभा`न आमCया :वO बंडाचं
3नशाण उभारलेलं दसतंय. #लयाbनीला #चंड सहा¯य करायला #लयकालचा
#भंजनसुा तुYह पाचारण क`न :वyाला आग लागSयाचे थांब:वणार आहांत
वाटतं? पा~याला जसा मोk दरू असतो, तसा शांतीचा लेश नसला तर सुख:वलासह
दरू राहतो! साबाजी, खरं च का तुYह सारे आमCया :वO बंड करणार आहात?
साबाजी : का क` नये? संभूराजा, बाळा. कायरे तुझा हा पाशवी शग
ंृ ार चाललेला
आहे ? हा पाहून पशन
ूं ासुNदा 8कळस वाटे ल. अरे , मग
ृ जळात पाणी नसतं. :वषयात
सुख नसतं. चंाला कावXयाची ओळख नसते पण तो चकोराचा Kनेह असतो.
संभब
ु ाळा, राजा

हा

रा{योपभोग:वरहत

वैराbयसंपन

असावा

लागतो.

सारे

रा{यभोग आ)ण संप:w-:वलास जर ?याला अनक
ु ू ल असले तर पण ?या मोहातून,
राजाला अ*ल च राहाणं

भाग पडतं. कारण, वैरbयसंपन

झालेले सजराजे,

PीसमथाCया उपदे शानं lसाkा?कारासाठT एकदा वनवासी झाले होते.
तळ
ु शी : (उठून संतापात) हां. ते\हा राजे . तुYहह तसेच अंगाला राख फासून
वनवासी \हा. ऐका या थेरeयाचं आ)ण Yहणा जयजय रघव
ु ीर समथ6! तुYह खुशाल
झोळी-कुबडी fया आ)ण \हा रामदासी. राजे, ह मी 3नघाले, चाल@ये.
संभाजी : थांब, दलवर, थांब. कुठं 3नघाल आहे स?
तळ
ु शी : सूय6 कम*लनीला सय
ू ा6चाच सहवास सतत हवासा वाटतो.
साबाजी : कावळी झाले@यांना चंह :पवळा दसतो.
येसूबाई : पापSयावरल केसांची कुणी चवर करत नाह.
हरोजी : बचनागावरल 8कeयांना, ?याचं :वष हे च अमत
ृ वाटतं.
शाहू : आकाशात धुराचे लोट फुकटच जातात. कमळाचं पान रा.ंदवस पाSयात
राहूनह कोरडंच राहतं.
तळ
ु शी : (जाता जाता रागानं) राजे, ऐका ह साmयांची कुचकU नासकU बोलणी.
तुळशीला वचन द@या#माणं सोयाCया साखXया *मळा@या नाहत. Yहणून आज
या घडीला मी तुमची राहले नाह. नागवेल न फळताह साथ6कU लागते आ)ण
सगXयांची तBड लालभडक कर?ये हे या पुढं ह तुळशीच समk दाखवून दे ईल.
(रागारागानं 3नघून जाते.)
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संभाजी : तुळशी-तुळशी. थांब. आमCया*शवाय एकट जाऊ नकोस. आYहह
येतोच. (पाहून) छे . गेलच ह. साबाजी सोसायाCया वावटळीनं, मेघह आप@या
गज6नेसह पळ काढतात. तसेच आYह तुळशीCया #3ता-बोलामुळं रा{याचा ?याग
क`न 3तCया शोधाकरता जात आहोत महाराणीसाहे ब, सांभाळा हे रा{य. आYह
चाललो. तुळशी-तुळशी (सैरावैरा मनःिKथतीत संभूराजे तुळशीचा पाठलाग करतात)
साबाजी : अरे रे ! मनाची ओढणी Yहणजे अनथा6ची पेरणी. मुल सहनशील रहा.
कारण, आकाशाची करे ल चौघडी, महामे`ची बांधवे ल पुडी, प1र :वषयी मनाची ओढ
द3ु न6वार. हOबा, डBगरमायावरल कडा कोसळ@यावर तो आप@या बरोबर वाटे त
आड येणाmयाचाह च]काचरू च करत असतो. गeया, #संग बाका उ¸वलाय. एकUकडे
महारा¡रा{याचं रkण. तर दस
ु रकडे संभरू ाजांना संरkण. दह
ु े र कत6\याCया का.ीत
तुYहा सवाना यापढ
ु ं डोXयात तेल घालून, ते पार पाडायला हवं. आता भKमात
आहुती दे ऊन य परु ा करता येत नाह. तू मासाहे बांना घेऊन प1रवारासह रायगडी
3नवाmयाला 3नघ. मी संभब
ू ाळाला परत राजधनीला आणSयाCया भगीरथ #यiात
राहतो. चल, 3नघ, घे सजराजाचं नाव आ)ण चालू लाग. अरं *भंतीवरल gच.ं, *भंत
पड@यावर जशी मातीमोलाची ठरतात, तशी राजांCया जाSयानं आपल गत होता
कामा नये.
(परKपर दशेनं जातात)
अंक 3तसरा समा
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अंक पाचवा
_________________________________________________________
___
#वेश पहला
(Kथळ: सातारा. वे ताळ पेठेतील िजवाजी कलमदाने यांCया घरातील शदे वतेचा
दे \हारा. ?यात भ\य नbनचंडकेची काळीक*भन मूतo. सभोवार चंडका
भुवनेyर, gचनामKताद kु दे व-दे वताद आ)ण अ9भैरव, आbयावेताळाद
ामदे वतांची *भंतीवरल gच.े : ‘ओम mहां mहं ¥ां’ Kवाहाः इ. मं.ांCया
?यावर ठळक अkरातील gच¼य
् ा . यं.पट *लंब,े मोर:पसांचा कंु चा राखेची
दगडी, उदाचे डम`वजा धप
ु ाटणं व समोर यकंु डातील अbनी पेटवीत
असून, नख*शखांत दागदाgगयांनी सजलेल चांदणी, लावणी Yहणत येते)
चांदणी:
णी:
लावणी
का*शमाराचा बाबा । लुCचा लबाड हाय ग ॥
पोटामंद काळं बेरं । घातकU मुडदा हाय ग ॥१॥
महाराजानं जवळ केला । कवeया नागोबा हाय ग ॥२॥
लोकांनी बी मान दला । ‘थातुर मातुर’ फायलं ॥३॥
दे हूरायासाठTं मला । घबाड चेटूक गावलं ॥४॥
दे हू : (फुंकणीनं यकुंड फुंकUत) छे . तालमीत रोज हजारो जोर बैठका काढून जो
मला दम लागला न\हता, तो हे यकुंड पेटवताना एखाnा दमेकmयासारखा yास
लागला आहे . (पुहा फुंकतो) Cयामार, हे िजवाजीपंताचं यकुंड आहे कU नक6कुंड
आहे ? जो जो फुंकतो, तो तो राखच डोXयांत *शरते. बाकU िजवाजीपंतांना राखेचा
मोठा छं दच आहे Yहणा. पज
ू ेला ह होमाची राख आ)ण घरात तर काय चोवीस
तास राखेशीच संबंध. (हसत) हो-पण सNया मराठे शाहचं राजकारणच िजथं
राखेCया नजरफंु कUनं चाललं आहे , 3तथं सव6Kवापहारात 3तची राखरांगोळी न होईल
तरच ते आ«य6. चांदणे , कंटाळलो बव
ु ा फंु कून, फंु कून. तू तर फंु कून पहा. कारण
तुमचा संबंध सदै व फंु कणीशी सोनारा#माणं िज\हाXयाचा असतो.
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चांदणी : अरे मी तर आज साmयांचीच फुंकून राख करणार आहे . आन ् ती
सावडायला तुला बोलावणार हाय. ए सxयाहर, अरं जरा वर नजर टाकून बघ कU
माWयाकडं.
दे हू : (3तCयाकडं पाहात) आँ! तू तर दाग-दाgगयानं मढलेल आहे स. कुठून हे
दाgगने आणलेस? महाराणी साहे बांचा जामदारखाना चोराकडून लुटवलास कU काय?
खरं सांग. मी कोतवाल आहे . चोरCया गुाला मी हात छाटSयाची कठोर *शkा
दे त असतो.
चांदणी : तो चोर हुडकून ?याला दे . माWयावर आषक होऊन बkीस दे णाmया
अंगचोरा तू कोणती *शkा करणार हैस? बोल कU राया. (कानात सांगत) हे बघ
कान कर इकडे. (सांकेतीक खण
ु ा कर?ये).
दे हू : अरे Cया! एकूण, हे वडीलधारे दोघं चोर, चांदणीवर मोर-होऊ पाहातात, होय?
पण सवाचा *शरजोर Yहणून उनाड ठरलेला हा दे हू द र उरावर बसून gचतपट
कुKती मारणारा आहे . हे ?या कलम कसायांना आwाच दाख:वतो.
चांदणी : आरं पन राया. राजांCया गXयातला ताईत तो कामीरचा बाबा कलष
ु ा
कबजी तर नेलाय संभूराजानं आप@या बरोबर.
दे हू : खरं च, चांदणे. लाख वेळा माWया मनात येतं कU, संभूराजांना ताXयावर
आणSयापेkा, या कबजीचा काटा, कायमचा इथून दरू करावा.
चांदणी : कशाला? म` दे कU ?याला आप@या मरणानं. गुळानं मरणाmयाला :वष रं
कशाला? महाराज भोळं पडलं. काय पण लुबाडुनयान हे दोघं मराठे शाहची दौलत
लुबाडताहे त? हे माWया खांnावरलं खंडीभर दाgगनं बघ. लाळघोया कबजीला
झुलवलं नाय तोच सार राणीसाहे बांची खास लेणी.
दे हू : (मNयेच) राहू दे ती तशीच अंगाखांnावर. थांब (:वचारपूवक
6 ) तू आता असं
कर. जरा वेळानं तू इथं अशीच ये. नंतर मी या माWया गु`ला चांगला कोतवाल
अडसय
् ात पकडून ?याची साताmयाहून 3नघता 3नघता चांगल गाढवाव`न gधंड
काढतो, आ)ण मग गो\याहून आ@यावर ?या कबजीचेह पाच पाट काढून ?याCया
तBडाला काळं फासतो. पंत, लेखणीची 8कमया फारच गातो. आता गाठ आहे या
कोतवाल बनले@या माWया करे लशी. जा. तू सNया इथं ?याCया नजरे ला पडू
नकोस.
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चांदणी : राया, हे अंगावरलं अलंकार राणीसाहे बांना पळत जाऊन दे ऊन येते.
दे हू : नको. ते आपण दोघे *मळून मांसाहे बांCया पायांवर वाहू. तुWया अंगावरल हे
अलंकार Yहणजे या तुWया कोतवालाला *मळालेला अफरातफरचा परु ावा आहे .
ते\हा सNया राहू दे तसेच तुWया अंगावार. जा. जरा बाजूला हो. तो म¾द Kनान
क`न इकडेच येतोय.
(चांदणी जाते. दे हू आडोशाला उभा राहातो)
(नंतर िजवाजीपंत कलमदाने Kनान क`न पीतांबर नेसलेला,
कपाळभर श}दरू , डोXयांत काजळ, दं डात मोर:पसे व *लंबे इ.
#कारानं सजलेला अघोर कYया6 मांp.काCया वेषात #वेश करतो.)
िजवाजी : जय धुमावती, रणचंडके, यारं भी उ:w© हो. जागत
ृ रहा. जय सव6जन
kो*भणी. ॐ. mहां, mहं, mहं, Kवाहा. (यकंु डाजवळCया आसनावर बसतो) कलष
ु ाचं हे
दे वकाय6, तो गो\याला गे@यामळ
ु ं मला दwक वारसानं परु ं करणं भाग पडतंय. काय
करावं? Pीमंतांचा सहवास Yहणजे कळकाCया सावलचा आPय. बाकU, कळकाचं
झाड वाढलं तर ?याला फुलं नी फळं येतच नाहत. पान कुKकराव तर रसच
3नघत नाह. काय अजब 3न*म6ती कळकाCया बांबूची आहे पहा. संसारात@या
टोप@या सुपापासून तो थेट 3तरडी-ताटCया मंगल-अमंगल काया6ला उपयु होणारं
कळाकाचं झाड आ)ण आंयाCया डहाXया, असल बेढब जोडी, आYहा हंदं C
ू या
धम6संKकारा*शवाय अय धमा6त दसणार नाह. जाऊ nा. धम6मातडाCया चुका,
कम6कांडाला पाला वेळ नाह. आपण पूजा:वधीला लागलं पाहजे. दे हू – ए दे हूराया कुठं गेला हा *शtयोwम?
दे हू : :वnोwमा, आपला हा क@याण*शtय हजर आहे . गु`ंची काय आा आहे ?
िजवाजी : *शtयाचं काय Yहणणंय?
दे हू : आप@यजवळ मला काह सांगायचं नस@यामुळे, कोणतीह गो9 ऐकायला
सNया मी 1रकामाच आहे !
िजवाजी : अKसं. पण गु

भाषणं आडून ऐकणाmयाला कधी कधी KवताCया :वO

ऐकायला सापडून चांगलच अvल घडते. बCचा, हा Kवानुभाव आहे . नीट Nयानात
ठे व.
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दे हू : ठे वतो. पण, सदग`
ु . मला एक शंका आहे . 3तचं 3नरसन करा बरं . माणसानं
आपलं डोकं, भुताCया उलया पाया#माणं चालवावं का?
िजवाजी : अजाण जीवा, बेधडक चालवावं पण Kवाथा6चं बरं -वाईट Kव`प पाहून.
(हसत) तुला या आप@या वेताळ पेठेत@या इथ@या या राहा?या घराचा इ3तहास
सांगतो. नीट Pवण कर. या घरात एक जादट
ू ोणा करणार, केगामती या नावाची
सुंदर

दे वलसीबाई

होती.

वयानं

मNयम

पण

दसSयात

लावSयमयी.

ते\हा

3तCयाकडे भूतबाधा नसणारे च ी-पुOष फार यायचे. ?यात बायका नसले@या
बायका जशा घोळ]यानं 3तCयाकडं यायCया, तसेच ?यांCया नवmयांचे नवरे ह 3तथं
जमायचे. अनौरस मल
ु ाबाळांचा नामकरण:वधी, औरस संततीCया सख
ु सोहXयात
सटवाई अंगात संचा`न पार पाडSयाची 3तची लोक:वलkण चतरु ाई. एका मल
ू
नसले@या बाईCया कपाळावर केगामतीनं नस
ु तं कंु कू लावताच 3तCया कपाळी
संतानाऐवजी काळा नायटा उपजला. झालं गावभर कंडी :पकल कU, अंबाबाई
दे वळात पण Kव`प

नायटे

बाईCया करणी

कुशलतेत. मग

काय, भ:वtय

:वचारायला लोक झंड
ु ीCया झंड
ु ीनं 3तCयाकडे अहोरा. येऊ लागले. तझ
ु ा भ:वtयावर
:वyास असेलच,दे हू : फारसा नाह. पण भ:वtय आप@या हाती आहे , अशी खर गो9 असल तर
?याCयासाठT {यो3तषाCयापुढं हात पसरणं हे मी नामद6 पणाचं लkण समजतो.
उगीच हात दाखवून अवलkण समजून fया कशाला. मारामारपुरतीच मला हात
दाख:वSयाची संवय आहे .
िजवाजी : तीस
ु ा जमकाळCया हकलहामुळंच आता पुढं ऐक. ते\हा, ?या
बाईकडं असाच झोपेकाचून रा. आ)ण कामावाचून दवस घाल:वणारा एक \यसनी
वेडा होता. तो या पेठेत :वनावाचा हंडत होता. ?याला लोकांनी नाव दलं होतं
‘ह@या वेताळनाथ.’ एके दवशी बाईची उदं ड उमराणी ऐकून, ह@या 3तCया घरात
*शरला आ)ण एकदम 3तचा हात ध`न Yहणाला, ‘ अग, करणपुतळे , नवmयाला सोडून
हा जादट
ू ोSयाचा खेळ, 3छनालपणा करत या गावात सु` केलास, होय? पण मी
ह@या वेताळनाथ तुझा लbनाचा नवरा आहे , असं Yहणून तो वेडापीर, 3तला
गुरासारखा बडवत सुटला. गावाला खरं वाटलं, बाई *शंदल ठरल. हां हां Yहणता
सारा गाव 3तला प3तªतधमा6चे पाठ दे ऊ लागला. शेवट ?या pबचाmया बाईनी तो
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ह@या बुवा प?करला. मग मा. दोघांनी आxखा सातारा आप@या भजनी लावून, या
मोह@@याची ‘वेताळपेठ’ केल. \यसनी नवmयाCया आळसावर, बायकांची जीभ हा
जर रामबाण उपाय असला तर पण नवmयाCया हातातह ?यांCया ?या बेमुवत
6
बोलSयास कालभैवरावाचा दं डुका अडसर Yहणून सतत तो उठ-बस असावाच
लागतो. तरच पुOषांचा 3नभाव बायकांपुढं लागतो. सारांश, या वेताळ पेठेCया
इ3तहासात ह?या उजवला आ)ण चेटकUण चुळीजवळ बसून 3तनं मग वेताळनाथाला
जम दला.
दे हू : गुOजी, मी आहे पे हलवानी पेशाचा त`ण. सुंदर ीयांCया मानेकर हात
ठे वSयापेkा मला कुKतीCया जोडीदाराCया मानेवरच हात ठे वायला बलदं ड आनंद
वाटतो.
िजवाजी : राKत आहे . पण आYह उनाड पोरंCया संगतीत बालपणापासून
राह@यामळ
ु ं मायावरल केस :पकवून घेतले खरे ; पण शरर आ)ण मन, रं गेल
तOणाचंच कमावून आज़ ऐन Yहातारपणातह रं गेल राहलो आहोत अरे राजा.
उसाचा चरक ीयांचं यौवन सारखंच.
दे हू : हे भगवन ् कयाव`न हो तुYह एवढं ान पैदा केलंत?
िजवाजी : अरे , बेया. संवयीCया अनभ
ु वानं. धार काढणारा कुशल असला Yहणजे
Yहाताmया गाईलासुा तो सहज पाहवू शकतो. मोसमात पाडाCया आंयाला
पोपटानं चोच मा`न ज*मनीवर पाड@यानंतरच भुंbयाना ?याची खर गोडी लागते.
#ेमवेeया दे हूराया हा सारा 3नसगा6चा खेळ आहे . रजनी अOणाचं नाव घेऊन
लाजते, ते\हा कुठं प
ृ वीCया कुशीतल लाल कमळं उमलायला लागतात मगच
भुणभुणमारे भुंगे एक. जमतात. ता?पय6, हा ीपुOषांCया शररसंबंधाचा एक सÅ
ृ य
चम?कार आहे . चोर, कामुक आ)ण गरब वाटस`, यांना कBबडा आरवूनच सावध
करतो. बरं , राहु दे हे सारं . हे यकुंड अजून थंडच.
दे हू : अहो, येyर योगीराज, ते फुंकून फुंकून माझी छाती फुगायCया ऐवजी
फुटायला लागल.
िजवाजी : अरे , राया, सप6णा*शवाय अिbनला जसं आपलं तेज #गट करता येत
नाह; तस ीला वश करायला तBडभर Kतुती क`न उपयोग नाह. पाSयानं ऊस
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वाढतो; पण तो बरोबरनं गोडी 3नमा6ण करतो. पण मौज ह कU, उसाCया
रसापासून साखर आ)ण गूळ जमाला येतात.
दे हू : पण चवीला 3नर3नराळे लागतात.
िजवाजी : हाह मूळचाच पाSयाचा #ताप अंगातलं पाणी, बायकांCया डोXयांत
पुOषानं जर खेळवलं तर ?याCया शररावर हmयामाणकांचं पाणी हे दाखवावंच
लागतं. तुWया चांदणीलाह आज माWया कलमेyरनं अशी गजांतल¤मी बन:वलेल
तू पाहशील.
दे हू : खरं . माझी ल¤मी-चांदणी. राणीसारखी तुYह सज:वल आहे . पंत, हे ऐकून
नाकातBडात पाणी गे@यावर जसं तBडचं पाणी पळतं, तशी माझी भेदर@यागत
िKथती झाल आहे .
िजवाजी : आKते कदम. बेटा दे हू, असा भेद`न गांग` नकोस. अरे , बाबा पाSयाCया
लाटा कशाह उसळ?या, तर ?या पाणीच :पणार. असा अधीर होऊ नकोस.
जेवायला बसलं कU, घासाघासाने भक
ू ह कमी होणारच. जा. आत जाऊन मंजळ
ु े नं
मांसाचे कबाब *शजवून ठे वले आहे त ते तेवढे या गोमख
ु ीत भ`न आण? (ती दे तो)
मग मी तुला हा का*लकेचा महा#साद दे तो. तो पी. (मnाचा पेला भरतो)
दे हू : (सा«य6) काय दा`! छे , बुवा. पंत आYह पेहेलवान गडी. मKतपैकU
Pीशंकराचा #साद-शांभवी-:वजया, थंडाई Yहणून बदाम गुलकंदाची खडीसाखर*मgPत
पौ:9क भांग घेत असतो. भांग :पओ और मKत बनो. दा` जीवनावर उदार असते.
िजवाजी : भांग Kवतः:वषयी माणसांना gचंताKत करते.
दे हू : राजांCया रसशग
ंृ ाराव`न दा` ह प«ातापाला कारण होते.
िजवाजी : भांगेने माणूस शांत राहून वेeयासारखा हसत सुटतो.
दे हू : दा` दस
*श:वगाळ करत सुटते. तर भांग
ु mया:वषयी बोलकU बनन
ू
आNयाि?मक :वचाराला चालना दे ते. (आत जाताना) दै ?यगु`. हा आईचा #साद
तुमचा तुYहच fया. वाट@यास तुमCया एखाnा बाईला पाजा. (दे हू आत जातो)
िजवाजी : पोmया अगदच पेहेलवानी बाSयाचा सरळ सीधा गडी आहे . ते\हा
आरशात पहू पाहणारं तBड, तेच ते 8फर8फ`न हा पाहत बसणार. नवीन नवीन
चेहmयांCया चटक चांदSया, पहा\यात आYह कलमदायांनीच. चांदणी हाताला नाह
गवसल; तर तुळशीची मंजुळा आहे च pबनबोभाट घरात ठे वलेल.
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ते\हा; तूता6स

pबघडले@या दध
ु ापेkा चांगलं ताकचं बरं . बाकU या राजवाeयात ा दासी डोXयांCया
चवmया आ)ण पदराCया अबदाgगmया दाखवून के\हा हातात@या केरसुSया पुढं
करतील, ते राज3न© सेवकच जाणोत. (यकुंडात डोकावून) छे . यातह कोरडी
राखच दसते. ते\हा राखेत दध
ू -तूपच काय; पण सम
ु ातला वडवानळ जर या
यकुंडात वKतीला आला तर तो ह राख पाहून थंडगारच होणार. राहू nा हे
असंच. अगोदर आपण आपला आ?मा, राखे:वना जो थंडावत चाललेला आहे , तो या
आईCया आचमनानं शांत करावयास हवा. (मnाची आचमनं घेत) केशव, नारायण,
माधव-गो:वंद. अहाहा! हा #साद पोटांत घशावाटे घोटभर घेतला Yहणजे KवतःCया
छातीला हात लावून दस
ु mयाCया गXयावर हात ठे वSयाची #3ता करा:वशी वाटते.
एकंदर ह #ाणावर बेतणार माझी शपज
ू ा पाहून चांदणी मला *भऊन तर
पळणार नाह? कारण Kमशानाचा भयाण दे खावा पाह@यावरच आकाशात@या
चांदSया न चमकता, नस
ु ?या थरथरत राहतात.
चांदणी : (#वेशन
ू ) दे वलसी दादा. नमKकार करते. आशीवा6द nा.
िजवाजी : चांदणे, अग लाडके, आशीवा6द दे ऊ तर कोणता? ‘अ9प.
ु ा सौभाbयवती
भव’ हा आशीवा6द खरा होऊ लागला; तर चौपट वाढनं दस
ु र :पढ चौपदरची
धनीण \हायची. ये बैस जवळ.
चांदणी : पंत, पोरवडा \हायचा मला आशीवा6द नको. राजाची राणी \हायचा काई
मं.-तं. तुमाKनी येत असेल तर तो सांगा.
िजवाजी : सांगतो. हा कुंकवाचा करं डा घे. (पाहून चपापतो) अरे Cया, इथला तो
राणीCया शकुनाचा सोयाचा कुंकवाचा करं डा कुणी पळवला कU काय?
दे हू : (गोमुखी घेऊन #वेशत) पंत, तुमची मंजळ
ु ा आत नाह. ते\हा, मीच हे
अधकCचे कबाब *शजवून गोमुखीतून आणले आहे त.
चांदणी : (जवळ जाऊन) दे हूराया, अरं तू कोतवाल आहे स कU गाई कसाई आहे स?
बामणांचं कबाब करायला, तू खाटक, मांग, कोण है स राया?
दे हू : थांब. तुलाह दाख:वतो माझा अgधकार. ()खशातून चाबूक काढून) बोल
चांदणे. हे राणीसाहे बांचे मू@यवान अलंकार कुठून तुला *मळाले? तुWया अंगावर हे
कोणी घातले?
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िजवाजी : आ)ण राणीसाहे बांCया z9ांताचा सोयाचा कुंकवाचा करं डाह इथून
कुणीतर चो`न नेलेला आहे .
दे हू : (संतापून चाबूक दाखवीत) पण तो तुमCया य दे वपूजेत आलाच कसा? खरं
बोल गुOजी. मी आता तुमचा *शtय दे हू द र नाह; तर कद6 नकाळ कोतवाल आहे .
चांदणे, उतर ते अंगावरले अलंकार. आ)ण चल कोतवाल चावडीत. मला तझ
ु ी
जबानी *लहून fयायची आहे .
चांदणी : (दाgगने काढत) मंग ?यासाठT कोतवालत कशाला रं राया, आमाKनी
नेतुयात. (उपरोधीत) आमी दोघं 3तघं लई अlूदार मानकर गlू आहोत.
दे हू : 3तसरा कोण आहे चोर? ?या हरामखोराचं नाव सांग.
चांदणी : तो राजांCया नाकातला बाल आहे . पंतांनाच नाव fयायला लावा.
िजवाजी : तो रा{याचा पंत#धान आहे . तो सNया गो\यात फरार नाह,
संभरू ाजांबरोबर Kवार *शकारवर आहे . 8फतmु यांCया हाती राणीचे सौभाbयालंकार
लागू नयेत, Yहणून मंजळ
ु े सह हे दाgगने इथं माWयाकडे सरु kत ठे व –
दे हू : (पंतांना चाबुक मारत) सरु kत ठे व काय? गO
ु जी, खोटं बोलता? खरं सांगा.
नाह तर हा दे हू द र कोतवाल, तुमCया अंगाची चांगलच चामडी लोळवील.
चांदणे, जा आत. आ)ण हं डाभर *मठाचं पाणी तयार क`न आण. ते याCया पाठTवर
ओतून या चाबकाने फोडून शेकतो चांगल. जपून रहा बCचमजी. ी, पैसा, म?सर
आ)ण मार हे

स?याला शोधSयाचे चार आPमच आYहा कोतवालत काम

करणाmयांना माहत असतात. चांदणे , *मठाचं पाणी तयार कर.
चांदणी : पण कोतवाल साहे ब, अशानं खा@ले@या *मठाचा अपमान \हायचा. अवो,
पंत

अन ् #धानजी

ह

काय

3नमकहराम

जोडी

आहे ? 3नमकहलाल

आहे त

3नमकहलाल.
िजवाजी : व?सा, थांब. या दे वीला कौल लावूनच आपण :वचा` या.
दे हू : माझी ह मूतoमंत दे वी, तBडानं खरं सांगायला तयार झा@यावर तुमCया या
कBबeया बकmयांचा बळी घेणाmया अघोर दे वीचा कौल कशाला? दे वीला कौल
लावSयापेkा, पंत तुमCया कमरे ला चापच मला लावायला हवा. मंजुळेसारxया
दासीला नाद लावून. 3तनं फारच हलवाहलवी चाल:वल आहे . गुOमहाराज,
दे वीभोवती फेmया घालSयानं दै वाCया फेmयातून सट
ु का होत नाह. बसा इथं. मी
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आत जाऊन आणखी तुमCया साmया सामानांची झडती घेणार आहे . चांदणे ,
उतरलेस सगळे अलंकार.
चांदणी : \हय. कोतवालसाहे ब. (लाजून) माझी एक मागणी हाय जी.
दे हू : एक का? दोन मागSया तुWया मला मंजूर आहे त.
चांदणी : तर मग घराCया झडतीत मला माफUचा साkीदार क`न कबजीबाबांCया
वेषांत पंतांना मोकळीक nावी.
दे हू : पंत, कबजीचं सBग घेऊन तुYह इथून फरार \हायला तयार आहात? बोला,
तसं कराल तरच तुमची या चोरCया #करणातून मी सुटका करन.
िजवाजी : चांदणे, आण ती पंत#धानकUची – कबजीची महावं.
चांदणी : (आत जाते व पोषाख घेऊन येते) fया. सजू nा सBग.
दे हू : गO
ु जी, वाईट वाटून घेऊ नका. यायाची चाड, राखेसारखी जवळ राखता येत
नाह. पण ती मनापासून जवळ करावी लागते. समजले. आता कोतवालवर माWया
बरोबर चला. आ)ण शेवटची जबानी Yहणून लेखणीला खरं *लहायला *शकवा.
िजवाजी : थांब, दे हू., gचलटानं सम
ु ओलांडSयासारखी घाई, माWया लेखणीनं केल,
हे p.वार स?य आहे . या माWया जबानीतच मी मWया Kवैर लेखणीचा संचार उघड
करतो. आ)ण ?याबरोबरच तुWया कोतवाल करे लची सपशेल शरणागती *लहून
दे तो. आण इकडे ते आतलं माझं द र. (आत जाऊन दोन द रं घेऊन येतो)
दे हू : गुOजी, या दोन द रांपैकU कोणतं ते तुYहच पहा आ)ण *लहा.
िजवाजी : (कलमबोधाचं द र दे हूCया पायावर अप6ण करत) दे हूराया. मी *लहलेला
हा ‘कलमबोध’ तुWया चरणी अप6ण करत आहे . हा कोतवालवर नेऊन याची होळी
कर. नाह पेkा तो तुकारामाCया अभंगा#माणं लोकांCया तBडी बसेल.
(कलुशाCया वेषात िजवाजीपंत जबानी *लहू लागतो. दे हू व चांदणी
अjयासाला बसले@या :वnाया6#माणं हसत हसत पहात राहतात.)
_________________________________________________________
___
#वेश दस
ु रा
(Kथळ: दध
ू सागरानजीकची वनPी. कलुषा कबजी
व मोरे मसलतीने बोलत #वेश क1रतात)
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कबजी : हे पहा मोरे , हरणाची *शकारसुा पारधी चार बाजूंनी करतो हे लkात
fया आ)ण आमची मसलत माना. तुळशीबाईवर फारसं :वसंबून राहू नका. कारण,
आप@याला राजांना ?यामुळं मBगलाCया हवाल करता येणार नाह.
मोरे : कां बरं ? घरात चाललेलं पुtकळवेळा घरCया क?यानासुा कळत नसतं. पण
तेच गावभर झालं Yहणजे षकणo मसलत राहात नाह. आ)ण Yहणून तर मी या
आप@या मसलतीत अजून मायांनासुा घेतलं नाह. *शवाय माने हे सNया
तुमCया पातळीवर असून ते साताmयास गेले आहे त. ते\हा तुळशीनं #थम आपला
मनोदय असा उघड केला कU दध
ू सागराचा धबधबा पाहात असतानाच संभाजीला
?यात लोटून जीवं मारावं; पण प
ु हा 3तनं, कबजी : (मNयेच) बेत 8फर:वला असंच ना? मोरे , सय
ू ा6पढ
ु ं जसं चंाचं तेज 8फ]कं,
तसं :#यकराCया :वलासापढ
ु ं #ेयसीचं मन मक
ु ं . नप
ृ राजनीती ह वारांगनेसारखी.
राजावर भाळले@या ीचं राजकारण Yहणजे माकडानं माडाCया झाडाव`न तोडलेला
नारळ. धड मख
ु ात खोबरं ह नाह, कU हातात नारळाची आई नरोट नाह. ते\हा
तळ
ु शीकडून दध
ू सागराCया धबधयातून 3नघणाmया कारं {याCया धारं त तळ
ु शीचा
:वचाराCया अbनीधारा #गट होतील आ)ण ?यांत संभूराजे ठार होतील, असं मला
नाह वाटत.
मोरे : एकापरनं शंका बरोबर. तर पण ऊन-पावसातच इंधनुtयाला #ेमाचा
पोरखेळ हा Kवगा6तूनच प
ृ वीला दाखवावा लागतो.
कबजी : याचाच ग*भ6त अथ6 हा कU, #ेम आ)ण वैराbय हे अगद जवळCया
ना?यातून हातात हात घालून िजवंत राहात असतात. जान\याची गाठ lKव`प
असते. Yहणून :वहरCया दोरची गाठ ?याKव`पाची मानणं हा मूखप
6 णाच ठरे ल.
अगडबंब मूतoCया पुढं सुतपुतळी काय कामाची हो.
मोरे : कबजीबोवा, या तुमCया शंका खmया मान@या; तरपण तुळशी ह जशी
शग
ंृ ाररसाची हरकणी आहे , तशीच ती छे डलेल वाघीण आहे . सुडाळलेल नागीण
आहे , हे ह :वस` नका.
कबजी : पण या साmया 3तCया दे हKवभावात, #ेमाचं :पशाCच थैमान घालतंय, हे ह
नजरे आड करता कामा नये. दे व दगडाचे Yहणून जशी माणसांची ?यांवर भU तशी
ताOSयाCया उमoतल उतू जाणार #ीती. Yहणून मी Yहणतो कU राजांना बेसावध
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असताना पकडूनच ?यांना तुYह आYह मBगलांCया हवाल क` या. अहो,
मनो:वनोदनाथ6 मांडले@या #यiात कालkेप न करणं हे च मुळी यश. ते\हा तुYह
गणोजी *शर]यांकडून संगमेyर कसयात भाईचाmयाCया भोजनाचा बेत आखा. मी
राजांना तुलशीCया आहाव`न ?याठकाणी घेऊन येतो. आणी मग तुYह आYह-मोरे : (एकदम मNयेच आनंदन
ू ) एकदम मBगल सौयाचा वेढा घालून संjयाची
*शकार अचूक साधायची. (हातावर हात दे त) बस बस कबजीबाबा, सोळा आणे
तुमची ह मसलत. सुरेख बेत.
कबजी : हो. पण मोरे . राजांना पकडायचा हा बेत, Yहणजे बलदं डाबरोबर
भाईचाmयाCया भोजनाचा बेत तसाच शा@योदनी थाटामाटाचा अगद टोलेजंग
करायला हवा.
मोरे : समजलो. Yहणजे एका बाजूनं वाद करता करता, सहज दस
ु mया बाजल
ू ा
जाऊन *मळतं जळ
ु तं – fयायला हवं. कबजीबाबा, तुYह काळजी क` नका.
भाईचाराचा बेत असा आखतो कU, जणू काय अ*भमय-ू वधाचा च\युह! राजाला
पाSयात पाहSयाmया तळ
ु शीला वाटावं कU, संjयावर आग पाखडून मग ?याला
आगीत लोटावं.
कबजी:
कबजी: पाहू या तुYह कसा काय बेत रचता तो? मु]याला बुीCया बह
ृ Kपतीशी
पैजहोड िजंकायची आहे . नैवेnाCया ताटात@या )खरनं, kीरसागराला मेजवानी दे णार
आहात? हे मोरे :वस` नका. अहो, नk.ांनी #काशलेलं आकाश, समुात #3तpबंpबत
झालं Yहणून ते खाल, गळून पडलेलं आहे , असं समजून नस?या ¥मात बेसावध
राहू नका. गाठ आहे , शरू .पती संभाजी राजांCया बाहुबलाशी.
मोरे : अहो, ते समजूनच आYह पादशाह स@@यानं तुमCया मसलतीत सामील
झालो.

कबजीबाबा,

संभाजीला

कैद

केलं

कU,

तुमCया

मागणीचा

:वचार

शहानशहाकडून पुरा झालाच Yहणुन समजा.
कबजी : पहा बुवा, कारण, आपला गरजुपणा दस
ु mयाCया z9ीला पडSयात
आमCयासारखा कुलन-मोsया मनाला फार इजा वाटते.
मोरे : साहिजक आहे . Kवाभा:वक गरजांचा आप@यासारxया मह?वाकांkी Pीमंत
मनावर ?याचा घोर प1रणाम होSयाची भीती असते.
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कबजी : अहो, ती सुा दाखवायला आमCया मोsया उदार मनाला संकोच वाटतो.
मोरे , राजांना पकडून दे Sयाची ह मसलत मला तुYहाला सांगताना माझं :वचार
मन आत@या आत जळून खाक होतंय याची तुYह जरा माWया z9ीनं क@पना
करा. अंधार सूया6ला gगळतो कU काय? असं वाटतंय. अमत
ृ ाला मरण आलंय कU
काय? असं दसतंय. भुजंगाला बेडूक gगळतोय कU काय? असं पाहतोय! सव6.
भयाण भय़ाण भेसूर असं काहतर अंधार@यागत जाणवतंय. िजवावरला ह बेत,
माWयाच #ाणावर बेतणारसं Kप9 होतंय.
मोरे : जाऊ nा, कबजीबाबा, हे सारे दे वमाणसांचे :वचार आहे त. साधुसंतांCया
मनांतले ते शांतीचे चाळे आहे त. आपण सNया आKमानात वावरणाmया सैतानी
:वचारात आहोत. आ)ण क*लयुगाCया युगपO
ु षाची आपण करणी करणार आहोत.
अहो, स?ययुगात स?यªत असSयात :वशेष काय आहे ? लंकेतील सोयाची वीट
जवळ बाळगल, तर रहा?या घराला मातीCयाच :वटांची गरज असते. ते\हा
आप@यासारxया का\य:वहार करणाmया छं दोगामा?य ानी कवीनं,
कबजी : (मNयेच) थांबा. मोरे भलताच गैरसमज क`न घेऊ नका. केवळ ीशग
ंृ ार िजासा त ृ

करSयासाठT मी ानी झालो आहे . राजे -तुळशीचा चाललेला

#णयशग
ंृ ार पाहून मी कालच ?यावर एक ®ोक केला आहे . आशय #ौढांचे सुरत
युात! ऐका:
अंग अKसाहे छpब अधरन सौह} चढ ।
आलसकU मोह} धरै आभार3त रोजकU ॥
’सुकवी कलश’ तैसे लोचने पगे ह¾ नेह ।
िजनम} 3नकाई अOणोदय सरोजकU ॥
राजे रदमंडल कपोल मंडलम} मानो ।
`पके खजानेपर मोहर मनोजकU ॥
मोरे : वा. बहोतह संद
ंृ ारानं हाऊन 3नघाल आहे .
ु र. र*सकता तर शग
कबजी : Yहणून Yहणतो कU, आपल ह मसलत नीट सावधgगरनं पार पाडा.
आYहाला मराठे शाहचा मांडलक Yहणून मायता nा. आलमगीराCया कदमावर
आYहाला Oजू करा. Yहणजे मग आYहाला चांदणीशी संधान साधता येईल.
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मोरे : (हसत) वा. तुYहा परदे याचं चांदणीशी सxय Yहणजे शाळूCया शेतात
तुरची पेरणी Yहणायची.
कबजी : काहह Yहणा. पण भbन

qदयावर@या Kमत
ृ ी Yहणजे

कeयाला

pबलगले@या वेल#माणंच ?या द`
ु न उजळ 3न सुंदर दसतात.
मोरे : अKसं. बरं . तो :वचार आपण ठरलेल मसलत पार पाड@यावर क`. तुYह
जाऊन तुळशीला, संभूराजांना दध
ू सागरात अपघाती मरण दे Sयाची आठवण करा.
?यात यश आलं तर काम भगलं. नाहपेkा तुमCया मसलतीCया तयारला
लागतोच मी. (जातो)
कबजी : स?यास?य आ)ण यायायाय यांचा :वचार करताना अगोदर िजभेला
बायको#माणं जसं कांत ठे वावयास हवं, तसंच मायातील म} द ू हा सैतानाCया
डो]यातून kणभर उसनवार मागायला हवा. तरच अशा कृतfनतेCया मसलती
खा@@याघरचे वासे मोजीत :वजयी होत राहतात. हे कडू औषध मह?वाकांkी राkसी
िजभेला #थमदश6नी गोड Oचकर जाणवलं, तरपण गळी उतरताना अं3तम ते
घशाला खप
ू च झBबणारं #ाणघातक होतं. न\हे कुयाCया मौतीचं मरणह दे तं.
(जातो)
_________________________________________________________
___
#वेश 3तसरा
(Kथळ: दध
ू सागर घबधयाCया मNयंतराCया खडकातील एक 3नसग6रYय
पोकळी व ?यातील संभाजीमहाराजांक1रता खास :वPांतीचे
उभारलेले 3नवासKथान. व`न दbु धधारां#माणे भासमान होणारा
वषा6व व ?यातून सूय86 करणांमुळे 3नर3नराXया रं गांची इंधनुtये 3नमा6ण
होत आहे त! संभूराजे तुळशीCया गXयात हात घालून पण उं ची
मnाची ल{जत अधून मधून घेत धबधयाचे सदय6 पहात आहे त)
संभाजी :

(गोड धुंदत) तुळशी, समुमंथनातून दे वांCया हाताला अमत
ृ लागलं

असूनह ?यांनी ते बंद केलं नाह, शेवट ?यांCया हाती :वyास आग लावणारं
कालकूट

:वष

आलं.

महाकालाबरोबर

खेळSयाचं
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सामय6

एकया

म?ृ युंजय

महादे वाCया मनगटात होतं; Yहणूनच ते भोळे पणानं घटाघट #ाशन क`न नीलकंठ
झाले.
तळ
ु शी : राजांचे सामय6ह तसंच आहे . आता 8फरं गी पुहा वर डोकं काढणार
नाह.
संभाजी : (तुCछतेनं) KवतःCया सामया6चं अान, हे च फार वेळा पराभवाचं कारण
असतं. श.ूCया बातYया काढSयापेkा आप@याकडे ?यांना लk न दे Sयाइतकं
सामय6, मनगटाCया जोरावर आणी वाणीCया जरबेवर श.ूंना सतत दाखवावयास
हवं. आधी गाजवावे तडाखे मग भूमंडळ धाके. ह समथ6वाणीची करणी आYह
आ?मसात केलेल आहे . जाऊ दे हा लढाईचा :वषय. तूह एक आमCया हातून
मnाचा

घोट

घे.

आ)ण

पहा

हा

दध
ू सागराचा

धबधबा.

एखाnा

महषoCया

स?वप1रkेसाठT :वधा?यानंह मn आ)ण मदराkीबरोबर अशा 3नसग6रYय Kथलांची
3न*म6ती केलेल दसते. लाडके, या चंचल आ)ण मायावी जगात, :वान लोकांपढ
ु ं
दोनंच माग6 आहे त. पहला अशा ठकाणी राहून आ?मानाCया आनंदात 3नजानंद
मbन होणं. 8कं वा सदय6संपन `पवतीCया उनत Kतनभाराचा आPय घे त, मांसल
मंचकावर मोह3ने त पहुडणं, हे च ते होत. नवयौवनेCया कंचुकUआड मदनराजानं
काXया मोहरा सीलबंद क`न ठे वलेले सुवण6कुंभ Yहणजे तुYहा तOणींचे Kतन.
8कं gचत ् उमलले@या मोगरCया कXयांचा गजरा, मKतकावर फणा उभारले@या
केशकलापाCया काXया स:प6णीवर खोवलेला आहे . 3तला धुंद फु?कारSयाकरता
मधुयौवनेनं आपलं सवाग उट-चंदनाCया केशर कKतुरनं :वले:पत करत आपला
उरोभाग कामी पुOषांCया z9ीत भरवून ?याला थोडासा Kपश6 करSयाचा ने.
कटाkानं इशारा दे त आहे , अशावेळी #णयी वसंतऋतू हा मदनाला जागं करत #ेमी
जोड~यांना Kवग6#ा ीचा आनंद न दे ईल तरच ते आ«य6. तुळशी, हा घे आणखी
एकच मnाचा घुटका. तो घेतला असता आYहाला 3नसग6दw कलेचं सदय6, :वश
ु
#ेमाचा लाभ आ)ण ?यातच ईyर आनंदाचा खरा साkा?कार होतो. तुळशी घे हा.
(3तला मn दे तो) आज तुWया सदया6ची ल{जत बाकU अपूवच
6 वाते.
तळ
ु शी :

राजीव} ा. अर*सकाCयाह अ*भOचीला मोह पाडणारं हे सा सदय6

आहे . तुळशीचं न\हे . पण माWया खmया मनोगताला हे आपलं सBदय6-वण6न
ओशाळ@यागत वाटतंय. पाSयाCया लाटा पाSयात :वरतात. उमलतं सदय6 वयाCया
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वाढबरोबर कोमेजून जातं. (उसासून) राजे, भडकले@या अbनीला लोSयाचं आ*मष.
तसंच हे राजांचं चाललेलं सदय6पूजन. अमत
ृ आ)ण कालकूट ह सxखी भावंडं
असूनह मरणाCया भीतीनं ते ‘अमर’ Yहण:वणाmया दे वांनी सुा :पSयाचं टाळलंच
ना?
संभाजी : तुळशी, गंभीर वw
ृ ीतला कुलन व
ृ वयाचा कालपुOष, हा #णयीजनांCया
सुखमय एकांताचे वेळी, ल{जाशील वw
ृ ीCया वेगात पावलं टाकUत 3नघून जातो! पण
तोच दःु खीजनांचे समधानपर सां?वन करSयासाठT 3त©त राहून सोबत करतो.
तारका, चं आपणांकडे पाहात आहे , असं जे दःु खी #णयी जोड~याला वाटतं, याचं
कारणह हे च. (तळ
ु शी )खन होऊन मुbध बनते) तळ
ु शी, तू ग~प का? सम
ु ावर
आत@या गाठTचा मनtु य पोटात ‘असेल नसेल’ ते ओकू लागतो, तसाच या
सय
ू ा6Kताची सोनेर 8करणं, उसळ?या धबधयाCया दbु ध राशींतून इंधनtु यात gच.:वgच. रं ग भरत असलेला हा दध
ू सागराचा #दे श आप@याला बेफाम बडबडताना
सभोवार दसतोय. मग तंूच यावेळी मख
6 का? बोल ना?
ु दब
ु ल
तळ
ु शी : राजसा, काय बोलू? अमत
ृ ाचा सागर गवस@यावर ?यात बुडून मरSयाची
भीती कोण बोलून दाख:वणार? बरं , चं हाती आ@यावर उकाeयाचा yास कशाला?
#?यkात पंख फुट@यावर पाखरं गगनात *भर*भरणारच. राया, सxया! तुळशी दया6त
आ*लंगन दे ताना #थम लाजल पण आज समk ते *मळत असताह मला आपल
सावल बाधल. जीव धाKतावून मु]यानं Yहणतो, सूय6 मावळ@यावर चांदSया या
आकाशात लुकलुकणारच. सारा हा आप@या :वनाशी जीवनाचा शग
ंृ ा1रक खेळ
चालला

आहे .

तुळशीचा

साजशग
ंृ ार

धन

समप6णानं

पुरा

होणार

नाह.

अनसंतप6णाना भुकेले@या जीवांनाह संतु9 करणारा नाह – तर शेवट, यमाCया
हाती दप6ण दे ऊन आपलं 3न माझं तप6ण करणारा ठरणार आहे . सुंदर ीयांना
KवतःCया सदया6चा उपभोग घेता येत नाह. पण ?यानं पुOषांना मा. मारता येतं.
साराच हा #ेमाभास. आ)ण ?यातच आप@याला वाटणारा हा ¥म.
संभाजी : तुळशी, कस@या थोर ¥माCया :ववंचनेतं तू आपलं #फु@ल मन
संशयाCया जाXयात गुंतवणुकUनं उदास क`न बेचैन बनल आहे स? जरा आनंद
हसmया म
ु े नं या दत
ु फा6 पसरले@या सुंदर वनPीCया सदया6कडं पहा. दवसभर
थकून भागून दमलेला तो चंड#ताप भगवान सूयन
6 ारायण पहा. तो आप@या सह-
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8करण सेवकां3नशी अिbनरथांतून अKतंगत होत आहे . ते पाहून उषेनं आपलं
गोरं मोरं तBड, :वरह सूयक
6 म*लनीकडं 8फरवून 3तCया लला मावळ?या आशेनं
पाहात आहे . चो`न मकरं द :पSयाmया ¥मराची वाट, अंधुक आशेमुळे 3तला
दसताच कम*लनीला अंधाराबvलची आदरभावना 3नमा6ण होत आहे . को8कळकूजनांना मयूर प¤यांनी आप@या केकारवात #3तसाद दे ऊन सुंदर मोर:पसाmयांची
रं गीबेरंगी #भावळ उभर@यामुळं ैण-*शखंeयांनाह वीरोgचत शग
ंृ ाररसात अथांग
बुडSयाची संधी या इथ@या 3नसग6रYय वनPीनं kणैक कां होईना पण ती यावेळी
दलेल आहे . kणभंगुरतेCया जोडीला, k)णकता ह सदया6बvलची उ?कंठा वाढवीत
आहे . वर आकशाकडे पहा. pबजलचं चांच@य, हे कामातरू झाले@या मेघांना
कोरeयाच गज6ना करायला लावीत आहे . तर gचरकालन सदया6त द\य?वाचा
#काश दे णाmया अनंत तारका या चंोदयाची उ?कंठा रोमांgचत राहून लक
ु लक
ु त
आहे त.
तळ
ु शी : राजेा, पण हाह सारा ¥माचाच खेळ. 3नसग6 हा वनPीशी खेळून आपलं
kणभंगरू जी:वत 3तCयावर :वyास टाकून मातीमोलाचं करत आहे , असं नाह का
आप@याला वाटत? ¥म. ¥म. 3न\वळ हा ¥मच. उपेा, या ¥माCया झाक@या
मुठTतच पापाCया अनंत राशी झाक@या जातात. पण उदास मनानं ?या साmया
)खन मुखावर उघड होतातच. जडा\याCया तुळशीनं जडणी जड@या. कायेनं करणी
घड@या; पण #ेमाCया घeया :वKकट@या. (उसासा टाकUत) रायाCया संगतीत राहून
#लयकालाCया कडाडले@या :वजा पाह@या. रायगडCया रणमदा6ची रं भाराणी राहून
शग
ंृ ारशेज सज:वल. राजहंसाची कलहंसी बनून जोबनशाहचा जल:वहार केला.
रायगडला माWया उर रसरसलेल गुलाबी ग} द दसल. गाल सुरमांचे बुंद,
ठसठसलेल मदा6नी नजरे त भरलेल पाहल Yहणून तर राया, ह तुळशी तुYहाला
*मठT मा`न फसल. तुळशीCया सदया6चं सुकाणू सxया, तुYह माWया मतानं
‘आंवळं ’ मारत हांकारलं; पण तेच आज उलया वाmयावर *भर*भ`न बुडायला
लागलं.
संभाजी : तुळशी-तुळशी. आYह काय केलं Yहणजे तू या ¥मातून दरू राहशील?
अशी ¥*म9ासारखी पाहा?येस काय?
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तळ
ु शी : आप@या दोघांचा नाश! #ाणाचा अंत!! जीवनाचा शेवट!!! रा{याचा अKत.
(:वकट हाKयात) मराठे शाहची मौत. महारा¡धमा6चं मरण. राया, रती एवढ आपल
भूक. पण ती भुकेल रती आज उपरतीला मा`न अधोगतीCया खोल गतत Oतून
बसल आहे . राजीव-नैना, आता आपण तुळशीCया मानेवर आप@या हाताचा
:वळखा घालून, या अवघड ठकाणी बेहोष धुंदत उभे आहात. अशा वेळी मी
माWया जोबन लेहmयाCया पदरसावडीनं जर राजांना खाल ढकलून कडेलोटाची हौस
पुर केल, तर या तुळशीचं आपण काय कराल? खरं च :वचारते कU, यावेळी मी
आप@याला खाल ढकललं तर आपण काय कराल?
संभाजी : Yहणजे? तू मला खाल ढकलून दे Sयाचा बेत 3नि«त केला आहे स का?
(ती बोलत नाह) का? बोलत नाहस. तळ
ु शी, तंू मला खाल ढकलून दे Sयाची, फार
काय पण हौसेनं बोलSयाचीस
ु ा तझ
ु ी छाती नाह. पहा माWया डोXयांकडं. मी
मराsयांचा राजा आहे . आबासाहे बांCया दे वत@
ु य पS
ु याईचा अंश तल
ु ा माWया
डोXयांत, आद?याCया बारा डोXयांतील #खर तेजा#माणंच तो दसेल. लkात ठे व.
मी हाती खडे घेऊन ती हरं माणकं आहे त असं Yहणून पढ
ु ं केल तर ती नाह
Yहणायची तुझीच काय, पण #?यk कुबेराचीसुा छाती नाह. तू मला पाताळांत
नेऊन गाडलंस तर शेषाची टाळू फोडून ?याचा सप6मणी, मी गगनांतील तारांगणात
तो *भरकाऊन दे ईन आ)ण आबांCया पुSयाईनं काळाचा जबडा फाडूनह मी तुला
िजवंतच असलेला दसेन. तुळशी ढकल पाहू मला या धबधयात? आहे तुझी
हंमत?
तळ
ु शी : नाह. राजसा मुळीच नाह. मदरे Cया कैफामुळं ह तुळशी चळल.
वचनापासून ढळल. रा.ंदवस कमळ पाSयात राहूनह ते *भजत नसतं. तशीच
माझी गत. #ेताCया हाती रi. जमांधाला #काश 8कवा कावXयाला चांदSयाचा
Kपश6. अश]यच नाह का? सपा6बरोबर खेळणं, वाघाशी झुंजणं, हलाहल पच:वणं या
गो9ी अ3तमानुषशUCया अलौ8कन पुOषांCया 3न?याCयाच सवयी असतात, हे मी
:वसरले.
संभाजी : तुळशी, अलौ8कक पुOष आप@या काया6Cया जगातून, सुखासाठT सवाना
साधारणीभूत अशा इCछे Cया kे.ात उतरताच सामाय जनांना ?यांचं आपलं साYय
पटू लागतं. या साYयामुळं सलगी वाढते. जीभ मोकळी होते. अनादरात पय6वसान
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होतं. अपमानात आनंद रमतो. ?याचे सव6 अलौ8ककच असेल, अशी लोकक@पना
असते. समानशील हे सxय?वाचं Yहणजे आनंदाचं जसं मूळ आहे , तसंच ते
पाहणंह एक #कारचं खूळचं Yहणावं लागेल. वk
ृ आपल आतडी भूमातेCया उदरात
ठे वूनह ?यांना तो िजथं फुलं फळं दाखवू शकत नाह, 3तथं िजवापाड जोपासलेले
जीवाला जीव दे त कसे जगणार?
कबजी : (घाबmया घाबmया #वेश क`न) महाराज, फBडा घाट ओलांडून मBगल
सैया3नशी शहाजादा आलम नजीक येऊन ठे पला.
संभाजी : (बे8फ8करत) येऊ दे . कबजी जा. ?याला घेऊन या इथं. सांगा मराsयांचा
राजा कसे :वलास करतो आहे , हे *शकायचं असेल तर ज`र या वेळी मBगल
शहाजाnा आलमला पाला घेऊन या. तळ
ु शी भर तो पेला आ)ण बैस अशी जवळ.
शग
ंृ ा1रक :वलास, काय मBगलांना र3त-मदनानं दान दले आहे ?
जो?याजी : (धापा टाकUत व घाबरलेला #वेश क`न) राजे , मBगलांचा वेढा या
दध
ू सागराभोवती लवकरच पडेल. महाराजांनी राजापूरकडे कूच करावी.
तळ
ु शी : राजांनी या आप@या एक3न© जो?याजी केसकेरांवर :वyास ठे वून, ?याचा
स@ला :वचारात fयावा. *शवाय, आप@या श.ुंCया चांग@या गुणांशी आ)ण *म.ाCया
पड]या गुणांशी राजांना यापुढं तBड nावं लागणारच.
संभाजी : आYह या वेळी तुWया मख
ु चंाला आ)ण या मnाCया ~या@याला तBड
दे ऊनह श.ूंCया सैयाला तBड दे ऊ शकतो. तुळशी घाब` नकोस. कबजी,
राजापुराकडे कूच करा. सैयाला माघार घेताना आमची आा कळवा कU, येथून
थेट

राजापूरपयतचा

मुलूख

बेgचराख

करा.

साmया

:वहरत

:वष

कालवा.

शहाजाnांना ?यांCया सैयासाठT धायाचा एक कणन ् कणह *मळता कामा नये.
#3तवषo नवीन जम घेणार वनKपती स9
ृ ी अशा वेळी कामी येते हे :वस` नका.
जा. (कबजी जातो)
(पडnात : ‘दन दन!’ व “अ@लाहो अकबर” Cया आरोXया)
जो?याजी, आमचा खास िजलबीचा घोडा तयार ठे वा. आYह तुळशीला घेऊन येतोच.
जो?याजी : (जाता जाता) जी सरकार. घोeयावर जीन तयार आहे . (जातो)
(पडnात : पूव½ गलबला. तुळशी रeSयाCया आ:वभा6वानं सूडाCया मुेत)
तळ
ु शी : राया, मला तम
ु ची काळजी –
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संभाजी : वेडी आहे स. म?ृ युलोकची वKती इतकU kणभंगूर आहे कU #थम चुंबनानं
रं गलेले #णयी कपोल, अं?य:वरहाCया अPुंनी कधी कधी धुतले जातात. अग,
*भ?येस कशाला? यांCयापैकU एकाचीह मला पकडSयाची हंमत नाह. हे बघ. तुला
अशी बकोटला ध`न मोगल सैयाची फळी फोडून हा मराsयांचा राजा इथुन
pबनधोक पुढं पाऊल टाकUत आहे .
(तुळशीसह संभूराजे जातात)
(पडnात: “दन दन” व “ हरहर महादे व” Cया गज6ना होतात)
_________________________________________________________
___
#वेश चवथा
(Kथळ : वरं ध घाटानजीकची रामघळ. िजवाजी कलमदाने हा
कलुषा कबजीCया वेषांतरातून जीव बचा:वSयसाठT
परांगदा होत असलेला घाबmया घाबmया #वेश करतो)
िजवाजी : (yास सोडीत) सुटलो बुवा ?या दासी कुळं pबSयांCया नजरे तून.
?यांCयाशी लगट करणं Yहणजे बोर-बाभळीनाच कवटाळणं होय. अgधक अंगलगट
करायला गेलो आ)ण अंगवाCया gचंNया क`न तेह गमावून पळत सुटलो. अंग
चो`न पळायला हा चांदणीनं

*मळ:वलेला कबजीचा वेष, ऐन वेळेला जीव

वाच:वSयासाठT उपयोगी पडला, हे एकतर पयावरच पडलं.
माने : (सेवकासह #वेश क`न) पकडा या हरामखोराला. (सेवक िजवाजीला कैद
करतात) चोरा, मायांचं वतन खलास करणं Yहणजे काय मराठे शाहचं दान,
मBगलांCया हातावर उदक सोडSयासारखं तुला वाटलं? बोल ना रे ए कनो{या. माझं
वतन चांदणीला कुलमुख?यारनं *लहून nायला, तू काय अwराCया फायाचा मोफत
नमुना समजलास?
िजवाजी : (मNयेच काकुळतीनं) नाह हो, माने, मी कलष
ु ा कबजी नाह. वेषानं
मनोमन *मळणी, तुYहाला दसल, तर पण लेख़णीची करामत अंतरं गाCया
उमाXयात झालेल आहे . जहराCया थरथर?या लहर, बो`Cया काXया कलमानं
*शmयाची काळी शाई पीत, ?या पांढmयावर काळं करत उठ@या आहे त इतकंच.
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द1र माणसांचे :वचार आ)ण :वधवेची वkःKथलं ह जागचेजागी िजरतात! तसंच
आYहा कारकुनांCया कुरकुरत *लहणाmया लेखणीवर खरे पणाचा आरोप करणं
Yहणजे Kव~नात@या संमतीबvल जागरण करणाmयांना जबाबदार धरSयासारखं आहे
हो.
माने : वारे परदे या! ठTक. तू हे बोलताना चेहरा इतका 3नम6ल ठे वSयाचा यशKवी
#यi केला आहे स कU gच.गु ानंसुा तुWया या गो9ीची जमा न जाणता,
घडले@या पातकांतच केल असेल.
िजवाजी
िजवाजी : छे , हो. gच.गु ाCया पापाचीह नBद, Kव~नात :वyा*म.ाला रा{यदान
दे णाmया स?वशील ह1र«ंराजा#माणं मी करणारा एक कसबी कारकून आहे .
मानेसाहे ब, अध6नार नटे yराCया Kव`पात ी-पO
ु षांचे *लंगभेद जसे गु पणानंच
पाहावे लागतात; तसेच वेषांत1रत \यUची मनं,माने : (मNयेच) चौकशी न करता ती 8फतरु  समजून तडकाफडकU नाहशी करणं,
हे पहलं काम. वाटे ला जाणाmयांची #ाणां3तक वाट लावणं जर वे ळेवर केलं नाह;
तर श.ल
ु ा :व@हे वाट लावायला वाट मोकळी सापडेल. दध
ू ~या@यावर मरण येत
नाह तर ?यांत :वष कालवलं Yहणजेच ते येतं. समजलास.
िजवाजी : (गयावया करत) खरं च मानेसाहे ब! अहो, माWयावर दया करा. मी कबजी
नाह.
माने : कबजी नस@यास ?याचं सBग घेणारा एखादा पाजी असशील.
िजवाजी : आहे , मी एक मोडी *लहणारा पण बाळबोध वळणाचा गरब कारकून
आहे . मानेराजे , Kथीरबुीत अमत
ृ ाचा झरा असतो. माझे #ाण न घेता मला
जीवदान nाल, तर मरे पयत मी आपले उपकार :वसणार नाह.
माने : तेच मला नको आहे . (सेवकांस) अरे , या बहु`~याला आप@या छावणीत
नेऊन, याचा ताबडतोब *शरCछे द करा. मला पादशहाला कु3न6सात करायला वेळेवर
हजर राहलंच पाहजे .
(माने घाईघाईन 3नघून जातो)
िजवाजी

:

(जाता

जाता)

अरे रे!

राजकारणात

लेखणीचा

दO
ु पयोग

क`न

पंत#धानकUCया बढतीत ता?पुरता चढलो, पण 3तनंच माझा िजवा3नशी घात केला.
कलुषामुळं {या चांदणीसाठT, िजवाजी तू चळलास, 3तनंच मला म?ृ युदंडाची *शkा
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दल. हाय रे कलमेyरा! शेवट तुWया नागाCया फणीची छाया, बे डकाला घेता ये त
नाह, ह} च खरं . (सेवक ध]का दे त आत नेऊ लागतात) थांबा, बाबांनो. या िजवाजी
कलमदायाला िजवं मारणार आहात ते\हा असा सफाईनं माWया मानेवर वार
करत #ाण fया कU मी मरे पयत माWया लेखणीचे आ)ण मायांचे उपकार
:वसरणार नाह.
(िजवाजीला मायंचे सेवक एका बाजूला घेऊन जातात तोच दस
ु mया बाजुनं
कलुषा कबजीला कैद क`न मोरे आप@या सेवका3नशी #वेश करतो.)
मोरे : माफ करा, कबजी. कारण {या #वासाचा शेवटचा मु]काम 3नि«त नसतो,
?यात ह अशी #ाणां3तक दशाभल
ू होणारच. भेसरू दसणाmया gच.ांनीस
ु ा उठून
उभं राहावं, अशी तुमची एकेक कृtणकृ?यं मराठे शाहत झालेल आहे त. ती पाहून
आYह मरठे यापढ
ु ं तुYहा पर8कयांकडे नस
ु ते gच.ासारखे तटKथ राहून पाहू शकत
नाह. मराsयांCया दह
ु चा फायदा घेऊन तुYह #?यk आप@या अनदा?यावरह
सापा#माणं उलटलात. ते\हा अशा बेईमानी माणसाला आलमगीराCया हवाल करणं
हे या मोmयांचं पहलं कत6\य आहे .
कबजी : मोरे साहे ब, आपण मला :वyासात घेऊन स@ला मसलतीत घेतलं आ)ण
राजांना पकडून दलं, ?याचं हे मला बkीस?
मोरे : पुढं आलेले दात, पुढं पुढं करणाmया परदे शी माणसा#माणं दस
ु mयाCया दातांना
आप@यासारखेच करायला लागतील, तर ?याची तBडफोड क`न सार बwीशी घशात
घालायची 8कमया, आYहा मराsयांना उपजतच कळलेल असते, हे :वस` नका.
तुमCया पोकळ डो]यात कवडीइतकUह अ]कल नसताना, मराठे शाहचा पंत#धान
Yहणून Kवतःचा उदो उदो क`न घेतला आ)ण उसाचा फड आयता हाती आला असं
समजून तुYह आप@या अgधकारसwेचा चरक सु` केलात. पण नारळात काय पाणी
असतं

हे

आपट@यावाचून

जसं

समजत

नाह, तसंच

मराsयांCया

पाणीदार

डोXयांतील पाणी काय असतं, हे तुYहा लुडबुड करणाmया :वदे शी माणसांना थ~पड
द@यावाचून (Pीमुखात भडक:वणार तोच :वचार क`न) पण नको. या थोबाडाला
हKतKपशा6चा :वटाळसुा मला करायंच काह कारण नाह. आलमगीरापुढं यानं
केलेल दtु कृ?यं, हच छTः थू करायला पुर आहे त. (सेवकांस) घेऊन चला या
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मांगाला मBगलांCया छावणीत. –

तुळापुर. मी साबाजी हरोजीसकट

राणी

येसूबाईला कज क`न येतोच 3तकडे.. (जातो)
कबजी : अरे रे! लायकU नसताना अgधकारपदाचा ह\यास धरला. बुीश
ू यतेमुळं
राजकारण करता आलं नाह ते नाहच. परं तु घरभेदेपणा करत रा{यात 8फतुरचं
:वष मा. फैलावत गेलो. ?यातच चांदणीसारxया नीच वातावरणात वाढले@या
पोरवर नजर ठे वून, वयाची जबाबदार अgधकारांत :वसरलो. Yहणून आता असंxय
चांदSया काज\याCया `पानं डोXयासमोर चमकू लाग@या. मग आता िजवाचं
तारांगण

मBगलाकडून

होणारच.

चंडका, माताजी!

हा

कलुषा

सेवाधमा6ची

एक3न©ता`प जबाबदार :वसरला. ते\हा तझ
ु ा याय हा क*लयुगातह मानणं
भगच आहे .
(सेवक कलष
ु ा कबजीला ध]के मारतमारत आत नेतात.
नंतर उलट बाजूनं *शलेदारCया वेषात दे हू द र व चांदणी
ह सश ढालाईत बनलेल, हसत हसत #वेश करतात)
चांदणी : ब3घतलंस, दे हूराया. वंगाळ करणी के@यावर कसं कबजीबाबांवानी
िजतंपणी झाडा झडती nायचा वखुत माणसावर येत ?यो.
दे हू : ?याची 8फकUर वाईट कृ?य करणाmयांना. जाऊ दे . ?याचा :वचार सNया
आपण कराच कशाला? आप@याला अगोदर महाराणी येसूबाईची सेवा-चाकर
इमानानं बजवावयची आहे , हे :वसरता काम नये. मलाह छोया छ.पतींना,
िजवापाड जतन करायला हवं. ?या कबजीCया कारकUद|नं आज मराठे शाहवर काळ
मोठा धामधुमीचा ओढवलाय. #?येकानं सावध राहून या कडू काळाला :वचारानं
आ)ण 3नधा6रानं ट]कर दल पाहजे. सखे, 3नtपाप बालपणात आकशात@या तारा
आवडतात. ताOSयात फुलं 3न मुलं हवीशी वाटतात.
चांदणी : ?येबी थोरलं महाराजाCया कृपेनं आप@याला लाभतील बघ. राया, तुला
*शवाजीमहाराजावानी मोठं \हावसं वाटतंय ना? तर मग आपण आप@या पह@या
पोराचं नावंच “आबासाहे ब” ठे वू Yहंजी झालं.
दे हू : ?या साmया दै वाधीन पुढCया गो9ी. दे वदयेनं सारं काह nावं आ)ण fयावं.
चांदणे, बाळपणात खाऊ Yहणून माती खावीशी वाटते; पण Yहातारपणात मातीचं
मोल मौतीCया मोलानं माणसाचं ठरत राहतं.
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चांदणी : राया! कसं जादग
ू ारावानी मन भा`न, सxया बोलतुयास 8कतीरं चल,
माझी सोबत तुझी सती होईतो राहल. मदा6, बेडर होऊन कामाला लाग आन ्
संभूराजांची सुटका करायचा एकच Nयास घे. मी हैच तुWयासंगं कारण असं बघ.
लावलं मला तूं नाद ।
सखया ताईत गंडे वाहन येeयावानी ।
तुला मी pबबं-फु@यानं मारन ।
काजळ, *लंब,ू श}दरू फासोनी ।
आता मी नाeयाअ-पुeयानं बांधीन ।
*मरCया उदाची धुर दे वो3न ॥२॥
नग *भऊस संमद भूतावळ दा:वन ।
आbयावेताळ बावनवीर धाडीन ॥३॥
मग ह चंा, मनांत पूजीन ।
भोXया भावाचा दे हूराया मानीन ॥४॥
(दोघेह हातात हात दे ऊन हसत हसत आत जातात)
_________________________________________________________
___
#वेश पाचवा
(Kथळ: संगमेyर कसयानिजक पडले@या औरं गजेब बादशाहाचा तळ.
संभाजीराजांना पकडून मोmयांCया Kवाधीन केलेल तुळशी,
ह मंजुळेसह संतापलेल #वेश करते)
तळ
ु शी : (रागानं) मंजुळे, तुला मी बजावून सांgगतलं होतं.
मंजळ
ु ा : होय, बाईसाहे ब. पण महाराणी येसूबाCया पायांतील सोयाCया साखXया
लांबवायला तशी वेळच *मळाल नाह.
तळ
ु शी : मंजळ
ु े , खबरदार ?या येसब
ू ाईला महाराणी Yहणशील तर. आज ह
तळ
ु शीच राजांना, मोmयांCया हवाल क`न, Kवतःच राजा:वना मी राणी झा@ये आहे .
सNया मोरे -माने माWया हु]मात आहे त.
माने : (घाईघाईनं #वेश क`न) तळ
ु शीबाई,-
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तळ
ु शी : सबूर. तुळशी ‘राणी’ Yहणून अगोदर मुजरा कर.
माने : (मुजरा करत) राणीसाहे ब, मान-पान पाहSयाची ह वेळ न\हे . संभाजी
सावध होऊन ध]कबु]कUनंच जवळपास येणाmयांना ठार करतोय.
तळ
ु शी : ऊं:, नागानं gगळले@या अNया6 बेडकानं तBडात माशी पकडSयासारखी
राजांची ह शेवटची धडपड आहे . शौया6ला भीतीनं खा@लं. प1रसाला लोखंड पारखं
झालं. सूया6ला अंधारात कBडलं. या तुळशीनं आज भीमपराम केला. जा. माने,
राजांना चांगलं जखडबंद क`न, या तुळशीराणीCया दश6नाला घेऊन या. जा. (माने
मुजरा क`न जातो) गंगेCया पा.ात घाण पाSयाचे ओढे -नालेह पाणलोटांCया
पायानं आत घस
ु तात. तसे हे मोरे माने मला हाताशी ध`न खेळवावेसे वाटतात.
मंजळ
ु ा : राणीसाहे ब, मला सोयाCया साखXया आणता आ@या नाहत. पण
मराsयांCया राणीचा सोयाचा करं डा मा. मी, (दे ते)
तळ
ु शी : (तो घेऊन) चो`न आणलास? अग पण सटवे, मला रांडवेला ह कंु कवाची
उठाठे व कशाला? मराठे शाहचं कपाळचं मी िजथं पांढरं फटफटत करायला 3नघाले
आहे , 3तथं हे कंु कू आ)ण हा करं डा पायदळी तुडवून मBगलांCया गोटात लाथेनं
ठोक`न 1रकामा कर?ये. चल 3नघ इथून.
(मंजुळा घाब`न आत जाते. करं eयातील कुंकू ज*मनीवर सांडून
सोयाचा 1रकामा करं डा दरू वर *भरकावून nायला व संभूराजांना
सेवक घेऊन यायला एकच गाठ पडते, तुळशी :वकट हाKय कर?ये.)
तळ
ु शी : या दे शोधडीला लाज लावले@या आप@या या आवड?या 3नल6{ज तुळशीचा
राजांना हा अखेरचा बादशाह सलाम. पतंग द\याचा म?सर करतो; पण मरतो
मा. pबनचूक.
माने : राणीसाहे ब, राजांचे डोळे इतके तांबडे लाल दसू लागले कU पतंगसुा
द\याला सोडून या डोXयांवरच झेपावू लागले,
(:वकट हाKयात जातो)
संभाजी : बदमाष. पळाला. मला बेसावधपणानं कैद क`न, माWया :वलासाची
नशेची अशी था करतोस? आ)ण ह माझी अंगअंगना अवदसाह,
तळ
ु शी

:

pबनबोभाट

राजा:वना

राणीCया

दमाखात

संभाजीपुढं

उभी

आहे .

पारNयाCया जाXयातून पkी पळाला Yहणजे तो 3नभ6य होतो, तशी आज ह तुळशी,
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बेजबाबदार

राजांCया

शग
ंृ ा1रक

मगर*मठTतून

मु

झाल

आहे .

सूडाळले@या

नाgगणी#माणं डूक ध`न कडकडून चावा घेणार आहे . चुंबनाऐवजी दं श करणार
आहे .
संभाजी : घे. Yहणजेच माWयासारxया भोगलोलुप :वलासी राजांना कळून चुकेल
कU ी-दं भात स?याचा कोथळा फोडून ?यात #तारणेनं द9
ु कृ?यांचा प} ढा भरलेला
असतो, आ)ण तोच ?याCया नाशाला कारण होतो.
तळ
ु शी : सदय6शांतीला लुबाडणारे तुमCयासारखे उ@लू राजे, हे ियांचे पा3तª?य
नेहमीच लुतत राहतात. गरती ियांना माया`प मांगणीची अवकळा आणतात.
मग साध-ू तपK\यांचे तांडे ?यांनी ¥9 क`न :ववेकाची गळचेपी केल 8कं वा
वैराbयाची खोड मोडल तर धम63न© राजांनी दोष कुणाला nावा? ीलंपट शग
ंृ ार
सजणा, बोल ना?
संभाजी : काय बोलणार? ¥ांतीCया मठ
ु Tत चौदा भव
ु नह कमी पडतात.
तळ
ु शी : (मNयेच) तशी भातक
ु ल खेळणार ¥ांती, ह तळ
ु शीCया `पानं :वषयांध
राजा, आज तल
ु ा ‘के@या कमा6ची’ आ)ण ‘मे@या राजधमा6ची’ आठवण क`न दे त
आहे . नीट ऐक या तुळशीचा हा उपदे श. अरे , ीसह सपा6वर पहुडणं, हे
Pी:वtणूलाच शोभून दसतं. :वषयसुखात, भोग:वलासात आनंद मानून, “ना :वtणुः
पgृ थवीपतीः” Yहणून :वषयांध राजांनी *मरवायचं नसतं. समुात राजा चळला
ते\हाच

तो तुळशीचा गुलाम झाला. लगीनघाईचा लागाबांधा साधणारा नावाचा

दौलती नवरा मेला आ)ण तुळशीला ?याचा मरता बोल #3तेनं पुरा करावा
लागला.
(पडnातून पूव½ आंत1रkबोल

घुमलेले ऐकू येतात-

“केवळ मराठे शाहCया ईमानाच काय पण मी महारा¡धमा6चासुा संयास करन. संभाजीचा सूड घेईन.”)
संभाजी : अरे रे! आज अbनीलाच लाकडं भKम करायला 3नघालेल दसतात.
तळ
ु शी : पण भKम झाले@या अbनीत तेला-तुपाची धार सोडूनह तो पुहा पेट घे त
नाह. मराsयांCया राजांचा तेजोभंगह या तुळशीनं असाच सोयाCया साखXयांची
माग़णी क`न केलेला आहे . नादान राजा, तुळशीला महारा¡ धमा6चा झ}डा फ़ाडू
दलास; मराठT रा{याचा वैभवशाल जरपटका माWयासारxया रांडवेला काचोळी
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करSयाकरता

?याCया

gचंNया

करायला

ला:व@यास.

?यामुळंच

मला

माWया

नवmयाची #3ता, शेवटांस नेणं फार सोपं झालंय.
संभाजी : तुळशी, तुला तुWया #3तेकरता जे जे आणखीन काय करायचं असेल ते
ते खुशाल कर. पण आYहाला अगोदर आमCया जागेवर जाऊ दे . वण\यानं पव6त
पेट@यावरच ?याCया मायावर हरवंगार गवत उगवत असतं. ते पाहून ठ} गSयाठुस]या टे कeयाह हरवटपणानं, पावसाXयात पव6ताशी Kपधा6 क` लागता. तुझं
बोलणंहतळ
ु शी : (मNयेच) राजनीतीला वेया बन:वणारं होय ना?

हB, तसंच, पंचारतीनं

दोघांची तBडं काळवंडल. पण आज तीच पंचारतीची पज
ु ारण, मी मोmयांची बटक
करणार आहे . महारा¡ाधम6 बुडवीत राजांना मBगलांकडून हालहाल क`न ठार
कर:वणार आहे . याकरता, तळ
ु शीला आलमगीराशी धमातर क`न 3नका लावावा
लागला, तर बेहwर.
संभाजी : चांडाळणी, जा. हवं ते कर. पण हे लkात ठे व कU. आमCया
ब*लदानानंतर #?येक लंगोट लावलेला मावळा, मBगलाशी शथoनं झंज
ु त राहल.
पण महारा¡धमा6ला िजवंत ठे वील.
तळ
ु शी : (हसत) ल} यांCया :वKतवातून धूरच 3नघतो. लंगोट लावलेला मावळा,
मBगलांना 8फतुर होऊन तो लुंगीवाला बनला आहे . आज मोरे माने हे आलमगीराचे
‘आलमपहा’ Yहणून महारा¡ाची मालक बनले आहे त.
संभाजी : तुळशी, िजवाला-जीव दे ऊन, शेवट तू आYहाला असा दगा दलास?
बेसावध ठे वून भाईचारांत आYहाला दे शोह मोmयांचा कैद बन:वलास? जीवाला
जीव दे त, जीव घेतलास?
तळ
ु शी : केवळ प3तªतेचं कठोर कत6\य Yहणून. पतीची #3ता पुर करणं, हा
प3तªता ीचा धम6 आहे . तो मी आप@याला कैद क`न पाळला. राजे, शररानं ह
तुळशी तुमचीच शग
ंृ ारदासी बनून जमोजमीची श¯यासोबत करल. तुळशीचा
मरताबोल कुडीचा #ाण सोडतांनाह “Pीछ.पती संभाजीमहाराज”, हाच राहल.
सxया, िजवलगा, या तुळशीला kमा करा! सतीचं वाण, हे असं महाभयंकर असतं.
(संभाजीCया पायाला वंदन करते)
(पडnात हुशीयार सलतनत मोगल ई आझम शहानशहा पातशहा
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आलमगीर कU सवार आ रह है 3नगा रxखो – हुशीआर)
चला राजे, तुYहाला आलमगीराCया छावणीत पोहोचवून, मला पढ
ु ल #3तेCया
तयारला लागलं पाहजे. (सेवकासं) राजांना नीट बंदोबKतानं घेऊन चला. (तडक
3नघून जाते)
संभाजी : (जाता जाता) *शव! *शव! रा{योपभोगात आयुtयाची दशा चुकल.
शग
ंृ ाराला दाहदशा मोकXया के@या. ी:वलासाCया र3तसुखावर अंध:वyास
टाकला. ते\हा राजा, झालेल ह दशाभूल, तुला #ाणां3तक ठरणारच. जय Pीशंकर.
जयभवानी ईyर.
(संभरू ाजांना सेवक आत घेऊन गे@यावर, दस
ु रकडून औरं गजेब बादशहा
म@
ु ला अहमदबरोबर, कैद केले@या हरोजी फजदासह #वेश करतात.)
औरं गजेब : (म@
ु ला अहमदास) ]यो pबरादर? ]या है खबरे ?
म@
ु ांCया
ु ला अहमद : खा:वंद! अKमानी फwे हो गई. मराsयांचा राजा, बायका-मल
कpब@यासह कैद क`न मोरे यांनी हुजरु ांCया कदमावर पेश केला आहे .
औरं गजेब : (हरोजीकडं पाहात) यह कोन है ?
म@
ु ला अहमद : महाराणीका )खदमतगार और इ{जत आसार हरोजी फरजंद.
औरं गजेब : (पाहून) म@
ु लाजी! आप बुढBकU हफाजत जानते नह? इतनी उमर
गुजरान करनेवालB को, बुढे शरफ को gगरतार करना, पाक पैगंबर को मंजूर नह.
छोड दो इहे पेहले.
(सेवक हरोजी फरजंदाला बंधमु करतात)
हरोजी : (कु3न6सात क`न) बादशहा नवरं ग! ऐंशी वषाCया या :पक@या पानाचाहरोजी फरजंदाचा हा कु3न6सात. मराठT बोलचा राम राम! बादशहाCया पायी एक
नº :वनंती अज6 आहे .
औरं गजेब : बेशक फमा6यीए! कहो! बयान करो. बोलो ]या xवाईष है?
हरोजी : जीण6 शररावर ताबा घेSयात काय जीव नाह, हे समजून खा:वंदानी
माझी सट
ु का केल. परं तु जीवाला जीव दे Sयात माझी कसूर झाल, हे पाहुन मला
मे@याहून मेलं झालंय. ते\ह बादशहानं दयावंत होऊन माझा जीव घेSयात तर
कमीपणा मानू नये. पकडले@या महाराणीCया मेSयाबरोबर माWया उमरचा िजगर
बाळपणाचा खेळगडी साबाजी *शक, हाह हुजूरांचा कैद झाला आहे . तो आणी मी
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एकाच कत6\याCया गुंतवणीत असता, एक. मरण ईyरानं nावं,

अशी आYह दोघं,

एकमुखी #ाथ6ना करत होतो. आज ती ईyरानं Yहणा अथवा अ@लानं समजा; पण
आप@या अवतारानं पुर होSयाची सोयाची संधी, औरं गजेब : (दरडावून) खामोष. सबूरसे बाते कहो. मु@लाजी, महाराणीका मेणा
हािजर करो.
(तो खूण करतो. भोई मेणा घेऊन येतात व खाल ठे वतात.
कैद केले@या साबाजीला सोडSयाचा मु@ला संकेत करतो)
साबाजी : (कु3न6सात क`न) बादशा नवरं ग! सजराजांचा PीमCछ.पतींचा हा सCचा
सेवक आप@यास कु3न6सात करतो. दं डवत घालतो. हुजूर ऐंशी वषा6Cया उमरत,
आजवर हे मKतक *शवछ.पतीखेरज दे वापढ
ु ं ह नº केलं नाह, ते हे माझं मKतक
याkणी मी आप@या चरणांवर ठे वून :वनंती करतो कU, या मराsयांCया महाराणीची
बेअदब क` नका आ)ण 3तCया केसालाह कुणाकडून ध]का लागू दे ऊ नका.
हरोजी : वाट@यास खा:वंदानी आYहा दोघांचा *शरCछे द करावा; पण महाराणी
येसब
ू ाईचं शील, कलम होऊ दे ऊ नये; तर ?याकरता आYह आपलं शीर बादशहा
नवरं गाला मोsया आनंदानं अप6ण करायला उ?सुक आहोत.
साबाजी : हुजूर! महारा¡-रा{यल¤मीची अlू, घरभेnा मराsयांCया 8फतुरनं आज
आप@या गोटात आणल आहे . 3तचं जतन क`न महाराणीला संरkण nावं. कारण,
खा:वंदांCया बेगमसाहबा ?यांना सxxया बहणी#माणं मान दे तात.
(मेSयातून पडदानशीन असलेल राणी येसूबाई बाहे र येत असता,
बादशहा औरं गजेबाCया z9ीला 3तCया गXयातला ताईत सहजपणे z9ीला
पडतो, आ)ण खाल उतरताच येसूबाईलाह तुळशीनं उधळलेला कुंकवाचा
करं डा पायाला ठे चाळत लागतो. ती उचलून घेते व वंदन करते.)
येसूबाई : (सोयाचा कुंकवाचा करं डा घेत) हे काय? हा तर माझा सांडलेला
कुंकवाचा करं डा. हा इथं कसा आला? आ)ण हे यातलं कुंकू कुणी कशा करता
उधळलं ? आई भवानीमाते, ह नसतीच पीडा दरू कर.
(बाजूला पडदानशीन होत पुहा Kतध उभी राहते)
औरं गजेब : (पाहून) या अ@ला परवरदगार, म¾ इस व यह ]या दे ख रहा हूं?
मु@लाजी बढ ताजूब कU बात.
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म@
ु ला अहमद : हुजूर, वो कौन सी?
औरं गजेब : जरा इधर आवो! और मेर आँखBसे इस लडकU के गलेके तरफ अCछT
तरह से दे खा करो! दे ख*लया. यह म]के कU हाज का पाक पैगंबरका ताबीत, इस
महारणी के बदनपर – गलेमे कहाँ से आया? जरा सोgचये.
म@
ु ला अहमद : जी हुजूर! म¾ पूछता हूं (येसूबाईस) महारा)णसाहबा, आप@या
गXयात हा म]केचा,- हाजया.ा परु  के@याचा हा आमचा पवी. ताईत कुठून
*मळाला? कुणी आप@या गXयात बांधला? खा:वंदाना कुदरती कमाईची इCछा
जाणून fयायची आहे . न *भता खर ह8ककत सांगा.
येसब
ू ाई : आईभवानीनं थोर@या राजांना राजगडाCया पोट दडलेला खिजना
*मळाला. ?या वेळी #तापगडCया अंबाबाईनं िजजामातोPीना जो सोयाचा कंु कवाचा
करं डा z9ांतानं दला, तोच आज सांडलेला इथं *मळाला. ते\हा याला साk ठे वूनच
मी सार खर हकUकत सांगते. ऐका महाराज. क@याणCया सुjयात लट
ू Yहणून
सुभेदार म@
ु ला अहमदची सून, मु@ला अहमद : (मNयेच) हुजरू यह तो मेर, औरं गजेब : हां! सु3नये! बयान पुरा होने दो! बेट, कहो आगे ? डरो मत ् ,
येसूबाई

:

खिजयाबरोबर

मामंजीपढ
ु ं

नजराणा

Yहणून

उभी

केल.

परं तु

*शवाजीराजांनी ?या गो9ीचा gधःकार क`न कारभाmयांना बजा:वलं कU, “ आमCया
िजजामातोPीह अशाच सदय6गुणसंपन `पवती आहे त. ते\हा यांना आमची चोळीबांगडी क`न मोsया समानानं द@लyराकडे रवाना करा.”
औरं गजेब : वाह\वा! ऐसान आ@लाह! छ.पती *शवाजेराजे , `ब` आप खुदा कU
खूबसूरती मे इस 8कKसेसे िजंदे हो! अमर रहे हो.
येसूबाई : पुढं ऐकावं खा:वंद. ह गो9 यांCया सुनेनं आप@या बेगमसाहबांना
रोषनाराताना सांgगतल आ)ण ?यानंतर ीयांचं शील-सौभाbय संरkण करणाmया
वीर पiीCया गXयात, सती साNवी बनले@या माWया पुतळादे वी सासूबाना
द@लला बेगम रोषनारांनी बोलावून घेतलं आ)ण हा पाक पैगंबराचा, हाजCया
या.ेचा

प:व. ताईत, आप@या बेगमसाहे बांनी #साद Yहणून ?यांCया गXयात

बांधला! तोच हा ताईत सती जाताना सासूबानी माWया गXयात बांधून मला हा
िजवापाड जतन करSया:वषयी आा दल.
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औरं गजेब : (आनंदन
ू ) अये पाक परवरदगर, मुझे रहम कर. रहम कर! मेरे हाथBसे
इस लडकUके बारे म} कुछभी अयायकU बुराई न होने दो! *शवाजीराजे , तुYह या
आप@या प:व. करणीनं द@लपती या औरं गजेबाला ऋणी क`न ठे वलं आहे .
तुYहच खरे दलाचे. म`नह आज अमर झाला आहात, ऐ खुदाकU पाक मुहबत.
(येसूबाईजवळ जाऊन 3तला एकदम पोटाशी ध`न पाठTवर हात 8फरवीत)
आव, बेट गले *मल जाव! घबराव मत. (साबाजी-हरोजीस) अये मेरे वफादार और
नेकजात इमान के दोKतो, जाव, साबाजी, हरोजी, आपण यावेळी सगळे मोकळे
आहात.

मु@लाजी, यांना

सुख`पपणानं

नीट

बंदोबKतात

रायगडाला

पाठवा.

मराsयांCया बेईमानानं मराsयांCया महाराणीला मस
ु लमानांCया गोटात आणून
घातल; पण पाक मस
ु लमीयांचं ईमान प
ु हा ?यांना ?यांCय गोटात पाठवीत आहे .
साबाजी : दयेनं दलाचा दया6 उसळला Yहणजे भगवंताCया kीरसागरालाह
आनंदाचं भरतं येतं.
औरं गजेब : गो9 खर. पण साबाजी-हरोजी, या मल
ु Cया संरkणात झाले@या
आनंदानं ढलाई क` नका. कारण, हचा भाऊच खरा वैर आहे . तो आज ना उnा
आमCया गोटात हला राणी Yहणून अटक क`न आणणारच. क` nा. आमCया
बेगमसाहबा या माय-लेकरांना मायाममतेनंच वागवतील. कारण, फुलाला पाखरण
करSयासाठT वेलला *शकवावं लागत नाह. तर पण सावध रहा. हे आलमगीराचं
कडवं राजकारण आहे .
येसूबाई : दयावंत या मुलला आशीवा6द nा. (पायावर मKतक ठे वणार तोच, 3तला
उठवीत असताना, ?याची दाढ येसूबाईCया गालावर Oळते. ती शहारलेल पाहून)
बेटा अशी घाब` नकोस. pबचकू नकोस. *भऊ नकोस. माझा का दtु मन पण
दलाचा पाक तुझा तो सासरा, - तो पहाडचा डBगर चु\वा, छ.पती *शवाजीराजा
भोसला, या वेळी जर िजवंत असता; तर ?याची वाढलेल आ)ण :पकलेल श¥
ु
पांढर दाढ, ह अशी आज तुWया गालावर माये नं Oळलेल दसल असती. जा.
बेटा, ?याचंच पुSयKमरण करत तू रायगडावर 3नधा6Kत जा.
(सव6जण बादशहाला कु3न6सात क`न महाराणी येसब
ू ाईला
मेSयात बस:वतात. भोई मेणा घेऊन सवासह आत जातात)
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औरं गजेब : (सकौतुक मेSयाकडं पाहात) आये खुदा. अजब है तेर मुहबत. इस
द3ु नया कU रहम कर.
(बादशहा औरं गजेब मु@ला अहमदसह गुडघे टे कून
नमाज पढत अ@लाची #ाथ6ना क` लागतात)
अंक चवथा सम
****
(या
या ठकाणी :व.
.)
:व. ना.
ना. कोठTवाले यांचे नायलेखन पण
ू 6 झाले.)

अंक पाचवा
_________________________________________________________
___
#वेश पहला
(सोयाCया साखXया हातात घेऊन उभी असलेल येसब
ू ाई
व लोखंडाची बेडी हातात घेऊन उभी असलेल तळ
ु शी.
दोघी एकेमेकUंकडे पाहात आहे त. आसपास नोकर वगैरे)
(पडnात)
”मोmयांनी मात केल ! राजाला gगरफदार केले!”
”मोmयांनी शथ6 केल ! संभाजीला कैद केले!”
(येसूबाई सोयाCया साखXया व तुळशी बेडी एकेमेकUंकडे टाकून दे तात)
येसूबाई : ऐकायचे न\हते ते ऐ8कले!
तळ
ु शी : ऐकायचे होते ते ऐ8कले! (पदरचा दगड काढते) दया6सागर दौलतराव,
तुमCया अधागीने आपल #3ता पूण6 केल! केवळ कबजीसारxयांCया मसलतीने
आ)ण मोmयांसारxयांCया मदतीने सुताचा साप आ)ण सुईचा सूळ क`न या
तुळशीने केला, करार पुरा केला! ?या दवशी तुमCया बापाने तुमCया दे हाची दै ना
केल ते\हा, तुमCया िज?या राने रं गलेला हा दगड, तुमCया जा?या िजवाCया
साkीने, या तुमCया धम6पiीने, तुमCया 8याकमा6साठT जीवखडा Yहणून उचलून
घेतला. दया6सागर! तुळशीभोवती 3घरया घालणाmया आप@या िजवाचा कान क`न
ऐका! ?या वेळचे माझे बोल आज पुहा आठवा. या दगडाला उरापोटाशी ध`न,
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याCया संगतीने छातीचा दगड करन; तुमCया #ेताCया काXया भेसूरपणाCया
शपथेने

िजवाचा वेतळा करन; दxखनी द3ु नयेचे दा`काम बनवून

?याCया

आतषबाजीने तुमCया सरणाचा भडाbनी चेतवीन. भोसलेशाहCया मानकmयांना या
होळीचे होळकर करन; मराठे शाहची माती क`न 3तने तुमCया िजवाला मूठमाती
दे ईन; संभाजीCया बायकोला – मराsयांCया महाराणीला – गाय क`न, तुमCया
नावाने मोगलांCया हातांवर 3तचे गो#दान सोडीन! बोला, दौलतराव, द@या बोलातला
बोलन ् बोल खरा केला ना? कोण आहे 3तकडे? धरा या राणीला आणी सवाशेर
सोयाCया साखXयांCया जागी तो स\वा मणाचा लोखंडी लंगर 3तCया पायात
अडकवा.
(दोघे 3तघे नोकर पढ
ु े येतात; एकदम दस
ु mया
बाजूने हरोजी व शाहूमहाराज येतात)
हरोजी : हां, खबरदार; पढ
ु े पाऊल टाकाल तर पावलापावलासाठT #ाण गहाण ठे वावा
लागेल! मासाहे बांCया अंगाला हात लागला तर ?या हाताचे कलम क`न टाकUन;
मासाहे बांकडे वाकeया नजरे ने पाहले तर ताप@या सळईने डोळे काढून खेळायला दे
ईन!
(नोकर थबकतात)
तळ
ु शी : काय मदा6नी जात आहे पहा! अरे चांगले पुOषासारखे पुOष होऊन या एका
थेरeयाCया तBडाकडे पाहून हाय खाता? ?या वेळी माझा घात केलास; आज बाजी
बदलल आहे ! आज तुWया सारxया हल]या हुजmयाची ह पोरगी राजावाचून राणी
झाल आहे आ)ण ह तुझी राणी मोmयांची बटक झाल आहे ! आता मान वर क`न
असा पाहू लागलास तर तुWया पांढmया केसांचाच 3तला गळफास बसेल.
शाहू : (तलवार अधo उपसून) मासाहे ब, हCया बे फाम िजभेचे या तलवारने तुकडे
क`न –
येसूबाई : (?याला थांबवून) भलतेच! वाटे ल ?या बोलभांड बायकोCया िजभेवर
तुमCया

तलवारला

नाचावयाची

आहे

काय?

धाकटे

महाराज,

थोर@या

आबासाहे बांCया Pीभवानी तलवारCया नमुयाची ह बाळभवानी मुहूता6वर Kवतः
खाशांनी कमरे ला बांgधल ती एवयासाठT वाटते? हने मराठे शाहची एकछ.ी इ¥त
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राखायची आहे . बायकांCया िजभेसारखे वळवळायचे नाह. बायकांCया बडबडSयाने
उnाCया छ.पतीचे मन ढळत नाह!
तळ
ु शी : येसूबाई, बायकांCया बडबडSयाने पडलेला गळफासह चळत नाह! तुWया
चढे ल मोठे पणाला पायमाल करायला आता 8कतीसा वेळ लागणार? (नोकरास) अरे ,
आणा ?या साखXया इकडे! पुहा ?या Yहाताmयाकडे पाहाता? मोmयांनी ह नामदा6ची
पैदास कोठून जमा केल? ह पहा दौलतरावाची मदा6नी :वधवा मराठे शाहचे हे अहे व
लेणे आप@या पायांनी तुडवून टाकUत आहे .
(साखXया पायांत घालू लागते)
हरोजी : तळ
ु शी, कारटे , काय केलेस हे ? :पंडीला पाय लागला तर पायबंदच होईल
अशी साधी सजा एकया राजांनाच फमा6:वल होती; पण दस
ु mया दे हाला मा. या
आई भवानीCया भांडाराला असा पाय लागला तर िजवा3नशी जायबंद \हावे लागेल.
फरजंदाCया घराSयात, रामांसाCया िजभेने जे बोलावे ते पोलाद िजभेने करावे
असा कुळाचार आहे . (कमरे ची तलवार काढतो) (Kवगत) तळ
ु शी, कमरे ची *मठT
सोड! राजांनी भवानी आईCया साkीने Pीभवानी तलवार उचलल, ?याच मुहुता6वर
पण साबाजीने pबजल आ)ण हरोजीने ह तुळशी उचलल. बेईमान दौलतरावाCया
गXयात पडताना साबाजीची pबजल ईमानाला जागल! बेटा तुळशी, आजवर तुला
कडेवर खेळ:वल, आज ईमानाला जागी हो! तुझी नावरस सांगून तुWया नावाला
बा लावणाmया फरजंदांCया या कमअKसल अवलादला, केवeयाCया बनात@या या
सुंदर नाgगणीला, एक घाय

उभी gच`न

टाक! (उघड) मासाहे ब, ती पहा,

दवसाढवXया केवढ चांदणी तुटून पडल!
(तुळशीCया :वOा दशेकडे बोट दाख:वतो. येसूबाई वगैरे
3तकडे पाहतात. हरोजी तुळशीवर वार करतो. ती पडते)
येसूबाई : कुठे पडल चांदणी?
हरोजी : (तुळशीकडे बोट दाखवून) ह पहा!
तळ
ु शी : करायचे ते के@यावर मरण आले तर बेहwर! हरोजी पोटCया पोरवर
घाव घालतान तुWया डोXयांला पाणी आले नाह! िज\हार घाव जाऊन बसला तर
तुळशी रडणार नाह! दया6सागर दौलतराव, लbनाने तुमCया नावाशी जखडलेल
तुळशी तुमCया ऋणातून मोकळी झाल! (दगडावर बांगeया फोडून) दब
ु Xया
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दौलतीCया नावाने भरलेला व±चुडा ?याCयाच जीवखeयावर फोडून टाकून साता
जमांCया संसाराCया साखळदं डातून ह तुळशी आज सुटून जात आहे ! दे वा, पुढ@या
जमी मला मराठे शाहCया जवानमदा6ची- रायगडCया रणमदा6ची – माWया छ.पती
संभाजी महाराजांची शग
ंृ ार दासी कर! छ.पती संभाजी महाराज, या जमी
आप@याला पाहले, आता पुढ@या जमी Pंग
ृ ारदे वा, - तुळशीCया परमेyरा, मला
पदरात fया! कुणीतर छ.पतींना माझा शेवटचा 3नरोप सांगा कU, तुळशीने मरताना
दे वाचे नाव घेतले नाह; पण 3तचा मरता बोल “छ.पती संभाजी महाराज” – (मरते)
येसूबाई : हरोजी, काय केलेत हे !
हरोजी : मासाहे ब, हे ऋणाबंधाचे लागेबांधे आहे त! साबाजीCया पोट दौलती आला;
?यानंतर एका वषा6Cया आत ह माWया पोट आल. साबाजीCया हातून दौलती
मेला; ?या एकाच वषा6Cया मद
ु तीत ह माWया हातून मेल. या तळ
ु शीला आजवर
पर]या राने पोसल. 3तCया अंगात माझे जा3तवंत र खेळत होते; आज या
तळ
ु शीची माझे र :पSयाची हौस फेडून टा8कल.
(पडnात – कोण?या हरामखोराने तळ
ु शीCया अंगाला हात लावला?)
हरोजी :

मासाहे ब, जरा

आडबाजूला

\हा!

दे वळात@या

दे वाला

दगलबाजीने

:वटाळणारा हाच तो हरामजादा मोरे !
(मोरे #वेश करतो)
मोरे : कोणी तुळशीCया अंगावर वार केला? तुळशीCया राCया थ}बाग)णक ?या
गुहे गार दे हाचे तुकडे के@याखेरज मोmयांची तलवार :वसावणार नाह. कोणी केला
खून हा? (नोकर हरोजीकडे बोट दाख:वतात) हरोजीने? YहातारचळाCया नादात
तुWया तलवारची तहान बेसुमार वाढ@यासारखी दसते. कोणाचे र तुWया
तलवारला लागले आहे हे ?
हरोजी : हे माझे र आहे – हरोजी फरजंदाचे ईमानी र आहे हे .
मोरे : थेरeया, मग तुळशी कशी मेल?
हरोजी : दे वास कळे ! माझे जातीचे र तेवढे मी काढून घेतले ! 3तCया बाकUCया
बेईमान रामधे िजतेपणाचा िज\हाळा न\हता. नुस?या मुदा6ड मांसाने माणूस
जगत नाह.
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मोरे : हा पहा, तुWया िजवंत मांसाला मातीत *मसळून तुझा बोल खोटा क`न
टाकतो! (तलवार उपसून धावतो)
येसूबाई : हां, छोटे छ.पतीमहाराज, आता खुषाल आपल तलवार उपसा आप@या
ईमानी नोकरांCया धावSया धावा! तुमCया #ाणांची रया झाल तर हरकत नाह;
पण हरोजींCया थकले@या केसांना ध]का लागू दे ऊ नका!
(शाहूमहाराज हरोजी व मोरे यांCयामधे येतात)
हरोजी : मासाहे ब, काय हा अ:वचार! धाकया राजांना मागे fया!
शाहू : पुढे पाऊल टा8कले ते मागे घेSयासाठT नाह. वीरांचे तुटलेले मKतक मागे
पडते, पाऊल कधी पडत नाह! भोस@यांCया तीन :पया तुYह हातांवर वाढ:व@या;
तुमCया सेवेची कसोट आणखी 8कती पहावयाची? चला, मागे सरा; मी तुमचे
संरkण करणार! मासाहे ब, पाहा बरे हOबाबा कसे ऐकत नाहत ते! हरोजी, तझ
ु ा
राजा तल
ु ा मागे होSयाचा हुकूम करत आहे ! मराठे शाहला हे दसलेच पाहजे कU,
आप@या ईमानी नोकरांवरचा तलवारचा ताप चुक:वSयासाठT छ.पती आप@या
अंगाचे छ. करत असतात!
हरोजी : (मोmयांना उvेशन
ू ) जावळीCया रानात@या जातीCया दगडा, या बोलांनी
:वरघळून तुझे पाणी रे कसे होत नाह. (शाहूमहाराजांना उचलून ?यांचा मुका घेतो)
आई, आई, आई; राजे , ह पोपटपंची कुणी बरे पढ:वल आमCया रायगडCया
gचमSया राघूला! (शाहूमहाराजास खाल ठे :वतो), दे वा, माWया बाळराजांना अ¼ावीस
युगांचे आयुदा6व दे ! मासाहे ब, आमCया िजवाCया मीठ मोहmया ओवाळून यांची z9
काढा! आनंदाCया आसवांनी डोळे भ`न आले नसते तर माझीच नजर यांना
लागल असती! भोस@यांचे वंशातला हा कुलदपक पदराखाल झाकून fया आ)ण
जरा बाजूला \हा!
येसूबाई : फरजंद, तुमCयावर अशी काळाची कयार लटकत असताना तुमCया
राजाने आप@या अंगाची ढाल करायला नको का? तुYहाला असे टाकून आYह कुठे
तBड दडवावे ?
हरोजी : (एकदम रागाने) मुल, मोठे पणाला #संगी तर काह सीमा हवी ना? तुWया
सासmयाने माझा बोल खाल पडू दला नसता; आ)ण तू गुडfयाएवढ पोर मला
Yहाताmयाला गो9ी सांगतेस! रायगडCया राउळातला हा नंदादप आYहांला आमCया
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िजवांCया {योतीनी पाजळता ठे :वलाच पाहजे! हा जीव सलामत असला तर उnा
मुडnांची माणसे करता येतील. चल, घेऊन जा याला 3तकडे! मुल, बोलू नये ते
बोलावयास लावतेस? Yहातारपणी माझं मोल केलेस? #संग काय आ)ण तुझे बोलणे
काय? पोरCया जातीला असा ह शोभत नाह. चल एकदम पुढे!
(येसूबाई शाहूमहाराजांसह जाऊ लागतात)
हरोजी : (गहव`न) मासाहे ब, जरा थांबा! अखेरवे ळी या थेरeयाची िज\हा चळल;
गुहा माफ करा! काळाची करणी कडू असते; पुहा गाठT पडणे केवळ दै वाधीन!
तुYहा दोघांना डोळे भ`न एकदा पाहू nा; ओथंबले@या अंतःकरणाCया आशीवा6दाने
तBड गोड क`न घेऊन मग चला! (काहवेळ ?याCयाकडे पाहतो) हाय रे कमा6! ह
दे वमाणसे आता दे वाघर स
ु ा दसायची नाहत. मासाहे ब, आजवर या ताप@या
जीवाला आप@या नजरे ने हाऊ घातले; आज पS
ु याई सरल; इथून आपले दश6न
अंतरले! मासाहे ब, बाळराजांना िजवापाड जपा; चला पढ
ु े!
(येसब
ू ाई व शाहूमहाराज जाऊ लागतात)
मोरे : हां येसब
ू ाई, थांब! भोस@यांCया जनायाचा गोषा उडवून टाकSयाचा मोmयांनी
:वडा उचलला आहे ! अरे पकडा रे या बाईला आ)ण या पोराला!
हरोजी : तो :वडा चघळ@यावाचून नुसते तBडच नाह, पण सारे अंग रं गून 3नघेल.
मोरे तुWया चांडाळ िजभेने या दे वतांची नावे बाटवू नकोस. नामसंकUत6नाचे
पुSयसुा यावेळी तुWया फळास येणार नाह. हरोजीCया तलवारला माणसाची
मुरवत नाह, धर@या हाताची हुकमत नाह! मासाहे बांना मुकायाने जाऊ दे त!
मासाहे ब, आता थांबाल तर तुYहाला थोर@या राजांCया पायांची आण आहे .
(येसूबाई व शाहूमहाराज जातात)
मोरे : हरोजी तुWया )खळ)खXया हाडांचा खुळखुळा क`न मोmयांची मल
ु ेसुा
खेळत बसणार नाहत! तुWया छातीत अशी एक लाथ मा`न तुला वाटे तून बारा
गाव पलकडे उडवीन!
हरोजी : राजांCया रायगडचा दगडी हाडांचा 8क@लेकोट एक वेळ जागचा हलेल पण
हरोजीCया छातीचा कोट हटायचा नाह!
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मोरे : (नोकरांस) चला रे , सारे एकदम या थेरeयावर असे तुटून पडाल, कU पह@या
पळात याचे डोके तुटून पडेल! (?यांची झटापट होते. हरोजी घाव लागून पडतो.
माने घाईघाईनं येतो)
माने : धनीसाहे ब, 3तकडे बाका बखत येऊन ठे पला आहे . सावध झाले@या संभाजीने
बेफाम होऊन चार मुडदे जमीनदोKत केले.
मोरे : अ\वल मुडदे होते Yहणून पडले! संभाजीने उभे मुडदे आडवे केले असे का
सांगत नाह? चला, माने, आधी तुळशीCया दे हाला डाग दे Sयाची \यवKथा करा;
(नोकर तुळशीचे #ेत नेतात) आ)ण मग खाशी मोहmयाची माणसे बरोबर घेऊन
येसब
ू ाईला कज करा. येसब
ू ाई गवसल नाह तर तुमचे #ाण हरपतील हे खप
ू
Nयानात धरा. जावळीCया गवळवाeयात@या गाCया दावणीत येसब
ू ाईला 3तCया
वेणीCया पेडाने खंट
ु ाला बांध@याखेरज मोmयांCया बेचाळीशीला सदगत लाभणार
नाह! या थेरeयाला असाच पडू दे त!
(मोरे , माने व नोकर जातात)
हरोजी : साबाजी, धाव रे धाव! साबाजी, धाव! धाव!
(साबाजी, मागाहून रायाजी, येसूबाई, शाहूमहाराज, gचटणीस
वगैरे #वेश क1रतात. साबाजी हरोजीला उचलून ध1रतो)
साबाजी
साबाजी : साबाजीचा साडेतीन हात दे ह शाबुत असताना हरोजीCया या #ाणाला
ध]का कुणी ला:वला! हरोजी *भऊ नकोस! हO, धाKताव@यासारखा असा
आखले@या आखांनी माWयाकडे का पाहतोस? मी तुझा साऊ तुWयाजवळ आहे !
हरोजी : (हसून) साऊ, वेडा मी KवतांसाठT का तुला आरोळी घातल? मासाहे ब कुठे
आहे त? आताच मोmयांनी धाकया राजांना आ)ण मासाहे बांना – तुला कोण?या
तBडाने सांगू – साऊ, ?यांना या पावल गडावर घेऊन जा. माWया आशेला आता
गुंतू नकोस; जखम थेट िजवाला जाऊन *भडल आहे . राजांनी मला पुहा सेवेसाठT
बोला:वले आहे ती पहा, साऊ- तुला दसायची नाहत – मर?या डोXयांना दस
ु र
द3ु नया दसायला लागते – दkणCया दे वाची दे वपावले दसताहे त – साऊ, राजांनी
:वचारले तर मासाहे बांची खुषाल काय सांग?
ू
साबाजी : राजांना सांग, तुमची पुSयाई अढळ आहे ; राजांCया नावाची ाह *मरवीत
धाकटे राजे खुशाल रायगडावर 3नघून जातील!
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हरोजी : राजाचे नाव – भोळा भाव – *सीस जाव! (मरतो)
साबाजी : दे वास पाव! (उठून उभा राहतो) मासाहे ब, फरजंद दे व`प झाले! उजू
हातांनी राजांCया Oजवातीला 3नघून गेले.
येसूबाई : अगबाई, हरोजी काय हो केलेत हे ? अशी कशी हो माझी फसवणूक
केलत? तुमचा शेवटचा बोल अजून माWया कानापयत आला नसेल, आ)ण
साबाजी, इत]यात कसे हो यांनी असे केले? सांगून सव`न #ाण जावा आ)ण
उघeया डोXयांनी खेळ पहावा तशातल गत झाल! राजांपर राजांना फस:वले –
यांनी तर असा गळाच कापला! सासरमाहे र एकदम पारखे झाले! सटसंक9ी
के\हाह मागे पाहले Yहणजे फरजंद एखाnा डBगरासारखे उभे असायचे! हरोजी,
मला कोणाCया हाती 3नरवून गेलात हो? मला दटावणीने बोलायला आता कोणी
आहे का? रागाने बोलायचे ना एकदा आप@या वेeया मल
ु ला! सासरु वासात आप@या
दे वसावलने माझे माहे रपण केले आ)ण आज मला असे फस:वले! हOबाबा, मी
नाह जाऊ nायची तुYहाला!
(?याCया पायांवर मKतक ठे वतात)
साबाजी : (Kवगत) ‘त1रच जमा याव} ! दास ईyराचे \हाव} ॥‘ माWया ह`ची पुSयाई
साधुसंतांCया पलकडे गेल. ‘त1रच जमा याव} ! दास ईyराचे \हाव} !’ धयांनी
पायांवर मKतक ठे वावे तर सेवाधम6! वा रे वा! काय नुसता दं डासारखा पसरला
आहे !
येसूबाई : (3नरखून) अहो, पाहा हो डोXयांची टक थोडी हल@यासारखी वाटल;
कस@यातर आशेत जीव गुंतून राहला आहे हो.
साबाजी : आपल वेडी आशा भोXया डोXयांनी पाहते! ह आशेची माणसे न\हत!
अशा कड\या तबेतीCया माणसांना आशेचे वावडे असते! राजांCया दरबार !
फरजंदांना 3नराशेचा गाव जहागीर होता! उठा, मासाहे ब, आता हरोजीसाठT रडायची
वेळ नाह! दे वाने अगद योजून वेळ आ)णल! 3तकडे राजांना मोmयांनी gगरफदार
केले! इकडे पायरचा gचरा 3नखळला, पण 3तकडे मंदराचा कळस ढळला! आधी
कल?या कळसाला हात दला पाहजे! ताकदने, हंमतीने, हकमतीने शंभूराजे
Yहणजे थोर@या राजांनासुा भार! ‘बडे बापका सवाई बेटा” Yहणून xयात केल;
पण आज दै वाने पलट खा@ल! आज साचा सवाई सरजा सुताCया सरकगाठTत
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सापडला! आधी आशा लावून राजांनी तBडघशी पाडले! भर@या ताटाव`न
उपाशीपोट उठणे आले.
येसूबाई : साबाजी, अजून घतका उलटल नसेल, पण इत]यातच, राजांCयावाचून
दाह दशा कशा सामसम
ू , सुनसाट दसतात. िजकडे 3तकडे अंधार@यासारखे होऊन
दनद3ु नया दनासारखी दसू लागल! आप@या नजरे तील आग जगाला लागेते;
आप@या जीवाची छाया सवाघट पसरते! महाराज, सगXयांनाच कसे हो वैतागपद
बांधायला ला:वलेत! दवसाढवXया ढगावाचून दवसाचा दे व दसेनासा झाला,
रा.ीCया राजाची कळा हरपल!
(पंचक@याणी घोडा अबलख़ – लावणी)
आडला राजगडीचा राणा ।
पडला आज *शपाईबाणा ।
{या राजवट ?या रानवट प1र जाणा ।
जन अवघे उघडे, नाह ठावठकाणा ॥१॥
बारा मावळ एकच दै ना ।
चवदा ताल कBकणी * र¾ना ॥
गगनांत झां8कती दे वदे वता नैना ।
रानांतह ~या@या श}दरु राघू मैना ॥२॥
साबाजी : (Kवगत) दगडावर श}दरू थापून ?याला दे वपाणाने बोलायला लावSयाची
हुकमत हरपून आज Kवताच श}दरू :पऊन दगडासारखे \हायचा वखत आला आहे !
रायाजी : (Kवगत) *शवांगी! माझी गरब *शवांगी माWया:वणे अशीच आगीत
करपून 3नघत असेल! *शवांगी, शभ
ु ांगी, *शवगंगा! द@यामद
ु तीचा आज सरता
दवस! आजचा सूय6 मावळताना माWया *शवांगीचे पंच#ाण आप@या सोनेर
8करणांनी बांधून नेईल; उnा उगवत उजळल तर माWया नजरे ला अंधाराCया
काXया राईतच रखडावे लागेल!
येसूबाई : साबाजी, मी काय क` हो? मला भोवती रान पेट@यासारखे वाटते! मला
सारखे भेदर@यागत झाले आहे ! माWया *भ?या िजवाला कसा हो धीर दे ऊ?
साबाजी : आई, धीर धर; असे बोलून आYहा मुलांना घाबरवू नकोस. तू आYहा
मराsयांची माय माऊल आहे स! आई, तू असे हातपाय गाळलेस तर आYहां उपाशी
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कCयाबCCयांना – तुWया लाख लेकरांना भर@या हाताने दध
ू भात कुणी भरवायचा?
आई वेगXया मराठT बाळांनी आशेने कुणाCया तBडाकडे बघायचे? आई, तुWया
लbनाचे साडे झाले ?या वेळी मातोPी सईबाईसाहे बांनी, माWया मल
ु Cया पावलांनी
स शग
ंृ ीची दे वी रायगडावर रहवासाला आल असे Yहणून आYहांला तBडभर साखर
चारल! तुWया आहे रासाठT, सजराजांनी आYहा मानकmयांचा दरबार भरवला –
*शवनेरCया ?या भवानी शंकराCया भोXया दरबारात आYहा हुजmयांचे सुा
मानकर झाले ?या दवशी तुWया अंगाची लगीनहळद अजून पुरती 3नघाल न\हती
– तशा थाटात :वडासाखर वाटSयासाठT तल
ु हंडताना पाहून राजांनी तुझे कौतुक
केले कU, तळ
ु जापरु Cया गाभाmयात@या काळोxया कBडमाmयाला कंटाळलेल
Pीभवानीआई आमची चढती दौलत नजरे ने याहाळSयासाठT भांडाराची भष
ू णं लेवन
ू
या दरबारात चरणचाल *मरवीत आहे ! ती वेळा आठवल Yहणजे आज ऊर भ`न
येतो. आYहांला पोटाशी ध`न, डबडबले@या डोXयांतल ह आठवणीची आसवे
मायाममतेCया पदराने पस
ु ून टाकSयाचा, आई, तW
ु यावाचून कोणाचा अgधकार आहे ?
स शग
ंृ ीची दे वी, भोसलेशाहची भवानी आई, महारा¡ाची महषासरू मद6 नी, दkणची
दग
6 कोण
ु yर, अशी आप@या *संहासनाव`न उत` लागल तर आमचे दघ
ु ट
3नवारल? आमCयाकडे पहा; हंमत सोडू नकोस. आई, आYहा सवाचा हा लाखाचा
जीव दे वाने तुWया ओटत 3नरवला आहे ?याची जोपासना करायला नको का?
येसूबाई : साबाजी, ह पहा, आल आसवे पुहा gगळून टा8कल. राजांची राणी,
सजराजांची सून या पुढे तुमCयाकडे कोरeया डोXयांनी पाहल.
साबाजी : मासाहे ब, अशा नजरे ने आपण पाहले Yहणजे या साबाजीची थकलेल
काया व±ाची होऊन, गेल गुजर पुहा उभी करSयाची ?याला हंमत येईल! ऐंशी
वषाCया उमरत गोगलगाईCया पावलांनी आलेले Yहातारपण हरणट~~यांनी माघारे
पळाले! आता सेनासागर, तुYह असे करारायाजी : अरे , मला कोणी #ेमसागर का Yहणत नाह?
साबाजी : अगद अफाट वेडा माणूस! कोणा माणसावर काय #संग आ)ण हा
आपला –
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रायाजी : साबाजी, वेडा Yहणून हण:व@याने जातवेड जाईल का? #ेम #संगाला
जुमानीत नाह, माणसाला मानीत नाह? #ेमाCया जगात दोन जीवांपुरतीच जागा
असते!
साबाजी : रायाजी, तू मराsयांचा सेनासागर आहे स ना? वडलांनी केवढ कUत6 क`न
ठे :वल! माझा तानाजी Yहणजे रणाचा रणशरू , मनाचा मनशरू , Yहणूनच Kवतः
थोर@या राजांनी गुणांचे पवाडे गायले. सभ
ु ेदार मालुसmयांनी एकदा मनगटासारxया
*मयांना पीळ भरला Yहणजे मी मी Yहणणाmया मदानी, पहायला आणले@या
पोरची लाज उसनी fयावी! हाती घे तले@या कामाची थेट जीवाला पकड बसायची!
कBडाSयावर पय
् ा3नशी लढताना, उदे भानाने हात उत`न टाकला ते\हा दे हापासून
हात तट
ु ला पण हातातून पा सट
ु ला नाह! आ@या #संगाला पढ
ु े पाऊल, माघार
माहत नाह! ?यांचे नाव सांगून ते बुडवायला तW
ु यासारखा वेडापीर–
रायाजी : वेडापीर हे खरे ना? मग अशा बोलांनी वेeयाला का मा1रता? #ेमापढ
ु े
कUतoचा पवाड नाह, नावाची चाड नाह! राखेCया ढगातून अंगार भडक:वSयासाठT
फंु कर मारला तर डोXयांत राख उडेल एवढाच काय तो लाभ! साबाजी, तरSया
दलाची आग कुणाला सांगून कळत नाह. मी काय क` हो? माWया मनाची
उचलच मेल आहे . तुमचा दौलतराव #ेमाचा शेवट झाला Yहणून मेला; हा रायाजी
#ेमाचा उगम गवसत नाह Yहणून मे@यासारखा झाला आहे . दया6सागर तसा मेला,
सेनासागर असा मेला.
साबाजी : नादान मल
ु ा, मालस
ु mयांCया घराSयात जमाला येऊन, आ@या कामाला
अशी कुचराई क1रतोस! तुYहा मालुसmयांचा कुळधम6 मोठा कठTण आहे ! लहानपणी
तुWया

लगीनमुहुता6वर

सजराजांचे

#माण

ऐकताच, तुला

बांध@या

बा*शंगाने

बोह@यावर टाकून दे ऊन, उदे भानाCया बाटbया कयारशी 3नका लावSयासाठT
सुभेदार उसया घाईने, कBढाSयाCया बोह@यावर चढून गेले! सजराजांनी ?यांचा
दवस केला ते\हा, दख
ु वयाची पागोटे डोकUला बांधून, ?याच हातांनी तानजीबाबांची
ह तलवार

– सुभेदारांची ह

राजेyर

तुWया

कमरे ला बांgधल; ?या वेळी

शंभूराजांCया पावलावर पाऊल टाकSयाची भाक दे ऊन, बापाCया नावाने Uया
केलस; आ)ण आज राजांना मोmयांनी ठाणबंद केले असून, तू असा मोकाट सुटला
आहे स! तुWयाकडे पाहून, वरCया दरबारात, सुभेदारांचा *संहाचा जबडा gचमणीसारखा
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झाला असेल! अरे रे, Uयान9ा, दे वकळा दवडून दगड होSयाची ह हौस तुला कुठून
आठवल! pबरवाडीCया बहाvराCया बीजाला बाट ला:वलास तर उnा तुWया नावाने
बायकापोर कU रे बोटे मोडतील! सारा जनलोक तBडावर थुंकेल!
रायाजी : साऊबाबा, उगीच शीण क`न घेऊ नकोस; तुWया हुकुमाची ता*मल
करSयात माWयाकडून समजून कसूर होणार नाह; #ेमाचे वेडे पाऊल कुठे चळले
तर मा. मला माफU कर. सांग मी काय क` ते!
साबाजी : शाबास, हे बोललांस एवयानेच मराठे शाहला मूठभर मांस चढले! चल,
आधी आप@या उधळले@या लोकांची जमात कर; अजून राजांना घेऊन मोरे 3नघाले
नसतील ?यांना पायबंद घाल. YहापशाCया राSयांना सwर महाल धंड
ु ाळून आपल
बाजू बांधायला सांग. तW
ु या हाती लागSयापव
ू o मोरे मोगलांना *मळालेच तर,
बादशहाCया छावणीत बेगमसाहे बांची भेट घेSयासाठT मी तळ
ु ापरु  जाऊन बसतो.
राजे सट
ु ले तर अजून एक हात lांडाला कव घालता येईल. चल, सट
ु @या तीराCया
तडफेने धाव घे; वेळेला आता मोल नाह. माझा Yहाताmयाचा तल
ु ा आशीवा6द आहे .
रायाजी : आई भवानी काय अlू राखील ते खर.
(येसूबाईस मुजरा क`न जातो)
साबाजी : एक झाले, मासाहे ब आपण धाकया धयांना घेऊन रायगडCया
रK?याला लागावे. आप@या दमतीला nायला या gचट)णसाखेरज आज दस
ु रे
कोणीह नाह. gचटणीस, आज वेळ येऊन ठे पल आहे . खंडोबा, हे िजवाचे जोखीम
तुला गडावर यायचे आहे . मराठे शाहCया सौभाbयाची ह केशरकKतुर जपून
रायगडCया करं eयात नेऊन ठे वSयाचे काम तुWयाकडे आहे ; 3तCया कुंकवाचा टळा
आणSयासाठT मी तुळापुर जातो. मासाहे ब, Yहणून आपला 3नरोप घेऊन मी जाणार
आहे . बेगमसाहे बांना खूण पटSयासाठT आपला कुंकवाचा करं डा तेवढा मजजवळ
दे ऊन ठे वा. gचटणीस, रा{यांCया घरची अlू बरोबर घेऊन 3नघाला आहे स. तुला
काय सांग?
ू (?याला जवळ घेऊन व ?याचा हात हातात घेऊन) अरे रे, भवानीyरा!
कोSया

दै वाचा

दवस

दाख:वलास

हा!

मोहmयांसारखे

मोहरे

हरपून

आज

मराठे शाहची अlू या एवयाशा मुलाCया बाळमठ
ु Tत ठे वावी लागत आहे . बाळ
मोmयांची माणसे तुमCया मागा6वर आल तर आ@या अडचणींतून, आपल ह
एकवटलेल पुSयाई, मू3त6मंत मराठे शाह, अlू3नशी 3नभावून नेSयासाठT बह
ृ KपतीCया
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बुीने आ)ण बारा हwींCया बळाने नेहमी सावध राहा! बाळ, मरता काळ ओढवला
तर :वस` नकोस कU, तुला बाळाजीबाबांचे नाव लावायचे आहे आ)ण बाजी
दे शपांeयांची जात सांगायची आहे . कायKथाCया ईमानापासून चळू नकोस.
gचटणीस : झाकल मूठ स\वा लाखाची; बोलून काय दाखवायचे! साऊबाबा,
मोmयांCया माणसांना आमचा माग लागू नये Yहणन
ू या Pीभवानीचे उमटते पाऊल
धुऊन टाकSयासाठT, माWया राचे *शंपणे करन; माWयाबvल तY
ु ह 3नधा6Kत रहा.
साबाजी : मासाहे ब, तBडातून बोल 3नघत नाह, पण आता 3नरोप fयायचा! काळ
येऊ नये तो आला. 3नभाऊन नेणार Pीउमामहे yर समथ6 आहे त. पुSयाई सबळ
असल तर साबाजी प
ु हा सेवेला चरणापाशी येईल; नाहपेkा हच अखेरची भेट!
मासाहे ब, इतका वेळ अवसानाने बोललो, पण आता उर फुटSयाची वेळ आल. मी
आप@याला माWया वडीलकUने धीर दला; पण आता मला धीर कोण दे णार?
*शर]यांCया या कुळदै वताCया पायांची पS
ु याई! माWया बाळराजांची दे वमत
ू o
(शाहूमहाराजांना सा9ांग नमKकार घालतो) रायगडCया दे वा, या दब
ु Xया दे हाला
आशीवा6द nा - या पायाCया चाकरची आठवण ठे वा – चक
ु @या कामाची –
उSयाअgधकाची साबाजीला माफU करा!
(येसूबाई ?याला उठ:वतात)
येसूबाई : मामासाहे ब, हे काय बरे असे भलतेच? आजोबाला मांडीवर खेळवून
नातवाCया पाया पडायचे? ऐंशी वषाची तप«या6 क`न आठ वषाCया बाळाCया
पायांवर मKतक ठे वायचे? बाळ, आजोबांCया पायांवर डोके ठे वून ?यांचा आशीवा6द
माग!
साबाजी : ऐंशी वष आ)ण आठ वष6! आई उमर फwराला असते, फुलाला नसते.
फुलाची नुसती जात पहायची असते. माझा Yहाताmयाचा बोल आपला ऐकून ठे व –
तुWया पोट हा सजराजांनी नवा अवतार घेतला आहे . दे वाघरचा जीव जपून
ठे वायचा आहे . बरे , मासाहे ब, वेळेने वेळ वाढते. दे वाचे नाव घेऊन शभ
ु लkणी पाऊल
पुढे टाकायचे!
येसूबाई :

आबासाहे बांCया

नावाखेरज

दस
ु रे

कोण?या

दे वाचे

नाव

fयायचे!

आबासाहे ब, आप@या कुळीCया कुलदपकाला – आप@या नावकmयाला नीटपणे घर
यायचे आप@याकडेच आहे !

164

(एकयारे म@हारा यांवाचुनी – लावणी)
3नघते घेऊ3न तम
ु Cया नांवा ।
दे वा *शवनेरCया *शवा ॥
ज1र क1र सोबत jया@या िजवा ।
पदराखलं gचमुकला दवा ॥
झड घाल तर कसा वारा उजवा डावा ।
fया सांभाळु3न; हा या आशेCया गांवा॥
मामासाहे ब, (हरोजीCया #ेताCया व साबाजीCया पायां पडते) येऊ आतां? लौकर
पाय दाखवायचे; वडलांCया छ.ावाचून उघeया सारखे वाटे ल! राजांना सांभाळा –
Kवभाव थोडा – (रडतात)
साबाजी : मुल, अखंड व±चुडेमंडत हो! (येसूबाई वगैरे सव6 जातात) झाले;
दगडाCया दलाने इतका वेळ धीर धरला आ)ण आ@या #संगाशी ट]कर दल!
सार कामे 3नरवल; आता हरोजी, तुWयासाठT रडायचे तेवढे राहले (हरोजीCया
#ेताकडे पाहतो) संसारात@या सफरतला सCचा सोबती – दलाचा दोKत - िजवाचा
जोडीदार (एकदम ?याला *मठT मा`न आोशाने) हरोजी, ह`, वचन दलेस काय
आ)ण हे केलेस काय? खांnाला खांदा *भडवून लढलो, गXयात गळा घालून रडलो,
हातात हात घालून दे वलोकU चढलो, असे दोघांनी हसत राजांना सांगायचे. एका
आईCया पोट जम *मळाला नाह तर ध1र.ीमातेCया उदर एकठाय मरण
*मळवायचे असे हातावर हात मा`न वचन दलेस आ)ण आज असा बेमान होऊन
हातोहात 3नघून गेलास! राजांनी नेहमी नावाजणी करावी कU माझा ह`बाबा
िजभेचा सCचा, ह`बाबा िजभेचा सCचा Yहणून! पण आबासाहे ब, तुमCया लाड]या
फरजंदांनी आप@या जीवाCया सवंगeयाशी अखेर अशी दगलबाजी केल! मला
एकयाला मागे लोटून, आप@या चाकरCया लोभाने हरोजी आपलपोटपणाने
3नघून गेले! ह`, आजवर जगाकडे चार डोXयांनी पाहले, आज या माWया दोनच
डोXयांना इकडे 3तकडे पाहSयाची *भती वाटते. तW
ु याकडे पाहाताना तर ऊर दडपून
जातो आहे ! ह`, राजांCया पायाची तल
ु ा आण आहे , एकदा तर डोळे उघडून पहा रे !
अरे रे! हरकणी, तW
ु या राला माती कU रे लागल ह! ?या मातीमोल मोmयांनी
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असा हmयासारखा हरा मातीला *मळ:वला! शंभूराजे, तुYह राजधम6 सोडला ?याची
अशी फळे

*मळाल; िजवाची जोड नसलेयामळ
ु े हातापायांची पुSयाई नुसती

धडपडीसारखी दसते. मूळ पायाश
ु ा नस@यावर :वKताराचा पसारा फळाला ये त
नाह. बचनागाCया बनातून 3नघालेल गंगा बारामुलूख :वखारत जाळीत जाते!
शंभूराजे , शंभूराजे , कडू बोलांची माफU करा – पण, तुमCया राजवट हरोजी अशा
हल]या मरणाने मेला! ह`, काय क` रे , शंभुदेवाला सोड:वSयासाठT मला जायचे
आहे ! माझा हात 1रकामा असता तर तुWयाबvलचा सूड पुरतेपणी घेतला असता!
मोmयांCया मागCया बेचा*ळशीचे गाडलेले मुडदे उक`न यांCया हाडांCया हर]यांनी
तझ
ु े सरण रgचले असते; आजCया मोmयांCया हाडांची काडे काढून तझ
ु ी 3तरडी
तयार केल असती. मोmयांCया पढ
ु Cया बेचा*ळशीCया कोवXया नाळवारांनी तW
ु या
ताटसाठT नाeया के@या अस?या; या मोmयांचे मंड
ु के छाटून ?याची राळलेल
*शंकाळी

या

हातात

घेऊन,

राजांCया

नावाने

गज6तगाजत

तW
ु या

दे हाCया

*मरवणक
ु Uपढ
ु े p.खंड नाचत सट
ु लो असतो! पण हरोजी, माझा हात संभाजी
महाराजांCया मज
ु mयात गंत
ु ला आहे . आपण रायगडाCया 1रयासतीची माणसे;
आप@या दे हावर दौलतीची सwा आहे ! एवयासाठTच तू आप@या सोब?याला मागे
टाकून दे ह साथ6कU लावलास! राजांना सोड:वSयासाठT मलासुा इत]या ताताडीने
जायचे आहे कU, तुWया तBडात असे तBड घालून मोकXया मनाने रडSयाचे भाbय,
हरा, माWया कपाळी नाह. ह`बाळा, रागावू नकोस; तुWया तBडावरचे र पुसून
टाकून मग जाऊ Yहणतोस? दे वा, तुमची द3ु नयादार परोपरची आहे ! आजवर,
:प?या बाळाचा मुका घेत@यामुळे आईCया ओठाला 3तचे दध
लागले असेल;
ू
तOणाचे ओठ तOणीCया चुंबनाने #ेमाCया क@पनेमुळे अमत
ृ ाने हाऊन 3नघाले
असतील; पण अशा Yहातारeया मु]याने, आप@या िज\हाXयाCया राने आपले
ओठ अजून कुणी रं ग:वले नसतील! (?याचा मुका घेतो) हरकणी, हच आप@या
Kनेहाची शेवटची सेवा? तुWया मूठमातीची काळजी मी कशाला करत बसू? साथ6कU
लागले@या जीवाची उwरUया दे वांना करावी लागते. दे वांCया तेहेतीस कोट तुWया
दे हाCया दमतीला, जोड@या हाती उjया राहतील! भाई, आता मला 3नरोप nा!
जीवाCया

जीवासाठTसुा

चाकरला

चोर

होता

येत

नाह.

हरोजी, साबाजी

शंभुराजांCया सोडवणुकUसाठT 3नघाला! पण आज मला तुWया धीराचा पाठंबा नाह.
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हरा, दे वाCया दरबारात, तुYहा िजवा*शवांCया गाठT पड@यावर, राजांजवळ भीड
घालून ?यांना सांग, साबाजी अगद थकला, उतारवय झाले – आता ह दगदग होत
नाह; ?याला लौकर सोडवून fया! ह`, आता पुहा भेट राजांCया सनोर! हरकणी,
वरCया वाटे ने जपून जा; वाटे त तुला तुWया साऊची आता सोबत नाह! आता ह
एवढ एक – एक - एकच अखे र *मठT आ)ण संबंध तुटला! (उठून उभा राहात)
संपला Kनेहाचा संसार! फरजंद! नोकर पे शात@या साबाजी *शर]यांचा, तुमCया वीर
दे हाला हा शेवटचा रामराम!
(?याCया पायावर डोके ठे वतो. पडदा पडतो)
_________________________________________________________
___
#वेश दस
ु रा
(Kथळ : घाटमायावरल रKता. gचटणीस व रायाजी #वेश करतात)
gचटणीस : अरे रे, दै वाची दशाभल
ू झाल Yहणजे अशी फसगत होते.
रायाजी : मोmयांनी प@लेदार मजला मा`न राजांना तळ
ु ापरु  बादशाह छावणीत
येवून गुदरले; मी माWयाकडून काह कसूर केल नाह.
gचटणीस : सेनासागर, तुYह मोठT माणसे; मन Kथावर नसले तर तुमCया हातून
भाbयाची करणीच होते. गंगा गढूळल Yहणजे सम
ु सोडून काह डब]यात जाऊन
जीव दे त नाह. बरे , पुढे काय? साबाजींनी तुYहांला माघार fयायला सांgगतले?
रायाजी : मोmयांनी मायांना पाठ:वले इकडे धाकया राजांना आ)ण मासाहे बांना
धरSयासाठT – ते\हा माणसाला माणूस वाढावे Yहणून साबाजींनी मला इकडे
पाठ:वले आ)ण बेगमसाहे बांCया भेटसाठT आपण तुळापुराकडे गेले.
gचटणीस : सेनासागर, आता मायांचा मारा चुक:वणे मुिtकलचे झाले आहे .
माWया बालबुीचा बेत तुमCया मनास येईल का?
रायाजी : खंडोबा, तुला बालबुीचा कोण Yहणेल? मोठमोsया पंडतांशी, मांडीला
मांडी लावून, बरोबरने बोलत बसSयाची तुझी लायकU आहे . काय तुझा बेत आहे
सांग पाहू.
gचटणीस : आपण असे एकमेळी 3नघालो तर वे ळेवर एक घाव दोन तुकडे \हायचे;
Yहणून माझा मनसुबा असा आहे कU, आपण फुटून रायगडाकडे दोन वाटांनी जावे;
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तुYह मासाहे बांना घेऊन तळकBकणातून चला; मी धाकया राजांCया संगती
वाईदे शाव`न येतो. अशाने भीती दभ
ु ावून म?ृ युचे 3नदान अपम?ृ युवर तर भागेल.
रायाजी : तुझा स@ला पोपणाचा आहे .
gचटणीस : चला तर मग, याच पावल मासाहे बांना हे कळवून मागा6ला लागू.
(दोघेह जातात. पडदा पडतो)
_________________________________________________________
___
#वेश 3तसरा
(Kथळ : तळ
ु ापरू ; बादशाह छावणी. बेगमसाहे बांचा शा*मयाना.
जाळीदार पडnामागे बेगमसाहे ब, दासी, पढ
ु े साबाजी)
साबाजी : मी साबाजी *शरके बेगमसाहे बांCया पायभेटसाठT आलो आहे .
बेगम : उठा, आमCया येसब
ू ाईसाहे ब तुYहाला वडीलपणाने लेखतात. साबाजी,
ताईसाहे बांनी या गरब बहणीची आठवण का केल?
साबाजी : हुजरू , ऐकावा ?यांचा 3नरोप. घरधनी आप@या वडलांCया अटकेत गंत
ु ले
आहे त; घरात कतपणाने बघयला कोणी नाह; आ)ण करं eयातले कुंकू वाढवायची
वेळ आल आहे ; ते\हा आईसाहे बांनी हा करं डा आप@याकडून भ`न – कुंकवाने
भ`न – माgगतला आहे . हुजूर जाणतच आहे त कU, हंदं C
ू या बायकांना कुंकू हे च
सौभाbयाचे लेणे आहे .
बेगम : हुशार हे जीब, आपल अडचण माWया लkात आल; पण हा नाइलाजाचा
कYबxत आहे . आमCया घर कुंकू लाभSयाची आशा नाह; पाक दनाचे मुसलमीन
काळा अबीर-बु]का वापरात.
साबाजी : मासाहे बांना आपल मोठT आशा आहे ; 3नदान मला राजांशी बोलायला
*मळाले तर मी राजांCया तBडची चार सोयाची अkरे मांसाहे बांना ऐकणासाठT
घेऊन जाईन.
बेगम : ठTक आहे ; पाठवा तो करं डा इकडे.
(दासीबरोबर साबाजी करं डा पाठ:वतो)
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साबाजी : (Kवगत) आई, अंबाबाई, या वेळी तू बेगमसाहे बांCया मनीमुखी उभी रहा;
या अवकळी करणेचा :वKतार केला नाहस तर माWया आशेचा सारा गाव ओसाड
पडेल.
(दासी करं डा परत आणून दे ते. साबाजी तो उघडून पाहतो)
साबाजी : साहे बा, हा तर खुv बादशाह *श]]याचा मोहरबंद परवाना आहे .
बेगम : हो; हा परवाना जवळ अस@यावर तुYहांला pबरखा पांघ`नस
ु ा वाटे ल 3तथे,
वाटे ल ?या वेळी वावरायला कोणाची अटक नाह.
साबाजी : पण याने बेगमसाहे बांCया जीवाला काह .ास होणार नाह ना?
बेगम : या दे हात@या राची लाल, मराsयांCया महाराणीCया मेहेरनजरे नेच पाक
राहल आहे ; साबाजी, ताईसाहे बांना बे8फकUर सांगा कU, यामळ
ु े #संग ओढवलाच
तर मस
ु लमानांCया अबीराचे हंदक
ू 1रता लाल कंु कू करSयासाठT, बेगमसाहे बा आपले
र *शंपडायला तयार आहे . ताईसाहे बांना फार फार :वचारले Yहणून सांगा –
धाकया *शवाजीराजांना माझा आशीवा6द सांगा!
(साबाजी कु3न6सात करतो. पडदा पडतो)
_________________________________________________________
___
#वेश चवथा
(Kथळ: घाटमायावरल आंबराई. रायाजी #वे श क1रतो)
रायाजी : आता अगद अखेर, अखेर होSयाची वेळ आल! इCछा बळावलेल आ)ण
इलाज अगद पांगळा, अशी अवकळा िजवाला वेड ला:वते. अgधmया मनाला
:वरं गुळा पडावा Yहणून मायावर, कामgगर घेऊन पाहल, पण अनुभवाने उलया
गो9ी सांgगत@या. आज िजवाची बेचैनी बेहv वाढल आहे . बेकार बसा वा
कारKथानत असा – #ेमाCया पेचातून जीव काह सुटत नाह. *शवगंगा, शभ
ु ांगी,
*शवांगी! ~यार, आत@या आत तळमळ होऊन काह सुचेनासे झाले आहे . एक
:वचार, एक अनुभव जीवाभोवती 3घरया घालन
?याला एकलेपणाने राहायला
ू
ला:वतो आ)ण दस
ु mया गो9ींना जवळ येऊ दे त नाह. धडपड?या मनाने सारखा
:वचार क`नह, काय करावे याचा धागा लागत नाह. िजवा, जाऊ दे त! दगडा#माणे
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जडावले@या डो]याला घडीभर या दगडाCया जातीची सोबत nावी Yहणजे झाले!
*शवांगी, शभ
ु ांगी, *शवगंगा! नुसती तळमळ आग चालल आहे !
(दगडावर डोके ठे वून पडतो; एका बाजुने *शवांगी येते)
*शवांगी : (Kवगत)
(चाल – कुठवर पाहूं वाट मायावर चं – लावणी)
आजवर पाहु3न वाट संद
ु रा दे ह 8करे झुरला । िजवलगा रे ॥
डोXयात #ाण बघ उरला ॥
भरास आला खेळ – जाब हा कोणी तर उकला ॥
माझाच डाव कां हुकला ॥
परु ती झाल सांज, कळप हा :वसांवत बसला ॥
तो कUर (पोपट) कु)णकडे फसला ॥
घ1रं घ1रं चाले थाट दे वावर फुलवरा चढला ।
हा एक हार कां पडला ।
बहO3न आला बाग, चहुंकडे रं गरस झक
ु ला ।
माझाच मोगरा सुकला ॥
(चाल) का पाडसी दे वा, व±चुeयाला तडा ।
कु)णकडे उडाला मुक}तला खडा ।
हरपला म)णच मग उदास नाgगणफडा ।
धO3न भरं वसा जीव {यावर3त आजवर ठरला ।
िजवलगा रे तो आज वायदा सरला ॥ १ ॥
राया, राजसा, ह तर 8कती करायचा? हा मुलखा:वरहत Oसवा कधीबरे सरायचा?
राया, केलस ती छळणा पुरेशी नाह का रे झाल? बायकांचा वेडा :वyास; भोXया
िजवाने दोह डोXयांनी पाखरासारखी *भर*भर वाट पाहल; द@या मुदतीची पाच
वष – राया रे , एकेका #ाणाने एकेक वष6 मोजले; आज मुदत ढळून पाचवा दवस!
दवसा दवसाCया yासाने #ाणामागून #ाण पळून, कठोरा, तुWया *शवांगीची आशा
आज मरणार रे ! वेeया जीवाला नाद लावलेस; तुWया नावासाठT चारचौघांत
बदनाम झाले, रानारानांत@या राघूमैनांना तुWया नावाची पढवणूक दे त आले;
दगडदगडाला

तुझा

ठाव

:वचारला,
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फुलाफुलाला

तुझा

गाव

:वचारला!

कायाकुयांतून दे हाची चाळण क`न, तुWया पायधुळीत #ाणांची पेरणी करत
तुWयामागे दे शोधडी केल! आला दवस गेला अन ् जीव भरवशावर मेला! राया,
अशी वंचना का रे केलस? अमत
ृ ाCया आXयात वाढ:वले@या वेलला :वषाची कU रे
फळे आ)णलस! राया, धाव, धाव! तुWया:वना मी परदे शी झाले रे ! #ेमाने पाहू
नकोस, रागाने पहा – पण पुढे उभा रहा! तुWया पावलांची उमटल साkी
राखSयासाठT कुडीची छाया धरन; तुWया नजरे Cया मोहनीव`न जीवाची कुरवंडी
करन! सxया, जीवाचा धीर सुटला! (मोsयाने) राया, राया, माझे भान सांडले! राया,
आता सांभाळ रे सांभाळ! राया, राया तुला कोण?या डोXयांनी पाहू – तुला कोण?या
बोलांनी वाहू? राया, संभाळ आता! (ती बेभान पडू लागते; रायाजी दचकून उठून
3तला साव`न ध1रतो)
रायाजी : कोण, माझी *शवगंगा – माझी *शवगंगा?
*शवांगी : (खाल पाहून) तझ
ु ी – तझ
ु ी – सात जमांची तझ
ु ी *शवगंगा! (?याCयाकडे
3नरखून पाहत) राया - िजवलगा, (एकदम जोराने ?याला *मठT मा`न) 3न©ुरा, इतके
दवस कुठे रे होतास? मला साव`न धर! नाह तर वेeया आनंदाने ऊर कBडून मी
म`न जाईन! मला टाकून जाऊ नकोस रे !
रायाजी : (Kवगत) अहाहा! आनंदाचे आऊर (पूर) लोटले! आकाशातून अमत
ृ ाची
झरणी लागून, काया काटे फुलांनी डव`न 3नघाल! चौmयांशी लk जमांची तप«या6
फळाला आल! पुंडलका भेट परl आले गा! माझी *शवांगी – साता जमांची
माझी *शवगंगा, तानाजीबाबांCया पुSयाईने पुहा पाहल! बाबा, बाळपणी माWया
लbनात :वfन आ@याने, सुनमुख पाहSयाची तुमची हौस पुरल नाह Yहणून
सजराजांना सुा खंत वाटत होती. बाबा, आज दोघे जण *मळून, आYहा बाळांवर
अमत
ृ ाचा अ*भषेक धरा, नk.ांCया अkता उधळा आ)ण आनंद आसवांचा आहे र
करा! बाबा, आप@या सुनेला डोळे भ`न पाहून 3तला आपला आ*शवा6द nा! (उघड)
*शवांगी, माWया बाबांCया आसवांCया पावसात आपण अशीच अखेरपयत उभी राहू!
*शवांगी : राया, आता मला टाकून जाणार नाहस ना रे ?
रायाजी : आता तुला टाकून जाणे? माझा #ाण गेला तर #ाणेyर, माझा मुडदा
अशा मगर*मठTने तुWया सेवेला सादर राहल!
(नोकर धावत येतो)

171

नोकर : सेनासागर, घात झाला! मायांनी आंबराईला चौफेर घे रा घातला! आता
मासाहे बांचे कसे होणार? सेनासागर, कसे हो असे आळसात फसलात? मायांनी
अगद मोका साधला!
रायाजी : मायानी अगद दK
ु मानदावा साधला! जा, मासाहे बांना इकडे घेऊन ये.
नोकर : मासाहे बांना इकडे घेऊन येऊ? ?यांना कोण?या िजभेने असेरायाजी : तुला काय ?याचे! हुकमाCया ताबेदाराला Kवतःची जीभ नसते. जा!
(नोकर जातो)
रायाजी : (Kवगत) वडील माणसांचा उपमद6 झाला तर 8फकUर नाह, पण आता
माWया *शवांगीCया या *मठTतून माझी सट
ु का – सट
ु का – माझी सट
ु का – पण
मासाहे बांची सट
ु का मग कशी करायची आ)ण कुणी करायची? मासाहे बांCया अlल
ू ा
ध]का लागSयाची - मराठे शाहCया इ{जतीवर आकाश कोसळSयाची वेळ आल
असताह मी जर अशा मोहाCया *मठTत मbन राहलो तर – तर .. दभ
ु ंगले@या
आभाळाCया फटतून थोरले राजे धडधडणाmया छातीने माWयावर आशाळभत
ू –
दै यवाणी आशाळभत
ू नजर टाकतील – मला #ेमाCया अशा मगर*मठTत गवसलेला
पाहून, सजराजे उसासा टाकून माWया बाबांCयाकडे पाहतील – या कुलांगाराCया
लािजरवाSया करणीने ओशाळून बाबा मान खाल करतील? सुभेदारांचा *संहासारखा
जबडा gचमणीसारखा होईल! उnा वर गे@यावर, सभ
ु ेदार सुनमुख पाहSयाचा कंटाळा
करतील! नाह, मला ह *मठT सोड:वलच पाहजे, मासाहे बांची सुटका – पण ती
कशी करायची? बरोबर वीस तर माणसे असती तर या रायाजीने या राजेyरCया
रणरं गाने मायांCया हजारांशी हंमतीने हु{जत घातल असती! काय करावे ? कशा
रतीने मासाहे बांना बाहे र यावे? दस
ु mया एखाnा वेषाने मासाहे बांना – कU,
मासाहे बांCया वेषाने दस
ु mया एखादलाच मायांCया हाती दे ऊन – हो, मायांनी
अजून मासाहे बांना कधीच ब3घतलेले नाह – सोयाCया साखXया िजCया पायांत
दसतील 3तलाच माने ऐ8कवाने मासाहे ब Yहणतील – पण अशी बाईसुा कोणी
नाह; कोणाCया जीवावर असा उदार होऊ? या रायाजीCया रासवट जीवाचा या वेळी
काय उपयोग? मग या माWया नाजुक जीवावर – (3तला एकदम जोराची *मठT
मा`न) अरे रे, माझी दनदब
ु ळी, कमनशीब *शवांगी! मालुसmयांचा कुळधम6 मोठा
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कठTण आहे . या माWया नाजुक जीवावर – या #ेमाCया पंच#ाणांवर पाणी सोडलेच
पाहजे.
*शवां
*शवांगी : राया, ह असल *मठT! राया, तुWया मनात काहतर पाप आले. तू असा
मुखजड का? अशा वेळी तBडाला येईल ते सारखा बोलत रहा. तुला वाटे ल ते बोल
– अगद वेeयासारखे बोल! पण काहतर बोल! मला आनंदाCया उकXया फुटून
येताहे त; तुWया बोलSयाकडे लk लावSयासाठT धडपडणे उरले नाह तर हा जीव
आनंदाCया गुंगीत बुडून मी म`न जाईन! राया, मनात असेल ते बोल! वेeया, 8कती
परोपरने तुला आळवायचे बरे ? राया, राया, बोल ना रे राया! असे काय बरे ?
बोल मोरे राजारे नैनू अब मोसे बोल ।
चाहे :पया जान ।चाहे :पया रै न ।
दल कU बात} बोल ॥ध०ृ ॥
कबसे म¾ थाडी थाडी, रहां तकत हूं ।
कबसे म¾ थाडी तोपे अरज करे त ।
मख
ु से मीठे बोल । बोल मोरे ॥१॥
बोलणार ना? ह मी अशी ऐकत राहते बरे ! ( ?याCया खांnावर मान ठे :वते)
रायाजी : (Kवगत) िजभेवरचा बोल ओठांवर मरतो – डोXयांतला बोल आसवांनी
झरतो! सुभेदार तानाजी मालस
ु रे , उदे भानाने हात कलम केला ते\हा दे हापासून हात
तुटला, पण हातापासून पा सुटला नाह! ?या तुमCया पय
् ाची करार कुवत, आज
आप@या रायाCया िजभेCया पय
् ाला nा! बोला, सेनासागर, कमरे Cया राजेyरची
जीभ क`न 3तने बोला!
*शवांगी : बोल, राया बोल रे , िजवाCया राया, बोलाबोलाने मला बेभान क`न टाक!
रायाजी : (Kवगत) साऊबाबा, दे वकळा दवडून दगड होऊ नकोस Yहणून सांgगतलेस
पण आता दगड होऊन अंगी दे वकळा आणायला नको का?
*शवांगी : नाह बोलत तू? ही राया, तुWया मनात मग मी मरावे असे का आहे ?
रायाजी : हो!
*शवांगी : वेeया, मग हे बोलायला का

jयालास? राया माWया *शपायासाठT

िजवाचे रान करायला *शवांगीने नाह कधी Yहटले? तुWयासाठT जगायचे –
तुWयासाठT मरायचे! माझा राया अगद अगद वेडा आहे !
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(?याला *मठT मारावयास जाते; तो थांबवून 3तचे हात ध1रतो)
रायाजी : *शवांगी, थांब; तुझा *शपाई तुला वाटतो 3ततका गरब नाह. तुझा राया
एखादा बेजबाबदार *शपाई~यादा नाह!
*शवांगी : राया, राजेyरा, तुला गरब कोण Yहणेल? कुबेरभांडाराची सार संपदा
माWया रायाCया नावाव`न ओवाळून टाकावी! माWया सावXयासुरतीचा सरदार,
माWया ऐन अमदानीचा अमीर, माWया उमल?या उमेदचा उमराव, या न\या
नवतीचा नवरं ग, माWया बढ?या बहारचा बादशहा – तू गरब? *शवांगीCया
*शलेदाराला गरब कोण Yहणेल?
रायाजी : #ेमाCया जीवा, तW
ु या मनाचे Yहटले ते जनालाह पटले आहे ! तW
ु या ऐन
अमदानीचा अमीर, मराठT अमदानीचा अमीर आहे ; तW
ु या सावXया सरु तीचा सरदार,
सwावीस 8क@@यांचा सरदार आहे ; तW
ु या उमल?या उमेदचा उमराव, उमराsयाचा
उमराव आहे ; तW
ु या न\या नवतीचा नवरं ग, या राजेyरचा रणरं ग आहे ; तW
ु या
बढ?या बहारचा बादशहा, pबरवाडीCया बहाvराचा बेटा आहे ! *शवांगीचा *शलेदार,
संभाजीराजांचा सेनासागर आहे ! िजवा, *संहगडCया *संहाचा छावा – सुभेदार तानाजी
मालुसmयांचा रायाजी Yहणून ?याला Yहणतात तोच, *शवांगी, हा तुझा *शपाई.
*शवांगी : उमराsयाचा उमराव,

राजेyरचा रणरं ग, संभाजीराजांचा सेनासागर !

(एकदम हुंदका दे ऊन) राया – राया – तू मोठा खोटा आहे स रे ! सजराजांCया
नावासारखी तुमची मोठाल नावे! आपले मन माWयापासून चो`न ठे वून मला
भल?या भर पाडलेस! दे वा रे , तुझे प
ृ वीमोलाचे भाbय या रं क पोरला कसे रे
धािज6णे होणार! राया, अजून मला आपल Yहणशील का? राया, मला तुझे मोठे पण
लाभेल का रे ?
रायाजी : मोठे पणाचा माग6 मरणाCया मैदानातून जातो. माWया बाबांनी मालुसmयांचे
नाव

*संहगडाव`न

Kवगा6वर

चढवून

दले

आहे .

मालुसmयांचे

मोठे

नाव

*मळ:वSयासाठT रायाची *शवगंगा ?या रK?याने जाईल का? *शवांगी, रायाचे नाव
राखSयासाठT जीवाचा मोह तुला सुटेल का? #ेमाने माझी झालस – ~यार जीवा –
माWया धमा6ने तशी माझी होशील का? *शवांगी, माझे मनोगत तुला सांगू का?
*शवांगी : राया –
(चाल : बा उभा ठे वुनी कर कटं)

174

कां सxया *शण:वशी अशी । आपुल दासी ।
मन होत; हंपुट (क9ी) तसा शीण िजवासी ।
तो तुWया मुखींचा बोल पडू दे राया ।
पसरन िजवांच} जाळ} ?यासी झेलाया ॥ध०ृ ॥
फुलवंती राजसबाळी । 3तचा तूं माळी ।
िजवलगा तीनह काळीं ।
ह माळ धरा qदयाशीं । वहा दे वासी ।
परवा न सxया आYहांसी ।
दे हाची नाहं माया । िजवाCया राया ।
*शवगंगा तुमची छाया ।
कO3नया मनाचा रमणा । अहो भगवाना ।
लट
ु वा या पंच#ाणां ।
तो बोल एकदा बोल, वाहत} आणा ।
तंू सख
ु ी तर सख
ु मजला – हा एकच बाणा ॥१॥
रायाजी : *शवांगी, आप@या जीवाचा धडा क`न ऐक! आwाच ऐकलेस ना, कU
मायांनी आंबराईला वेढा दला Yहणून! मासाहे बांना रायगडावर नेSयाची कामgगर
माWयाकडे आल आहे ; संभाजी राजांची ह महाराणी *शवाजीराजांची ह पुSयाई,
मराsयांची अlू या नापाक मायांCया हाती सापडल तर एकजात मराठे शाहत
मालुसmयांCया कुळाची, तानाजीबाबांCया आठवणीची – *शवांगी, तुWया रायाCया
नावाची – नुसती रे वण उडून

जाईल! आता 3नभावणीचा एकच रKता आहे ! या

मायांनी

कधी

अजून

मासाहे बांना

पाहलेले

नाह.

मासाहे बांCया

सोयाCया

साखXया पायात घालून, ?यांचे नाव सांगून, ?यांCया जागी तुला उभे रहावे लागेल;
भोसलेशाहCया साखXयांची खूण पटून, माने तुलाच मासाहे ब Yहणून मोmयांसमोर
घेऊन जातील आ)ण आYह रायगडावर जाऊ! पढ
ु े मोmयांनी तुला ओळख@यावर,
संतापाCया भरात सूड घेSयासाठT, ?यांनी तुWया दे हाची – तुWया रायाCया #ेमाची –
:वटं बना करSयाक1रता आपला हात पुढे क1रताच –
*शवांगी : *शवांगीCया न*शबा, ?यावेळी िजवाची सांडणून कशी करायची एवढे
एकदा सांग Yहणजे झाले! सांग, कोण?या उपायाने?
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रायाजी : शाबास, शाबास, दलदार िजवा, दे वाधमा6Cया नावाने! शाबास! हा पहा
3नवा6णीचा उपाय! ह सजराजांCया नावाची हmयाची अंगठT – माWया बहाvर #ेमा,
(?या वेळी पोटात gगळायची अंगठT 3तCया बोटात घालतो) #ीतीCया अफाट
रा{यात

#ेमळ

व@लभांनी,

आप@या

#ेमाची

जमाची

खूण

राहावी

Yहणून

:#यतमांना मुका द@या असतील; पण आप@या #ेमाची जमाची खूण नाहशी
करSयासाठT अशी अंगठT आजवर कोणी कोणाला दल नसेल! *शवांगी, खरोखरच
माWया सांगSया#माणे तुWया हातून घडेल का?
*शवांगी : मा*लक, तुWया मनाची मोडणी करSयासाठT का *शवांगीने तुWया नावाशी
अशी सलगी केल आहे ? वेeया आYहा बायकांना सासरचे नाव जोडायला माहे रCया
ममतेचं मळ
तोडावे लागते. या हmयाCया तेजाने माझा रKता दस@यावाचून
ू
राहल का? तW
ु या #ेमासारखे या हmयाचे तेज चमकत आहे खरे ! पाहा बरे नीट!
रायाजी
रायाजी : हो, पाहले; नीट पाहले! (Kवगत) हे च पाहले कU हरा पचनी पडणे
कठTण आहे – दद
ु Ã वी संसारात #ेम पचनी पडणे कठTण आहे !
*शवांगी : राया, आता प
ु हा डोळे भेट कधी घडायची?
रायाजी : लाड]या जीवा, आता पुहा भेट? पुढ@या जमी!
*शवांगी : डोXयांत आसू आन ् तBडावर हसू!

लबाडा, लाडके हसून असे फसवू

नकोस! आधीच आपले तुला बजावून ठे :वते – राया, इतका धीर माWयाने मुळीच
3नघायचा नाह हो! कुडीतून सुटका होताच, *शवांगीचा अgधरा जीव, उड?या
पाखराCया

पंखांनी

तुWयाभोवती

3घरया

घालल; घडीपळाने

Yहणून

तुला

:वसंबायची नाह! राया, दरबार थाटात तुWया *शरपेचावरची शोभा होईन; मोकXया
मनाCया *मजलशीत तुWया शराबावरची लाल होईन; *शकारCया तळप?या तापात
माWया रायाCया डो]यावरती घार होईन – ऐन रणाCया गद|त माWया रणरं गाCया
राजेyरची धार होईन! पण राया, इत]या वेळात पह@यासारखा मला :वसरणार तर
नाहस ना?
रायाजी : तुला :वसरे न? एकेका #ाणावर तुWया नावाचे अkर गBदवून पंच#ाणांCया
#भावळीत “Pी*शवगंगा” जडवून ठे वीन!
*शवांगी : राया, माWया मरSयाने तुला इतके का सख
ु होणार? 8कती रे मे दै वाची!
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रायाजी : मला एकयालाच सुख होईल? अलम मराठे शाह तुला आनंदाने दव
ु ा
दे ईल. उnाCया लbनाची तुWया माWया नावांनी दे वके बसतील; दे वी *शवगंगा!
तुWया #ेमळ जीवाCया उदार आधारावर महारा¡ात गंगायमुना वाहतील! तू वर
गे@यावर

सभ
ु ेदार

सईबाईसाहे ब

अ*भमानी

आसवांCया

कौताकाने

मो?यंनी

तुझा

तुला

राजांसमोरे

नेतील; मातोPी

भांग

भरतील; *संहगडी, क@याण

दरवा{यावर बाबांCया हातून गतीस *मळाले@या चंावळी हwीव`न सजराजे तुझी
*मरवणूक

काढतील; तुझा

साज*शणगार

हे `न

माझी

जानकUआ]का

भोXया

आनंदाने गदगदन
हसेल; चंावळीव`न माWया *शवांगीला *मर:वताना पाहून,
ू
ऐरावताची धनीण हे \याने ओशाळून खाल पाहल; ते\हा आप@या Pीिजजाऊसाहे ब
आप@या हाती तझ
ु ी z9 काढतील; आ)ण बाबांचा पवाडा गाणारा तळ
ु शीदास –
मंडईCया बाजार असलेला – फणीआळीCया फडात दे साई - दे शमख
ु ांसमोर बसलेला
– रघु सोनाराCया घर बसलेला – आपला मराठे शाहचा शाहर – दे वादकांCया
दे खत, गंधवाCया तांeयासमोर, डफतण
ु तS
ु यांCया तालासरु ांत आ)ण मराठT बोलांCया
ऐन

परु ात

– तW
ु या

माWया

अखेरभेटचा, िज\हाXयाCया

ज
ु या

गाSयाला

िजतेपणाCया जमाने, न\या धाटणीचा कटबंध जोडील आ)ण तुWया िजवाCया
पेरणीने मराठT मनाCया माळावर मो?याचे पीक तोडील (पाहून) *शवांगी, ?या पहा
मासाहे ब येताहे त; चल, या मराठमोXयाCया मायगंगेला #णाम क`! मा. सोयाCया
साखXया आप@या हाती येईपयत आप@या आताCया बेताबvल आधी ?यांCयादे खत
काह बोलू नकोस!
(येसूबाई येतात)
रायाजी : मासाहे ब, ह माझी – ह – ह आपल –
येसूबाई : न\या जाऊबाई ना? सेनासागर, जाऊबाईपेkा तुYहच जाKत लाजला!
तुYहाला असे लाजताना पाहून राजे मनापासून हसले असते! (ती दोघे येसूबाईस
नमKकार करतात) उदं ड आयुtयमान \हा!
रायाजी : मासाहे ब, वडलांनी कोरडा आशीवा6द दला Yहणजे मुलांची मने :वरस
होतात. माझी *शवांगी मोsया हळ\या जीवाची आहे . माWया न\या नवरसाठT
मासाहे बांजवळ मी मूलपणाने एका अलंकाराची मागणी करणार आहे . आजवर
*शवांगीCया #ेमाखेरज मी दे वाजवळसुा याचना केल नाह. तानाजीबाबांचे शभ
ु
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झा@याचे ऐक@यावर, सजराजांनी माWया आईला सांगून पाठ:वले कU, जसा माझा
शंभू, जसा माझा राजाराम, तसाच 3तसरा रायबा! ?या दवसापासून आजतागायत,
रायगडCया रणमदा6Cया पावलामागे पाऊल टाकून, या राजेyरCया रणरं गाने जगाला
रामलkुमणांची मराठT जोडी दाख:वल! मासाहे ब, के@या कामाची चोर नाह; आज
मला माझा मुशाहरा पाहजे. तBडातून अवाkर काढ@यावाचून, मासाहे ब माझा
बालह पुरवाल का?
येसूबाई : सेनासागर, अखेर बोलून घाल:वलेत! आधी मागायचे तर होते! काय
पाहजे तुमCया न\या नवरला?
रायाजी : मासाहे ब, मी सांगेन ?या#माणे वागSयाबvल माWया राजेyरची आण
वाहा पाहू!
येसब
ू ाई : (रायाजीCया तलवारवर हात ठे वून) भोस@यांCया भाbयाCया भांडारावर
पहाmयासाठT तळपणाmया या तुमCया नाgगणीची मालस
ु mयांCया :पढजात राजेyरची
मला bवाह आहे .
रायाजी : *शवांगी, आपण *मळ:वले! मासाहे ब, आप@या पायांत@या सोयाCया
साखXया माWया *शवांगीसाठT पाहजेत!
येसूबाई : रायाजी, मी लोभाने Yहणत नाह – राजांचे चरण साk आहे त – पण
रायगडCया राणीCया या साखXया, पर]या पायांना नाgगणीचा :वळखा घालून
:वखार चावा घेतात; यांCया Kपशा6मुळे नवथर जीव, दे हाची शीव सांडून, दे शोधडी
लागतो! परवापावेतो ह सांगायची गो9 होती; तुळशीCया अनुभवाने आमCया
कुळीCया या कडू कहाणीला खरे पणा आणला आहे .
रायाजी : मासाहे ब, आपण राजेyरCया साkीने बोल दलेला आहे ! थोरांना एक
गो9 दोन तmहांनी बोलता येत नाह. आता वेळ सरता होत आहे ; मायांनी राईला
असा चौगद6 घेरा घातला आहे कU, उड?या पाखरालासुा पळवाट *मळायची नाह.
माने इत]यात आप@या तपासासाठT इकडे येतील. पण ?यांनी अजून आप@याला
पाहलेले नाह; तेवयात, आप@या साखXया घालन
ू , औट घटकेसाठT आपले नाव
लेवून, माझी *शवांगी आप@या जागी उभी ठाकेल! *शवांगीCया िजवापुर?या
सुटकेसाठT, राजांनी बाबांना दलेल हmयाची अंगठT मुहुता6वर मी मघाशीच 3तCया
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बोट घातल आहे . *शवांगीची दब
ु ळी दौलत घडीभर आपण Kवीका`न आमCया
नावाला पावन करावे! माने खुशाल *शवांगीला घेऊन जातील!
येसूबाई : सेनासागर, सेनासागर, 3न\वळ मांगाची करणी केलत! गोड बोलून माझा
गळा गुंत:वलात! बाई, काय ग तुWया संसाराची परवड ह!
*शवांगी : राया, मासाहे ब रागाव@या वाटते? आता कसे बरे करायचे? थांब, मी घालते
?यांची समजूत. बाई, माWया रायावर अशा रागावू नका, मासाहे ब, आईसारxया ना
तुYह मला? मग माझे का बरे सांगणे मोडायचे? माझा राया अगद भोळा आहे हो!
(येसूबाई *शवांगीला पोटाशी ध1रतात)
रायाजी : मासाहे ब, वचनाला बाध आला तर माWया राजेyरCया इ{जतीला बा
लागेल!
येसब
ू ाई : ती राजेyर नाह – पण खाटकाचा सरु ा आहे ! 3तनेच माझा गळा
कापलात – या भाबeया, गरब गाईचा गळा उतरलात! आणखी असे 3नद6 यासारखे
हसता आहात - श
ु कसाब, कसाब आहात!
रायाजी : मासाहे ब, सोईरसंबंधाCया गो9ी \हायCया ?या झा@याच पाहजेत! आई
भावानीCया

साkीने, पह@या

:पढत, भोस@यामालुसmयांCया

सोय1रकU

जमून

सजराजांनी ह आमची राजेyर सेवाधमा6साठT पदर घेतल, ?याच वेळी, या
पोरCया आंदणासाठT मालुसmयांचा औट हातांचा मळा भोस@यांCया नावे, िजवाCया
*मराशीपासून

कायमदायम

तोडून

दला!

भोस@यांCया

अमंगळाची

इडा:पडा,

\याहभेटत आमCया भोगवयाला आल! आमCया आजCया :वहणीCया पायावर
:वरव@या रे खाटSयासाठT, *शवांगीCया राची सांडणूक \हायलाच पाहजे!
येसूबाई : अशा राभर@या पावल गडावर गेले तर रायगडाचा रे तीचूर होईल.
मोठे पणाचा

कम6भोग

मराsयांCया

छ.पतींवर

पावलोपावल

ओढवतो

आहे !

भोस@यांCया खाशांना, ताटाला बसSयासाठT इमानी सोयmयांCया #ाणाहुती घालून,
?यांCया :पंडीCया रगतभाताने आपला :पंड पोसावा लागतो! सेनासागर, तुYहा
सवाCया उपकाराचे आमCया पाच :पयांCया पुSयाईनेसुा पांग 8फटायचे नाहत!
रायाजी : मासाहे ब, माने अचानक येऊन थडकले तर मसलत फसेल! सीतामानी
ल¤मणाCया बोलSयाचा अ\हे र केला ते\हा – जाऊ दे त, अभाची उजळणी भल?या
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वेळी कशाला हवी? सोयाCया साखXया लवकर काढून nा! मासाहे ब, आता माझी,
राजांची, धाकया राजांची आण आहे !
(येसूबाई साखXया काढतात व *शवांगीला दे तात)
रायाजी : (Kवगत) आधी राजेyरची शपथ दल Yहणूनच ह दे वी नवसाला
पावल! (उघड) *शवांगी, घाल ?या साखXया पायांत!
*शवांगी : मला नाह बाई जमायचे ते! राया, तुWया #ेमासाठT, राजांCया नावासाठT,
आणखी एकदा मरायला सांग – पण या साखXया आप@या हाती कशा लेतात हे
नाह मला माहत! तूच ये कसा! पण तुला पुOषाला तर काय कळायचे आहे
?यात? बाई, आYह आपल रानची जनावरे आहोत. तुमCया नावाने आYहांला त`न
जायचे आहे . माWया रायाCया पS
ु याईने ह भष
ु णे मला लाभल; एरवी बघायलास
ु ा
*मळायची नाहत. तुYहच आप@या हाती घाला पाहू या साखXया माWया पायी!
राया, बाना सांग बरे तू एकदा! येता ना बाई? राया, बाई जरा हीच आहे त का रे ?
रायाजी : (हसून) मासाहे ब, माफ करा – माWया रानफुलाचा रं ग जरा भडक आहे ;
पण वास नाजक
ु आहे . मनाची मोठT कोवळी जात आहे ह! आप@या चरणी वाहले
आहे ; पुजा कशी तर साजर क`न fया! तBडाचा रांगडा राkसगण आहे ; पण दल
दे वगणाचा आहे ! घाला ?या साखXया पायांत!
येसूबाई : सेनासागर, *शळारसाCया र3तबाने मन पोसून, तुYह बोलायला *शकला
आहात! मी काय बोलू? तुमCया राजेyरने माझी जीभच कातलेल आहे ! बेटा, ये
अशी; न*शबाचा छळवाद \हायचा 3ततका झालाच पाहजे.
(येसूबाई साखXया घेऊन पुढे होतात)
*शवांगी : राया, या मासाहे बाCया साखXया – या पायांत घालू नयेत ना? हे बघ, या
हातांतच घात@या तर नाह का चालायचे? हे पुजेचे 3नमा6@य पायदळी कसे
पाडायचे?
रायाजी : वेडी, माझी भाbयाची वेडी! दे वाचे नाव घे आ)ण खुशाल साखXया पायांत
घाल! दामाजीवर संकट आले ते\हा भासाठT भगवंतांनी भणंगाचा वेष घेतला;
आज काळाची गंगा उलट वाहत आहे ; दे वाघरचे साकडे दरू करSयासाठT आज
*भकाmयांनी भाbयवंताचे नाव fयायचे आहे . सतीचे सBग घेत@यावर पाटावाची परवा
ठे वून चालत नाह. मासाहे ब, उगीच वेळ वाढतो आहे .
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*शवांगी : खरे च बाई, घाई करा गडे! माझा राया इतके सांगतो आहे – आपण
िजवाभावाCया मैp.णी – माWया भाbयाची उजर वेळ आ)ण तर तुमचा हात
आपला जडच! रायाला राग ये ईल बरे !
(चाल – साजन होरे )
साज)ण बाई । सजवी मजसी क1र घाई ।
लgगनघडी जाई । वेळ आल भरा ।
दे व आले घरा । कर चतुराई ॥१॥
साज)ण बाई । नटु3न थटु3न लवलाह ।
3नघत} अगाई । राजराजेyरा ।
जव*ळं याहो जरा । ब3घन मख
ु काह ॥२॥
साज)ण बाई । चपळ पळत मन पाहं ।
जवळ नच राह । मंगलाचे सडे ।
टा8क चोहंकडे । दा:व नवलाई ॥३॥
(साखXया घालून होतात)
येसूबाई : सेनासागर, सांगा आणखी काय करायचे राहले आहे ते । पोरचे एकेक
बोलणे ऐकताना आतeयाला पीळ बसवन
ू जीव तटतटा तुटतो अगद! हं मीच
8फरवू का सुरा हCया मानेव`न? सेनासागर, काय मांडले आहे तुYह हे ?
रायाजी : मासाहे ब, आज माणूसबळ खुंटले Yहणून बा*शंगबळ तुटले!
*शवांगी : राया, या साखXया घात@या खmया पण मी राजाCया राणीसारखी शोभते
तर का रे ?
रायाजी : प1रसाCया Kपशा6ने लोखंडाचे सोने झाले! *शवांगी, आप@या #ीतीचा #वाह
गंगाKव`प झाला; #ेमाCया पोरखेळातल रायाजीची राणी, मरणाचे मोल दे ऊन
मराsयांची महाराणी झाल! माझी *शवगंगा – Pीमहारा¡गंगा झाल!
*शवांगी : राया, मरताना मला भीती वाटे ल का रे ? पण माWया राजेyरCया
रणरं गाला मरणाचा कोण केवा! बाई, बायकांना मरताना भीती वाटते का हो?
अगबाई, तुमCया डोXयांला

पाणी आले! तुYहाला तर मी कशाला :वचारले कुणास

ठाऊक! या अंगठTवर *शवरायांचे नाव आहे आ)ण रायाCया िजवाचा भाव आहे ; मला
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वेडीला एवढे कळले नाह, कU *शवरायांचे नाव तBडी असताना, मला मरायची भीती
ती काय वाटणार?
(नोकर धावत येतो)
नोकर : सेनासागर, माने आले – अगद जवळ आले!
रायाजी : खुशाल येऊ दे त – अगद जवळ येऊ दे त! अरे , हे बघ, मासाहे बांना आता
*शवांगी Yहणावयाचे आ)ण या या आप@या – वेeया #ेमा, आता बोलताना थांबू
नकोस. #ेमाCया बरळSयाला सगXया जगानेच वेeयात काढले आहे ! अरे , या
आप@या मासाहे ब! येसूबाईसाहे ब, kमा करा – माWया मर?या ‘#ेमाचा हा अखेरचा
उमाळा

आहे !

पंड
ु *लका

भेट

परl

आले

गा!’ पण, भराज

पंुड*लकाने,

माता:पतरांची सेवा साधSयासाठT, PीपांडुरंगKव`प परlाला अ¼ावीस युगे :वटे वर
3त©त ठे :वले; महारा¡ाCया माता:पतरांCया नावासाठT; #ेमKव`प परlा, हा रायाजी
तल
ु ा शेवटचा #णाम करत आहे .
(3तला दं डवत घा*लतो. नंतर नोकरांसह माने येतो )
माने : हं, हच येसब
ू ाई! सोयाCया साखXयांनीच अखेर हला दगा दला! काय रे !
ह दस
ु र कोण? तो वेडापीर रायाजी कुठे आहे ? आ)ण तू कोण आहे स?
रायाजी : (तलवार उपसून) तो वेडापीर रायाजी मेला; ह मासाहे बांची दासी *शवांगी;
आ)ण मी कोण हे ह माझी तलमाने : कंगाल, तुझी तलवार राहू दे तुजजवळ; आYहांला ह राजाची राणी हवी
आहे ! हं , चला रे हला घेऊन!
(नोकर *शवांगीला घेऊन जातात)
रायाजी : अहो, मासाहे बांCया बरोबर एखाद असू nा हो! या *शवांगीला तर घेऊन
चला!
माने : राणीचीच दासी करायला यायची आहे . 3तथे ह *शवांगी कशाला यायची
मरायला!
रायाजी : बेवकूब! *शवांगीच यायची आ)ण तीसुा मरायलाच!
(रायाजी काह वेळ *शवांगीकडे पाहत राहतो. तलवारकडे पाहून)
राजेyवर, आपल *शवांगी गेल! आता तुमची आमची जनमगाठ!
येसूबाई : रायाजी –
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रायाजी : मासाहे ब, आwाच सांgगतले – रामांसाचा रायाजी मेला, समशेरपुरता
सेनासागर काय तो आता राहला आहे ! *शवांगीचे पंच#ाण, रायाजीचे दहा #ाण,
वैराणात दाह दशा वे`न टा8कले! रायाजीCया #ेमाशी :पया तुट@या; #ेमाची दोन
पाखरे वण\यात होरपळून मेल! मासाहे ब चला लौकर.
(सव6 जातात. पडदा पडतो)
_________________________________________________________
___
#वेश पाचवा
(Kथळ : तळ
ु ापरू ची मोगल छावणी – तO
ु ं ग. पा. : मांडी घालून पायांवर हात
टाकून बसलेले Pीसंभाजीमहाराज. भोवती साधारण अंधार)
संभाजी : (Kवगत) मरणाचा कोणाला अनुभव नाह Yहणून; पण माझी ह िKथती
Yहणजेच मरण असेल का? काह दसत नाह, काह भासत नाह. :वखारलेले
मKतक सुन झा@यामुळे काह सुचत नाह, आठवत नाह, कळत नाह! जीव जड
झाला आहे आ)ण शरर हलके वारे मोल झाले आहे . मी ज*मनीशी )खळून बसलो
आहे , कU वाmयावर वावरतो आहे हे च उमजत नाह! अरे रे, हे काय झाले! मराsयांचा
राजा मोmयांचा कैद झाला; वाघाची गरब गाय झाल; मदा6चा मातीमोल मुडदा
झाला, हो?याचे न\हते झाले! आता काय \हायचे राहले आहे ? हो, या िज?या
मरणाची जाळती जाणीव अजून बाकU आहे ! मे@या माणसात आ)ण िजवमत
ृ ात
एवढ तफावत असते, कU, मेले@या माणसाला आपण िजवंत असूनह मे@यासारखेच
आहोत अशी जहर जाणीव मुळीच नसते. हे मरण नाह; ह मरणाहून भयाण,
अजून कोणाCयाह अनुभवाला आलेल नाह अशी – मरणाCया नंतरची जीवदशा
आहे ! मग सव6Kवाचा :वसर पाडSयाmया मरणाने, माWया जी:वताचा सुखी शेवट
\हायचा चक
ु ू न तसाच राहला का? सख
ु ाचे मरण तर नाहच, पण मरणाचे सख
ु ह
या कमनशीब संभाजीला पारखे झाले का? (मोsयाने) ूर, कठोर काळा! ये, kणभर
दे वाहून दयाळू होऊन ये आ)ण माWया गXयात आपला बळकट बाहुपाश घाल!
(पाहून) कोण आहे ते?
(साबाजी बरु खा पांघ`न असा येतो व संभाजीराजांचे पाय ध1रतो)
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संभाजी : कोण आहे ? खरोखरच काळपुOष माWया गXयात मगर*मठT मारSयासाठT
धावून आला आहे काय?
साबाजी : राजे, ह आप@या गXयाची काळाची मगर*मठT नाह, पण आप@या
पायाCया चाकराची आप@या पायाशी #ेमाची *मठT आहे .
संभाजी : कोण, साबाजी? ऊठ! तुWया तपोमूतoला या पामरासाठT इत]या क9ात
कशाला पाडलेस? या तुWया नीच धयाची सेवा करSयाची हौस अजून 8फटल
नाह का? माझी आा *शरसामाय करSयापेkा, माझा *शरCछे द करSयाचा इतका
3तटकारा तुला अजून आला नाह का? साबाजी, चल, तुWया pबजलCया एकाच
चमकUने या संभाजीCया 3नजoव दे हाचा नायनाट क`न टाक! दौलतरावाCया
बेइमानाला कंठKनान घालून तW
ु या pबजलनेच पावन केले. पोटCया पोराCया
पापाबvलच पkपाती होऊन मला परकेपणाने ?या पS
ु याईपासून दरू लोटू नकोस.
साबाजी

:

राजा, तल
ु ा

मरण

दे SयासाठT

मी

तW
ु याकडे

आलो

नाह, पण

मराठे शाहसाठT जीवन मागSयाक1रता आलो आहे . चल, हा बरु खा पांघर, हा परवाना
घे – यावर बेगमसाहे बांचा *श]का आहे . हा दाख:वला Yहणजे कुठे ह म{जाव नाह
– हा घे आ)ण इथून बाहे र पड!
संभाजी : आ)ण तू? हा तुOंग Yहणजे बळी *मळSयासाठT काळाने उघडलेला जबडा
आहे !
साबाजी : तुला इथे राहून जे करावे लागणार ते मी करन. तुझे पडेल ते काम
हाने करSयाचा, या तुWया साबाजीचा ह]कच नाह का?
संभाजी : Kवगा6ला कंटाललेले दे व का रे तुमCया मनीमानसी वसतीला उतारा
क1रतात? अमत
ृ ाCया चुळा टाकUत का तुमची रसवंती अवतरत असते? साबाजी,
मेले@याला मारSयात काय मौज आहे बरे ? तुWया भलाईने मला 8कती खाल
पाहावयाला लावणार? तुला येथे काळाCया तBडात लोटून मी चालता होऊ? तुWया
प:व. #ाणांCया मोबद@याने या कवडीमोल शरराचा सांभाळ क`? अरे , अगद
रौरवाचे रहवाशीसुा माWया शेजाराचा 8कळस करतील! साबाजी, संभाजीचे मKतक
अजून मोगलांनी उड:वले नाह! ते ठकाणी आहे . अशा राkसी रतीने वाचSयापेkा
मला मरणाचे मह?व जाKत वाटते.
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साबाजी : लाख मरोत पण लाखांचा पो*शंदा न मरो! राजा, तुWया हुकमाCया
एकेका बोलाबरोबर मोहरले@या झाडांना साबाजी लागतील. )खंडखोmयांत@या दगडांचे
दे व होतील! साबाजी आता मेला काय आ)ण जगला काय! आधीच आखडले@या
नाeयांनी बांधलेले हे शरर बेडीने जखडले तर ?यात काय नुकसान होणार? या
हाडांCया सापXयातून िजवाचे सावज सुटले तर सुखी होऊन जाईल! उलट, तुWया
मूतoकडे सार मराठे शाह डोळे लावून बसल आहे . तुWया:वणे आईभवानीची पूजा
थांबल आहे . या िज?या मुडnाची पायर क`न 3तCया मंदरात पाऊल टाक; नाह
Yहणशील तर या पांढmया केसांची शपथ आहे .
संभाजी

:

साबाजी, अगद

वेडा

न\हे स

का? आईभवानीची

पज
ू ा

बांधायला

तW
ु यासारखी क@पवk
ृ ाची फुले टाकून माWयासारखे 3नजoव दगड का गोळा
करायचे! साबाजी, असे बोलून आता मला लाजवू नकोस! या संभाजीCया छातीने
एकदा दगडांशी धडका द@या, पण आज नस
ु ?या बोलाफुलांनी माझा दल फाटून
जात आहे . माWया हातून आता काय होणार? तो संभाजी मरणावाचून मेला, आ)ण
हा संभाजी िजवावाचून जगत आहे . िजवात जीवपण नाह, दे हात दे हपण नाह,
नुसते संभाजी हे नाव राहले!
साबाजी : राजा, नको रे नको असे बोलू! जे तुWया नुस?या नावी आहे ते आमCया
गावीसुा नाह.
संभाजी : गाव वाहून गेले, नाव राहून गेले. माWया नावाचा डंका वाजतो आहे तो
थोडा झाला का? साबाजी, ने?या पुOषाची जबाबदार मला न कळ@यामुळे मी
मराठे शाह मातीला *मळ:वल; बाळाजी gचट)णसांसारxयांना हwीCया पायांखाल
तुड:वले, आ)ण

कबजीसारxया

कंगालाला

डो]यावर

नाच:वले.

माझे

नाव

ऐक@याबरोबर जातीचा मराठा कानांवर हात ठे वील.
साबाजी : तुझे नाव! रामनामाने नुसते डBगर तरले; पण राजा, तुWया नावाने ,
मराठे शाहCया छ.पतींCया नावाने, नवखंड प
ु ा6देवीCया
ृ वी उ`न जाईल. दग
दtु काळात मेलेले जीव तुWया नावाCया संजीवनी मं.ाने पुहा सजीव झाले असते;
तुWया pबOदावलत@या एकेका बोलाला वेदवा]याची योbयता आहे . तुझे नाव घेऊन
म?ृ युयोगावर बाहे र पडणाराला अमत
ृ ाCया वेळा लाभतील. ऐक, राजा, तुझे नाव नीट
ऐक. गोlाण#3तपालक हंदप
ु दपादशहा Pीमंत छ.पती संभाजी महाराज!
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संभाजी : गोlाण#3तपालक हंदप
ु दपादशहा Pीमंत छ.पती संभाजी महाराज!
नाह, साबाजी, ह माझी 8कताबत नाह! संभाजी हा Yहणजे केवळ रं डीबाज छाकटा!
काशीची गंगा आ)ण रामेyराचा सागर एकवटून छ.पतींनी बांgधले@या रा¡तीथा6ची
– Pीगंगासागराची {याने \य*भचाराCया दवाणखायातल मोर बनवल तो हा
संभाजी! वैराbयाCया वेगाने फडफडSयाmया भग\या झ}eयाला दाOबाजाचे तBड
पुसSयाचा दKतOमाल केला! महार¡ल¤मीCया वैभवाचा जरपटका फाडून ?याची
रांडेसाठT काचोळी केल! साबाजी, माWया नऊ वषा6Cया नावलौ8ककाची इमारत
नीटपणे पहा! gचट)णसाला हwीCया पायांखाल तुडवून 3तचा पाया घातला. मातोPी
सोयराबाई साहे बांना िजतेपणी *भंतीत gचणून 3तCया *भंती उभार@या; ती पातकU
इमारत उं चावता उं चावता कळसाला पोचSयापव
ू oच कोसळून 3तCयाखाल संभाजीचा
चरु ाडा होऊन गेला. साबाजी मी बाहे र पडून लोकांना काय तBड दाखवू? आपला
राजा सट
ु ला असे पाहताच, माझी #जा आपखष
ु ीने दे श सोडून हvपार होईल.
साबाजी, या काळोखातस
ु ा मला तBड लपवावेसे वाटते. खाल पाहन तर हwीCया
पायांनी पाताळापयत गाडलेला बाळाजी प
ु हा ज*मनीतून वर येईल अशी भीती
वाटते.

भोवताल पाहले, तर कोपmयाकोपmयांतून आईसाहे बांचे डोळे माWयाकडे

टवका`न पाहतील. वर पाहले तर *शर]यांची उड:वलेल *शरे

आकाशातून

जयथाCया मKतका#माणे येऊन माWया मKतकावर आदळतील! साबाजी, मी आता
कोणीकडे पाहू? साचा *संह आता अगद भयभीत झाला आहे .
साबाजी : राजा, धीर धर. क@पनेCया काहुराने मराठे शाहचा मोहरा रायगडचा
रणमद6 – jयाला हे कोणाला कसे सांगायचे?
संभाजी

:

रायगडावर

उभा

राहून साmया मराठे शाहला ओरडून सांग, कU
मराठे शाहचा मोहरा नामोहरम झाला; रायगडचा रणमद6 मनाचा नामद6 ठरला.
मातेला मरण दले; #जा Yहणजे पोटCया पोरासारखी – कयेशी \य*भचार केला.

दे वीसारxया पiीचा राkसा#माणे छळ केला. सवाना जाऊन माझा शेवटचा #णाम
सांग. महारा¡ात, महारा¡ाCया राजाला तBड दाखवायला कुठे ह जागा नाह!
आबासाहे बांCया सव6 मराठे वीरांना या संभाजीचा शेवटचा #णाम सांग. आ)ण
सरतेशेवट, महारा¡ल¤मीCया मंगल मंदराला – मराठे शाहCया माहे रघराला –
दkणCया दग
6 े वाला – राजांCया रायबाला – ?या Pीमान ् रायगडाला माझा दं डवत
ु द
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सांग – ?याला हात जोडून सांग, कU संभाजी, मोकळा असता तर तुझा ¥9 केलेला
गंगासागर ?याने अप@या राने आ)ण आसवांनी भ`न काढला असता.
साबाजी : राजा तुWया एका शदासरशी ह मोकळीक तुला *मळणार आहे .
संभाजी : ह मोकळीक! या मोक*ळकUने मी साताजमांचा बांधला जाईन.
साबाजी
साबाजी : महाराज, अशी माझी 3नराशा क` नका! तुमCया पायांवर मKतक ठे वून
माWया पंच#ाणांची शपथ घालून –
संभाजी : साबाजी, असा अ:वचार मी तुला क` दे णार नाह. तू मKतक वाकवायचे
ते माWयापुढे नाह, तर तुWयासारxया सेवकांना खmयाखmु या धनीपणाने साजून
दसणाmया – साबाजी, ती पहा *शवछ.पतींची तसबीर! तो पहा एकेक अKमानतारा
तट
ु ू न ?यांCया #भावळीत शोभू लागला, तो पहा pबरवाडीचा लढव¯या – तो हरडस
मावळचा हरा – साबाजी, या वीरांCया तेजाने माझे डोळे दपून जात आहे त. इकडे
पाहू का 3तकडे पाहू असे मला झाल आहे ; आ)ण साबाजी, ह पहा, माWया राkसी
रागाने मारले@या माणसांची सार भत
ु ावळ जागी होऊन राजांजवळ दाद
मागSयासाठT जमा झाल आहे . मेले@या जीवांनो, kमा करा. तुमCया के:वलवाSया
नजरे ने माझी पातके राजांजवळ सांगू नका! साबाजी, ते पाहा, राजे रागाने
माWयाकडे पाहू लागले!
गोlाण#3तपालक हंदप
ु दपादशहा Pीमंत छ.पती
*शवाजी महाराज, या पात]याला kमा करा. आबा, आप@या चुक@या बाळाला kमा
करा. साबाजी, आबांCया नजरे ची मला भीती वाटते. साबाजी, मी कुणीकडे तBड
लपव?
ू साबाजी, मला सांभाळ रे !
साबाजी : बेटा, असा रडू नकोस! महारा¡ाCया मूतoमंत परामा, तू हंमतीनं
हसायला लाग; तुWयाबरोबर सावरCया फwराफwराला फुलं येऊन ती हसायला
लागतील! तुWया जुया नोकराCया गXयाची शपथ आहे . माWया क1रता एकदा तर
हास पाहू –
संभाजी : (हसून) :वराट संसाराचे हसे झाले, 3तथे काय हसायचे?
साबाजी:
साबाजी: राजा, काय भेसूर हे हसणे! तुWया रडSयापेkाह हे भेसूर आहे ! या
हसSयाकडे पाहले तर माझी Yहाताmयाचीच काय, पण साkात रायगडाचीसुा
कडेकोट कंबर खचून जाईल! राजा, लहानपणीCया मोकXया आनंदाने एकदा हास!
तू चार वषाचा बCचा होतास – डोळे पाSयाने भ`न आ@यामुळे ?या वेळचे गBडस
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बाळ

आज

डोXयांसमोर

दसत

नाह

– *शकारखायात@या

एका

वाघाCया

:पंजmयासमोर तुला खेळवीत असताना माझी नजर दस
ु रकडे लागून तू :पंजmयाCया
जवळ गेलास, ?यासरशी वाघाने तुWया हातावर पंजा मारला. तू जरासा मागे
सरलास; तुWया gचमुक@या हातातून कोवXया राचे ओघळ वाहत होते; पण 3तकडे
तुझे लkसुNदा गेले नाह! मागे सरक@यामुळे 8कं gचत हलणारे कपाळावरचे ते
कुरळे केस, :वजयमुेने लकाकणारे ते gचमणे डोळे , तBडावरची ती लबाड भीती,
वाघाCया गुरकावSयाला वेडावSयासाठT गोल वळ:वलेले ओठ; ?या वेळेस 8कती
मनापासून हसलास! बेटा, तसा एकदा हास पाहू! तुला राजांCया पायाची शपथ –
संभाजी : साबाजी, आबासाहे ब अजून माWयाकडे रागाCया नजरे ने पाहत आहे त.
?या रागाने जळून जाईन अशी मला भीती वाटते. साबाजी, मला सांभाळून घे.
साबाजी, आबांना प
ु हा आठवण क`न दे . ?यांनीच तल
ु ा सांgगतले होते ना –
आबांना Yहणावे, शंभब
ू ाळ अजून हूड आहे ; ?याCयाकडे असे रागाने पाहू नका.
आबासाहे ब, आपण असे रागाने पाहू लागला Yहणजे आप@या या लाड]या
शंभब
ू ाळाने तBड कुठे लपवावे? मी काय क`? आबासाहे ब, अजून तर माWया
बालबुीला रKता दाखवा. आप@यासारxया लोकोwर अवताराला सदगुO रामदासांचा
उपदे श fयावासा वाटला, मग या चुकले@या बाळाला – साबाजी, ती पाहा
Pीसमथाची भ\य मूतo! साmया रा{याCया सनदा काढून आबांनी समथाCया झोळीत
टाक@या. राजाने बैराbयाला भीक घातल. साबाजी, खरा *शtय, खरा सदगुO! हाच
राजसंयास! एकाचा राजसंयास, दस
ु mयाचा योगसयास! दोघांतून मोठा कोण?
(एकदम) साबाजी, लहान तBडी मोठा घास घेतला. आबासाहे ब, आता अजून रागाCया
नजरे ने पाहSयाचे काह कारण नाह. अशा राजसंयासात मला दश6न दे Sयाचा
आपला हे तू समजला. माWया अयोbय मKतकावर आपला िजरे टोप अजून आहे .
?याचा मी अजून संयास केला नाह – थांबा, आबासाहे ब, पाहा, संभाजीवर सूड
घेSयासाठT तळमळणाmया जीवा?Yयांनो, kणभर शांत \हा. साबाजी, तुमCया चरणी
#?यk *शवछ.पतींनी मKतक ठे :वले आहे . PीसमथाCया साkीने आबासाहे बांCया
डोXयांदेखत मराठे शाहचा हा िजरे टोप, साबाजी, छ.पतींCया मKतकKपशा6ने प:व.
झाले@या तुमCया तीथ6Kव`प चरणी अप6ण करत आहे . हा नेऊन, माWया धाकया
भावाCया – सोयराबाईसाहे ब, ऐका – आईसाहे बांCया राजारामाCया – उnाCया तुमCया
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PीराजाराममहाराजांCया मKतकावर ठे वा. शंभूदादाचा राजबाळाला आशीवा6द सांगा.
महारा¡ाCया

महाराजाला

या

कमनशीब

मराsयाचा

रामराम

सांगा.

उnाCया

उगव?या सूया6ला या मावळ?या सय
ू ा6ची शेवटची 8करणे नेऊन पोहोचवा; आ)ण
रायगडCया जुया राजाची न\या राजाला शेवटची एवढच वाणी ऐकवा कU, राजा
Yहणजे जगाचा उपभोगश
Kवामी! रा{यउपभोग Yहणजे राजसंयास!
यास! ना :वtणुः
ू य Kवामी!
थवीप3तः!! .
पgृ थवीप3तः
(िजरे टोप पायांवर ठे वतो. पडदा पडतो)
lाप6णं lह:वl6ाbनौ lणा हुतम ् ।
lैव तेन गत\यं lकम6समाgधना ॥
Pीगीतोप3नष?सु – Pीभगवान ्

समा
***
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