मराठी पस्
ु तके

छत्रपति शिवाजी राजे भोसले
याांचा पवाडा

महात्मा जोततबा फुले

12/27/2013

टं कन:

हर्षला रामाणे

मुद्रितशोधन : आशा दादड
ु े

२
छत्रपति शिवाजी राजे भोसले
याांचा पवाडा
नवीन पुस्तके या सदराखाली या पवाड्याबद्दल माद्रहती दे ताना सत्यदीपपकाकार बाबा

पदमनजी यांनी म्हटले होते, “शशवाजीचा पवाडा” हे पुस्तक रा. जोतीबा गोपवंदराव फुले यांनी
केले आहे . रा. जोतीबांचे नाव पुण्यात प्रख्ययात पु्क

खटपट व ्रमम केले. म्हणनन सरकारने

त्यांस शालजोडी द्रदली. हे गह
ृ स्थ जातीभेदपववेकसार पुस्तकाचे मालक आहे त. ह्या त्यांच्या
पवाड्याची भार्ा साधारण समजण्याजोगी सुलभ आहे . ह्याची शब्दरचना सुंदर आहे .

(पहा: “सत्यदीपपका”, वर्ष ९, अंक ८, ऑगस्ट १८६९).

हा पवाडा शलद्रहताना जोतीरावांनी मुख्ययत: ग्रॅण्ट डफच्या “द्रहस्टरी ऑफ द मराठाज” या

इंग्रजी पुस्तकाच्या पद्रहल्या खंडातील शशव छत्रपतींबद्दलच्या मजकुराचा उपयोग केलेला द्रदसतो.
ग्रॅण्ट डफने कृ्णाजी अनंत सभासदाची बखर, मल्हार रामराव चचटणीसांची बखर, जाव ीची

बखर, काफीखान या टोपण नावाने शलद्रहणार्या मोहम्मद हशीमखान याने ंरं गजेबाच्या
कारककदीसंबंधी शलद्रहलेला ग्रंथ, सय्यद मोईद्दीन पीरजादाने शलद्रहलेला पवजापरन चा इततहास वगैरे

मराठी व फासी साधनांचा उपयोग केलेला आहे . त्यामु े च जोतीरावांनी पवाड्याच्या प्रस्तावनेत
“अततजन
ु ाट यवनी व मेससष ग्रांडफ, मरी वगैरे इंग्रज लोकांच्या बहुतेक लेखी आधारावरून हा
पवाडा केला आहे ” असे म्हटले आहे . चांभारगोंद्याचा सावकार शेर् नाईक पंड
ु े याच्याकडे मालोजी

राजे भोसल्यांनी आपल्याला शम ोलेले िव्य ठे व म्हणन
न ठे वले होते आणण त्यांनी त्याचा उपयोग

त ी खोदण्यात, पवद्रहरी बांधण्यात केला असे ग्रॅण्ट डफने म्हटले आहे . या माद्रहतीचा जोतीरावांनी
वापर केला आहे . शशवाजी राजांनी कफरं गोजी नरसा ा या ककल्लेदारास वश करून चाकणचा
ककल्ला घेतला. त्यांनी सुप्यावर रात्री छापा घालनन बाजी मोद्रहत्यास त्याच्या तीनशे घोड्यांतनशी
ताब्यात घेतले आणण मुसलमान ककल्लेदारास लाच दे ऊन कोंडाणा ककल्ला घेतला. कल्याणचा
सुभेदार मुलाना अहमद (मुल्ला अहमद) याने पवजापुरला पाठवलेला खजजना वाटे त लुटला आणण
आबाजी सोनदे वाने कैद केलेल्या कल्याणच्या सुभेदाराची सन्मानाने पवजापुरास रवानगी केली असे
ग्रॅण्ट डफला वाट पुसतच शलद्रहलेला द्रदसतो. बाजी घोरपड्याने दगलबाजी करून शहाजी राजांना
केलेली अटक, सईबाईचा सल्ला घेऊन शशवाजी राजांनी शहाजहानशी साधलेला संपकष, बाजी

शामराजाचा शशवाजी राजांनी केलेला पराभव, त्यांनी बाजी घोरपडे व चंिराव मोरे यांना कसा धडा
शशकवला त्याची हकीगत वगैरेंचा तनदे श करतानाही जोतीरावांनी ग्रॅण्ट डफचाच आधार घेतलेला
आहे . अफझलखान वधाचे फुल्यांनी केलेले वणषनही ग्रॅण्ट डफने द्रदलेल्या हककगतीशी तंतोतंत

जु ते. पंताजी गोपीनाथ या अफझलखानाच्या ब्राह्मण वककलाने त्याचा पवश्वासघात केला अशी

ग्रॅण्ट डफप्रमाणेच जोतीरावांचीही समजनत होती. त्यामु े पंताजी गोपीनाथासंबंधी त्यांनी “लोभी

ब्राह्मण”, “अधम”, “कफतुर” असे शब्द वापरलेले आहे त, तर अफझलखानास “भो ा यवन”
म्हटले आहे आणण त्याच्या रक्षणासाठी प्राणापषण करणार्या सय्यद बंडाच्या स्वामीतन्ठे ची
जोतीरावांनी प्रशंसा केली आहे . द्रहरडस माव चे बाजी प्रभु दे शपांड,े चाकणचे ककल्लेदार कफरं गोजी

नरसा ा, द्रदलेरखानाशी त्वेर्ाने लढता लढता मत्ृ यनला शमठी मारणारे मुरारबाजी दे शपांड,े कोंढाणा
काबीज करताना धारातीथी पडलेले तानाजी मालुसरे वगैरेंच्या शौयाषबद्दल व स्वामीतन्ठे बद्दल ग्रॅण्ट

डफप्रमाणे जोतीरावांनीही गौरवाने शलद्रहले आहे. शाद्रहस्तेखानाने पण्
ु यातील आपला वाडा कबजात
घेतला असताना त्याच्यावर चढवलेला हल्ला, शमझाष राजे जयशसंगाबरोबरची भेट, आग्रा येथन
न
स्वत:ची केलेली सट
ु का, कनाषटक द्रदजववजय, व्यंकोजीस केलेला उपदे श वगैरे शशवचररत्रातील अन्य
घटनाही जोतीरावांनी ग्रॅण्ट डफच्या इततहासाच्या आधारे च शलद्रहल्या आहे त.

मात्र जोतीरावांनी शलहीलेला पवाडा म्हणजे ग्रॅण्ट डफच्या गद्याला त्यांनी द्रदलेले फक्त
पद्यरूप मानणे चक
ु ीचे होईल. त्यांनी पवाड्याच्या आरं भी रे खाटलेले पा ण्यातील शशवाजीचे चचत्र,

जजजाबाईच्या मुखातनन शशवाजी राजांना ऎकवलेला इततहास, शशवाजी राजांचे त्यांनी पवाड्याच्या

अखेरीस केलेले गुणवणषन हा भाग त्यांचा स्वत:चा असनन त्यासाठी त्यांनी ग्रॅण्ट डफच्या
पुस्तकाचा बबलकुल आधार घेतलेला नाही. दादोजी कोंडदे वासंबंधी ग्रॅण्ट डफने पवस्ताराने शलद्रहलेले
आहे . या उलट “दस
ु रा भ्याला मेला बेत नव्हता पव
न ीचा । दादोजी कोंडदे वाचा ॥ मासा पाणीं खे े

गुरू कोण असे त्याचा ।“ असे तीन चरण शलहनन जोतीरावांनी दादोजी कोंडदे वांची बो वण केलेली
आहे . द्रहंद न धमषपवर्यक लोकसमजुतीवर असलेल्या पवश्वासामु े तसेच धोरण म्हणननही कदाचचत
शशवाजीने प्रतापगडावर भवानी दे वीचे मंद्रदर बांधले असावे आणण रामदास स्वामींचा महापुरुर्

ककंवा अध्याजत्मक गुरू म्हणनन स्वीकार केला असावा असे ग्रँट डफने म्हटले आहे , तर

“लोकपप्रतीकररता करी गुरू रामदासास । राजगडी स्थापी दे वीस ॥“ असे जोतीरावांनी या घटनांचे
स्प्टीकरण द्रदले आहे . शशव छत्रपतींचे कतत्ष ृ व हे त्यांचे स्वत:चे होते, त्याचे ्रमेय रामदास
स्वामींना अगर दादोजी कोंडदे वास दे ण्यास जोतीराव नव्हते.

पवाड्याचे पालुपद “कु वाडी-भुर्ण पवाडा गातो भोसल्याचा । छत्रपती शशवाजीचा” असे

आहे . त्यातील “कु वीडी-भनर्ण” हे वणषन शशवाजी राजांचे की जोतीरावांनी “भनर्ण” या शब्दावर
श्लेर् साधन
न ते स्वत:च्या संदभाषत केले आहे ? भनर्ण या कान्यकुब्ज ब्राह्मण कवीप्रमाणे आपणही
शशवाजीचा पवाडा गाऊन कु वाड्यातील भनर्ण होत आहोत असे जोतीरावांना म्हणावयाचे आहे

असा त्याचा अथष लावण्यात एक अडचण आहे . पवाड्याच्या अखेरीस त्यांनी “जोतीराव फुल्याने
गाईला पनत क्षुिाचा । मुख्यय धनी पेशव्याचा” असा स्वत:चा स्प्ट शब्दात नामतनदे श केलेला
असल्यामु े “कु वाडी-भनर्ण” या शब्दात त्यांनी शशवछत्रपतींचाच गौरव केला आहे अस मानणे
अचधक योवय होईल.

LIFE OF SHIVAJI,
IN POETICAL METRE.
BY

JOTIBA GOVINDRAO PHULE.
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पवाडा
छत्रपतत शशवाजी राजे भोसले
यांचा,

जोती गोपवंदराव फुले यानी
लोकद्रहताथष केला;
तो
मंब
ु ईत
“ओररएन्टल” छापखान्यांत छापपला.
सन १८६९.
हें पस्
ु तक मंब
ु ईत रा० वासद
ु े व बाबाजी नवरं गे, नंबर ३९, का बादे वीचा रस्ता,
यांच्या दक
ु ानीं, व पण्
ु यांत वेता

पेठेंत पस्
ु तककत्याषच्या दक
ु ानीं शम तें . ककंमत
साहा. आणे.

[प्रथमावत्ृ तींतील मख
ु प्ृ टाचे यथामल
न मि
ु ण]

TO THE MEMORY
OF
RAOBAHADUR RAMCHANDRA BALKRISHNAJI

President of Param Hans Sabha,
Late Assistant Commissioner of Customs
And
Justice of the Peace,
This small book is inscribed,
As a mark of Profound Respect
And a Testimoney of Sincere
Affection
By
The Author

[पद्रहल्या आवत्ृ तीतील इंग्रजी अपषणपबत्रका]

कैलासवासी रावबहादरू

रामचांद्र बाळकृष्णजी राणे
परमहां स सभेचे अध्यक्ष,
कस्टम खान्याचे माजी अशसस्टां ट कशमिनर,
आणण

मांबईचे जस्स्टस आफ दी पोस
ह्याच्या स्मरणार्थ
हा लहानसा पवाडा
तयाांच्या कतयाथने
परम प्रीिीने व आदराने
अपथण केला
असे.
मक्काम पणें,
ज्यन
ू , सन १८६९,
[पहहल्या आवतृ िीची अपथणपत्रत्रका]

अभांग
अति महारर्ी क्षत्रत्रयाचा बाळ ॥ यवनाचा काळ त्रेिायगीां ॥१॥
स्वभावें िो िूर रणीां भीडणार ॥ लढे अतनवार दे िासाठ ां ॥२॥
परिरामासीां झोंबें महाबळी ॥ एकवीस वेळीां लागोपाठ ॥३॥
अिा महावीरा म्हणे महाअरी ॥ धाकें र्रर्री द्ववजसूि ॥४॥
बोधी शिऊां नका मोड झाल्यावर ॥ म्हणा माहाआर माांग तयास ॥५॥
शभत्रा सड
ू घेई स्जांककल्या ित्रचा ॥ पि
ू कृिघ्नाचा सपथ जैसा ॥६॥
चचरां जीव आहे आणा पाचारूनी ॥ पाहा िपासूनी जोिीपढें ॥७॥
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प्रस्िावना
शशवाजीराजाच्या ह्या पवाड्याचे आठ भाग केले आहे त. दरएक भागांत पवर्यांतर होऊं नये
ह्या भयास्तव सवष भाग एकसारखे केले नाहींत. अतत जुनाट यवनी व मेससष ग्रांडफ, मरी वगैरे
इंग्रज लोकांच्या बहुतेक लेखी आधारावरून हा पवाडा केला आहे . कुणबी, मा ी, माहार, मांग
वगैरे पाता ीं घातलेल्या क्षेत्रयांच्या उपयोगीं हा पवाडा पडावा असा माझा हे तु आहे . लांबच लांब
मोठाले संस्कृत शब्द मु ींच घातले आहे त. मा ी कुणब्यांस समजण्याजोगी सोपी भार्ा
होण्यापवर्यीं फार ्रमम करून त्यांस आवडण्याजोवया चालीनें रचना केली आहे . जगत्कताष भगवान
सवष जगाचा चा क आणण तोच सवाांचा बुपिदाता आहे . त्यालाच आम्हा शनिांची दया आल्यावरून
त्यानें आपल्या परमपप्रय इंग्रज लें करास राजा करून आम्हां क्षबत्रतांस ब्रह्मराक्षसाच्या दाढें तनन
ओढनन काढण्याकररतां द्रहंदस्
ु थानांत पाठपवलें आहे . व हे दया ु इंग्रज लोक आम्हा गांजलेल्या
अज्ञानी लोकांस खरें ज्ञान शशकवनं लागल्यामु ें ब्राह्मणांनी बनपवलेल्या मतलबी कनटापासनन स्वतंत्र
होण्याचे नेहमीं आमच्या मनांत डोह े होऊं लागले आहे त. ब्राह्मणाच्या कनटापवर्यीं थोडासा येथें
मासला शलद्रहतों; तो येणेंप्रमाणें —
ह्या जगांतील सवष दे शांचे इततहास एकमेकांसीं ताडनन पाहातां या द्रहंदस्
ु थानांत मात्र
ब्राह्मणांनी आपल्यास मोठ्या द्रदमाखाने उं च माननन परभन, कुणबी, मा ी, मांग आणण महार
इत्याद्रद, जातीचे हाडवैरी असल्याप्रमाणें त्यांचा मनापासनन द्वेर् करून त्यांस इतकें नीच
मानण्यांचे कारण काय असावें असें माझ्या मनांत नेहमी घो त होते. यापवर्यीं इतर भार्ेंतील
ग्रंथांवरून व ब्राह्मणाच्या एकंदर शनिांसीं आचरणावरून असें शसि होतें की, ब्राह्मण लोकांचा या
दे शासीं कांहींच संबंध नसतां ब्राह्मणांनीं केव

लोभानें या दे शांत एकाएकीं लागोपाठ हल्ले करून

ज्या ज्या वे ीं जे जे लोक या क्षेत्रीं हल्ल्यामध्यें सांपडले त्यांस कैद करून ब्रह्मराजानें त्या
सवाांचे दास केले व त्यांनी तसेंच चचरका

ब्राह्मणांच्या दास्यत्वांत रहावें म्हणनन पुन्हा त्याच

ब्रह्मानें सत्तेच्या मदानें कायदे करून त्यांची अनेक पुस्तकें करून त्यांत अनेक तर्हे चे भेद करून
ठे वले. नंतर कांहीं द्रदवसांनी वे

पाहनन त्यांस भेद म्हणण्याचें सोडनन वेद म्हणण्याचा प्रचार

घातला असावा. ब्रह्मराजा मरतांच बाकीच्या उरल्या क्षबत्रयांनीं ब्राह्मणांच्या हातीं सांपडलेल्या
बांधवांस ब्राह्मणांच्या दास्यत्वापासनन सोडपवण्यापवर्यीं परशरामाशीं एकवीस वे ां इतके तनकरानें
लढले की त्यांचे अखेर महाअरी असें नांव पडलें व त्या शब्दाचा पुढें महार असा अपभ्रंश झाला व
त्या महाअरी क्षबत्रयांसीं लढतां लढतां परशरामाचे इतके लोक मारले गेले कीं, ब्राह्मणांपेक्षा

ब्राह्मण पवधवा यांचा इतका भरणा वाढला कीं त्यांची नीट रीतीनें व्यवस्था कसी ठे वावी याची
मोठी पंचाईत येऊन पडली. शेवटी अखेरीस ब्राह्मण स्त्रीयांचा पुनपववाह अगदींच बंद केला तेव्हां
थोडेसें लागीं लागल्यासारखें झालें. नंतर दास केलेल्या व महाअरी क्षबत्रयांचा अमयाषद द्वेर् करून
पद्रहल्यास भेद वाचन
न पाहाण्याची मनाई व दस
ु र्याचा स्पशष होऊं न दे ण्याची वद्रहवाट चालन करून
मनस
न ारख्यया इअतर कनर राजांनी मनास मानेल तसीं सड
न घेण्याजोगीं ज्यांत ब्राह्मणांचे फक्त द्रहत
असीं नवीं नवीं कलमें घरांतल्या घरांत बनवनन ग्रंथांचे पोटांत कोंबनन कांहीं कालानंतर दास
केलेल्या सवष क्षबत्रयांस लटकेंच उठपवलें कीं, हे ग्रंथ स्वतां दे वाने शलहनन ठे पवले असे दाखवनन मोठा
धाशमषकपणाचा डौल घालनन त्या दासांच्या मनांतच उत्तरोत्तर बबंबपवण्याची सुरुवात केली. एवढें च
करून स्वस्थ राद्रहले असें नाहीं, पण त्यांनी अखेरीस राद्रहलेल्या शेर्द्वेर्ाचा सपष कल्पन
न त्याचा
बबछाना करून त्यावर सजच्चदानंद नारायणाच्या मनतीस उताणें पाडनन त्याचे बेंबीचा दे ठ बाहे र
ओढनन काढनन त्यांचें शेवटीं कम

करून त्यावर चार तोंडाचा ब्रह्मा बसवनन हा दे वाचा लेंक त्यानें

हे सवष भेद केले, दे वाच्या लें कापुढें कोणाचें काय चालणार अशा नाना प्रकारच्या थोतांडी खोट्या
गो्टी बनवनन दास केलेल्या क्षबत्रयांस ह ु ह ु हे ईश्वरदत्त आहे त म्हणनन, भासवनन शशकवनन त्या
सवष क्षबत्रयांचीं धमाषच्या थापीनें असीं मानसाचीं कणसें करून टाकलीं आहे त हें सवाांस माहीतच
आहे . यापुढें जनाची तर नाहींच, परं तु मनाचीसुिां काडीमात्र लाज न धररतां शुि ब्रह्माच्या
पायापासनन जन्म पावले असें कोठें कोठें ग्रंथांत कोंबनन शलद्रहले आहे . काय पायापासनन शनि पुत्र
प्रसपवणें ही गो्ट लहान अचंब्याची आहे असें माझ्यानें म्हणवत नाहीं ! परं तु जन्म दे णें हा
जस्त्रयांचा धमष असनन शुि ब्रह्मपुरुर्ाच्या पायापासनन मनल जन्मपवण्यानें या जगांत सवषत्र जो
सजृ ्टक्रम चालत आला आहे त्याला बाध येतो. तसेंच चालण्याचें काम पायाचें असन
न त्या
पायापासनन शुि पुत्र जन्मपवला व त्याचप्रमाणें ब्रह्माच्या मुखापासनन ब्राह्मण जन्मपवला असें जर
खरें आहे तर ब्रह्माचें मुख इतर दस
ु रे ततसंबंधी व्यापार करीत होतें असें त्याच्या शश्यमंड ीस
कबनल करावें लागेल. यावरून असें साफ शसि होतें कीं चार घरच्या चार पोरी शम न न घरांतल्या
घरकंु डांत बराच लटक्यामुटक्यांचा खे

खे ल्या. असो, यापवर्यीं जास्ती चचककत्सा करून

फटफजीती करीत बसणें त्यापेक्षां त्यांची क्षमा करून बाकीचें सवष सज्ञ
ु वाचकांकडे सोपपतों. हा
लहानसा प्रयत्न सुज्ञ जनांस आवडल्यास आणखी याच मासल्याचे, पाता ीं घातल्यापनवीं
क्षबत्रयांमध्ये महासुभ्या (म्हसोबा) सारखे महावीर होऊन गेले यांचे पवाडे मोठ्या उल्हासानें सादर
केले जातील.

हा पवाडा एकंदर तयार करते वे ीं माझे लहानपणांचे शमत्र भंडारकर यांनी इतर दस
ु र्या
लोकांसारखा पायांत पाय न घातलतां मला या कामांत नेहमी द्रहंमत दे ऊन वारं वार माझ्या
कल्पना नीट जु ाव्यात म्हणनन बरीच मदत द्रदली. यास्तव मी त्यांचा ऋणी आहें . व रे . बाबा
पदमनजी व गंगाधरशास्त्री या उभयतानी शि
ु करण्यापवर्यीं मदत केली सबब त्यांचा आभारी
आहें .

शिवाजीचा पवाडा
कळवाडी-भष
ू ण पवाडा गािो भोसल्याचा ।
छत्रपिी शिवाजीच ॥
लांगोटयाांस दे ई जानवीां पोषीांदा कूणबयाांचा ।
काळ िो असे यवनाांचा ॥
शिवाजीचा वपिा िाहाजी पत्र मालोजीचा ।
असे िो डौल जाहचगरीचा ॥
पांधरािें एकूणपन्नास साल फळलें ।
जन्नर िें उदयासीां आलें ॥
शिवनेरी ककल्ल्यामध्यें बाळ शिवाजी जन्मलें ।
स्जजीबाईस रतन साांपडलें ॥
हािापायाांची नख बोट िभ्र प्याजी रां गीलें ।
ज्यानीां कमळा लास्जवलें ॥
वर खालीां हटर्या पोटर्या गाांठ गोळे बाांधले ।
स्फहटकापरर भासले ॥
सान कटी शसांहापरी छािी माांस दनावलें ।
नाांव शिवाजी िोभलें ॥
राजहौंसीां उां च मान माघें माांदे दोंदीलें ।
जसा का फणीवर डोले ॥
एकसारखे िभ्र दां ि चमकांू लागले ।
मोिीां लडीां गतिवलें ॥
रक्िवणथ नाजक
ू होटीां हासांू छवपवलें ।
म्हणोन बोबडें बोले ॥

सरळ नीट नाक वविाळ डोळयाां िोभले ।
ववषादें मग
ृ वनीां गेले ॥
नेत्र िीखे बाणी भवया कमठे िाणीले ।
ज्याांनीां चांद्रा हाहटवलें ॥
सांदर वविाळ भाळवटी जावळ लोंबलें ।
करळे केंस मोघीले ॥
आजानबाहू पायाांपेक्षाां हाि लाांबलेले ।
चचन्ह गाहदचें हदसलें ॥
जडावाचीां कडीां िोडे सवथ अलांकार केले ।
धाकटया बाळा लेवववले ॥
ककनखाबी टां कोचें मोिीां घोसानें जडले ।
कलाबिचे गोंडे िोभले ॥
लहान कां ची पैरण त्रबरडी बांद लावले |
डाग लाळीचे पडलेले ॥
हािापायाांचे आांगठे चोखी मखामधी रोळे ।
पायीां घगरां खळखळे ॥
मारी लागोपाठ लार्ाबक्या आकाि िोभले ।
खेळण्यावर डोळे कफरीवले ॥
मजवर हा कसा खेळणा नाहीां आवडलें ।
चचन्ह पाळणीां हदसलें ॥
ठाहीपेटे रडूां लागला सवथ घाबरले ।
पाळण्या हालवूां लागले ॥

धन्य स्जजाबाई स्जनें जो जो जो जो जो केले ।
गािों गीि तिनें केलें ॥

॥ चाल॥
जो जो जो जो जो जो गाऊां, जी जी जी जी स्जजी गाऊां ।
चला वेरळास जाऊां, दौलिाबादा पाहूां ॥
मूळ बाबाजीस ध्याऊां, ककिी आनांदाने गाऊां ।
सरदाराांि उमराऊ, सोबिीस जाधवराऊ ॥
पाटील होिे गाांवोगाऊ, पत्रावरी अिी जीऊ ।
र्ोर ववठोजी नाांव घेऊां, सान मालोजी तयाचा भाऊ ।
दीपाबाई तयास दे ऊां, छां दाजोगा चगिी गाऊां ॥

॥ चाल ॥
मालोजी राजा । िझा बा आजा ॥
यवनी काजा । पाशळल्या फौजा ॥
लाववल्या ध्वजा । माररल्या मौजा ॥
वेळेस मक्का । साधल्या बक्का ॥
ववचारी पक्का । जाधवा धक्का ॥
िेिाप्पा नायका । ठे ववचा पैका ॥
द्रव्याची गदी । चाांभारगोंदी ॥
दे वळें बाांधी । िळीां िी खाांदी ॥

आगळी बवि । गणानें तनचध ॥
शलहहलें ववचध । लोकाांस बोधी ॥
सांधान साधी । जसा पारधी ॥
भववषी भला । कळलें तयाला ॥
साांगोनी गेला । गादी बा िला ॥
उपाय नाहीां जाणोन चाकर झाला यवनाचा ।
शिपाई होिा बाणीचा ॥
खोठ्या दै वा कोण खोडी बेि दे वाजीचा ।
पवाडा गािो शिवाजीचा ॥
कळवाडी-भूषण पवाडा गािो भोसल्याचा ।
छत्रपिी शिवाजीचा ॥१॥
*

*

*

वडील बांध सांभाजीनें लळे परवीले ।
धाकटयासवें खेळले ॥
उभयिाांचें एकचचति िालमीांि गेले ।
फरीगदग्या शिकले ॥
आवडीनें खमठोकी कस्िी पें चानें खेळे ।
पववत्रे दस्िीचे केले ॥
द्वादिवषी उमर आली नाहीां मन धालें ।
घोडी कफरवांू लागले ॥
आट्टल घोडेस्वार भाला बोर्ाटी िीकले ।
गोळी तनिाण साधले ॥

कन्या वीर जाधवाची स्जनें भारर् लावलें ।
पत्रा नीट ऎककवलें ॥
अल्पवयाचे असिाां शिकार करूां लागले ।
मािे कौिक वाटलें ॥
तनतय पिीचा आठव डोंगर द:खाचे झाले ।
घर सविीनें घेिले ॥
छािी कोट करून सवथ होिें साहटवलें ।
मखमद्रे ने फशसवले ॥
चिर शिवाजीनें आईचें द:ख िाडडले ।
वपतयास मनीां तयाचगले ॥
पत्राचे डोळे कफरले मािें भय पडलें ।
हीि उपदे िा योस्जले ॥
मनीां पतिभस्क्ि पिा बागेमधीां नेलें ।
वक्ष
ृ ाछायी बसीवलें ॥
पूवाांचें स्मरण करून तयास न्याहाळीलें ।
नेत्रीां पाणी टपटपलें ॥
या क्षेत्राचे धनी कोणकोणी बडववले ।
साांगिें मळीां कसें झालें ॥
क्षेत्रवासी म्हणोन नाांव क्षत्रत्रय धरले ।
क्षेत्रीां सखी राहहले ॥
ां े दां गेखोर हहमालयीां आले ।
अन्यदे शिच
होिे लपून राहहले ॥

पाठ ां ित्रभौिी झाडी ककिी उपासीां मेले ।
गोमासा भाजून धाले ॥
पाला फळें खाि आखेर िाडपत्रा नेसले ।
झाडी उल्लांघून आले ॥
लेखणीचा धड िीपाया सेनापति केलें ।
मख्य ब्रह्मा नेमलें ॥
बेफाम क्षेत्रत्रय होिे अचक
ू टोळ उिरले ।
कैदी सवाांस केलें ॥
सवथ दे िीां चाल तयाचें गलाम बनीवले ।
डौलानें क्षद्र म्हणाले ॥
मख्या ब्रह्म राजा झाला जानें कायदे केले ।
तयाचे पढें भेद केले ॥
ब्रह्मा मेल्यावर परिराम पांड माजले ।
उरल्या क्षत्रत्रया वपडीले ॥
माहारमाांग झाले ककिी दे िोधडी केले ।
ब्राह्मण चचरां जीव झाले ॥
दे ि तनक्षत्रत्रय झाल्यामळें यवना फावलें ।
सवाांस तयाांहीां वपडीलें ॥
िद्र म्हणिी िम्हा हृदयीां बाण टोचले ।
आज बोधाया फावलें ॥
गाणें गािे ऎक बाळा िझ्या आजोळीां शिकले ।
बोलीां नाहीां मन धालें ॥

॥ चाल ॥
क्षेत्र क्षत्रत्रयाांचें घर, िझे वपि ृ माहावीर ।
सखा नसे तयाांच्या पार, आल्यागेल्याचें माहे र ॥
िीखराकार डोंगर, नानावल्ली िरूवर ।
दरीां खोरीां वाहे नीर, खळखळे तनरां िर ॥
झाडा फलें झाला भार, सगांधी वाहे लहर ।
पक्षी गािी सोळा स्वर, मांजळ
ू वाणी मनोहर ॥
नदी नाले सरोवर, िोभे कमळाांचा भार ।
भूमी अिी काळसर, क्षेत्र दे ई पीका फार ॥
धाव घेिी दां गेखोर, हदला क्षेत्रत्रयास मार ।
दास केले तनरां िर, ब्रह्मा झाला मनीां गार ॥
लोभी मेले येर्ें फार, ववध्वा झाल्या घरोघर ।
उपाय नाहीां लाचार, स्स्त्रया बांदी पाटावर ॥
दसरा झाला शिरजोर, परिा िोबा कठोर ।
मार तयाचा अनीवार, केला क्षत्रत्रयाां सांव्हार ॥
क्षत्रत्रय केले जरजर, भयें काांपे र्रर्र ।
द:ख नाहीां तयाांच्या पार, ठाव नाहीां तनराधार ॥
बह केले दे िापार, बाकी राहह माांगमाहार ।
तन:क्षेत्री झाल्यावर, म्लेंच्छें केलें डोकें वर ॥
आले शसांधनदीवर, स्वार्या केल्या वारोंवार ।
गािें कटावाांि सार, लक्ष दे ई अर्ाथवर ॥

॥ चाल ॥
काबला सोडी । नदाांि उडी ॥
ठे वविो दाढी । हहांदस
ू पीडी ॥
बामना बोडी । इांहद्रयें िोडी ॥
पीांडीस फोडी । दे ऊळें पाडी ॥
चचत्रास िोडी । लेण्यास छे डीां ॥
गौमाांसी गोडी । डकराां सोडी ॥
खांड्यास िाडी । जेजरी गडीां ॥
भांग्यास सोडी । खोडीस मोडी ॥
मूिीस काढी । काबूला धाडी ॥
झाडीस िोडी । लटलीां खेडीां ॥
गडाांस वेढी । लावली िीडी ॥
हहांदस झोडी । धमाथस खोडी ॥
राज्यास बेडी । कािडी काढी ॥
गदथ ना मोडी । कैलासा धाडी ॥
दे ऊळें फोडी । बाांधीिो माडी ॥
उडवी घोडी । कपाळा आढी ॥
मीजास बडी । िाजीम खडी ॥
बरखा सोडी । पतनीस पीडी ॥

गायनीां गोडी । र्ैलीिें सोडी ॥
मािाबोध मनीां ठसिाां राग आला यवनाांचा ।
बेि मग केला लढण्याचा ॥
िान्हाजी मालसरे बाजी पासलकराचा ।
स्नेह येिजी कांकाचा ॥
शमत्राां आधीां ठे वी जमाव केला मावळयाचा ।
परू करी हतयाराांचा ॥
मोठ्या यस्क्िनें सर केला ककल्ला िोरण्याचा ।
ररववला झेंडा हहांदच
ू ा ॥
राजगड नवा बाांधला ऊांच डोंगराचा ।
भ्याला मनीां ववजापरचा ॥
दसरा भ्याला मेला बेि नव्हिा पूवीचा ।
दादोजी कोंडदे वाचा ॥
मासा पाणीां खेळे गरू कोण असे तयाचा ।
पवाडा गािो शिवाजीचा ॥
कळवाडी-भूषण पवाडा गािो भोसल्याचा ।
छत्रपिी शिवाजीचा ॥ २ ॥
जाहागीरचा पैसा सारा लावी खचाथस ।
चाकरी ठे वी लोकाांस ॥
र्ाप दे ऊन हािीां घेई चाकण ककल्ल्यास ।
मख्य केले कफरां गोजीस ॥
र्ोड्या लोकाांसहीि छापा घाली सप्यास ।
कैद पाहा केलें मामास ॥

सप्या सोबि हािीां घेिलें िीनिें घोड्यास ।
करामि केली रात्रीस ॥
मसलमानाां लाांच दे ई घेई कोंडाण्यास ।
शसांहगड नाांव हदले तयास ॥
परां धरी जाई जसा भला माणस
ू न्यायास ।
कैद पाहा केलें सवाांस ॥
गाांव इनाम दे ऊन सवाां ठे वी चाकरीस ।
मारलें नाहीां कोणास ॥
वाटे मधीां छापा घालून लटी खजीन्यास ।
साांठवी राजगडास ॥
राजमाचीां लोहगडीां लढे घेई तिकोण्यास ।
बाकी चार ककल्ल्याांस ॥
मावळयाांस धाडी कोकणीां गाांव लटायास ।
धि
ू थ योजी कफिरू ास ॥
सन्मान कैद्याां दे ई पाठवव वीजापरास ।
मलान्या सभेदारास ॥
ववजापरीां मसलमाना झाला बह त्रास ।
योजना केली कपटास ॥
करनाटकीां पत्र पाठवी बाजी घोरपड्यास ।
कैद िम्ही करा िहाजीस ॥
भोजनाचें तनशमतय केलें नेलें भोसल्यास ।
दग्यानें कैद केलें तयास ॥

र्ेट िहाजी कैदी आणणला ववजापूरास ।
खिी मग झाली यवनास ॥
चचरे बांदी कोठडीमध्यें बांद केलें तयास ।
ठे ववलें भोक वार्यास ॥
िाहाजीला वपडा दीली कळलें शिवाजीस ।
ऎकून भ्याला बािमीस ॥
वपिाभस्क्ि मनीां लागला िरण जायास ।
ववचारी आपल्या स्स्त्रयेस ॥
साजे नाांव सईबाई स्त्री सचवी पिीस ।
िाडा दां डीां दसमानास ॥
स्त्रीची सचना सतय भासली शलहहलें पत्रास ।
पाठवी हदल्ली मोगलास ॥
चाकर झालों िमचा आिाां येिों चाकरीस ।
सोडवा माझ्या वपतयास ॥
मोगल र्ैली गेली र्ेट मसलमानास ।
ठे ववले ककल्ल्यावर तयास ॥
बाजी िामराज काां लाजला जाि साांगायास ।
धरूां पाही शिवाजीस ॥
धेड म्हणावा नाक नाहीां द्यावा कोणास ।
अडचण झाली बखरीस ॥
शसविस बेि गेला नाहीां अांिीां भ्याला स्जवास ।
काळें केलें महाडास ॥

िाहाजीचा बाजी आखेर घेईल बक्षीस ।
हा पाजी मकला जािीस ॥
करनाटकीां आज्ञा झाली िाहाजीस ।
यवन भ्याला शसांहास ॥
वषें चार झालीां शिवला नाहीां कबजास ।
वपिाभस्क्ि पत्रास ॥
चांद्रराव मोर्यास मारी घेई जावळीस ।
दसरे वासोटय़ा ककल्ल्यास ॥
प्रिापगड बाांधी पेिवा केला एकास ।
नवे योजी हद्यास ॥
आपली बाकी काढी धाडी पत्र िगाद्यास ।
चलाखी दावी मोंगलास ॥
रात्रीां जाऊन एकाएकीां लटी जन्नरास ।
पाठवव गडी लटीस ॥
आडमागथ करी हळूच गेला नगरास ।
लटी हतिीघोड्याांस ॥
उां च वस्त्रें, रतनें होन कमिी नाहीां द्रव्यास ।
चाकरी ठे वव बारचगराांस ॥
समद्रिीरीां ककल्ले घेई पाळी गलबिाांस ।
चाकरी ठे वव पठाणास ॥
शसहि पेिव्या आपेि दे ई घई यिास ।
उदासी लाभ शिवाजीस ॥

आबजूलखान िूर पठाण आला वाांईस ।
िोभला मोठा फौजेस ॥
हतिी बारा हजार घोडा तयाचे हदमिीस ।
कमी नाहीां दारूगोळीस ॥
कारकनाला वचनीां हदलें हहांवरें बक्षीस ।
कफतिवले लोभी ब्राह्मणाांस ॥
गोपीनार् फसवी पठाणा आणी एकाांिास ।
चकला नाहीां सांकेिास ॥
मािे पायीां डोई ठे वी लपवी हतयारास ।
बरोबर आला बेिास ॥
समीप येिाां शिवाजी जसा भ्याला व्यार्घास ।
कमी करी आपल्या चालीस ॥
गोपीनार् सचना दे ई भोळया यवनास ।
भ्याला िमच्या शिपायाांस ॥
तया अधमाचें ऎकन शिपाई केला बाजूस ।
लागला भेटूां शिवाजीस ॥
वर भेटभाव वाघनख मारीां पोटास ।
भयशभि केलें पठाणास ॥
पोटीां जखम सोसी केला वार शिवाजीस ।
झोंबिी एकमेकाांस ॥
हािचलाखी केली त्रबचवा मारी ित्रस
ू ।
पठाण मकला प्राणास ॥

स्वामीभक्ि धाव घेई कळले शिपायास ।
राहहला उभा लढण्यास ॥
तयाची धोप घेई शिवाजी बचवी आपल्यास ।
िान्हाजी शभडे बाजूस ॥
दाांिी दाढी चावी िोडी घेई धनी सड
ू ास ।
घाबरें केलें दोघाांस ॥
नाांव सय्यदबांधू साजे िोभा आणी बखरीस ।
लार्ाळी जीवदानास ॥
िान्हास्जला हूल दे ई मारी हाि शिवाजीस ।
न्याहाळी प्रेिीां धण्यास ॥
उभयिाांसीां लढिाां मकला आपल्या प्राणास ।
गेला जन्नि स्वगाथस ॥
छापा घाली मारी करी कैद बाकी फौजेस ।
पठाणपत्र खािा स्स्त्रयेस ॥
चार हजार घोडा लूट कमी नाहीां द्रव्यास ।
दसर्या सरां जामास ॥
अलांकार वस्त्रें दे ई सवथ कैदी जखम्याांस ।
पाठवव ववजापूरास ॥
वचनीां साचा शिवाजी दे ई हहवरें बक्षीस ।
कफिर्या गोपीनार्ास ॥
नाचि गाि सवथ गेले प्रिापगडास ।
उपमा नाहीां आनांदास ॥

॥ चाल ॥
॥ शिवाचा गजर जयनामाचा झेंडा रोववला ॥
॥ क्षेत्र्याचा मेळा मावळयाचा शिकार खेळला ॥
मािे पायीां ठे वी डोई गवथ नाहीां काडीचा ।
आशिवाथद घेई आईचा ॥
आलाबला घेई आवडिा होिा स्जजाचा ।
पवाडा गािो शिवाजीचा ॥
कळवाडी-भूषण पवाडा गािो भोसल्याचा ।
छत्रपिी शिवाजीचा ॥ ३ ॥
*

*

*

लढे राांगणी वविालगडीां घेई पन्हाळयास ।
केले मग िरू खांडणीस ॥
रस्िला जमाना आज्ञा झाली ववजापूररास ।
नेशमला कोल्हापरू ास ॥
स्वार िीन हजार घेई र्ोड्या पायदळास ।
आला र्ेट पन्हाळयास ॥
मार दे ि शिवाजी वपटी कृष्णा पैलिडीस ।
अिी जेर केलें तयास ॥
खांडणी घेि गेला शभडला ववजापरास ।
परि मग आला गडास ॥
राजापर दाभोळ लटी भरी खजीन्यास ।
माि गेली ववजापरास ॥

शसिी जोहरा नेमी मोठ फौज हदमिीस ।
सावांि शसिी कमकेस ॥
बांदोबस्ि करी शिवाजी राही पन्हाळयास ।
करी मग जमा बेगमीस ॥
वारां वार छापे घाली लटी भौंिी मलखास ।
केलें महाग दाण्यास ॥
त्रासानें खवळून वेढा घाली शिवाजीस ।
कोंडडलें गडीां फौजेस ॥
चार मास लोटले शिवाजी भ्याला वेढ्यास ।
योजना करी उपायास ॥
कोंकणामधीां शसिी झोडी रघनार्ास।
उपद्रव झाला रयिेस ॥
पासलकर बाजीराव पडले वाडीस ।
द:ख मग झालें शिवाजीस ॥
शसिी जोहरा तनरोपानें गोंवी वचनास ।
खिाल गेला भेटीस ॥
वेळ करून गेला उरला नाहीां आवकास ।
कच्चा मग ठे वी िहास ॥
शसिीस लाडी गोडी मधीां मान डकलीस ।
गेला र्ाप दे ऊन गडास ॥
शसिीस लाडी गोडी मधीां मान डकलीस ।
गेला र्ाप दे ऊन गडास ॥

शसद्द्या पोटीां खष्याली जाई झोपीां सावकास ।
हयगय झाली जप्िीस ॥
िों शिवाजी पळून गेला पाठ रात्रीस ।
फसववलें मसलमानास ॥
शसिी सकाळीां खाई मनीां लाडू चरमर्यास ।
स्वारदळ लावी पाठ स ॥
चढि होिा खीांड शिवाजी गाांठलें तयास ।
बांदका लावी छािीस ॥
बाजीपरभ मख्य केला ठे वव मावळयास ।
एकटा गेला राांगण्यास ॥
स्वस्वामीला वेळ हदला बाजी शभडला ित्रस
ू ।
हरवी तनतय मोगलास ॥
दोन प्रहर लढे वाट हदली नाहीां तयास ।
धन्य तयाच्या जािीस ॥
मोठ मोगल फौज दाखल झाली साह्यास ।
खवळला बाजी यिास ॥
अधे लोक उरले सरला नाहीां पाउलास ।
पडला परभू भूमीस ॥
िो शिवाजी सखी पोहां चला कान सचनेस ।
अांिी मनी हाच ध्यास ॥
बार गडीां ऎकून सखी म्हणे आपल्यास ।
नीघून गेला स्वगाथस ॥

सय्यद मागें सरे जागा दे ई बाजीरावास ।
पाहून स्वामीभक्िीस ॥
ववजापरीां मसलमान करी ियारीस ।
खासा आला लढण्यास ॥
कराडास डेरे हदले घेई बहूां ककल्ल्याांस ।
वि करी चाचे लोकाांस ॥
दळव्याांसी लढून घेई िांग
ृ ारपरास ।
मारलें पाळे गाराांस ॥
लोकप्रीिीकररिाां करी गर रामदासास ।
राजगडीां स्र्ापी दे वीस ॥
शमष्ट अन्नभोजन हदलें सवाां बक्षीस ।
केली मग मोठ मजलस ॥
िानसेनी भले गवय्या बसवी गायास ।
कमी नाहीां िालस्वरास ॥

॥ चाल ॥
जीधर उधर मसलमानी । बीसशमलाहह हहमानी ॥
सच्चा हरामी िैिान आया । औरां गजीब नाम शलया ॥
छोटे भाइकांू हूल हदया । बडे भाइकी जान शलया ॥
छोटे कांू बी कैद ककया । लोक उसके कफिाशलया ॥
मजला भाई भगाहदया । आराकानमें मारा गया ॥
सगे बापकांू कैद ककया । हकमि सारी तछनलीया ॥
भाईबांदकांू इजा हदया । रयि सब िाराज ककया ॥
मार दे के जेर ककया । खाया वपया रां ग उडाया ॥
आपण होके बेलगामी । शिवाजीकू कहे गलामी ॥
आपण होके ऎिाआरामी । शिवाजीकांू कहे हरामी ॥
बेर हवा करो सलामी । हहांदवाणी गाव नामी ॥

॥ चाल ॥
आदी अांि [न] सवाां कारण ॥
जन्ममरण । घाली वैरण ॥
िोच िारण । िोच मारण ॥
सवथ जपन
ू । करी चाळण ॥
तनतय पाळण । लावी वळण ॥
भूिीां पाहून । मनीां ध्याइन ॥

नाांव दे ऊन । जगजीवन ॥
सम होऊन । करा िोधन ॥
सार घऊन । िोडा बांधन ॥
सरनौबिी डांका हकूम पालेकराचा ॥
घई मजरा िाई [रा] चा ॥
सखसोहळे होिाां िरफडे सावांि वाडीचा ।
पवाडा गािो शिवाजीचा ॥
कळवाडी-भूषण पवाडा गािो भोसल्याचा ।
छत्रपिी शिवाजीचा ॥ ४ ॥
*

*

*

सावांि पत्र शलही पाठवी ववजापूरास ।
मागे फौज कमकेस ॥
बाजी घोरपडा बल्लोळखान येिी साह्यास ।
शिवाजी करी ियारीस ॥
तवरा करून गेला छापा घाली मधोळास ।
माररलें बाजी घोरपड्यास ॥
भाऊबांद माररले बाकी शिपाइ लोकाांस ।
घेिलें बापसूडास ॥
सावांिाची खोड मोडून ठे वी चाकरीस ।
धमकी दे ई पोच्यग्थ यास ॥
नवे ककल्ले बाांधी डागडजी केली सवाांस ।
बाांचधलें नव्या जाहजास ॥

जळीां सैनापिी केले ज्यास भीिी पोच्यग
थ ीस ।
िोभला हिा भांडार्यास ॥
ववजापरू चा वजीर गप्ि शलही शिवाजीस ।
उभयिाां आणलें एकीस ॥
व्यांकोजी पत्रा घेइ िाहाजी आला भेटीस ।
शिवाजी लागे चरणास ॥
िाहाजीचे सदगण गाया नाहीां आवकास ।
र्ोडेसे गाऊां अखेरीस ॥
सखसोहळे झाले उपमा लाजे मनास ।
उणें स्वगी सखास ॥
अपूवथ वस्िू घेऊन जाई ववजापूरास ।
भेट मग दे ई यवनास ॥
पराक्रमी शिवाजी पाळी पाऊण लक्षास ।
साजे यवनी स्नेहास ॥
ववजापूरचा स्नेह होिा लढे मोगलास ।
घेिले बहूिाां ककल्ल्याांस ॥
सवथ प्राांिी लूट धमाळी आणणलें जेरीस ।
घाबरें केलें सवाांस ॥
सांिापानें मोंगल नेमी िाइस्िेखानास ।
जलहद केली घेई पण्यास ॥
चाकणास जाऊन दावी भय कफरां गोजीस ।
फकट मागे ककल्ल्यास ॥

मास दोन लढला घेऊन सवथ फौजेस ।
खान खाई मनास ॥
आखेर दारू घालन
ू उडवी एका बजाथस ।
वाट केली आांि जायास ॥
वारोंवार हल्ले गदी करां पाहे प्रवेि ।
िाईस्िा पठाण पाठ स ॥
मागें पळति सवथ कोणी मातनना हकूमास ।
भीति आांिल्या मदाथस ॥
लागोपाठ मार दे ि हटवव पठाणास ।
खचला खान हहांमिीस ॥
प्राि:काळीां सांिोषानें खालीां केलें ककल्ल्यास ।
दे ई मसलमानास ॥
कफरां गोजीला भेट दे िाां खषी झाली यवनास ।
दे ऊन मान सोडी सवाांस ॥
शिवाजीची भेट घेिाां सन्मान हदला तयास ।
वाढवी मोठ्या पदवीस ॥
कफरां गोजीचें नाांव घेिाां मनीां होिो उल्हास ।
पीढीजाद चाकरीस ॥
ां आले घेऊन मोठ्या फौजेस ।
येिवांिशिग
मदि िाईस्िेखानास ॥
सरनौबि भौिी लटी नगरी मलखास ।
जाळून पाडडला ओस ॥

पाठ लागून मोंगल मारी तयाच्या स्वाराांस ।
जखमा केल्या नेिाजीस ॥
राजगड सोडून राहीला शसांव्हगडास ।
पाहून मोगलसेनेस ॥
स्जजीबाईचे मळचें घर होिें पण्यास ।
खान राही िेर्ें वस्िीस ॥
मराठ्यास चौकी बांदी गाांवाांि शिरण्यास ।
होिा भीि शिवाजीस ॥
लग्नवर्हाडी घसे केला पण्याांि प्रवेि ।
मावळ सोबि पांचवीस ॥
माडीवर जाऊन फोडी एका णखडकीस ।
कळालें घराांि स्त्रीयाांस ॥
िाइस्तयास कळिाां दोर लावी कठड्यास ।
लागला खालीां जायास ॥
शिवाजीनें जलदी गाठूांन वार केला तयास ।
िोडीलें एका बोटास ॥
स्स्त्रपत्राां सोडून पळे पाठ हदली ित्रस
ू ।
शभत्रा जपला जीवास ॥
आपल्या पाहठस दे णें उणें शिपायचगरीस ।
उपमा नाहीां हहजड्यास ॥
सवथ लोकाांसहहि माररलें खानपत्रास ।
परिला शसांहगडास ॥

डौलानें मोंगल भौिी कफरवी िरवारीस ।
दावी भय शिवाजीस ॥
समीप येऊां हदले हकूम सरबतिीस ।
ित्रू पळाला शभऊन मारास ।
करनाटकीां बदली धाडी िाइस्िेखानास ।
मख्य केलें माजमास ॥
राजापरीां जाई शिवाजी जमवी फौजेस ।
दावी भय पोच्यग्ूथ यास ॥
सवथ ियारी केली तनघाला नाशिक िीर्ाथस ।
हल कसी हदली सवाांस ॥
मध्यरात्रीां घेई बरोबर र्ोड्या स्वाराांस ।
दाखल झाला सिेस ॥
यर्ासाांग साहा हदवस लटी िहरास ।
सखी मग गेला गडास ॥
बेदनूराहून पत्र आलें दे ई वाचायास ।
आपण बसे ऎकायास ॥
शिपायाचे बच्चे िाहाजी गेले शिकारीस ।
लागले हरणापाठ स ॥
घोड्या ठें च लागे उभयिाां आले जमीनीस ।
िाहाजी मकला प्राणास ॥
पिी कैलासा गेले कळालें स्जजीबाईस ।
पार मग नाहीां द:खास ॥

भमी धडपडे बैसे रडून गाई गणाांस ।
घेई पढें शिवाजीस ॥

॥ चाल ॥
अिीरूपवान बह आगळा ।
जसा रे खला चचत्रीां पूिळा ॥
सविीवर लोटिी बाळा ।
डाग लाववला कणबी कळा ॥
सविीला कसें िरी टाळा ।
कज्जा काढला पिी मोकळा ॥
खर्या केंसानें कावप का गळा ।
नादीां लागला िबद कोककळा ॥
मख
ू दबथळ राही वेगळा ।
अिी वपकला चचांिेचा मळा ॥
झाला िाहाजी होिा सोहळा ।
मनीां भल
ू ला पाहूनी चाळा ॥
बहचका घेिी जपमाळा ।
जािी दे ऊळा दावविी मोळा ॥
र्ाट चकपाक नाटकिाळा ।
होिी कोमळा जिा तनमथळा ॥
खर्या डांणखणी घाली वेटोळा ।
ववषचब
ां नी दे िी गरळा ॥

झाला सांसारी अिी घोटाळा ।
करी कांटाळा आठ कपाळा ॥
मनी शभऊन वपतयाच्या कळा ।
पळ काढला गेले मािळा ॥
छािीवर ठे वल्या शिळा ।
नाहीां रचला सवि सोहळा ॥

॥ चाल ॥
कमानीवर । लावले िीर ॥
नेत्रकटार । मारी कठोर ॥
सवदागर । प्रीि व्यापार ॥
लावला घोर । साांगिें सार ॥
शिपाई िरू । जना चाकर ॥
मोडक्या धीर । राखी नगर ॥
आमदानगर । ववजापूरकर ॥
मांत्रत्र मरार । घेई ववचार ॥
वेळनसार । दे ई उतिर ॥
धि
ू थ चिर । लढला फार ॥
छािी करार । करी फीिूर ॥
गनगांभीर । लाववांला नीर ॥
होिा लायक । पांडनायक ॥

स्वामीसेवक । खरा भाववक ॥
शसांहगडावर गेला बेि केला ककयेचा ।
बजावला धमथ पत्राचा ॥
रायगडीां जाई राही िोक करी वपतयाचा ।
ित्र होिा आळसाचा ॥
द:खामधी सख बांदोबस्ि करी राज्याचा ।
पवाडा गािो शिवाजीचा ॥
कळवाडी-भूषण पवाडा गािो भोसल्याचा ।
छत्रपिी शिवाजीचा ॥ ५ ॥
*

*

*

सवथ ियारी केली राजपद जोडी नाांवास ।
शिक्का सरू मोिथबास ॥
अमदानगरी नटून पस्ि केलें पेठेस ।
भौिीां औरां गाबादे स ॥
ववजापरू ची फौज करी बहि आयास ।
घेई कोकणपटीस ॥
सावध शिवाजी राजे आले घेऊन फौजेस ।
ठोकून घेई सवाांस ॥
जळीां फौज लढे भौिी मारी गलबिास ।
दरारा धाडी मक्केस ॥
माल्वणीां घेऊन गेला अवचचि फौजेस ।
पकारा घिो मोगलास ॥

जाहाजावर चढवी फौज गेला गोव्यास ।
लटलें बारशिलोरास ॥
जलदी जाऊन गोकणी घेई दिथनास ।
लटलें मोंगल पेठाांस ॥
पायवाटे ने फौज पाठवी बाकी लटीस ।
आज्ञा जावें रायगडास ॥
स्विाां खासी स्वारी आज्ञा लोटा जाहाजास ।
तनघाला मलखीां जायास ॥
मोठा वारा सटला भ्याला नाहीां िफानास ।
लागले अखेर कडेस ॥
ां ास ।
औरां गजीब पाठवी िाजा जयशिग
दसरे हदलीरखानास ॥
ठे ववले मोगल अमीर येऊन पण्यास ।
वेहढलें बहिाां ककल्ल्याांस ॥
मानकरी शिवाजी घेई बसे मसलिीस ।
सचेना काांहीां कोणास ॥
बाजी परभू भ्याला नाहीां हदलीरखानास ।
सोडडलें नाहीां धैयाथस ॥
हे टकरी मावळे शिपाई होिे हदमिीस ।
सांभाळी परां धरास ॥
चाियाथनें लढे गांिवी मोगल फौजेस ।
फरसि हदली शिवाजीस ॥

फार हदवस लोटले पेटला खान इषेस ।
शभडला ककल्ल्या माचीस ॥
दजाथखालीां गेला लागे सरां ग पाडायास ।
योजी अखेर उपायास ॥
हे टकरी मावळे जािी छापे घालण्यास ।
वपडीलें फार मोगलास ॥
मोगलाने श्रम केले बेि नेला शसविस ।
काबीज केलें माचीस ॥
यिस्वी भासले लागले तनभथय लटीस ।
चकले सावधपणास ॥
हे टकर्याांचा र्ाट नीट मारी लटार्यास ।
मोगल हटले नेटास ॥
बाजी मावळयाां जमवी हािीां घेई खाांड्यास ।
शभडून मारी मोगलास ॥
मोगल पळ काढी पाठ हदली मावळयास ।
मदथ पाहा भ्याले ऊांद्रास ॥
लाजे मनीां हदलीरखान जमवी फौजेस ।
धीर काय दे ई पठाणास ॥
सवथ ियारी पन्हा केली परि हल्ल्यास ।
जाऊन शभडला मावळयास ॥
बाजी मार दे ई पठाण खचले हहमिीस ।
हटिी पाहून मदाथस ॥

पराक्रम बाजीचा पाही खान खोच मनास ।
लावीला िीर कमानीस ॥
नेमानें िीर मारी मख्य बाजी परभस
ू ।
पाडडला गबरू धरणीस ॥
सय्यद बाजी िाजीम दे िी घेिी बाजस
ू ।
भोचगिी स्वगी मौजेस ॥
बाजी स्वगीं बसे मावळे हटले बाजस
ू ।
सरले बालेककल्ल्यास ॥
मोगल चढ करिी पन्हा घेिी माचीस ।
धमकी दे िी मावळयास ॥
हे टकरी मारी गोळी फेर हटवव ित्रस
ू ।
पळवी इिानी कोणास ॥
वज्त्रगडाला शिडी लाववली आहे बाजूस ।
वरिी चढवी िोफाांस ॥
चढला मोगल मारी गोळ बालेककल्ल्यास ।
आणले बह खराबीस ॥
हे टकरी मावळे भ्याले नाहीां भडडमारास ।
मोगल भ्याला पाऊसास ॥
मोगल सल्ला करी शिवाजी नेिी मदिीस ।
घिी यवनी मलखास ॥
कलद्रोही औरां गजीब योजी कपटास ।
पाठवव र्ैशल शिवाजीस ॥

शिवाजीला वचन दे ऊन नेई हदल्लीस ।
नजरकैंद करी तयास ॥
धाडी परि सवथ मावळें घोडेस्वाराांस ।
ठववलें जवळ पत्रास ॥
दरबार्या घरीां जाई दे ई रतन भेटीस ।
जोडडला स्नेह सवाांस ॥
दखणें बाहणा करी पैसा भरी हाकीमास ।
गूल पाहा औरां गजीबास ॥
आराम करून दावी िरू दानधमाथस ।
दे ई खाने फकीरास ॥
मोठे टोकरे रोट भरी धाडी मिीदीस ।
जसा का मकला जगास ॥
दानिूर बनला हटवव हातिमिाईस ।
चकेना तनतयनेमास ॥
औरां जीबा भूल पडली पाहन वतृ िीस ।
ववसरला नीट जप्िीस ॥
तनरास कैदी झाला शिवाजी भास मोगलास ।
चढला मोठ्या हदमाखास ॥
वपिापत्र तनजिी टोकरी बदली रोटास ।
बाकी सोपी चाकरास ॥
जलदी करीिी चाकर नेिी टोकरास ।
करामि केली रात्रीस ॥

हदल्ली बाहे र गेले खलें केलें शिवाजीस ।
नेली यस्क्ि शसिीस ॥
मोगल सकाळीां ववचकी दाांि खाई होटाांस ।
लावव पाठ माजमास ॥

॥ चाल ॥
औरां गजीबा धरू दीला । पत्रासवें घोडा चढला ॥
मधीांच ठे वी पत्राला । स्विाां गोसावी नटला ॥
रात्रत्रचा हदवस केला । गाठलें रायगडाला ॥
मािे चरणीां लागला । हळूच फोडी ित्रल
ू ा ॥
स्नेह मोगलाचा केला । दरारा दे ई सवाांला ॥

॥ चाल ॥
है द्राबादकर । ववजापरू कर ॥
कापे र्रर्र । दे िी करभार ॥
भरी कचेरी । बसे ववचारी ॥
कायदे करी । तनट लष्करी ॥
शिवाजीचा बेि पाहून जागा झाला गोव्याचा ।
बांदोबस्ि केला ककल्ल्याचा ॥
वेढा घालून जेर केला शसिी जांस्जर्याचा ।
पवाडा गािो शिवाजीचा ॥
कळवाडी-भूषण पवाडा गािो भोसल्याचा ।
छत्रपिी शिवाजीचा ॥ ६ ॥

*

*

*

शिवाजी िों मसलि दे ई शमत्र िान्हाजीला ।
बेि छाप्याचा सचवीला ॥
िान्हाजीनें भाऊ धाकटा सोबि घेिला ।
मावळी हजार फौजेला ॥
सन्या रात्रीां शसांहगड पायीां जाऊन ठे पला ।
योस्जलें दोर शिडीला ॥
दोरीची शिडी बाांधली शिपाई कमरे ला ।
हळूच वर चडवीला ॥
र्ोडी चाहूल कळली सावध उदे बानाला ।
करी ियार लोकाांला ॥
र्ोड्या लोकाांसवें िान्हाजी तयाांवर पडला ।
घाबरा गडकरी केला ॥
रणीां िान्हाजी पडे मावळे पळिी बाजूला ।
सूयाथजी येऊन ठे पला ॥
धीर मोडक्या दे ई परि नेई सवाांला ।
उगवी बांध सूडाला ॥
उदे बान माररला बाककच्या रजपिाला ।
घिलें शसांहगडाला ॥
गड हािीां लागला िान्हाजी बळी घेिला ।
झालें द:ख शिवाजीला ॥
शसांहगडीां मख्य केलें धाकटया सयाथजीला ।
रप्याचीां कडीां मावळयाला ॥

परां धर माहूली घेई वरकड ककल्ल्याला ।
वपडा जांस्जरी शसद्द्याला ॥
सरि पन्हाां लटी मागीं झाडी मोगलाला ।
मोगल जेरदस्ि केला ॥
कैद करी शिवाजी बाकी उरल्या फौजेला ।
तयाांमधीां अनेक स्त्रीयाांला ॥
सांदर स्त्रीया परि पाठवी नाहीां भाळला ।
लाजवी औरां गजीबाला ॥
सरनौबि वीर पाठवी खानदे िाला ।
िरू केलें चौर्ाईला ॥
जलदी मोगल धाडी मोहबिखानाला ।
दे ई मोठ्या फौजेला ॥
औांढापट्टा घेऊन वेढी साल्हे र ककल्ल्याला ।
चधांगाणा दक्षक्षणेंि केला ॥
गजर उडी घाली सामना ित्रच
ू ा केला ।
मोराबा पठाण पांक्िीला ॥
लढिाां पळ काढी दावी भ्याला मोगलाला ।
जसा खरा मोड झाला ॥
िों मराठे पळिी मोगल गवाथनें फगला ।
आळसानें हढला पडला ॥
गजर सांधी पाहून परि मरडला ।
चराडा मोगलाच केला ॥

बेवीस उमराव पाडले रणभूमीला ।
नाहीां गणिी शिपायाांला ॥
लहान मोठें कैदी बाकी सवथ जखम्याांला ।
पाठवी रायगडला ॥
मोगल वेढा झोडून मार दे ि वपटीला ।
णखदाडी औरां गाबादे ला ॥
रायगडीां तनतय शिवाजी घेई खबरीला ।
गोडबोल्या गोवी ममिेला ॥
एकसारखे औषध पाणी दे ई सवाांला ।
तनवडलें नाहीां ित्रल
ू ा ॥
जखमा बर्या होिाां खलासा सवाांना केला ।
राहहले ठे वी चाकरीला ॥
शिवाजीची कीतिथ चौमलखीां डांका वाजला ।
शिवाजी धनी आवडला ॥
मोगल यवनी शिपायी सोडी चाकरीला ।
हाजरी दे िी शिवाजीला ॥
पोचग्थ यास धमकी दे ई मागे खांडणीला ।
बांदरी ककल्ला वेढीला ॥
मधीांच इांग्रज भ्याला जपे मांबै ककल्ल्याला ।
बनया धमाथ आड झाला ॥
हदल्लीस परि नेलें सलिान माजूमाला ।
दजें मोहबिखानाला ॥

उभयिाांचा बदली खानजाहान आला ।
मख्य दक्षणेचा केला ॥
मोगलाला धरू दे ऊन लटलें मलखाला ।
गोवळकां डीां उगवला ॥
मोठ खांडणी घेई धाकीां धरीां तनजामाला ।
सखें मग रायगडी गेला ॥
मोगलाचे मलखीां धाडी स्वार लटायाला ।
लटलें हबळी िहराला ॥
समद्रकाांठ ां गाांवे लटी घेई जाहाजाांला ।
केले खलें दे साईला ॥
परळी सािारा ककल्ले घेई पाांडवगडला ।
आणणक चार ककल्ल्याांला ॥
॥ चाल ॥
हकूम ववजापरी झाला । सोडडलें बहि फौजेला ॥
द्यावा त्रास शिवाजीला । घ्यावें तयाचे मलखाला ॥
शिवाजी सोडी गजराला । कोंडी आबदल करीमाला ॥
केला माहग दाण्याला । ित्र अिी जेर केला ॥
आजथव करणें शिकला । भोंहदले सैनापिीला ॥
तनघन
ू ववजापरीां गेला । क्रोध शिवाजीस आला ॥
रागाऊन शलहहलें पत्राला । तनषेधी प्रिापरावाला ॥
गजर मनाांि लाजला । तनघून वराडाांि गेला ॥

॥ चाल ॥
आबदल्यानें । बेिम्याांनें ॥
फौज घेऊन । आला तनघून ॥
राव प्रिाप । झाला सांिाप ॥
आला घाईने । गाठ बेिानें ॥
घसे स्विाने । लढे तवेषानें ॥
घेई घालून । गेला मरून ॥
प्रिापराव पडिाां मोड फौजेचा झाला ।
पाठलाग मराठ्याचा केला ॥
िोफ गोळया पोटीां दडिी शभडिी पन्हाळयाला ।
गेले नाहीां िरण ित्रल
ू ा ॥
अकस्माि हां साजी मोहहिा प्रसांगीां आला ।
हल्ला ित्रव
ू र केला ॥
गजर दळ मागें कफरून मारी यवनाला ।
पळीवलें ववजापराला ॥
शिवाजीनें हां साजीला सरनौबि केला ।
मोठा अचधकार हदला ॥
हां त्रबरराव पद सोडलें तयाच्या नाांवाला ।
शिवाजी मनीां सखीां झाला ॥
सेनापिीचे गण मागें नाहीां ववसरला ।
पोिी सव कटां बाला ॥

प्रिापराव-कन्या सून केली आपल्याला ।
व्याही केलें गजराला ॥
कािीकर गांगाभट घाली डौल धमाथचा ।
केला खेळ गारूड्याचा ॥
लटारू शिवाजी लिला धाक गह
ृ फौजेचा ।
खचथ नको दारूगोळीचा ॥
बहरपी सोंग िल
ू ादान सोनें घेण्याचा ।
पवाडा गािो शिवाजीचा ॥
कळवाडी-भूषण पवाडा गािो भोसल्याचा ।
छत्रपिी शिवाजीचा ॥ ७ ॥
*

*

*

ववश्वासू चाकर नेमी मलखीां लटायला ।
शिवाजी कोकणाांि गेला ॥
छोटे मोठे गड घेई बाांधी नव्या ककल्ल्याला ।
जमाव फौजेचा केला ॥
गोंवळकां डी जाई मागून घेई िोफाांला ।
कफिीवलें कसें तनजामाला ॥
करनाटकीां गेला भेटे सावत्रभावाला ।
वाटणी मागे व्यांकोजीला ॥
लोभी व्यांकोजी हहस्सा दे ईना बळासी आला ।
आिेने कफरवी पगडीला ॥
बांधू आज्ञा मोडून गवाथनें हट्टीां पेटला ।
त्रबर्हाडीां रागाऊन गेला ॥

शिवाजीला राग आला कोट छािीचा केला ।
कैदी नाहीां केलें भावाला ॥
िांजोर बाकी ठे वी घेई सवथ मलखाला ।
खडा कानाला लावला ॥
दासीपत्र सांिाजी बांध होिा शिवाजीला ।
करनाटकीां मख्य केला ॥
हां बीरराव सेनापिी हािाखालीां दीला ।
तनघाला परि मलखाला ॥
वाटे मधीां लढून घेई त्रबलरर ककल्ल्याला ।
िेर्ें ठे वी समांिाला ॥
शिवाजीचे मागे व्यांकोजीनें छापा घािला ।
घेिलें स्विाां अपेिाला ॥
जेर झाला व्यांकोजी दे ई उरल्या हहश्याला ।
शिवाजी रायगडी गेला ॥
ववजापरचा साह्य नेई राजे शिवाजीला ।
मोगल मलखी सोडला ॥
मलखीां चधांगाणा धळीस दे ि शमळववला ।
सोडडलें नाहीां वपराला ॥
वाटे मधीां मोगल गाांठ राजे शिवाजीला ।
घाबरा अतििय केला ॥
शभडला शिवाजी मोगल मागें हाटीवला ।
वाट पढें चालूां लागला ॥

दसरी फौज आडवी माहाराज राजाला ।
र्ोडसें िोंड हदलें तिजला ॥
काळया रात्रीां हळच सधरी आडमागाथला ।
धळ नाहीां हदसली ित्रल
ू ा ॥
फौजसिाां पोहां चला पटा ककल्ल्याला ।
फशसवलें आयदी मोगलाला ॥
ववजापरू चा आजथव करी धाडी र्ैलीला ।
आश्रय मागे शिवाजीला ॥
हाांबीरराव मदि पाठवी ववजापराला ।
बरोबर दे ई फौजेला ॥
नऊ हजार मोंगलाांचा पराभव केला ।
ज्यानी मागथ अडीवला ॥
ववजापरीां जाऊन जेर केलें मोंगलाला ।
केला महाग दाण्याला ॥
ित्रल
ू ा वपडा होिाां त्रासून वेढा काढला ।
मोगल शभऊन पळाला ॥
हदल्लीचा परि बोलवी हदलीरखानाला ।
पाठवी िाहाजाहानाला ॥
जलदी करून शिवाजी वळवी पत्राला ।
लाववला नीट मागाथला ॥
िह करून शिवाजी नेिी ववजापरला ।
यवन घेिी मसलिील ॥

शिवाजीचे सोवळें रचलें नाहीां भावाला ।
व्यांकोजी मनीां दचकला ॥
तनरास मनीां होऊन तयागी सवथ कामाला ।
तनरा सांन्यासी बनला ॥
शिवाजीनें पत्र शलहहलें बांध व्यांकोजीला ।
शलहहिों पत्र अर्ाथला ॥
वीरपत्र म्हणवविाां. गोसावी कसे बनला ।
हहरा काां भ्याला कसाला ॥
आपल्या वपतयाचा ठसा कसा जलदी वीटला ।
मळावाांचन
ू काटला ॥
कतनष्ट बांध माझ्या लाडक्या पाठ साह्याला ।
िम्ही काां मजवर रसला ॥
बोध घ्या िम्ही माझा लागा प्रजापालनाला ।
तयागा ढोंगधिोर्याला ॥
मन उतिम कामीां जपा आपल्या फौजेला ।
सांभाळा मळ आब्रूला ॥
कीतिथ िझी ऎकांू यावी ध्यास माझ्या मनाला ।
तनतय जपिों या जपाला ॥
कमी पडिाां िम्ही कळवा माझ्या लोकाांला ।
सोडा मनच्या आढीला ॥
सबोधाचें पत्र ऎकिाां ििीवर आला ।
व्यांकोजी लागे कामाला ॥

शिवाजीला रायगडीां गडघी रोग झाला ।
रोगानें अिी जेर केला ॥
तयाचे योगें नष्ट ज्वर फारच खवळला ।
शिवाजी सोसी द:खाला ॥
यवनीां ववरास शभडिाां नाहीां कचमला ।
शिवाजी रोगाला भ्याला ॥
सिि सहा हदवस सोसी िापदहाला ।
नाहीां जरा बरळला ॥
सािव्या हदविीां शिवाजी करी ियारीला ।
एकटा पढें आपण झाला ॥
काळाला हूल दे ऊन स्विाां गेला स्वगाथला ।
पडले सख यवनाला ॥
कूळवाडी मनीां खचले करिी िोकाला ।
रडून गािी गणाांला ॥
॥ चाल ॥
महाराज आम्हासीां बोला । धरला काां िम्ही अबोला ॥
मावळे गडी सोबिीला । शिपाई केले उघड्याला ॥
सोशसलें उन्हािान्हाला । भ्याला नाही पाउसाला ॥
डोंगर कांगर कफरलाां । यवन जेरीस आणला ॥
लटलें बहि दे िाांला । वाढवी आपल्या जािीला ॥
लढवी अचाट बिीला । आचांबा भमीवर केला ॥

बाळगी जरी सांपतिीला । िरी बेिानें खचथ केला ॥
वाांटणी दे ई शिपायाांला । लोभ द्रव्याचा नाहीां केला ॥
चिर सावधपणाला । सोडडलें आधीां आळसाला ॥
लहान मोठ्या पागेला । नाहीां कधीां ववसरला ॥
राजा क्षेत्र्याांमध्यें पहहला । नाहीां दसरा उपमेला ॥
कमी नाहीां कारस्िानीला । हळूच वळवी लोकाांला ॥
यक्िीनें बचवी जीवाला । कधीां शभईना सांकटाला ॥
चोरघरिी घेई ककल्ल्याला । िसेंच बाकी मलखाांला ॥
पहहला झटे कफिराला । आखेर करी लढाईला ॥
यिीां नाहीां ववसरला । लावी जीव रयिेला ॥
टळे ना रयि सखाला । बनवी नव्या कायद्याला ॥
दाद घेई लहानसानाची । हयगय नव्हिी कोणाची ॥
आकृिी वामनमिीची । बळापेक्षाां चपळाईची ॥
सरे ख ठे वण चेहर्याची । कोंहदली मद्रा गणरतनाची ॥

॥ चाल ॥
शभडस्ि भारी । साबडा घरीां ॥
वप्रय मधरी । भाषण करी ॥
मोठा ववचारी । वचथड करी ॥
झटून भारी । कल्याण करी ॥

आप्ि सोयरीां । ठे वी पदरीां ॥
लाडावरी । रागावे भारी ॥
इांग्लीि ज्ञान होिाां म्हणे मी पत्र क्षेत्राचा ।
उडवी फट्टा ब्रह्माचा ॥
जोिीराव फल्यानें गाईला पि क्षद्राचा ।
मख्य धनीां पेिव्याचा ॥
स्जजीबाईचा बाळ काळ झाला यवनाचा ।
पवाडा गािो शिवाजीचा ॥
कळवाडी-भूषण पवाडा गािो भोसल्याचा ।
छत्रपिी शिवाजीचा ॥ ८ ॥

— समाप्ि —

अभांग
सतिा िझी राणीबाई । हहांदस्र्ानीां जागि
ृ नाहीां ॥ १ ॥
स्जकडे तिकडे ब्राह्मणिाई । डोळे उघडूनी पाहीां ॥ २ ॥
खेडग
े ाांवीां कळकणी । आहे लेखणीचा धणी ॥ ३ ॥
माहालामध्यें महालकरी । जसा अष्ट अचधकारी ॥ ४ ॥
यमवि मामलेदार । िद्रा शिक्षा अनीवार ॥ ५ ॥
धि
ू थ चचटणणसाांचे पढें । काय कलकटर बापडें ॥ ६ ॥
रे ववन्यची दप्िरदारी । ब्राह्मण ककिी अचधकारी ॥ ७ ॥
चहूांकडे भटभाई । कणबयाची दाद नाहीां ॥ ८ ॥
जोिी म्हणे धाव घेई । दष्टापासूनी सोडवीां ॥ ९ ॥

—समाप्ि—

