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अनुक्रमणिका 

णनवेदन 
 

रे्ल्या हपढीतील एक थोर समाजस धारक, हवचारवंत आहि हनर्भिड हवचाराचें पत्रकार म्हिून 
प्रबोधनकार ठाकरे याचें नाव सवुपहरहचत आहे. पत्रकार म्हिून त्यानंी “प्रबोधन” मधून आपल्या हहद  
समाजातील ज न्या द ष्ट रूढी, अंधश्रद्धा, जातीिेद आहि या सवांच्या पाठीमारे् असलेल्या विशु्रेष्ठत्वाच्या 
कल्पना यावर अर्दी घिाघाती प्रहार केले. म्हिूनच के. सी. ठाकरे या नावापेक्षा “प्रबोधनकार ठाकरे” 
हेच त्याचें नाव अहधक पहरहचत झाले. 
 

पि ठाकरे याचं्या व्यक्ततमत्वाला आिखीही काही पैलू होते. ते केवळ समाजस धारक आहि 
तेजस्वी हवचाराचें पत्रकार नव्हते. ते स्वतः उत्तम लेखकही होते आहि त्याचं्या लेखनाला कहवत्वाचाही 
स्पश ुहोता. प्रारंिीच्या काळात त्याचंा “नाटक” आहि प्रत्यक्ष रंर्िमूी याचं्याशी हनकटचा संबंध आला होता. 
समाजस धारिेचा ध्यास घेऊन त्यानंी अनेक नाटके हलहहली. त्या नाटकाचें आजच्या नव्या हपढीला स्मरि 
नसले तरी अन्यायावर प्रहार करिारा नाटककार या िहूमकेतूनच त्यानंी हे लहलत-लेखन केले. ही नाटके 
कोित्या नाटक-कंपनीने रंर्िमूीवर आिली आहि त्याचें हकती प्रयोर् होऊ शकले हा सवु तहतहास आता 
प रेसा उपलब्ध नसला तरी ही नाटके केवळ करमिूकप्रधान नव्हती हे हनःसंशय! “टाकलेलं पोर” या 
महािारतातील किाच्या जीवनावर आधारलेल्या नाटकात त्यानंी जातीसंस्था, विहुवषमता यावर कठोर 
प्रहार केले आहेत. “सीताश द्धी” या नाटकातदेखील रामाने केलेला सीतात्यार् आहि हतच्यावर घडलेला 
अन्याय त्यानंी नाट्यरूप केला आहे. “खरा ब्राम्हि” या नाटकाचे कथानक संत एकनाथ याचं्या 
जीवनातील महत्त्वपूि ुघटनावंर आधारलेले आहे. त्यातून त्यानंी अस्पृश्योद्धाराचा प्रश्न अत्यंत कळकळीने 
तत्कालीन समाजाप ढे माडंला. द ष्ट रूढी, अंधश्रद्धा, पोथीहनष्ठा आहि विशु्रेष्ठत्वाचा अहंकार याम ळे 
सामान्य माि सकीलादेखील आपला समाज कसा पारखा झाला आहे याचे हचत्रि िेदक शलैीत 
प्रबोधनकारानंी या नाटकातून केले आहे. 
 

आज हवस्मृतीत रे्लेल्या या ज न्या काळातील साहहत्याचे पहरशीलन करीत असताना 
प्रबोधनकाराचंी समाजस धारिेबद्दलची आस्था आहि कळकळ जशी प्रत्ययाला येते तशीच त्याचं्या िेदक, 
हतखट आहि क्वहचत प्रसंर्ी उपहासवर् ुलेखिीचाही आपल्याला प्रत्यय येतो. “खरा ब्राम्हि” नाटकातील 
त्याचंी पदेही प्रासाहदक असल्याचा उल्लेख प्रस्तावनेत श्री. प्रिाकर पिशीकर यानंी केलाच आहे. संपादक 
श्री. पढंरीनाथ सावतं यानंी मोठ्या पहरश्रमपूवुक हे साहहत्य संकहलत केले आहि आजच्या हपढीला 
प्रबोधनकाराचं्या या वेर्ळ्या पैलूची ओळख करून हदली या 

 
बद्दल महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळ त्याचें मनःपूवुक ऋिी आहे. मंडळाला हे महत्त्वपूिु 

नाट्य लेखन या हतसऱ्या खंडाच्या रूपाने प्रहसद्ध करण्यात म्हिूनच आज आनंद होत आहे. 
 
वषपु्रहतपदा, १९९९. द. मा. णमरासदार, 
१८ माचु, १९९९. अध्यक्ष, 
 महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ. 
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प्रस्िावना 
 

॥ केशवाय नमः ॥ 
–प्रभाकर पिशीकर 

 
णवसाव्या शतकात महाराष्ट्रात जी काही वैहशष्ट्ट्यपूि ु व्यततीमत्व हनमाि झालीत्यापैकी एक 

धर्धर्तं आहि सळसळतं व्यक्ततमत्व म्हिजे कै. केशवराव हसताराम ठाकरे. अवाचीन महाराष्ट्राच्या 
सामहजक जाहिवा ज्यानंी समृद्ध केल्या, त्या जाहिवा ज्यानंी सातत्याने आहि प्रामाहिक प्रयत्न करून 
हवस्तारल्या त्यापैकी एक अग्रिी म्हिजे कै. के. हस. ठाकरे. आपल्या ‘प्रबोधन’ या हनयतकाहलकाच्या 
माध्यमातून सामाहजक समस्यावंर, अंधश्रदे्धवर, हिक्ष कशाहीवर आहि अस्पशृ्याचं्या जहटल प्रश्नावंर 
सातत्याने कठोर िाषेत टीका करून त्यानंी आपल्या या स स्त समाजाला खडबडून जार्ं करण्याचा उपक्रम 
केला. ज्या काळातं वृत्तपत्राचें संपादकच मालक असत आहि आपलं नाव ते मोठ्या अहिमानानं पहहल्या 
पानावर ठळक अक्षरातं छापीत असत. आपल्या मताचंा हनर्भिड ठसा त्या वृत्तपत्रावर उमटवीत असत त्या 
काळातलं ‘प्रबोधन’ हे एक दखलपात्र वृत्तपत्र आहि कै. के. हस. ठाकरे हे त्याचे एकमेव 
संपादक.कालातंरानं त्याचंी ‘के. हस.’ ही आद्याक्षरं र्ळून पडली आहि ‘प्रबोधनकार ठाकरे’ या नावानेच ते 
अजरामर झाले! 
 

वयात आल्यापासूनच प्रबोधनकारानंी लेखिी हातात धरली आहि अखेरपयंत वरे्वरे्ळ्या 
हवषयावंर हलहहतच राहहली. लोकहहतवादी आहि आर्रकराचं्या सामाहजक स धारिाचंा त्यानंी पाठप रावा 
केला. महात्मा ज्योहतबा फ ल्यांच्या समतावादी आहि आक्रमक हवचाराचंा यथाशतती प्रचार केला, महर्भष 
शाहू महाराजाचं्या बह जनसमाजाच्या क्रातंीत सहिार्ी झाले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकराचं्या 
अस्पृश्योध्दाराच्या उठावात सक्रीय िार् घेतला. कमुवीर िाऊराव पाटलाचं्या रयत हशक्षि संस्थेच्या 
बीजरूपी कल्पनेला आप लकीच ं खतपािी घातलं. आपल्या माफक उत्पन्नात क ट ंबाच्या हकमान र्रजा 
िार्वायला न हवसरता, प्रबोधनकार आपल्या लेखिीच्या आहि वािीच्या सहाय्यानं वरे्वरे्ळ्या सामाहजक 
आघाड्ावंर कायम धडधडत राहहले. वाचन, मनन, हचतन आहि लेखनातं आकंठ ब डालेल्या 
प्रबोधनकाराचंी हवहवध हवषयावंरची गं्रथसंपदा आहि त्यासाठी त्यानंी व्यसनी मािसाच्या आसततीने केलेली 
गं्रथ खरेदी आहि वाचनतर थक्क होण्यासारखं आहे. त्याचंी ‘जीवनर्ाथा’ म्हिजे त्याचं्या आय ष्ट्यातल्या 
स रस आहि चमत्काहरक र्ोष्टींच्या माध्यमातून उलर्डत जािारा अवाचीन महाराष्ट्राचा सामाहजक 
तहतहास आहे. तर त्याचं ं ‘रंर्ो बापूजी’ म्हिजे, िल्या िल्या तहतहासकारानंीस द्धा अचहंबत व्हाव ं असा 
मराठ्याचं्या तहतहासाच्या अखरेच्या पवाचा अस्सल ऐहतहाहसक दस्तऐवज आहे. धमुशास्त्रापासून 
समाजशास्त्रापयंत अनेक हवषयावंर अभ्यासपूि ु आहि हववचेक गं्रथ हलहहिाऱ्या प्रबोधनकारानंा मराठी 
साहहत्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा बह मान लाि ू नये ही मोठी खेदाची बाब आहे! परंत  असले सन्मान 
हमळहवण्यासाठी आपल्या तत्त्वानंा शाक्ब्दक म रडही घालण्याततके प्रबोधनकार बोटचेपे नव्हते आहि 
म्हिूनच ते संमेलनाचे अध्यक्ष होऊ शकले नाहीत हाच त्यांचा बह मान आहे! अश्या या चाकोरीबा  
साहहत्यकाच ं समग्र साहहत्य प्रकाहशत करण्याच्या महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाच्या 
हनियुाच ं मनापासून अहिनंदन. एखाद्या चौकात त्याचंा प तळा उिारण्यापेक्षाही आहि एखाद्या रस्त्याला 
त्याचं ं नावं देण्यापेक्षाही हे प्रबोधनकाराचं ं उहचत स्मारक ठरिार आहे. शब्दकळेचा स्वामी, प ढील 
हपढ्ासंाठी शब्दकळेतच उपलब्ध करिं हेच त्या शब्दकळाकाराचं िा!य!! 
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प्रबोधनकाराचं्या गं्रथाचें २ खंड एव्हाना प्रकाहशत झाले आहेत. प्रस्त तचा हा हतसरा खंड त्याचं्या 
नाटकाचंा,  ा नाट्यखंडाची प्रस्तावना मी हलहावी असा प्रस्ताव, प्रबोधनकाराचें एक िाहवक कल्यािहशष्ट्य 
आहि या संपादक सहमतीचे हनमंत्रक, ‘मार्भमक’ साप्ताहहकाचे कायुकारी संपादक श्री. पढंरीनाथ सावंत 
यानंी माझ्यासमोर ठेवला आहि मी ताडमाड उडालोच. ‘तये मराठीहचये नर्री’ प्रस्तावनेला खूप महत्त्व 
आहे. अनेक गं्रथाचं्या प्रस्तावना मूळ गं्रथापेक्षाही सरस उतरल्या आहेत आहि अनेक साहहक्त्यक याचं्या 
मौहलक गं्रथापेक्षाही त्यानंी ततराचं्या गं्रथानंा हलहहलेल्या प्रस्तावनासंाठी जास्त प्रहसद्ध आहेत. या माहलकेत 
प्रकाशीत झालेल्या प्रबोधनकाराचं्या चहरत्रगं्रथाला कै. धनंजय कीर या ख्यातकीतुचहरत्रलेखकाची तर ‘रंर्ो 
बापूजी’ या तहतहास गं्रथाला डॉ. अ. रा. क ळकिी या जानेमाने तहतहासतज्ञाची प्रस्तावना लािली आहे. 
याच न्यायाने नाटकाचं्या खंडाला नाटतयाची प्रस्तावना म्हिून माझी हनवड करण्यात आली असली तरी मी 
शब्दर्ंरे्च्या पलीकडच्या तीरावरचा प्रवासी आहे हे ध्यानात घेि ं आवश्यक आहे. हनर्भमतीच्या आहि 
िहूमकेच्या दृष्टीने एखाद्या नाटकाचा अभ्यास करि ंवेर्ळं आहि प्रस्तावना हलहहण्याच्या दृष्टीन आवश्यक 
असिारी वाङ्मयीन शास्त्रीय दृष्टी असि ं वरे्ळं. नाटक ही एकमेव जीवनहनष्ठा यापहलकडे माझ्याकडे 
कोितंही अहधष्ठान नाही याची मला प रेपूर जािीव आहे. परंत  मी नकारासाठी तोंड उघडण्यापूवीच माझ्या 
हातात प्रबोधनकाराचंी ५ नाटकं कोंबनू ‘पषृ्ठाचंी मयादा नाही. वळेेच ं बंधन नाही’ अस मला स नावनू 
पढंरीनाथ सावतं अंतधानपावले! ते अंतधान पावले तरी त्यानंी माझ्या हातात ठेवलेली नाटकं मला माझ्या 
जबाबदारीची जािीव करून देत होती. यथाकाल मी ती वाचली आहि माझ्या प्रहतहक्रया मी शब्दबद्ध करीत 
आहे. नाट्याचा उत्कषु-अपकषु, प्रवशेाचंी आहि अंकाचंी नाट्यपहरिामाच्या दृष्टीन होिारी माडंिी, 
स्विावरेखाटन वरै्रे वरै्रे शास्त्रीय जंजाळात न र् रफटता मी फतत नाट्यावलोकन करिार आहे. हे 
नाट्यावलोकन करीत असताना प्रबोधनकाराचं ंअन्य साहहत्यही मी वाचल. मला अज्ञात असलेल्या त्याचं्या 
अनेक पैलंूच ं हवश्वरूपदशनु मला घडलं. मी अिाहवतपिे त्याचं्यासमोर नतमस्तक झालो आहि म्हिूनच 
माझ्या या हकहचत िाव क अंर्ान घडिाऱ्या नाट्यावलोकनाला मी “केशवाय नमः!” म्हिून स रुवात करीत 
आहे. 
 

प्रबोधनकार ऐन हवशीत असतानाच सारं्लीकर स्त्री नाटक मंडळी आपले खेळ करण्यासाठी 
त्याचं्या जन्मग्रामी पनवेलीस आली होती. आय ष्ट्यात प ढे काय करायच ंहे नक्की ठरलं नसलं तरी आपल्या 
लेखिीची ताकद तरुि केशवरावानंा समजली होती. त्या उत्साहाच्या िरातं त्यानंी एक नाटक हलहहलं 
आहि त्या नाटकाच ंवाचन त्या नाटक मंडळीत झालं. पहहल्याच बैठकीत नाटक पसंत पडलं म्हिजे ते 
नाटक नाकीडोळी नीटस असलं पाहीजे. या नाटकाच्या व्यवहारापोटी बयािा रक्कम म्हिून पन्नास रुपये 
हखशात ख ळख ळवतच केशवराव घरी परतले. याच नाटकमंडळीबरोबर मास्तर म्हिून जाण्याची संधी 
त्यानंा हमळाली. घरातल्या थोरामोठ्याचं्या आहशवादानं आहि र्ावातल्या क टाळाचं्या “राडंाचं्या कंपनीत 
रे्ला” अशा शलेतया आहेराच्या बळावर केशवरावानंी नाटक मंडळीत पाऊल ठेवलं. त्या नाटक मंडळीत 
त्याचं पाऊल क्स्थरावलं नाही पि अनेक नाटकमंडळ्याचंी हबऱ्हाडं बदलत अखेर ते “स्वदेशहहतहचतक” 
या नामाहंकत मंडळीत क्स्थरावलं. याच मंडळीत त्याचंा जन िाऊ हनबकरासंारख्या हनष्ट्िात 
नाट्याहिनयहशक्षकाचा अकृहत्रम स्नेह लािला. कृष्ट्िराव र्ोरेंसारख्या अहिजात र्ायक नटाचा स रेल 
सहवास हमळाला आहि “र् रुिाम् र् रु” असलेल्या श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकराचंी रसीली साहहक्त्यक मतै्रीही 
लािली. ‘स्वदेशहहतहचतक’ मंडळीच्या अमरावती येथील छाविीत म क्कामाला असताना केशवरावाचं ं
पहहलं ‘सीताश द्धी’ हे नाटक प्रकाहशत झालं. कोित्याही नाटकाचा रंर्िमूीवर प्रयोर् होण्यापूवी त्या 
नाटकाच प स्तक प्रकाहशत करण्याचा त्यावळेी प्रघात नव्हता त्याअथी या नाटकाचे खेळ स रू झाले असले 
पाहहजेत, असा तकु करायला साधार वाव आहे. परंत  ते कोित्या नाटकमंडळीने केलं, कोिी िहूमका 
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केल्या, हकती प्रयोर् झाले. प्रयोर् कसे झाले याचा तपशील मात्र क ठंच हमळत नाही. नाटकाच्या प्रस्तावनेत 
‘एकदोन नाटक मंडळ्याचं्या तालमीत तावनूस लाखून हनघालेली रंर्ावृत्ती’ असा उल्लेख आहे. म्हिजे हे 
नाटक तालमीत घेतल रे्लं होतं. त्यातील प्रत्येक पदाच्या डोतयावर ते पद कोित्या र्ाण्याच्या चालीवर 
म्हिायच ं याचारार्ासकट आहि वृत्तासकट उल्लेख आहे. म्हिजे त्या अवस्थेपयंत तालीम रे्ली होती. 
प्रत्येक प्रवशेाच्या स रूवातीला स्थळहनदेश आहे. नादंी-मंर्लाचरिापासून तो थेट िरतवातयापयंत घेऊन 
जािाऱ्या या पहरपूिु नाटकाचा प्रयोर् मात्र झाला की नाही हा एक संशोधनाचा म द्दा आहे. 
 

‘सीताश द्धी’ हे नाटक रामायिाच्या रामरावि य द्धावर, सीताम ततीवर आहि नंतर सीताश द्धीच्या 
कथािार्ावर बेतलेलं आहे. त्या काळाच्या र्रजेप्रमािे नाटक मोठं आहि ५ अंकात हविार्लेलं बह प्रवशेी 
आहि अथातच बह पात्री आहे. मूळ कथानकात कल्पनाहवलासाच्या जार्ा सोडल्यास नाटककारानं 
कोितंही स्वातंत्र्य घेतलेल नाही. त्यानंतर याच कथािार्ावर आधारलेल्या आध हनक नाटकात प्रि  
रामचदं्राला सीता जाब हवचारते, उर्भमला लक्ष्मिाला वातताडन करते, अनायु जम्बकू आर्ंत कपिे 
कथानकात घ सून रामाची हजेरी घेतो. पि केशवराव तसं काही करीत नाहीत. अहतशय सरळ सोप्या आहि 
प्रासाहदक िाषेत ते आपला कथािार् माडंतात. हे प्रायः य द्धनाट्य असल्याकारिाने उियपक्षाचें योदे्ध, 
सेनानी आहि अन्य र्ोतावळा, राजहस्त्रया आहि दासींच्या घोळतयासह तथं वावरतो. मारुती आहि 
वानरसेना, रावि आहि राक्षससेना कोित्या रंर्िषेूत आहि वशेिषेूत वावरत असतील याची आपि फतत 
कल्पनाच करू शकतो. सत्ता आहि संपत्तीच्या जोरावर लंकेत उतू जात असलेला उन्माद आहि सत्पक्षाच्या 
सत्वशीलपिाम ळे रामाकडील बाजूचा वाढत जािारा आत्महवश्वास आहि अंहतम हवजय नाटककारानं 
अचूक पकडला आहे. तत्कालीन रंर्िमूीच्या मयादा लक्षात घेता २०–२५ फ टाचं्या मयादेत वरखाली 
होिाऱ्या पडद्याचं्या सहाय्याने र्सॅबत्तीच्या उजेडात या नाटकातील समरारं्िापासून सम द्रापयंतची दृष्ट्यं 
कशी दाखवली असतील? परंत  त्यावेळेचे कलाकार आहि तंत्रज्ञ खूपच वाकबर्ार होते आहि पे्रक्षक खूपच 
समजूतदार होता हेच खरं! 
 

या नाटकात रामाकडील पक्षातं वनचर नावाच एक र्ंजड पात्र आहे. हे हवनोदी पात्र बह शः ह-हा-
च्या बाराखडी बोलून धमाल उडवत असलं पाहहजे. अवाचीन काळातल्या प्रा. मध कर तोरडमलाचं्या ‘तरुि 
तकु, म्हातारे अकु’ मधील हा-हा-कारी आहि हकहचत चावट असलेल्या प्रा. बारटततयाचंा असलेला 
आजोबा शोिावा असं हे पात्र आहे. 
 

सीताश द्धी नाटकातील लक्ष वधूेन घेिारी जमेची बाब म्हिजे त्यातील पदं. संर्ीत नाटकातील 
सवांत महत्त्वाची र्ोष्ट म्हिजे र्ाण्याच्या जार्ा आहि त्या जार्ी उत्तम पदाची योजना. या दोन्ही बाबतीत 
नाटककार शिंर टके्क यशस्वी झाला आहे. नाटकातल्या पदाची रचना, यो!य आशय कमी शब्दातं व्यतत 
करिारी असावी. पदाच ं तोंड आहि अंतऱ्याची अखेर शतयतो आकारातं असावी, र्ायक नटाला 
आलापीसाठी आहि तान घेण्यासाठी या जार्ाचंा उपयोर् व्हावा. नाट्याचायु देवलानंी आपल्या 
आहिततराचं्या नाटकातंही आदश ुआहि रे्य िावान क ल पद्य रचनेचा आदश ु हनमाि केला. परंत  नंतर 
श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकर-र्डकऱ्यापंासून तो थेट आचायु अत्र्यापंयंत अनेक नाटककारानंा ते स्वतः कवी 
असून उत्तम नाट्यर्ीतं रचता आली नाहीत. ही एक वरे्ळीच तल्लम आहे. कोल्हटकर-खाहडलकराचं्या 
नाटकातील बरीचशी ‘पद’क्तलष्ट आहेत. र्डकऱ्याचं्या नाटकातील अनेक पदं हव. हस. र् जुरानंी बाधंली 
आहेत. स. अ. श तल उत्तम पद रचीत. अवाचीन काळात मो. र्. रारं्िेकराचंी पदं उत्तम असत. नाट्यपद 
रचिाऱ्यावर शब्द प्रसन्न हवतेच परंत  त्याला र्ायनाच ं अंर् असिंही हततकच महत्त्वाच असतं. स दैवाने 
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केशवराव या दोन्ही अंर्ानंी समृद्ध होते. या नाटकातं झटपट र्ाण्यासाठी केशवरावानंी कीतुनाच्या अंर्ानी 
र्ाहयली जािारी आया, साकी, हदडी, झंपा तत्यादी वृत्त सफाईन वापरलीतच. मारुतीच्या तोंडी असलेला 
“धडड झंझावात स टला, कडड कडकड तरुहह उमलती” हा झंपा तर समथु रामदासाचं्या शब्दकळेची 
याद करून देिारा आहे. र्ायकीच्या रार्दारी ढंर्ातली पदही या नाटकात आहेत. अनेक पदं लोकहप्रय 
नाट्यर्ीतावंर बाधंली आहेत. ही र्ािी रचण्यासाठी आवश्यक असलेली जाि केशवरावानंा कृष्ट्िराव 
र्ोरेंसारख्या र्ायक नटाच्या मतै्रीतून लािली. श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकराकंडून त्यानंा नव्या ढंर्ाच्या 
उडत्या चाली हमळाल्या. स्वतः केशवराव शास्त्रोतत र्ाण्यातले ददी होतेच आहि उत्तम सतारही वाजवीत. 
पहरिामस्वरूप केशवरावानंी या नाटकातं अनेक उत्तम पदं रहचली आहेत. आजही श्री. स्नेहल 
िाटकरासंारख्या ब ज र् ु संर्ीतहद!दशकुाकडून यातील काही हनवडक पदं प न्हा बाधूंन घेऊन ती श्री. 
प्रिाकर कारेकर, फैयाज वरै्रे र् िी मंडळींकडून र्ाऊन घेतली तर ती नाट्यर्ीताचं्या महैफलीत मानाचं 
स्थान पटकावतील यात शकंा नाही. 
 

परंत  एकूिच ‘सीताश द्धी’ हे नाटक सरलमार्ी आहे. कथानक माहीत असल्याकारिाने अपेहक्षत 
तेच घडतं आहि अपेहक्षत तेवढच ंघडतं! 
 

त. स. १९०९ च्या स मारास ‘सीताश द्धी’ प्रहसद्ध झालं आहि लरे्च केशवरावानंी आपला 
नाटकमंडळीतला र्ाशा र् ंडाळला. परंत  या ५-७ वषांच्या नाटक मंडळीतल्या वास्तव्यात त्याचं्या अनेक 
र् हिजनाशंी, साहहक्त्यकाशंी, प ढाऱ्याशंी पहरचय झाला. ही स्नेहाची हशदोरी त्यानंा आय ष्ट्यिर प रली. याच 
काळात त्याचं्या म ळातल्या सामाहजक जाहिवा प्रखर बनल्या. जीवनाच ं तहतकतुव्य समजलं. केशवराव 
ठाकऱ्याचें प्रबोधनकार ठाकरे बनले. त्यानंतर तब्बल वीस वषांनी म्हिजे १९३० साली त्यानंी आपली 
लेखिी प न्हा नाटक हलहहण्यासाठी उचलली कारि तत्कालीनच घडल. प्रबोधनकाराचंा कजुत येथे 
म क्काम असताना हतथ एक नाटकमंडळी आली. काळ कते हश.म. पराजंप्याचं किाच्या जीवनावरील 
‘पहहला पाडंव’ नाटक पहायला ते रे्ले आहि संतापानं घरी परतले. ‘मला पहहला पाडंव म्हिा हो’ म्हिून 
केहवलवािेपिानेयाचना करिारा किु त्यानंा हबलकूल पटला नाही. त्याच हतरीहमरीत त्यानंी किाच्याच 
चहरत्रावर नाटक हलहहलं. ‘टाकलेलं पोर’ नाटकाच्या नावंातच त्याच्या वरे्ळेपिाची झलक हदसते. 
प्रबोधनकाराचंा महािारताचा व्यासंर् होताच किुचहरत्र्याच्या माध्यमातून त्यानंी महािारतातील अनेक 
व्यक्ततरेखाचं्या यथाक्स्थत परामश ु घेतला आहेच पि त्या गं्रथातील अनेक अनीहतमान कथाचंा मोठ्या 
आहवशाने पदाफाश केला आहे. तोपयंत प्रबोधनकाराचं्या सामाहजक धारिा पततया झाल्या होत्या. 
भ्रिूत्यार् आहि भ्रिूहत्या या दोन अमान ष कलंकावंर त्यानंा या नाटकाच्या माध्यमातून टीका करता आली. 
जन्मतःच त्यार् करिाऱ्या जन्मदत्त क्षहत्रयक ला-पेक्षा दैवदत्त शूद्र सूतक ळाचा साथु अहिमान बाळर्िारा 
कि ु धीरोदत्त वाटतो. या नाटकातील किु-कृष्ट्ि प्रवशे आहि किु-क ं ती प्रवशे तर हवचाराचं्या दृष्टीने 
स्फोटक आहेत. किुचहरत्राचा वधे घेण्याचा प्रयत्न या शतकातं अनेक साहहक्त्यकानंी केला पि आपल्या 
जहमनीवर घट्ट पाय रोवनू उिा असलेला किु फतत प्रबोधनकारानंीच रंर्वला. शवेटच्या दृष्ट्यातील किु-
कृष्ट्ि ज र्लबंदी तर अप्रहतम आहे. 
 

या नाटकात हवनोदासाठी वापरलेली ‘हहरडा बेहडा आहि आवळकटी’ ही त्रयी तर धमालच 
आहेत. हहरडा र्वई आहे. ‘नाहदर्भदहदरत म्’ च्या साहंर्हतक पहरिाषेत बोलतो. बेहडा पखवाजी आहे. 
‘हधरहकट थोम्’ च्या मृदंर्ी बोलात बोलतो. आवळकटी या अहववाहहत दासीची हप्रयाराधना करताना हे 
दोघेही संिाहवत हववाहहत प रुष तत्कालीन नीहतकल्पनाचंी आहि त्याचबरोबर महािारतातील अर्म्य 
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जन्मकथाचंी जी तरसाल हखल्ली उडवतात ती न सती वाचनीयच नव्हे तर एकूिच नीहतकल्पनाचंा प न्हा 
एकदा नव्याने हवचार करायला लाविारी आहेत. चमत्काराच्या ब रख्याआड, महािारतासारख्या हशष्टसंमत 
गं्रथात उजळ माथ्याने वावरिाऱ्या अनेक अनैहतक कथाचंा प्रबोधनकारानंी अहतशय परखड िाषेत समाचार 
घेतला आहे. प्रबोधनकाराचं्या उपहासर्ि ुहवनोदाला आहि सारं्ीहतक ज्ञानाला या िहूमकामंधून खूप वाव 
लािला आहे. 
 

महािारताची उत्तम जाि असलेल्या प्रबोधनकाराचं ं ‘टाकलेलं पोर’ हे एक स्फोटक नाटक आहे. 
त्याचं्या खास ‘ठाकरी’ िाषेचा आसूड या नाटकात वातयावातयातून ओढलेला हदसतो. महािारताच एक 
वरे्ळ हचतन या नाटकात आहे. क मारी मातेचा प्रश्न यात आहेच पि अर्हतक तरुि हवधवा माताबंद्दलही 
प्रबोधनकार तळमळून हलहहतात. हनसर्हुनयमापेंक्षा मानवहनर्भमत नीहतहनयम मोठे असू शकत नाहीत हा एक 
हवस्फोटक हवचार त्यानंी या नाटकातं हदलाच आहि क मारी मातानंी आहि हवधवा मातानंीही, समाजाचा 
रोष आहि अवहेलना पत्करूनही आपल्या पोटच्या म लानंा जन्म द्यावा आहि त्यानंा वाढवाव ंअसा संदेशही 
त्या काळात हदला आहे. स्त्री-प रुष एकत्र आल्याहशवाय अपत्यसंिव संिवत नाही असा हनसर्हुनयम 
असताना,महािारतातल्या अनेक मान्यवराचं्या जन्माला अद् ि तरम्य जन्मरहस्य बहाल करून त्यानंा 
लब्धप्रहतहष्ठत बनवण्याच्या महािारतकाराचं्या खटाटोपाचा प्रबोधनकारानंी या नाटकात खरपूस समाचार 
घेतला आहे. या नाटकात महािारतावर एक अश्र त टीकाहटप्पिी आहे आहि ती आनंद साधल्याचं्या ‘हा 
जय नावाचा तहतहास आहे.’ या गं्रथापूवी अनेक वषे प्रबोधनकारानंी केली आहे. 
 

१९३० साली हलहहलेल्या या नाटकाच्या पहहल्या दोन अंकाचंा एक प्रयोर् प्रबोधनकारानंी आपल्या 
डेक्कन स्पातसु या संस्थेमाफुत १९३४/३५ मध्ये खान्देशात फैझपूर येथे केला. त्यातल्या क मारी मातेच्या 
हचत्रीकरिाचा पे्रक्षकावंर ततका पहरिाम झाला की, द सऱ्याच हदवशी जवळच्याच यावल र्ावातल्या एका 
वाळीत टाकलेल्या क मारी र्िार म लीचा हववाह हतच्याशी ल!न करू तक्च्छिाऱ्या आहि त्या क्स्थतीला 
जबाबदार असिाऱ्या हतच्याच समाजातल्या तरुिाशी लावनू देण्यात आला. हे झालं नसतं तर हतच्यावर 
आहि हतच्या अपत्यावर हक्क सारं्ायला र्ावातला एक म सलमान तरुि प ढे आलाच होता. तो हतला घेऊन 
रे्ला असता आहि हतच्या पोटची म लं कालातंरानं आपल्याच हहद  समाजाच्या छाताडावर थै-थै नाचली 
असती! असो, परंत  तततया पहरिामकारक नाटकाचा व्यावसाहयक प्रयोर् करायला कोिीच प ढ कसं आलं 
नाही? ज न्या नाटकमंडळ्या त्या काळात धडाधड बदं पडत रे्ल्या हे खर परंत  अनेक नव्या नव्या 
नाट्यसंस्था जन्माला येतच होत्या. आध हनकतेच्या नावाखाली हवलायती नाटकाचंी रोपटी मराठी मातीत 
रुजवण्याची त्या काळी फॅशन होती. प्रबोधनकाराचं्याच शब्दात सारं्ायच ंतर त्याचं्याकडे ‘बनाडु शॉचा मंत्र 
आहि तब सनी तंत्र’ नव्हतं तरीही ‘टाकलेलं पोर’ नाटकामध्ये िरपूर सामाहजक आशय होता याची दखल 
का घेतली रे्ली नाही? नाटक हलहून पूि ु झाल्यानंतर ९ वषांनी १९३९ साली म ंबईतल्या पाठारे प्रि ू
समाजातल्या हौशी पि र् िी नटाचं्या हचत्तरंजन नाट्य समाजाने या नाटकाचे बरेच प्रयोर् केले. या 
नाटकानंतर किासारख्या व्यततीरेखेच्या उदास आत्मम!न आहि हॅम्लेटी स्वरूपाच्या नाट्यआवृत्त्या खूप 
हनघाल्या. त्या रंर्िमूीवर आल्या रे्ल्या देखील. पि धीरोदत्त स्पष्टवतता जन्मदात्या आईला हतच्या 
कतुव्यच्य तीची जािीव करून देिारा आहि दैवायत्त शूद्र सूतक ळाशी तमान राखिारा प्रबोधनकारांचा किु 
त्या व्यततीरेखेततकाच अजूनही उपेहक्षत राहहला आहे. कारि फतत ‘ठाकरे’, द सरं काय? मराठी 
नाट्यकलेच्या प नरूत्थानासाठी १९४४ पासून म ंबई मराठी साहहत्य संघाने अनेक नाट्यमहोत्सव घडवनू, 
त्या महोत्सवात अनेक नव्या ज न्या नाटकाचें क्वहचत चारं्ल्या नसलेल्या नाटकाचेंही प्रयोर् केले पि 
प्रबोधनकाराचं्या एकाही नाटकाचा प्रयोर् त्या महोत्सवात झाला नाही. याबाबतील प्रबोधनकाराचं ं िाष्ट्य 
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खूपच बोलकं आहि बोचरं आहे. ते म्हितात ‘मराठी रंर्िमूीतील मत्यु पथृ्वीवरून स्वर्ीय ऐश्वयाचे 
आनंदसाम्राज्य देण्यासाठी’ आपल्या कलावतं जीवनाचे पापड िाजिाऱ्यापाढंरपेशा शहरी शहाण्यानंी काय 
म्हिून माझ्या नाटकाचंी दखल घ्यवी? असो, हनदान त्याचं्या या नाटकाचं्या खंडाच्या प्रकाशनाच्या 
सोहळ्यातं तरी त्याचं्या सर्ळ्याच नाही तरी एखाद्या नाटकाचा प्रयोर् घडवनू आिावा अशी अपेक्षा आहे! 
 

‘टाकलेलं पोर’ नाटक हलहहण्याच्या काळातंच कजुत येथे म क्काम असताना प्रबोधनकारानंी ‘ध्र वाच ं
अढळपद’ नावाच एक पौराहिक नाटक हलहहलं. एक नव्यानंच जन्माला येऊ घातलेल्या नाटक मंडळीनं ते 
तालमीत घेतलं.पडदे रंर्वनू घेण्यापयंत तयारी झाली. पि क ठतरी अडचि हशकली ती उिी रहािारी 
मंडळी कोसळली. त्या वाताहतीमध्ये प्रबोधनकाराचं्या नाटकाच बाडं क ठ िरिकट रे्लं. कळलं नाही 
‘ध्र वाच ंअढळपद’ क ठं आढळत नाही. त्याबद्दल काही हलहहता येत नाही!  ाच स मारास प्रबोधनकारानंी 
एक ‘काळाचा काळ’ नावाच ं ऐहतहाहसक नाटक हलहहलं. तो जमाना संर्ीत नाटकाप्रमािे ऐहतहाहसक 
नाटकाचंाही होता. प्रबोधनकारानंी या नाटकासाठी हचतोडची पाश्वुिमूी हनवडली आहे. हसहासनावर 
बसलेल्या आपल्या सावत्र िावाला दर्ाबाजीन ठार मारून त्याची र्ादी बळकाविाऱ्या बनबीराची आहि 
त्याचा सूड उर्वनू प न्हा आपलं राज्य हमळहवण्यासाठी धडपडिाऱ्या अजयाहसहाची ही कथा आहे. या 
सूडकथेत अथातच ि यार, चोरवाटा, वेषातंर, रहस्य, पे्रमकथा आहि तलवारीचा खिखिाट आहे आहि 
प्रत्येक रजपूत कथेत एखादी कलमक मारी असते तशीच एक कमलक मारीही आहे. हाडवैऱ्याच्याच 
म लीच्या पे्रमात पडण्याचा ‘रोहमयो ज्य हलएटी’ थाट तथं आहे. अद् ि तरम्य ऐहतहाहसक नाटकाच्या सवु 
र्रजा या नाटकात िार्वल्या आहेत परंत  तरीही प्रबोधनकार झाल्यानंतरच्या ठाकऱ्याचं ं हे नाटक वाटत 
नाही ते ‘सीताश द्धी’ कार ठाकऱ्याचं्या वळिाच ंनाटक आहे. हे नाटक प्रत्यक्ष हलहहण्याच ंकायु जरी १९३० 
साली झालं असलं तरी त्याचा मानसजन्म खूप आधीचा असावा. हे नाटक रंर्िमूीवर आलंच नाही त्याची 
एक टाईप केलेली प्रत १९५३-५४ मधील प्रबोधनकाराचं्या ज न्या रंकेत सापडली. तीच आता १९९९ मध्ये 
प्रहसद्ध होत आहे. 
 

या नाटकातील प्रबोधनकाराचंी िाषा मात्र लक्ष वेधून घेिारी आहे. ‘सीताश द्धी’ नाटकात राजा 
रहववम्यांच्या हचत्रातल्या नाहयकाचं्या िारदस्त आहि र्रती चालीनं चालिारी प्रबोधनकाराचंी िाषा या 
नाटकात नजाकतीनं हथरकताना आढळते. स ंदर स ंदर कल्पनाचंा शाक्ब्दक सडा नाटकिर पडलेला 
आढळतो. अन प्रासाहद अनेक अलंकारानंी नटलेली वातयाचं्या वातय या नाटकात संवादरूपानं प्रकटतात. 
कोल्हटकर-र्डकऱ्यापं्रमािेच प्रबोधनकारही शलैीदार िाषाप्रि  होते हेच खरं! 
 

प्रबोधनकाराचंा हा कजुतचा म क्काम म्हिजे त्याचंा नाटक हलहहण्याचा मोसम होता. याच म क्कामात 
त्यानंा नटश्रेष्ठ केशवराव दाते िेटले. त्या िेटीत प्रबोधनकारानंी अस्पृश्योद्धारावर एक नाटक हलहहण्याचा 
प्रस्ताव प ढे आला. संत एकनाथाचं्या जीवनाची पाशु्विमूी घेऊन नाटक रचायचं ठरलं. ते केशवराव हनघून 
रे्ले. हे केशवरावकामाला लार्ले. म ळातच प्रबोधनकारानंा अस्पशृ्याचं्या लढ्ाबद्दल हजव्हाळा. 
लहानपिापासूनच त्यानंा अस्पृश्यानंा बरोबरीनं वार्वण्याच ं बाळकडू त्याचं्या आजीपासून हमळालं होतं. 
तेव्हापासूनच विाश्रमव्यस्थेबद्दल आहि त्या व्यवस्थेचा फायदा घेऊन अंत्यजानंा जनावरापेंक्षाही हीन 
वार्िूक देिाऱ्या उच्च विीयाबंद्दल एक प्रचडं हतडीक त्यांच्या मनात हनमाि झाली होती. जाितेपिाबरोबर 
प्रबोधनकाराचंी हह हतडीक प्रक्ष ब्ध होत रे्ली. या शतकाच्या स रूवातीच्या काळात महाराष्ट्रात 
अस्पृश्योद्धाराच्या जेवढ्ा चळवळी आहि उठाव झाले त्यात त्यानंी सक्रीय िार् घेतलाच पि आपल्या 
शस्त्रापेक्षाही धारदार असलेल्या लेखिीनं आहि वािीनं िटाळलेल्या सनातन हहदू धमातील 
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चात वुण्याहवषयक कालबा  आहि अमान ष ढोंर्ीपिावर कडाडून टीका केली होती. अस्पशृ्याचं्या 
मंहदरप्रवशेापासून समान पािवठ्यापयंतच्या प्रत्येक लढ्ातं त्यानंी हहहररीनं िार् घेतला होता. दादरच्या 
सावुजहनक र्िेशोत्सवात श्रीर्िेशाची पूजा अस्पृश्याचं्या हातून करवण्याचा पराक्रमही त्यानंी केला होता. 
अस्पृश्योद्धाराबद्दल हनहित कल्पना असिाऱ्या प्रबोधनकारानंी ‘खरा ब्राम्हि’ हे नाटक त्याच धर्ीतून 
फ लवलं आहे. दहक्षिकाशी समजल्या जािाऱ्या आहि हिक्ष कशाहीच ं प्रचडं दडपि असलेल्या पैठिच्या 
पाश्वुिमूीवर संत एकनाथाचं्या चहरत्राच्या माध्यमातून त्यानंी ‘खरा ब्राम्हि’ उिा केला आहे. संत 
ज्ञानेश्वराचंी आहि त्याचं्या अश्राप िावंडाचंी ज्या पैठिमध्ये अहंमन्य िटाहिक्ष कानंी दारूि अवहेलना केली 
होती त्याच पैठिमध्ये हे नाटक आकार घेतं. ज्ञानोबानंी समतावादी िार्वत धमाची माळकरी संप्रदायाची 
क्राहंतकारी म हूतुमेढ हजथं रोवली त्याच पैठिमधील अरेराव हिक्ष क आहि बडवे, त्या अहिनव म हूतुमेढीचा 
पाया हठसूळ करण्यात आहि श्रद्धाळू समाजाला आपल्या म ठीत ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात दंर् होते. 
रामनवमीच्या हदवशी राममंहदराच्या पायऱ्याजंवळ उिा राहून आपला हार कोिीतरी सविानं प्रि  
रामचदं्राच्या पायावर वाहावा, अशी केहवलवािी याचना करिारा हवठू वसेकर महार आपल्याला हदसतो. 
देव देश धमासाठी त्याचा एक लता एक म लर्ा रामजी लढाईत कामी आला आहे. त्याच्या सीता नावाच्या 
स ंदर हवधवा बायकोनं हा फ लाचंा हार तयार केला आहे. पैठिची देवळं म सलमानी आक्रमिापासून 
वाचवण्यासाठी ज्यानंी आपले प्राि अपुि केले, त्याच्या बापाची आहि बायकोची त्या उध्वस्त न झालेल्या 
देवळातील प जारी आहि बडव ेकशी संिावना करतात याच ंहृदयस्पशी हचत्रि प्रबोधनकारानंी केलं आहे. 
म सलमान आक्रमकानंी आपल्या पूज्य देवदवता हछन्नहवच्छन्न करून आमच्या मंहदराचं्या महशदी बनवल्या 
तरी त्याचंा सूड घेण्यासाठी न हशवहशविारे आमचे षंढ हात त्याच मंहदराचं ं रक्षि करण्यासाठी रतत 
साडंिाऱ्या अस्पशृ्यानंा, त्याच मंहदरात प्रवशे करताना कसे ताठरपिान अडवतात हे बघण्यासारखं आहे. 
महाराची सावलीस द्धा अस्पश ु मानिारे आमचे धमुमातंड, स ंदर महारिींकडून स्पशसु खाची हजिल्या 
चाटीत अपेक्षा करतात हा हवरोधािास फततआमच्याच ढोंर्ी सनातन धमात हदसतो. अस्पशृ्यानंा जवळ 
घेिाऱ्या कनवाळू एकनाथानंा वाळीत टाकलं जातं ते वस्तीला महारवाड्ात जातात. महारवाड्ाचं 
हवठ्ठलवाड्ात रूपातंर करतात. सविांनी आहि िटाहिक्ष कानंी आिलेल्या अनेक संकटावंर आहि 
बालंटावंर अखेर एकनाथाचं्या सोहशकपिानं आहि श्रदे्धनं मात होते. एकनाथाचं्या बदंोबस्त करण्यासाठी 
म द्दाम काशीहून आयात केलेले महापडंीत एकनाथाचं्या श द्धतेची !वाही देतातच पि देव-देश धमासाठी 
सवुस्वाची आह ती देिाऱ्या हवठू महारालाच खरा ब्राम्हि मानून त्याला पे्रमादरान आहलर्न देतात तथं 
नाटक संपतं............ ब्राम्हिाची व्याख्याच या नाटकात प्रबोधनकारानंी चपखलपिे माडंली आहे. 
समाजप रुषाच तोंड म्हिून तोऱ्यात वावरिाऱ्या बाम्हिवर्ानं उदरिरिासाठी केवळ हिक्ष कीतच समाधान 
मानाव ंआहि समाजधारिेसाठीच महलन वृत्ती स्वीकारिाऱ्यानंा अस्पृश्य समजण्यात त्यानंा हपढ्ानहपढ्ा 
र्ावक साबाहेर पश वत जीवन जर्ायला लावण्यात धन्यता मानावी अशा द टप्पी आहि ढोंर्ी िटाहिक्ष काचंी 
प्रबोधनकारानंी या नाटकात यथाक्स्थत हजेरी घेतली आहे. 
 

प्रबोधनकाराचं्या सवुच नाटकातल सवात प्रिावी नाटक म्हिजे ‘खरा ब्राम्हि’ त्याचंा लेखिीचा 
तळपता स्वैरसंचार या नाटकात आढळतो. त्याचंा सनातन हहदू धमाचा र्ाढा व्यासंर्, त्या धमाची 
सद्यक्स्थती, त्या धमाच िहवतव्य याबद्दल प्रबोधनकारानंी या नाटकात उत्तम िाष्ट्य केलं आहे. शतकाचं्या 
अन्यायी हक्काम ळे उच्चविीय हशरजोर बनले होते. या हशरजोराचें अग्रिी असलेला ब्राम्हिवर् ुहिक्ष कीच्या 
वतनाम ळे ताठर बनला होता. शतकाचं्या लादलेल्या हनदे्रतून अनेक कोटी अस्पशृ्य खडबडून जारे् होऊ 
लार्ले होते. त्याचं ं जारे् होि ं सविांना परवडण्यासारख नव्हत. माि सकीच्या समान हक्काच्या प्रत्येक 
पायरीवर अस्पशृ्यानंा रततपात होईपयंत लढाव लार्त होतं. बळजबरीचं पहरवतुन कोिालाच स खावाह 
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होत नसतं. आंतहरक पहरवतुन होि अर्त्याच होतं. या पहरवतुनासाठी म. फ ले, आंबेडकर, म. र्ाधंी, स्वा, 
वीर सावरकर वरै्रे सवु ध रीि ज्या काळात कहटबद्ध झाले होते, त्याच काळात ‘खरा ब्राम्हि’ नाटक हसद्ध 
झालं. एका संताच्या जीवनावर हे नाटक बेतलेलं असलं तरी चमत्काराच्या कोित्याही क बड्ा 
प्रबोधनकार वापरीत नाहीत हे हवशषे. िडा!नी, िम्पकराव आहि चव्हाठेंच्या रूपात तथे ढोंर्ी ब्रम्हवृदं 
वावरतो. म्हादबाच्या रूपात अस्पशृ्यावंर अन्याय करण्यात ‘हम िी क छ कम नही’ थाटातला मराठा तथं 
हदसतो. ‘थरकत घोडा, िडकतहनशाि’ असं पाल पद आळवीत वेडर्ळासारखा वावरिारा पि संिाहवताचं ं
वस्त्रहरि करिारा एक र्ावबा नावाचा सवुसामान्याचंा प्रहतहनधी तथं आहे. एकनाथ आहि त्याचंी पत्नी 
हर्रजा तर माि सकीच्या न्हािातं न्हाऊन हनघालेली मािूसपिाची र्ोमटी रूपं आहेत. हवठू महार आहि 
त्याची तरूि हवधवा सून सीता तर अन्याय सहन करिाऱ्या अस्पशृ्याचें प्राहतहनहधक प तळे आहेत. परंत  
प्रबोधनकाराचं्यासामाहजक अन्यायाहवरूद्ध सवकंष आघाड्ांवर लढण्याच्या प्रवृत्तीचं प्रहतक म्हिजे या 
नाटकात हकहचत उपरेपिानं वावरिार र्ोव्यातील हहरा नायहकिीचं पात्र तो र्ोव्यातील र्ायक समाजाच्या 
उठाविीचा काळ होता. र्ोव्यातील उच्चभ्रूंच्या कामवासनेला रूढीच्या नावाखाली शतकान शतक बळी 
जािाऱ्या र्ोमंतकीय कलावंत समाज संघहटत होऊ लार्ला होता. या समाजाच अहधवशेन र्ोव्यात होिार 
होतं. प्रबोधनकार प्रम ख वतते होते. सौंदयु आहि लहलत कलाचंा शाप लािलेली ही शाहपत जमात 
धनदाडं!याचं्या आहि विदुाडं!याचं्या अत्याचाराला बळी पडून अपमाहनत चेहऱ्यान हजि ं कंहठत होती. 
हववाहाच्या राजमार्ान संसार थाटून सन्मान्य नार्हरक म्हिून जर्ण्याचा हक्क या समाजाला हवा होता. या 
काळात आपल्या ‘खरा ब्राम्हि’ नाटकात र्ोमंतकीय हहरा नायहकिीच ंपात्र उि करून प्रबोधनकारानंी जे 
हवचार व्यतत केले आहेत ते न सतेच प रोर्ामी नाहीत तर येिाऱ्या काळाची चाहूल व्यतत करिारे आहेत. 
आज र्ोमंतक मराठा समाज या नावाने हा समाज केवळ कलाप्रातंातच नव्हे तर सवुच के्षत्रांत केवळ 
िारतव्यापीच नव्हे तर हवश्वव्यापी यश हमळवीत आहे. 
 

प्रबोधनकारानंी अन्य नाटकं हलहहली नसती फतत ‘खरा ब्राम्हि’ हे एकच नाटक हलहहलं असतं. 
तरी नाट्यात्म सामाहजक उदे्रकाचे पाईक म्हिून त्यानंा कीती लािली असती. कमावत्या आहि स हशहक्षत 
बायकोनं हातात बरॅ् घेऊन नवऱ्याच ंघर सोडून जाण्याच्या हवलायती नाटकाचं्या देशी आवृत्त्या काढण्यात 
ज्या काळात आमचे नाट्याचायु आपली स धारिावादी पाठ स्वतःच थोपटून घेत होते. त्याच काळात 
प्रबोधनकारानंी संपूि ुसमाजाची पाठ िाजून काढिारं ज्यालाम खीच्या उदे्रकासारखं नाटक हलहहलं आहे. 
त्याचें काही संवाद तर तप्त लाव्हा रसासारखे िाजून काढिारे आहेत. उदारिाथु :– 
 

“सर्ळे महार, मारं्, धेड, चािंार, म सलमान तरी झाले पाहहजेत नाहीतर पेशावरी पठािाचं्या 
टोळ्या या िटाचं्या छातीवर चढल्या पाहहजेत, त्याहशवाय अस्पशृ्याचं्या उद्धाराचा हतसरा मार् ुनाही.” 
 

“पाढंरपेश्याचं्या आचारहवचारातं मािूसघािेपिाची कीड घालिारा देवस द्धा पापी आहे”. 
 

“अडीचतीन कोटी अस्पृश्यानंा साध्या माि सकीनं वार्वण्याची अक्कल आम्हालंा नसेल तर, 
आमच्या मोक्षाच्या कल्पनावंर सैतानस द्धा हवश्वास ठेविार नाही.” 
 

“अस्पृश्याचं्या हृदयात पेटलेल्या असंतोषाची हठिर्ी हवझवताना वेळीच प्रयत्न झाला नाही तर 
हतच्या होळीत ते र् लाम आहि आपि हशरजोर दोघेही जळून खाक होऊ.” 
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हे हवचार व्यतत होऊन आज पाऊिश ेवष ेलोटली. नाहशकच ंकाळाराम मंहदर प्रवशे, महाडच्या 
चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, पढंरप रच ं हवठ्ठल मंहदराचा दरवाजा सवांसाठी ख ला करि ं वरै्रे अनेक 
चळवळी झाल्या. दरम्यान हहद स्थानाला स्वातंत्र्य हमळालं. डॉ. आंबेडकरानंी आपल्या अन यायासंह बौद्ध 
धमाची दीक्षा घेतली, दहलतानंा हशक्षिात आहि शासकीय नोकऱ्यात आरक्षिाच ंवरदान हमळालं. दहलतानंा 
वदेनेचा ह ंकार त्याचं्या साहहत्यातून उमटला आहि याच काळात दहलतावंर अत्याचार होतच राहहले. 
त्याचं्या वस्त्या अजूनही पेटवल्या जात आहेत. त्याचं्या हस्त्रयाचंी अजूनही न!नावस्थेत सामूहहक हधड 
काढली जात आहे! ‘खरा ब्राम्हि’ नाटकातले िडा!नी, िम्पकराव चव्हाटे अजूनही नष्ट झाले नाहीत. 
‘संिवाहि य रे् य रे्’ प्रमािेच त्या नतदृष्ट चाडंाळाचंी अवलाद हहदू धमाला कलंहकत करण्यासाठी प नः प न्हा 
जन्म घेतच आहे! 
 

‘खरा ब्राम्हि’ नाटकातील पदाचं्या शवेटच्या ओळीत प्रबोधनकारानंी मोठ्या हौसेन स्वतःचा उल्लेख 
“रमाकातं” असा केला आहे. ही पदंही अिरं्ाचं्या जातक ळीशी हमळतीज ळती आहेत. कटाव आहि हहदी 
दोघेही उत्तम आहेत. प्रबोधनकाराचंा हमहश्कलपिा मधे मधे डोकावतो. सीता महारिीच्या सौंदयाकडे 
पाहून िम्पकराव उद् र्ारतो “वलेाटंीनं र्ोलाटंी खाल्ली. नाहीतर महारिीची महारािीच झाली असती” 
र्ावंबा म्हितो,महाराचा स्पश ुझाला तर ब्राम्हिाचा महार बनतो मर् ब्राम्हिाचा स्पश ुझाला तर महाराचा 
ब्राम्हि का बनू शकत नाही?” असो, अशी उदाहरि द्यावी तेवढी थोडीच. 
 

१९३३ साली रेहडओ स्टासु या संस्थेतफे ‘खरा ब्राम्हि’ नाटकाचा प्रयोर् झाला. पहहल्या 
प्रयोर्ापासून र्ाजत आहि र्जुत असलेल्या या नाटकाचे अल्पावधीतच १००/१२५ प्रयोर् झाले आहि 
प्रथेप्रमािे ती संस्था फ टली. या नाटकाचे सवुदूर प्रयोर् व्हावते म्हिून स्वतः प्रबोधनकारानंी प ढाकार 
घेऊन “डेक्कन स्पातसु” या संस्थेची स्थापना केली आहि पाठीवर हबऱ्हाड असलेल्या नटाचं ं हबऱ्हाड 
पाठीवर घेऊन स्वतः मालकाची िहूमका हनिावीत अनेक अडचिींना आहि चिचिींना तोंड देत या 
नाटकाचे अनेक प्रयोर् केले. पैश्याहशवाय हकरािा द कानदार हशधा देईना आहि पैसे हमळवण्यासाठी 
हथएटरमालक हथएटर देईना अशा हवपहरत पहरक्स्थतीत हे प्रयोर् झाले. हनषेध, मोचे, धमतया, बदं्या, 
याहशवाय ‘खरा ब्राम्हि’ नाटकाचा पडदा कधी उघडलाच नाही परंत  नामोहरम न होता, प्रबोधनकारानंी या 
नाटकाच्या प्रयोर्ातूंन अनेक वावटळी हनमाि केल्या. नाटक मंडळीला एकाच नाटकावर आठवड्ाचे 
सर्ळे वार र् जरता येत नाही. म्हिून डेक्कन स्पातसु साठी प्रबोधनकारानंी ‘हवहधहनषेध’ हे एक नाटक 
हलहहलं. पे्रमहववाह, प नर्भववाह, हवधवाहववाह, स्त्रीहशक्षि वरै्रे तत्काहलनसामाहजक समस्या या नाटकात 
खास प्रबोधनकारी रोखठोकपिे उतरल्या आहेत. र्िपुात आहि घटस्फोटाचा कायदा अक्स्तत्वात 
येण्यापूवीच्या काळातली बालहवधवाचंीआहि पहरत्यतता तरूि हस्त्रयाचंी फरफट या नाटकात हचतारली 
आहे. याव्यहतहरतत एकदोन नाटकं त्याचं्या ‘आर्ामी’ या स्वरूपात जाहहरातीतून झळकताना हदसतात 
परंत  त्या व्यहतहरतत काही हमळत नाही. 
 

तर असा हा प्रबोधनकार के. हस. ठाकऱ्याचं्या नाटकाचंा धाडंोळा! आय ष्ट्यात अनेक वळेा ते 
नाटकमंडळीच्या छाविीत वावरले. र्ायकाचं्या महैफलीत जािकारीनं रमले. स्वतः उत्तम सतार वाजवीत. 
नटाचं्या आहि तालीममास्तराचं्या जवळीकीम ळे त्याचंी नाट्यहवषयक जाि प्रर्ल्ि बनली. साहहत्यकाचं्या 
काव्य शास्त्र हवनोदाच्या बठैकीत सन्मानाने बसले परंत  तरीही त्याचं्या हपड समाजकारण्याचाच होता. त्या 
आघाड्ावंर त्यानंी लक्षिीय कायु केल. हवप ल गं्रथ संपदा हनमाि केली. या प्रचडं कायाच्या झपाट्यात 
त्याचं नाटककार असि ं झाकोळून रे्लं असलं तरी द लुक्ष करण्याततपत त्याचं नाट्यकतुृत्व उपेक्षिीय 
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नाही. आज काळाच्या ओघात त्याचंी नाटकं कालबा  झाली असतीलही कदाहचत पि त्या नाटकामंधून 
माडंलेले हवचार कालबा  झालेले नाहीत म्हिूनच व्यावसाहयकतेच्या तराजूत यशाच्या मापट्यानं 
नाटककार प्रबोधनकाराचं ं नाट्यकतुृत्व न जोखता जबरदस्त वैचाहरक आंदोलन हनमाि करिारा एक 
हनिीड नाटककार म्हिूनच त्याचं्या नाट्यप्रपचंाकडे पाहहलं पाहहजे. माझाही प्रयत्न तसाच आहे. 
 

झोपेच सोंर् घेतलेल्या आपल्या ढोंर्ी समाजाला जार् करण्याचा अहर्भनश प्रयत्न करिाऱ्या 
प्रबोधनकाराचं्या कृताथु जीवनाची या हनहमत्ताने त्याचं्याच शब्दातून ओळख करून घेता आली हे माझ 
िा!य. ही संधी मला उपलब्ध करून हदल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृहत मंडळाचा तसेच या 
प्रकल्पाच्या संपादक सहमतीचा आहि हवशषेतः सहमतीचे हनमंत्रक श्री. पढंरीनाथ सावतं याचंा मनापासून 
आिारी आहे. श्री. सावतंानंी मला प्रबोधनकाराचं्या नाटकाबंरोबर त्याचें अनेक गं्रथ अवलोकनाथु उपलब्ध 
करून हदले. लेखनकामाठी हा माझा व्यवसाय नाही हे जािून श्री. सावतंानंी मला िरपूर वेळ हदला. मी 
हलहहलेलं वाचून मला उपय तत सूचना केल्या, मला प्रोत्साहन हदलं त्याबद्दल मी त्याचें आिार न मानता 
त्याचं्या ऋिातंच राहू तक्च्छतो. 
 

माझ्या या नव्या िहूमकेचं माझ्या अन्य िहूमकापं्रमािेच रहसकाकंडून चाहत्याकंडून जाित्याकंडून 
स्वार्त होईल अशी अपेक्षा आहे! 
 

–प्रभाकर पिशीकर 
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प्रस्िावना 
 

पौराहिक कालातंील कथािार् नाटकरचनेस घेतला असतां, त्यातं नीहतदशकु अशीं अनेक स्थळें 
सापंडतात आहि मनोरंजनाच्या बरोबरच नीहतचाहह बोध होण्याला तशीं नाटकें  वाचकानंा ं व पे्रक्षकानंा 
दोघानंाहंह पसंत पडतात; म्हिून माझ्या अल्पमतीनें प्रस्त तचें सीताश द्धी नाटक तयार करून तें मीं आज 
माझ्या सवु रहसक देशबंधंूच्या प ढें ठेवीत आहे. रामायिातंील मूळ आख्यान नाटक-रचनेच्या दृष्टीनें बरेंच 
हनयहमत व आक ं हचत करावें लार्लें  खरें, तथाहप हठकहठकािी होता ंहोईल तों संदि ुमात्र सोडला नाहीं. 
काहंीं प्रवशे काल्पहनक परंत  त्या काळाला अन सरून घातले आहेत. नाटक हलहहण्याचा हा माझा प्रथमचाच 
यत्न आहे, तो हकतपत साधला आहें हें पाहण्याचें काम मी रहसकावंर आहि टीकाकारावंरच सोंपहवतों. 
त्यातं काहंीं र् िलेश आढळल्यास त्याचें श्रेय सवुस्वीं माझे र् रुवयु श्रीय त कृ. ना. आठल्ये एडीटर 
‘केरळकोहकळ’ व श्रीय त राजाराम नारायि र्डकरी वकील-देवास याना ंआहे. 
 

नाटक प्रयोर्ाच्या दृष्टीने स धारून हलहीत असता ंश्रीय त रा. रा. र्ोपाळराव हरी काशीकर-वकील 
याचंी मला फार मदत झाली त्याबद्दल मी त्याचंा अत्यंत आिारी आहे. शवेटीं सवु सहायकारी हमत्रमंडळाची 
व प रस्कत्यांची मजवरची कृपादृष्टी श तलेंद वत्  वाढत्या प्रामािावंर राहो अशी त्या जर्हन्नयंत्या प्रिपूाशीं 
करुिा िाकून हा प्रस्तावना लेख पूिु कहरतों. 
 
स्व. हह. हच. नाटक मंडळी } देशबधूंचा नम्र सेवक 

छाविी–उमरावती. केशव णसिाराम ठाकरे. 
ता. १ सपटंबर १९॰९.  
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प्रकाशकांचे उद्गार 
 

प्रस्त त सीताश हद्ध नाटक महाराष्ट्र वाचकवर्ाप ढें ठेवतानंा त्यातंील र् िास्वाद हंसक्षीर न्यायानें 
त्यानंीं स्वीकारावा अशी हवनंती आहे. या नाटकाची रचना एकदोन नाटकमंडळ्याचं्या तालमी म द्दाम घेऊन 
प्रयोर् दृष्ट्ट्या होता ं होईल तों अव्यंर् करून स धारली आहे. त्याम ळें  प्रयोर्ाची परवानर्ी हमळालेल्या व 
हमळहविाऱ्या नाटक मंडळ्यानंा ं रंर्िमूीवर प्रयोर् करतानंा अडचि पडिार नाहीं अशी आशा आहे.या 
प स्तकासंबंधीं (प्रयोर्ाच्या परवानर्ीखेरींज) सवु प्रकारचे हक्क आमच्या स्वाधीन आहेत. प्रयोर्ाची 
परवानर्ी मार्िें झाल्यास केशव हसताराम ठाकरे–पनवेल, हज. क लाबा या पत्त्यावर नाटकमंडळ्यानंीं 
पत्रव्यवहार करावा. 
 

नजरच कीनें राहहलेल्या म द्रिदोषाबद्दल क्षमा मार्ून, ज्या जर्दीश्वर हप्रहटग् पे्रसनें छापण्याचें काम 
त्वहरत करून हदलें  त्यातंील सवु कायुकारी मंडळीचे आम्ही अत्यंत आिारी आहोंत. 
 

धी इंणडया पब्ललशशग् कंपनी णलणमटेड 
५ कावसर्ी रोड, फोटु–मंुबई. 
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॥ जय जय रघ वीर समथु ॥ 
 

केशव णसिाराम ठाकरे कृि 
 

साग्र संगीि 
 

सरं्ीत सीिाशुध्दी 
 

अंक पणहला. 
 

स्थळ : लंकें तील हवरुपाक्षाचें मंदीर. 
 

[हबिीषि पहरचारकासंह प्राथुना करीत आहे.] 
 

पद. (श्री. नटनायक ॰) 
 

मंगलदायक णवश्वपिीला सद्भावें स्िणविो ॥ 
ईशचरशिचा प्रसादरर् िो काय ुसुलभ कणरिो ॥ धृ  ॥ 
णवरुपाक्षा णवषधरा नटणवशी वसंुधरा सारी ॥ 
कमलापणि ि ं दैवि आमहां संसारीं िारी ॥ 
बलवंिणच ि ं कणववर ि ंची कुर्निाप वारी ॥ 
मनुर्-र्न्म हा प्रसाद ज्याचा िोची प िु कणरिो ॥ १ ॥ 

 
पद. (वदंी त्या हत्रर् िाला॰) 

 
ध्यािों त्या र्गपाला ॥ प्रभुला, आणदर्नणनच्या त्या 
रमिाला ॥ धृ  ॥ मत्स्यस्वरूपा धारि करुनी ॥ 
चिुवेद-संरक्षशि धांउणन ॥ कच्छ वराहणच नृशसह होउणन ॥ 
सत्या सद्धमाला उचली कशर धणर अविाराला ॥ १ ॥ 

 
णबभीषि –एकाग्र हचत्तानं परमेश्वराच ंिजन केल्याम ळं मनाची क्स्थती पहा कशी झाली ती– 

 
पद. (राधाधर मध ॰) 

 
णचत्त शांणिला वरी । मनाचा िाप सहर् हो दुरी ॥ धृ  ॥ 
प्रभुभर्नें मन पुणनिणच होिां ॥ ईशस्िवशन ये मुक्िी हािां ॥ 
षणिपुछलना हरी ॥ १ ॥ धैय-ुणपिा त्या क्षमा-र्नणनला ॥ 
शांणि-गेणहनी सत्य-सुिाला ॥ परमेश्वर णचर करी ॥ २ ॥ 
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१ पणरचारक –हबिीषि महाराज, ईशिजनाचा महहमा फार थोर आहे. सत्य तारण्याकहरता ंआहि 
असत्याचा नायनाट करण्यासाठीं ईश्वरानें मत्स्य, कच्छ, वराह, नारहसह, वामन आहि परश राम असे सहा 
अवतार आजपयंत धारि केले खरें. पि हबिीषि महाराज, सापं्रत ितूलावर स रंू असलेलीं अनाचारी व 
पापी कृत्यें पाहून ईश्वराला त्या श्रेष्ठ सत्यतत्त्वाची करुिा अझनू का ंयेत नाहीं कोि जािें? 
 

णबभीषि –पहरचारका! अनंतकाळ अबाहधत स रू असलेला सृष्टीक्रम कधींहह च कायचा नाहीं. तो 
मन ष्ट्यानंीं मदाधं होऊन जर उल्लंघन केला तर परमेश्वर ती हशस्त हािून पाडल्याहशवाय मात्र राहिार 
नाहीं, हें खूप ध्यानातं ठेवा कारि– 
 

साकी. 
 

सत्याधारें सृणि िरे त्या ईश रक्षिा कणरिो ॥ 
धमुक्राब्न्ि होिांच पाप िें छेदाया अविरिो ॥ 
वचनणह त्या प्रभुचें ॥ वारी संकट या भ चें ॥ १ ॥ 
[‘जय जय राम रघ वीर समथु’ शब्द ऐकंू येतो.] 

 
२ पणरचारक –रघ वीराच्या नामाचा हा जयघोष क ठून बरं ऐकंू येत आहे? 

 
णबभीषि –काय? राम रघ वीराचा जयघोष? या राक्षसी लंकें त रामाचा ध्यास करिारे प्रािी म ळींच 

नाहींत. तेव्हा ंहा न सता आपल्याला िास झाला. कारि असं पहा– 
 

पद. (यमन कल्याि–चौताल.) 
 

सिि मनन मन रामीं कणरिां । समथु र्य रघुवीर शलद हा 
कणििं पडे, कां णवस्मय कणरिां ॥ धृ  ॥ दशणदग्भागीं राम 
णदसिसे । ब्स्थरचर व्यापी राम गमिसे ॥ मन हें रामीं रंगुणन 
र्ािां राम राम ध्वणन उमटे आिां ॥ १ ॥ 

 
–चला आपि आपल्या कायाला जाऊं. 

 
पणरचारक –जशी आज्ञा. असं चलावं हबिीषि महाराज. 

[जातात] 
––––––––– 
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अंक] प्रवेश १ ला. [पणहला. 

 लंका नर्रींतील राजरस्ता.  

 [मारुती प्रवशे कहरतो.]  
 

मारुिी :– 
 

झंपा. 
 

धडधड झंर्ावि सुटिां । कडड कडकड िरुणह उमलणि ॥ धृ  ॥ 
अंबरांिणच चपल चपला । चमकिां भयभीि होिी । 
शहस्त्र पशु वसणिस्थलािें । त्यरु्णन णगणरगुहरांि लपिी ॥ १ ॥ 
गगशन णदसिां णदव्य णदनकर । दीवाभीिणह िसें िस्कर । 
कृष्ट्िवदना झांणकिी खल । दडुणन णिणमरीं िेणच बसणि ॥ २ ॥ 
गर्जर्िां रघुवीर नामा काळ कलपांिास धडकी । 
भरुणन हृदयीं पळिसुटिी । िीं णपशाच्चें चपल गणिनें ॥ ३ ॥ 

 
—अहाहा! माझ्या रामाचं नावं तरी हकहत र्ोड! 

 
पद. (िारती जडा॰) 

 
माधुरी िया अणिणह । अमृिीं नसे ॥ कलपवृक्षसे । सुराऽसुरां 
न प्राप्ि िेंणच इि देिसे ॥ धृ ॥ प्रभुस्मरशि गंुग मणि सहर् 
भंगवी अघ पंथें । कणर पणरसमस-कृणि त्वरीि स्पशुुणन प्रभ  पदें ॥ १ ॥ 

 
–रहवक लिषूि श्रीमद्रामचदं्राच्या पहवत्र नामाचा जयघोष करून, या लंकानर्रीकडे मी 

रामसेवकानें जों उड्डाि केलें , तो माझ्या िःूिःूकारानं हा िरू्ोल डळमळंू लार्ला; र्र्नातं नक्षत्रें 
जार्च्याजार्ीं हवतळून मेघाचंी दातंहखळी बसताचं प्रत्यक्ष कृतातं काळाचाहह महाियानें थरथराट झाला; 
माझ्या चपल र्तीच्या उड्डािाम ळं उत्पन्न झालेल्या वायनंू महासार्राचें खवळलेलं पािी आकाशास 
हिडहवलं, त्याम ळे सप्तपाताळातं एकच हाहाःकार उडाला. शषे र्िरु्हळत होऊन कूमु आपल्या 
कवचाखालीं दडून बसला. हद!र्ज चळचळा कापंला. मंदार पवुत देहखल डळमळला. शहचपती प्रत्यक्ष 
तंद्र, पि तोहह घाबरला. पावुती ियिीत होऊन शकंराच्या र्ळ्यांत पडली आहि कंपायमान झालेल्या 
कमलेचं शातंवन करतानंा हवष्ट्िूची ते्रधाच ते्रधा उडाली. अशा हरतीनं मनोवरे्ावरहह ताि करून मी या लंका 
नर्रीत प्राप्त झालो. परंत – 
 

पद. (जठरानल शम॰) 
परमाथी र्न ज्ञान णमळणविां । णवघ्न ियाला णवरोध कणरिें ॥ धृ  ॥ 
सुर्नकृिीला णरपु णनपर्ावा ॥ अमृिणनणध र्हरें व्यापावा ॥ 
साध ं र्ािा ंणनधान अथवा । णववणश णनश्चयें घािा कणरिे ॥ १ ॥ 
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–या हनयमान सार रंिा राक्षसी आपले अक्राळहवक्राळ तोंड पसरून माझ्या मार्ांत येताचं माझी 
उडी त्यातंच पडली. पि रामनामानं अमर झालेल्या, सनातन धमाहिमानानं स्फ रि पावलेल्या आहि 
आमच्या राजलक्ष्मीच्या शोधाथु आपलें  सवुस्व अपुि करिाऱ्या या वज्रदेही मारुतीनं रामस्मरिाच्या बलावर 
त्या हववशीच्या कानातूंन पार हनसटून जाऊन आपली म ततता केली. उड्डािास प न्हा स रवात होताचं मनैाक 
पवुत, हसहहका. याचंा यथाक्स्थत समाचार घेऊन लंकादेवीस म ष्टीप्रहाराचा प्रसाद तर हदलाच. प ढें  
िेटलेल्या क्रौंचा नामक राविाच्या िहर्नीचा व ततर राक्षहसिींचा फन्ना उडवनू न कताच या हठकािीं आलो. 
अरे पि! हें रन्तखहचत स ंदर मंदीर कोिाच बरं? अहाहा– 
 

पद. (हकती कपहट॰) 
शणचपणिसम वैभव ज्यांचे ॥ रमणिय स्थशल या भोणगि सौख्या 
धन्य दैव पुरुषाचें ॥ धृ  ॥ उंच ध्वर्ा या डुलणि प्रदशुशन वैभव 
दाणवणि ज्यांचे ॥ १ ॥ स्फणटक-णशळांवर सुविु-णचत्रें साथुक हो 
नयनांचें ॥ २ ॥ भाग्यशाणल हा कोि भोणगिो सुरलोकींचे ॥ ३ ॥ 

 
–पि नाहीं. छेः! या ल टारू लंकें तल्या कोित्याही प्राण्यास ‘िा!यशाली’ ही उपमा हबलकूल 

शोित नाहीं. ज्या या लंकाद्वीपस्थ राक्षसाचंा बािा केवळ अधमाच्या व अनीतीच्या तत्त्वावंर वैिव हमळवनू 
त्यावर चैन करण्याचाच आहे. त्याना ं ‘िा!यशाली, ईश्वरावतार, परोपकारी, प्रामाहिक, ‘तत्याहद हवशषेिें 
लाविारा हनदान हा रामितत मारुती तरी खास नाहीं. हें ऐश्वयु चोरटें असो, नाहींतर हनढळाच्या घामाचें 
असो, या महलातं नीट बारकाईनें तपास केला पाहहजे. त्याहशवाय सीतामातेचा शोध लार्िार कसा? 
 

[इंद्रर्ीि सुलोचना यांचा महाल.] 
 

–हें तर मूर्भतमंत पापाचरि मी पहात आहे. आयावतुवासी श्रीरामाची सीता ती हीच काय? असं 
असेल तर या म ष्टीचा प्रहार–पि नको. हीं दोघें काय िाषि करतात तें प्रथम ऐकलं पाहहजे. 
 

इंद्रर्ीि –(स लोचनेस) खरोखर त ला हनमाि करते वळेीं चदं्र प्रसन्न झाला असावा, हकवा वसंत 
झाला असावा. अथवा एका श्रृंर्ारातंच जो नेहमीं रमतो असा साक्षात् मदनच कारार्ीर होऊन त्यानं त ला 
घडवली असावीं खास. 
 

मारुिी –(स्व.) ज्या नीच म खानं आमच्या सीता मातेबद्दल असले नीच शब्द उच्चारले त्याची 
हजव्हा हासंडून हतचे शतशः त कडेच केले पाहहजेत. 
 

इंद्रर्ीि –हप्रये, शषेकन्ये! मी काय म्हितो तकडं त झं लक्ष आहे ना? कारि असं पहा– 
 

पद. (या तव बघ हन॰) 
र्ो णनि वेदपठशि रमला । मणिला र्ाड्यणच ये त्या र्रठाच्या ॥ 
रु्नाट ऋणष णवणध नच शकला ॥ धृ  ॥ सब्स्मि वदना शसहकटीला 
सडपािळ िनुवल्लीला । रणिहुणन संुदर युविीला या । स्वब्प्नं न 
रंगणविां शकला ॥ १ ॥ 
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सुलोचना –एखाद्याच ंविुन करायला ततकी काहंीं कहवकल्पना लढवायला नको. मला उत्पन्न 
करिारा वसंत असो नाहींतर मदन असो, मला दासीला हे प ण्यचरि सेवा करण्याला प्राप्त झाले आहेत, 
यातंच मी आपल्या नहशबाला फार िा!यवान समजतें. 
 

मारुिी – (स्व.) त्या राम–महिकापेक्षा ंहा र्ारर्ोटीचा दर्ड त ला आवडला काय? आहि त्यातं 
त झें पूि ुिा!य समजतेस? ठीक आहे. 
 

इंद्रर्ीि –तंद्राहद तेहतीस कोटी देवावंर ह कमत चालहविारा चौदा चौकड्ाचंा अहधपती जो 
तै्रलोतयाधीश रावि त्याचा मी राजप त्र–तेव्हा ंत झ्या बलवत्तर दैवाची तंू जी प्रशसंा केलीस ती यो!य आहे. 
 

सुलोचना –आता ंस्वारी आनंदातं आहे म्हिून एक र्ोष्ट हवचारतें–हवचारंू का ती र्ोष्ट? 
 

इंद्रर्ीि –ख शाल हवचार. 
 

सुलोचना –आपलं म्हितात ना, बोलण्यावरून बोलि ं स चतं. आपले वडील लंकानाथ फार 
अन हचत मार्ानं वतुन करतात. 
 

इंद्रर्ीि –काय? अन हचत? 
 

सुलोचना –होय. अर्दी अन हचत. हें काय बाई बरं नाहीं. कोित्याहह प्रकारचा संबधं नसता ंहकवा 
शत्र त्वालाहह काहंीं कारि नसता ंती जनक राजाची म लर्ी चोरून आिून व्यथु व्यथु क लक्षयास कारि 
घडवलं. 
 

इंद्रर्ीि –यातं क लक्षय होण्याच ंकारि काय? पराक्रमी वीराचंी पराक्रमी लीला चालली असतां 
हकवा ते पराक्रमी वीर स्वतःच्या मनाचा काटंा संतोषाच्या आहि चैनीच्या हबदूवर समतोल ठेवीत असता ं
त्याचं्या हातून प्रत्यक्ष ब्रह्महत्त्या जहर घडली तहर त्या पापाची जबाबदारी आम्हावंर म ळींच नाहीं. 
 

सुलोचना –हो. असं म्हिून चालेल तहर कसं? महाराज– 
 

पद. (तरूिीस ही॰) 
अनुचीि ही कृणि करीिां र्नीं ॥ धृ  ॥ 
अन्य स्त्रीस वांणछिी । गुरुद्रोह दाणविी ॥ 
णवप्र छणळि णनि । नरकीं र्ािी । प्रािी ॥ १ ॥ 
शील भ्रि होिसे । कुमणि योग्य ही नसे ॥ 
म णिमंि खल । अलपायुणष िे । प्रािी ॥ २ ॥ 

 
इंद्रर्ीि –अल्पाय हष झाला म्हिून त्यातं काय वाईट? त्याला हजतकं आय ष्ट्य लािेल हतततयातंच 

त्यानं आपली वैिवी सत्ता र्ाजवनू घ्याव.ं 
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सुलोचना –महाराज– 
 

पद. (दाखहव तव हदव्य.) 
अवलोकन शील करा पात्र न ही कुमिी ॥ 
काणढि पाखांड मिां त्या न णमळे सुगिी ॥ धृ  ॥ 
हणरहर-स्िुणि-उच्छेदा । गवुबळें  कणर शनदा । 
परमेश्वर त्यास सदा । नरकीं ने अंिीं ॥ १ ॥ 

 
–महाराज, सत्याच्या रक्षिाथु, न्यायी प्रजापालनाथु आहि धमाच्या उन्नतीसाठीं तै्रलोतयपहत 

राजाचंी हसहासनं स्थापलेली असतात. 
 

इंद्रर्ीि –स्थापलेलीं असतील कदाहचत् , परंत  राजे लोकानंीं आपलं वतुन कसं ठेवाव ं याचा 
हनियु करण्याची शततीव तच्छा हीं नेहमीं आम्हा ंसत्ताधाऱ्यावंरच अवलंबनू असतात. 
 

सुलोचना –अनीहतच ंव पापाच ंबीज एकदा ंका ंएखाद्या िमूींत रुजलं कीं त्याचे वेल तततया त्वरेनं 
तेथील रहहवाशाचं्या मानहसक मयादेंत जाऊन हिडतात कीं त्या िमूींत वास करिारे सवु प्रािी अनीतीचे व 
पापाचे मूर्भतमंत प तळे बनतात. 
 

इंद्रर्ीि –स लोचने! पहवत्र पहतपे्रमानं आहि अधांर्ी पत्नीच्या स खवधनुाथु हनष्ट्कपट अंतःकरिानं 
आम्ही प रुषानंीं बायकानंा हृदयाशीं कंवटाळून धरून त्याना ंआनंदानं या हातावरून त्या हातावर र् लाबाच्या 
फ लाप्रमाि ं झेललं कीं हस्त्रयाना आपल्या यो!यतेच्या पात्रापात्रतेबद्दल हतळिरही िान न राहता,ं केवळ 
हवश्रातंीच ंस्थान, सौख्याचं प्रहतहबब पहाण्याचा आरसा आहि सवु श्रमांच ंपहरमाजुन करिारा कल्पवृक्ष जो 
हा रंर्महाल, त्या हठकािीं श ष्ट्क राजनीतीचा उपदेश करण्याचं धाडस करून प्रहतपे्रमाच्या हनझुर प्रवाहास 
कायमचा अडथळा आितात. 
 

सुलोचना –तकडच्या पे्रमाला मी जर यो!य नव्हतें आहि सत्यिाषि करण्याततकी माझी पात्रता 
जर तकडे मान्य नव्हती तर अधांर्ीचा मान देण्यातं प्रािनाथाचंी चूकच झाली म्हिायची. ती चूक स धारली 
जाईपयंत मी अश्शी या पायापंासून दूर रहािार. 
 

[रार्ानें हनघून जाते. तोहह जातो.] 
 

मारुिी –एकूि ही रामपत्नी सीता नव्हे! या जोडप्याचा हा प्रियी संवाद ऐकण्याचा या ब्रह्मचारी 
वायनंूदनाचा हा पहहलाच प्रसंर्. परंत  हवशषे समाधानाची र्ोष्ट ही कीं राविानं आयावतांत हिक्षादेंहीच्या 
ढोंर्ानं केलेलं चौयुकमु येथल्या रहहवाशानंा हवशषे डाचूं लार्लंय खास. असो, सीता-श द्धीचं हवस्मरि 
होता ंकामा ंनये. बरं पि, हा मध र ध्वनी न्  तोहह श्रीरामनामाचा क ठून बरं येत आहे? 
 

[“राम राम राम सीताराम राम राम” िजन ऐकंू येतें.] 
–अहाहा! 
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‘नाहीं रर्िमाची वािा । न णदसे दे्वष शहसा ित्त्विा ॥ 
पुराि श्रवि हणरकथा । याणवि चचा नसेणच’ ॥ 

 
हकती पे्रमळ हें िजन! हकती र्ोड हें रामनाम! [िजन र्ातो.] ज्या िमूीच्या त कड्ावर रामनामाचा 

जयघोष करून ितत नाचतो, येथील त्याचें चरिरज कपाळीं लावावें. [तसें करतो.] चरिरजाचा प्रताप 
तहर हकती अद्भतू! 
 

पद. (प्रियतरंर्ासवें॰) 
 

राम क्लपिरु गमे । स्मरशि भक्िमन रमे ॥ 
नच भ्रमे कशध श्रमे नाम-सुरस-प्राशनें ॥ धृ  ॥ 
राम-पणरस स्पशुिां । 
चरि-सुरस प्राणशिां ॥ 
अमर शांणि लाभिां । 
स्पशु कणर न अघ भ्रमें ॥ १ ॥ 

 
काय चमत्कार पहा! हा पडला राक्षसाचा वशंज, पि िततराज व हकती तरी साक्त्वक! माझा धनी 

रघ नंदन जेव्हा ंया लंकें त येऊन  ा अनाचारी राविाचे सहपहरवार कंदन करील, त्या वळेीं– 
 

साकी. 
 

कामक्रोध मदमत्सर यानां संि णपटाळुणन देिी ॥ 
साधाया णनर्बोध ज्यापरी त्यापणर णबणभषि–हािीं ॥ 
लंका-राज्याला । देइन णवनवुणन मत्प्रभुला ॥ १ ॥ 

 
–असो. सीता-श द्धी, सीता-श द्धी. बस् , द सरी र्ोष्ट नको. ऊं:ऊं:! अरेच्च्या, कसली ही घाि 

आली? आहि मेघींच्या र्डर्डाटाप्रमाि ंघ रुघ रु घोरत हा कोि पडला आहे? अरे बापरे! हें तर जाडीच 
प्रकरि! याचं्या श्वासाबरोबर हत्ती, घोडे, म्हशी न् र्ाढव ंपार आंत जात आहेत व उच्छवासाबरोबर ते सवु 
धडाधड बाहेर येऊन कोंसळत आहेत. 
 

[“स्वक्स्त श्री क ं िकि ुमहाराज” शब्द होतो.] 
 

–वाहवारे क ं िकि!ु जाऊं द्या. आपलं काम बरं कीं आपि बरे. या लंका नर्रींतील घरोघरची चया 
पाहहली तर वरवर मात्र आचारहवचाराचा टाकम् हटकला हदसतो; परंत  अंतःक्स्थती फारच अधमाची. 
घरोघरीं पूि ुअक्!नहोत्रें आहेत पि या राक्षसाचं्या दृष्टीस र्ोब्राह्मि पडले कीं द ष्टानंीं रर्डलेच आपल्या 
दाढेखालीं. तसंच– 

पद. (मज र्मे ऐसा॰) 
 

युवणि त्या युव िे घािकी । दुराचारी ॥ धृ  ॥ 
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थोर णदसणि िे कुणटल विुनी ॥ 
वधुणन गोधन भणक्षणि णवणपनीं ॥ 
वानप्रस्थ िे स्वेच्छाचरिी ॥ 
इंणद्रयदमना होि पारखी ॥ १ ॥ 

 
–अशा पापी प्रदेशातं ती जनककन्या मी अजाित्यानं कशी बरं शोधून काढावी? सीतेनं योर्र्तीनं 

प्राि तर हदला नसेल? ती सम द्रातं तर ब डाली नसेल? कदाहचत् अंतहरक्षातूंन खालीं पडून हतचा देह 
िस्मीितू तर झाला नसेल? छेः राविानें पळवनू आिते वळेीं हतच्या शहरराला वदेना लार्ून हतनं प्राि 
सोडला खास. नाहीं तर राविाच्या ततर हस्त्रयानंीं सवहतमत्सरानं पाश घालून ठार मारली असेल! हर हर! 
माते जानकी, काय त झी ही द ःक्स्थती! हें माझें उड्डाि फ कटच होिार काय? राम राम राम ! पि मी शोक 
का ंकरावा? हवघ्नाची काय हबशाद आहे कीं रामकायांत तें आडवें येईल. लाथ मारून शतच्ि ुकरीन. 
 

पद. (मरि र्ि हन॰) 
 

स्मरि करूणन रघुपणिचें णवघ्न िुडणविों पदीं ॥ 
अब्ग्न प्रखर पेटिसे । प्रबळ णनधी शमणविसे । 
त्यापणर मम रामनाम िाणरल मर् संकटीं ॥ धृ  ॥ 
रुप स क्ष्म गुप्ि धरुणन । लंका उध्वस्थ करुनी । 
राविवध-संणध सुलभ कणरन स्फ र्जि ही हृदीं ॥ १ ॥ 

 
[जातो.] 
———— 
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अंक] प्रवेश २ रा. [पणहला. 

 लंकेचा राजरस्ता.  
 

हवप्रिक्षक राक्षस घाबऱ्या घाबऱ्या धावंत येतो. 
 

णवप्र –पळा पळा पळा. बस्. द सरी र्ोष्ट नाहीं. आपले जीव वाचंवा पळा. काय म्हितां? अँ:! 
पळतानंा मस्तकातं हशळा येऊन पडताहेत? मोठाच चमत्कार! काय झालं असेल ते होवो, कालपासून या 
लंकें त प्रळ्याचंा अर्दीं स ळस ळाट उडाला आहे. देवळाचंीं मोठमोठीं हशखरं, राजवाड्ाचे मजले, ध्वजा 
आहि पताकाचें स्तंि धडाधड कोंसळून खालीं पडत आहेत. राक्षहसिींचीं पोरं धरून आकाशातं र्रार्रा 
फें कलीं जात आहेत; आहि तीं खालीं पडून त्याचंा चक्काचूर होताना ं राक्षहसिींचा आकातं काय 
हवचारायचा? स्त्रीप रुषानंीं एकत्र शयन केलेले पलंर् राजरोस कोिी रस्त्यावर आिून ठेवीत आहे. 
िाडंारर्ृहें फ टलीं जाऊन त्यातंील चीज वस्तंूची एकसारखी नासधूस होत आहे. होत आहे, पि ती कोि 
करीत आहे, काहंीं कळत नाहीं. तो-तो माझा हमत्र सवुिक्षी राक्षस तकडंच येत आहे. पाहंू त्याला काहंीं 
कळलं असल्यास. का?ं हमत्रा सवुिके्ष, के्षम आहे ना? 
 

सवुभक्षी – [रडत प्र. क.] असेल बाबा असलें  तर. तकडे पाठीवर फटकारे खाऊन जीव जाईल 
तर बरं असं झालयं हन त मचं आपलं चाललंय “के्षम आहे ना?” 
 

णवप्रभक्षक –च कलों बाबा. ही घ्या थोबाडींत मारून घेतली. पि हा प्रळय करतो तहर कोि? 
काहंीं कळलं का?ं 
 

सवुभक्षी –अहो हवप्रिक्षक, मी न सताचं राजद्वाराजवळ पहाऱ्याला होतों. तेथें राजवाड्ावरून 
एक िलं मोठं माकड आलं हन हटवल्याबावल्या करीत द्वारावर उंच हठकािीं बसलं. तततयातं बऱ्याच 
हस्त्रयाचंा घोळका डोतयावंर पाण्याच्या घार्री िरून घेऊन येत होता. त्या माकडानं आपल्या शेंपटीच्या 
फटकाऱ्यानंीं त्याचें सवु क ं ि फोडले आहि त्या हस्त्रयाचं्या नाकंाकानातूंनही तो आपलें  शेंपूट वळवळऊं 
लार्ला. त्यासरसें त्या सवु हस्त्रया फटाफट् हशकावर हशका देत आपला जीव घेऊन पळाल्या. याचा काहंीं 
बदंोबस्त करावा म्हिून आमची स्वारी जरा प ढें सरसावली तों फटकाऱ्याचंा आमच्या पाठीवर एकसारखा 
वषाव होऊन त्याच ंहे पहा-पहा तर खरं कसं अर्दीं हधरडं झालं तें? 
 

णवप्रभक्षक –खरंच हो खरंच. अर्दीं हधरडंच हधरडं झालं कीं हो! काय कराव ंब वा या प्रळयाला. 
सवुिके्ष! या प्रळयानंीं त मच्या आमच्या सारख्या हलतयासलतया राक्षसावंरच का ंब वा हत्यार धरलं आहे? 
काहंीं कळत नाहीं. 
 

सवुभक्षी –आहि मोठ्या प्रस्थानंा काय प्रसाद हमळाल्याहशवाय राहहला आहे वाटतं? न कतेच 
आपले प्रहस्थ प्रधानजी पालखींत बसून राजदरबारातं चालले होते. तततयातं त्या टवाळखोर व बडंखोर 
माकडानं शेंपटीच ंटोंक िोयाचं्या कानातं ख पसलं. िोई जे म्हिता ंदचकले, त्यानीं पालखी हदली धाडकन् 
जहमनीवर टाकून. प्रधानजी जे म्हिता ंआपटले ते काय हवचारंूच नका. रार्ारार्ाने उठले हन लार्ले त्या 
िोयानंा धोपटायला. िोई पि कसले बेटे खमंर्. ते लार्लेच म्हिाले ‘रावि महाराजानंी जानकी आिली 
पळवनू, हतनं हें ितू उत्पन्न केलं. त्या ितूानंीं केली थट्टा मर् उर्ीच आम्हाला का ंदेता ंरट्टा? 
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णवप्रभक्षक –पि कायहो, आता ं याला उपाय काय? हीं तर सवु अपशक नाचंी माळका लार्ली 
आहे. नर्रद्वारीं लक्षान लक्ष घार्री फ टिं; र्ोप रं, कळस, राजवाडे काहंीं कारि नसता ंकोसळिं; मंहदर 
जार्च्याजार्ी जमीनदोस्त होि.ं हीं हचन्हं काहंीं बऱ्यातंलीं नव्हंत. 
 

सवुभक्षी –आहि नाहपत राविाची श्मश्रू करीत असता ं त्याची एक हमशी त्याच्या हातून उतरली 
जाि ंहा काय श ि शकून वाटतं? 
 

णवप्रभक्षक –छे: हो अपशक नच हा. पि याला आता ंउपाय? 
 

सवुभक्षी –आता ंयाला एकच उपाय; आन् तोहह–अयोध्यावासी रामाची बायको ती जानकी त्याला 
ताबडतोब परत नेऊन द्यावी हाच. 
 

णवप्रभक्षक –पि असल्या प्रकारचा उपदेश करिाऱ्या दूताची काय ते्रधा राविानीं केली? त्याचे 
नाक कान कापून र्ाढवावर हधड काढली. असो काय होईल तें होवो. चला. आज अस्माहदकाच्या घरीं 
मेजवानी आहे. अनमान न करता ंत म्हीं पि हं:! या झालं.मी तर केवळ हवप्रमासं िक्षि करिारा–पि त म्ही 
तर सवुिक्षी आहातं. 
 

सवुभक्षी –मात्र लवकर स टका करा. कारि रावि महाराजाचंी स्वारी आज मंदोदरी 
बाईसाहेबाचं्या महालातं येिार असून हतथें आज आमचा पहारा आहे. चला. अयाई! पाठीला कळा लार्ल्या 
हो. 
 

णवप्रभंक्षक –हवप्रमासं िक्षि करा कीं ताबडतोब र्ूि येईल. अरे बापरे, आपले प्रहस्थ प्रधानजी, 
तो कू्ररवदन आहि तो अधोम ख तकडंच येत आहेत. चला आपि द सऱ्या वाटेनं जाऊं. 
 

[जातात.] 
 

[प्रहस्थ प्रधान, कू्ररवदन, अधोमूख प्र. क.] 
 

प्रधान –ते व्हायच ंनाहीं. याचा शोध लार्लाच पाहहजे. अशा महत्त्वाच्या र्ोष्टींत जर आम्ही लक्ष 
प रहवलं नाहीं. तर राज्यकारिाराचा र्ाडा स रळीत चालायचा नाहीं. त म्ही त्या माकडाचा नीट तपास 
केलाच पाहहजे. 
 

क्र रवदन –महाराज, याची सवु माहहती या अधोम खाला असलीच पाहहजे. कारि हा आयावताला 
राहिारा आहि तो माकडहह म्हिे त्याच प्रदेशातंला. 
 

प्रधान –कायरे अधोम खा, अशी खालीं मान घालून काय उिा राहहलास? 
अधोमुख – (स्व.) मी अधोम ख आहे म्हिून. 
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प्रधान –त लाच त्या बडंखोराचा नीट तपास लावला पाहहजे. त मच्यावर सोंपहवलेली दूतवृत्ती 
अशीच बजावीत असता ंवाटतं? द सऱ्या एका हवश्वसनीय दूतानं आम्हाला अशी बातमी हदली आहे कीं काल 
एका अक्!नहोत्री ब्राह्मिाकडे अ!नीपूजन प्रसंर्ीं तो हजर होता; ततकंच नव्हे तर आमच्या सम्राटाच्या 
वृहद्धर्त साम्राज्यशततींच्या हवरूद्ध काहंीं शब्द उच्चारल्याचें आम्हालंा माहीत झालं आहे. तर तंू-अधोम खा! 
या क्र रवदनाच्या सहाय्यानं त्या माकडाचा तपास करून त्याला आमच्यासमोर हजर करा. 
 

अधोमुख –तो माकड उत्सवाला जहर आला असेल– 
 

प्रधान –असेल म्हिजे? तो आलाच होता. 
 

अधोमुख –बरं आला होता. परंत  त्याला उत्सवाचें आमंत्रि नव्हतं. सवु लंका नर्रींत प्रळय 
करतानंा तो सवुत्र संचार करीत होताच. त्यातं तो घटकािर हतथं कोिाला दृष्टीस पडला असेल. 
 

क्र रवदन –का?ं त्याची फारशी तरफदारी चालहवली आहे? प्रदेशाच्या वळिावर जाता ं वाटतं? 
महाराज, हें साफ खोटं आहे. त्या टवाळखोर माकडाचा पत्ता या अधोम खाला लार्ला नाहीं, तर त्या 
अक्!नहोत्री ब्राह्मिाला स ळीं चढवावा; नाहींतर हहसक कू्रर पशूकडून त्याचें शरीर फाडवावें. हा अधोम ख 
आपल्या प्रातंाच्या लोकाचंी तरफदारी करतो. 
 

प्रधान –खरं का ं रे अधोम खा? याद राखून ठेव. दूताची पत्करलेली वृत्ती जर नीट बजावली 
नाहींस तर त्या अक्!नहोत्री ब्राह्मिाच्या ऐवजीं आम्ही त लाच फाशंी देऊं. 
 

[जातो.] 
 

अधोमुख –(स्व.) हधःकार असो या अधोम खाच्या जीहवताला! पोट जळत नव्हतं म्हिून ही 
दूतहर्री पत्करली. या आत्मघातकी स रीनं कोिकोिाचे र्ळे कापंण्याचा प्रसंर् मजवर येतो कोि जािे? 
वदेाचंा, हवप्राचंा, आहि र्ाहयत्रीचा अमान ष छळ पहाताचं, तततया हदवस या दूतवृत्तीवर हटकण्याततका 
कृतघ्न व हनष्ठूर अंतःकरिाचा मी बनलों कसा, याचचं मला फार आियु वाटतं.(उघड) कू्ररवदना, 
प्रधानजीजवळ माझी नालस्ती करून त लारे काय हमळालं? 
 

क्र रवदन –काय हमळालं? वाः! हकती तहर हमळालं? माझ्या वृत्तीच्या वरच्या दजाच्या वृहत्तमयादेंत 
एक पाऊल प ढं पडलं. हें काय कमी झालं वाटतं? अरे बाबा, वरचे दजे हमळहवण्यासाठीं वहरष्ठ 
सत्ताधाऱ्याचंी हाजंी हाजंी करिं हकवा त झ्या सारख्याचंी हनदा करून त्याचंीं मनं कल हषत करिं यापेक्षा ं
हतसरा मार्चु नाहीं. 
 

अधोमुख –त ला माझा दजा पटकावण्याची तच्छा आहे का?ं 
 

क्र रवदन –तो दजा मी त झ्यापासून दान नाहीं घेिार. तो मी आपल्या मनर्टाच्या जोरावर घेिार. 
 
अधोमुख –मलाहह या दूतहर्रीचा आता ंकंटाळा आला ब वा. 
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क्र रवदन –कारें ब वा? आयावताच्या अरण्यातं कंद म ळं खात, रानटी व अज्ञानी क्स्थतींत पडून 
होतास, त्या त ला या लंकाद्वीपातं उच्च क्स्थती प्राप्त झाली– 
 

अधोमुख –पि ती क्स्थती फार उंच वाढून हतच्यावरून खालीं कडेलोट करून घेण्यापेक्षा, आहे 
एवढ्ाच उच्चतेवरून ख शीनं खालीं उतराव ं हें बरं. त्यातूंन प्रधानजीच ं मन तू आताचं कल हषत केलंस. 
तेव्हा ं दूतहर्रीच ं हें वैिव आता ं बस्स झालं. पोटातं काटें िरण्याची वळे आली तहर पत्करली पि 
दूतहर्रीच्या कठोर व आत्मघातकी स रीनं एकमेकाचे र्ळे कापंण्याचा प्रसंर् नको. 
 

[जातो] 
 

क्र रवदन – ः  ः  ः! वृहत्त स टली कीं हा उपाशी मरिार. उपास स रू झाले कीं िीक मार्िार. 
िीक मार्ायला अस्माहदकाच्या वाड्ावर येिार आहि आम्ही त्या वळेीं या ह रळ्याला आमच्या वृत्तीवर 
कमावलेल्या अर्हित संपत्तीचा खहजना दाखवनू वृहत्तवैिवाच्या दृष्टातंानें प राच खजील करिार. 
 

[जातो.] 
 

———— 
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अंक] प्रवेश ३ रा. [पणहला. 

 मारुती प्रवशे करतो.  
 

मारुिी  :– 
 

झंपा. 
घोर प्रळशय उध्वस्ि लंका ॥ धाणडले अणमि खल 
काळलोका ॥ धृ  ॥ 
गुप्िरूपें कधीं प्रगट कणध होउनी ॥ मर्जदलें  राक्षसां मुणिघािें ॥ 
हाणििां लाथ हृशद कुर्नमुख छेणदिां ॥ हष ुअणि र्ाहला मर् न 
शंका ॥ १ ॥ 

 
–िावी य द्धप्रसंर्ी हशल्लक राहहलेल्या राक्षसानंा असंच ठोंकून जमीनदोस्त करण्याची परवानर्ी 

श्रीरामानीं मला एकट्यालाच जर हदली तर अत्यानंद ब्रह्मानंद म्हितात त्यापेक्षा ंवरीष्ठ प्रतीचा आनंद या 
मारुतीला होईल. आपल्या शत्रचूा कंठ चरचरा हचरून त्याच्या रुहधराचं आकंठ प्राशन करण्यात जीहवत 
साफल्याची खरी मौज आहे. लंकाद्वीपस्थ राक्षसानंो, त मच्याहह कंठाची तीच क्स्थती असल्याचे िावी काळ 
मला स्पष्ट सारं्त आहे. असो, जनकी मातेचा क ठं शोध लारे्ल या आशनंे मी घरोघरच ं र् प्त िाषिहह 
ऐकतो, पि हनहित स्थळासंबधंी कोिीच काही बोलत नाही. कामशातंीसाठी राखून ठेवलेल्या राविाच्या 
ऐंशी हजार हस्त्रयाचंी शयनमंहदरे मी तपाशीत तर आलोच. परंत  हा महाल मात्र पहाण्याचा रहहला आहे. ही 
कोि बरं स्त्री असावी? या हस्त्रयेच्या कातंीवरूनरून जनकन्या ती हीच असावी, असा माझा तकु आहे. 
संशयच नको– 
 

साकी 
शय्येवरिी णनद्रीि सीिा परमपुरुष-णचच्छक्िी ॥ 
रार्लक्ष्मी हीच र्ानकी शोणधणल मयां मद्भक्िी- ॥ 
सफलणह रामपदीं ॥ र्नना मोक्षाणच मी साधीं ॥ 

 
–या पहा, काही हस्त्रया सीतेची करमिूक करण्याकहरता नृत्य र्ायन करीत आहेत.या हठकािी-

हवशषेतः राविाच्या बदंीत-सीतेला तततया ऐश्ववयात कस ठेवलं आहे कोि जािे? या र्ौप्याचा नीट तपास 
केला पाहहजे. 
 

(देखावा :–मंडोदरीचा महाल. मंडोदरी बसली आहे. दासींचा नाच स रू आहे.) 
 

नृत्याचें पद. 
 

नाच ं गाऊं चला या ॥ णवहाणर शशी अंबरांि 
नाचे । प्रियानें मन मोही ॥ धृ ॥ 
घेउणनया संगिीस िारागिाला ॥ फें णकिसे 
रंगा णवहारी ॥ हे धवल णकरि पाडी णत्रलोशक 
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छान ॥ स्वकशर रणिपणिसम धनु-णकरिा 
प्रिणयर्नां । देि मना । मोदास भारी ॥ १ ॥ 

 
मंडोदरी–क्र द्धिाषिी, प रे करा त मच ंहे नृत्य र्ायन. 

 
कु्रद्ध–आज सकाळपासनं रािी सरकारच्या हजवाला चैन नाहीसं हदसतं. 

 
मंडोदरी–सकाळपासनं काय झालं असेल ते होवो, हजवाला एकसारखी ह रह र लार्ून राहहली 

आहे. 
 

मत्सरनयनी–मला वाटतं रािीसाहेब या प ढच्या स्फहटकर्च्चीवर येतील तर ही चादंण्याची शोिा 
पाहून त्याचं्या मनाला जरा बरं वाटेल. 
 

मंडोदरी–बरं तसंच का होईना? 
 

कु्रद्ध–बाईसाहेब, हकती तरी श भ्र चादंिं पडलयं हे? 
 

मत्सरनयनी–रािीसाहेब, हे पाहहलंत का ंआिखी? 
 

पद. (हदल्दार यार) 
 

गगनांि णनशाकांि णदसे रमयाकृिी ॥ धृ ॥ 
इंदु सुमन वाटे । िारािणि दाटे । 
मधुर मध सेवशन हो लोलुप मधुपाकृणि ॥ १ ॥ 
नवरदेव शकवा । णमरवीिणच न्यावा । 
िारकागिीं रर्णननाथ शोभिो णकणि ॥ २ ॥ 
नटणल रर्णन-कांिा। ग्रह-पुष्ट्पहार हािां 
घेऊणन ये मंद मंद लज्जायुि संप्रणि ॥ ३ ॥ 

 
मंडोदरी–छेः बाई, यातं काही मला र्ोडी वाटत नाही. मी जरा हनजतेच. माझ्या अंर्ावर हा शलेा 

घाल न् स्वारीच ंयेिं झालं की मला जार्ी कर. (हनजते) 
 

कु्रद्ध–(मत्सरनयनीस उदे्दशून) िलत्याच हठकािी आपली छाप बसवायला रे्लं की अशीच खोड 
मोडली पाहहजे.‘रािी साहेब, रािी साहेब’ करून वहशले लार्ले मर् काय? पि हजत्याची खोड 
मेल्याहशवाय जाते कशी? 
 

मत्सर–क्र द्धिाषिी, त झ्या टोमण्याचा िावाथु न कळण्याततकी मी काही द धरख ळी नाही बरं. 
रावि महाराजाचंी आवडती दासी असलीस म्हिून आमच्यावर काही ततकी सत्ता हमरवायला नको. 
समजलीस? 
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कु्रद्ध–मत्सरनर्नी नावापं्रमािचं त झी कृती असायची. मी नेहमी रावि महाराजाचं्या खास 
महालातं सेवेला असते म्हिून माझ्यावर मत्सराचा ततका काही पाऊस पाडायला नको. समजलीस? 
 

मत्सर–बोलूनचालून तंू पडलीस क्र द्धिाषिी तेव्हा त झ्याकडून र्ोड िाषिाचंी अपेक्षा करिं 
म्हिजे मूखुपिाच आहे. कारि– 
 

पद. (तंू श्रीमंहति) 
पाणहल वंध्या स्त्री सुिवदना । 
णदसेल शुष्ट्कणच सागर अथवा पवुिचलना ॥ 
भ वशर येइल रणव णदननृपिी ॥ 
अग्नी त्याणगल दाहकिा र्ल स्वभावाब्स्थणि िी ॥ 
चुकेल णदनकर णनयणमि उदया । 
पणर भाषि िव कु्रद्ध सदोणदि चुके न समया ॥ १ ॥ 

 

कु्रद्ध–कहवकल्पनाचं ंन सतं पेंव फ टलंय. 
 

मत्सर–पि कवींची यो!यताहह तशीच असते. 
 

कु्रद्ध–काय पि मेली यो!यता? चोर आहि कवी अर्दी एका माळेचे मिी. 
 

मत्सर–ते कस? हा नवीन शोध हदसतो. 
 

कु्रद्ध–नवीन नाही बरं! ज नाच आहे. ऐक– 
 

पद. (मजा देता है) 
कुणि उच्च नीचही नाहीं । कणव िस्कर सम हे पाही ॥ धृ ॥ 
एकांि पसंिणच त्यांना ॥ 
सावधशी मृदु पदरचना ॥ 
कौशलय अलंकारानंा ं॥ 
वांणछिी कणर कृणि समणह ॥ १ ॥ 
(“राजाहधराज रावि महाराज” शब्द ऐकंू येतो.) 

 
कु्रद्ध–बस झालं आपलं पाहंडत्य. 

 
मत्सर–त झं का माझं? 
मारुिी–(स्व) सीता राविाला वश झाली की काय? हा नीच राविहह तकडंच येत आहे. 

 
रावि–(प्र. क.) राज्यकारिाराच ंकाम हकहततरी हबकट आहे! 
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पद. (केदार-दीपचदंी) हकवा (मालकंस) 
णशरीं णकणरट ज्याच्या िया सौख्य नाहीं ॥ 
वधाया अरी मन सदा दंग राही ॥ धृ ॥ 
प्रर्ादै्वि कोठें वसे त्या हराया ॥ 
रक्षावया णवभव मणि सज्ज राही ॥ १ ॥ 
प्रभ च्या कृपें पात्र शसहासना मी ॥ 
णचराब्स्ित्व कैसें िया? काळर्ी ही ॥ २ ॥ 

 
–असो.आता हप्रयेच्या महालाकंडं जावं झालं. अहाहा! या न सत्या महालाचें दशनुच मला हकती 

आनंद देत आहे. (महालात जाऊन) काय? ही आज अशी म्लान का हदसते? 
 

कु्रद्ध–बाईसाहेबाचंी प्रकृहत आज सकाळपासनं अर्दी उदास झाली आहे. 
 

रावि–याच ंकारि काय बरं? 
 

मंडोदरी–(झोपेत) अयाई! घात झाला! 
 

रावि–(जवळ जाऊन) अरे! ही आज अशी का करते? मंडोदरी? 
 

मारुिी–एकीकडे) एकूि ही रामपत्नी सीता नव्हे. 
 

मंडोदरी–(ओरडत जार्ी होते) धावा हो धावा. अयाई घात झाला! 
 

रावि–(हतला सावरीत) हप्रये मंडोदरी, काय झालं? अशी घाबरलीस का? हनदे्रतून एकदम 
जार्ृत होऊन अशी शोक का करू लार्लीस? क्षििर माझ्याकडं पहा. पचंमहाितूाहद सवु तत्वें ज्याच्या 
सेवलेा हजर आहेत असा लंकापहत रावि-त झापती-हप्रयकरिी त झ्याजवळ असता थरथरा कापतेस का? 
बोलत का नाहीस? त ला कोिी स्वप्नात त्रास का हदला? सारं् पाहू? असं र् प्त कारि तरी काय घडलं? 
मंडोदरी, प्रािहवसाव!े बोल बोल काय झालं ते? 
 

मंडोदरी–महाराज, काय सारं्ू न् सारं्ू तरी कसं? प्रािनाथ, माझी सौिा!यदशकु शळसरी-
अर्बाई पि ही तर माझ्या शळ्यात आहे-हो पि, ती जळून रे्लेली मी स्वप्नात पाहहली. एक मोठा बलवान 
वानरयोद्धा या लंकेत येऊन त्याने आपल्या लाडतया अखयाला ठार मारून तंद्रहजताचा समरारं्िातं नाही 
नाही तो छळ केला. जनकराजाचा जामात श ि म हूतानं सम द्रावर हशलापथं करून अद्भ तदळासह या 
लंकानर्रीवर चाल करून आला. 
 

रावि–बरं मर्? प ढं आिखी काय? सारं् सारं् खरी अशी स्फ ं दू नकोस. 
 

मंडोदरी–प्रािनाथ, कसे हो ते अपशब्द मी उच्चारंू! हप्रयकरा, मला चाडंाळिीला-हायहाय! ते 
द ःखस्वप्न मला बोलवले तरी कसं? आहि सारं्ू तरी कसं? 
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रावि –हप्रये मंडोदरी! तै्रलोतयातंील दैदीप्यमान, प्रबळ आहि अहजतय म्हिून आपल्या 
साम्राज्यशततीच्या मद ुमकीबद्दल शखेी हमरहविाऱ्या देवदानवाचं्या सवु राष्ट्रानंा एका क्षिात ध ळीला 
हमळहवण्याची ज्या या लंकापतीची शतती श्रेष्ठ आहे; क्रोधायमान होऊन ितूलावर माझा तै्रलोतयपहतत्वाचा 
लत्ताप्रहार आपटताचं ज्या या प्रचडं िरू्ोलाचे खडपेच खडपे उडतील; अपमानाची क्ष ल्लक झ ळूक लार्ताचं 
ज्या या लंकाधीशानं आपले खहदरारं्ारासारखे लालब द डोळे वटारताचं या हवश्वाची हनहमषाधात 
राखरारं्ोळी होईल त्या राविाच्या पट्टरािीला कोि ताप देत आहे त्याचा न सता नामहनदेश कर, त्याला 
य द्धाचे आव्हान करून िर समरार्िातं लाथ मारून जमीनदोस्त कहरतो. माझ्या मंडोदरीचा जो अपमान 
तोच माझा अपमान तू काय स्वप्नात पाहहलंस ते सवु सारं्? 
 

मंडोदरी–प्रािनाथ, क ं िकि ुतंद्रजीतसह आपला–या माझ्या सौिा!य हतलकाचा–वध करून तो 
हवजयी झाला. लंकेच ं संपूि ु राजय हबिीषि िाऊजीना देऊन तो दाशरथी सीतेला घेऊन दरबारासह 
अयोध्येला परत रे्ला. 
 

रावि–हेच ंका ते स्वप्न? मला वाटलं की आिखी काही चमत्काहरक व ियंकर प्रकार तू स्वप्नात 
पाहहलास अँ:! त्यातं र् काय अथु? ही स्वप्न म्हटली म्हिजे अर्दी क्ष ल्लक हकमतीची! त्यातंील र्ोष्टी खऱ्या 
मानून त्यासाठी आपलं मन व्यथु द खहवि ंत झ्यासारख्या तै्रलोतयापहतपट्टरािीला हबलक ल शोित नाही, 
असं पहा– 
 

पद. (अधर वारुिी) 
 

चपल मानसीं चंचल प्रगिी । 
भ्रम हा सारा शुष्ट्कणच त्या गिुनी । 
सुर्न िे त्यािें त्याणगिी ॥ धृ ॥ 
चंचल मन हें णरक्िणच असिां । 
णवफल िरंगी ने मनसमिा । 
व्यथु असे ब्स्थिी िी ॥ १ ॥ 
सावुभौमशद णवत्तहीन िो । 
स्वप्नी आरुढ वैभशव होिो । 
सत्य न त्या वदिी ॥ २ ॥ 

 
मंडोदरी–प्रािेश्वरा, हे स्वप्न क्ष ल्लक नाही बरं? हे केवळ ब्रम्हवचन समजा. महाराज, मी पदर 

पसरून मार्िं मार्ते की त्या मंर्लदायक रघ नंदनाला त्याची सीता परत नेऊन द्या आहि त्याला शरि जा 
हेच सध्या तष्ट हदसतं. 
 

रावि–काय शरि? छेः हा त झा सल्ला मला हबलकूल पसंत नाही. या राविावर प्रत्यक्ष कल्पातंरुद्र 
जरी कोपला,जर्ातील सवु ज्वालाम खीचा स्फोट होऊन त्यानंीया माझ्या मस्तकावर प्रखर अ!नीचा जहर 
वषाव केला, हकवा हहमालयापेक्षा प्रचडं पवुतानंी एकवटून या माझ्या मस्तकाचे चूि ुकेले तरी पि उदात्त 
राजकीय कल्पनानंी आहि वीरश्रीनं स्फ रि पावलेलं हे माझं थोर मस्तक तशाहह क्स्थतीत कोिाच्याहह प ढं 
एक केसिरस द्धा वाकिार नाही, हे पूि ुध्यानात ठेव. मर् शरि जाण्याची र्ोष्ट तर दूरच राहहली. 



 

अनुक्रमणिका 

मंडोदरी–पि महाराज, परस्त्रीचा अहिलाष धरून कोिाच ं बरं चारं्लं झालं आहे? त्यातून हा 
प रािप रुषाचा अवतार आहे बरं? र्ळ्यात धोंडा कोिी कधी महासार्र तरल्याच ं पाहहलं आहे काय? 
मूर्भतमंत हवषाच ं प्राशन केल्यावर त्याचं कल्याि तरी कसं होिार? म्हिून म्हिते, कसंहह करा पि या 
मंडोदरीची एवढी हवनंती मान्य करून येत असलेलं िावी संकट दूर करा. नाहीतर मीच रघ नंदनाला त्याची 
पत्नी अपुि करून शरि जाईन हन मला च डेदान मार्ून घेईन. पि श्रीरामचंद्राप ढं ही मात्रा नाही बरं 
चालायची. हा कोिी मानव नसून िततजनाला व सत्याला तारण्यासाठी हे पूिबु्रह्म अवतरलं आहे. 
 

मारुिी – (एकीकडे) धन्य धन्य मंडोदरी, तंू ज्ञानाची कामधेनू आहेस. 
 

रावि – (स्व.) आता हहची समजूत कशीतरी करून वळे मारून नेली पाहहजे. स्वयंवरसमयी 
िरसिेत एवढा अपमान सहन केला; अकटोहवकट प्रयत्न करून, हजारो मसलती लढवनू, अनेक वषेातंर 
करून लाखो प्रण्याचें बळी घेऊन आहि सत्यासत्याचीही पवा न कहरता ज्या सीतेला या राविानंं 
दंडकारण्यातूंन येथे आिली आहि वशप्राप्तीसाठी पाच कोटी कडव्याराक्षसाचं्या कडक बंदोबस्ताखाली 
अशोकवनात ठेवली त्याच सीता स ंदरीला या मंडोदरीच्या प्रलापानं हवतळून जाऊन मेषपात्राप्रमािे त्या 
मानवी दशरथप त्राकडे परत पाठहवण्यासाठी काय? छे : म ळीच नाही. एकदा तरी त्या स दरीचा तारुण्स्वाद 
चाखून मी आपलीमहत्त्वाकाकं्षा प री करून घेिार. 
 

मंडोदरी –प्रािनाथ, एवढा हवचार तो कसला? या दासीच्या शब्दावंरील आपला िाव अर्दीच 
उडाला ना? 
 

रावि –असं होईल तहर कसं लाडके? अधांर्ीच्या शब्दाला म ळींच मान न देण्याततका हा रावि 
अहवचारी नाहीं. कारि असं पहा– 
 

पद  (स्फहटकाचे ते॰) 
 

दैवकरीं र्ें सुख लाभिसे । 
श्रेष्ठ ियांणिल कांिा णवलसे ॥ 
श्रांि मना कणर शांिणच ललना । 
मधुर वचें हरवी हृच्छलना ॥ 
णप्रयकर दशुन अधांगीचें । 
रमणवि णनि मन हें पुरुषांचें ॥ १ ॥ 

 
मंडोदरी –पि न सत्या या शास्त्राथावरच माझी समजूत नाहीं बरं व्हायची? 
 
रावि –समजूत व्हावी असं कोि म्हितो? त झ्या ह्मिण्याप्रमािें जानकीची उदईक म ततता 

करतों मर् तर झालं ना? 
मंडोदरी –होय र्डे. त्यातच आपलं कल्याि आहे. 

 
रावि –बरं तर. कोि आहे हतकडं? 
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दासी – (प्र. क.) काय आज्ञा सरकार? 
 

रावि –अशीच अशोकवनातं जा. आहि तेथें बदंीत ठेवलेल्या सीतेचा काय समाचार आहे तो 
घेऊन ये. जा. 
 

दासी –सरकारची आज्ञा हशरसावदं्य. 
[जाते.] 

 
मारुिी – (स्व.) िला शोध लार्ला. आता ंया दासीच्या मार्ोमार्चजाव ंझालं. जय जय रघ वीर 

समथु. 
[जातो.] 

 
रावि –लाडके मंडोदरी, त्या स्फहटक र्च्चीवर क्षििर हवश्रातंी घेऊ चल. ही पाहहलीस कां 

मध्यान्ह रात्रीची शोिा?– 
 

पद  (रजनीनाथ हा–) 
 

गगनसागरीं शणश हा रमला ॥ उडुगिय थीं र्लक्रीडेला ॥ धृ  ॥ 
अंबर-उपवन फुललें  खासे । िारागि-सुमनांच्या श्वासें ॥ 
मन्मथ-शणश हा णवहार भासे । सज्ज करुणनयां णकरि-धन ला ॥ १ ॥ 
सौंदये नटली रणि-रर्नी । उत्कंणठि िी पणिम खणमलनीं ॥ 
धन्वाकषशुि लारु्णन स्वमनीं । दृढशलगनीं सुखणवि पणिला ॥ २ ॥ 

 
अंक पणहला समाप्ि. 
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अंक दुसरा. 
 

प्रवेश १ ला. 
 

स्थळ :– अशोकवन – लंका. 
 

[सीता ध्यानस्थ बसली आहे; जवळ हत्रजटा आहे, अधोम ख, शतमूखु, कू्ररवदन पहारा करीत 
आहेत. मारुती येतो.] 
 

मारुिी –अहाहा! हीच ती माझी माता जानकी, आज माझ्या जन्माच ं व रामिततीच ं खरंखरं 
साथुक झालं. येथे काय चमत्कार आहे पहा–वृक्ष, पचंितूें, पक्षी वरै्रे एकसारखीं रामस्मरि करीत आहेत. 
एवचं या लंकाद्वीपातंस द्धा ंअयोध्यावासी रामाचा ध्यास करिारे प्रािी जन्मले आहेत. बाबानों! त मचा हा 
ध्यास त्या मदाधं राविाला सध्या जहर मानवत नसेल तहर पि रामिततानंो धीर सोडंू नका. श्राराम त म्हालंा 
अंती यशश्री हदल्यावाचून खास रहािार नाही. हं:! हे तीन राक्षस माझ्या म ष्टीप्रहराला बळी पडण्यायो!य 
आहेत खास. म ष्टीनो, जरा थाबंा उतावीळ होऊं नका. वळे िरताचं हे हतघेही त मच्या तडाख्यात 
सापडल्याहशवाय राहिार नाहीत. अहाहा! प रािप रुष श्रीरामचदं्राची पत्नी सती सीता ती हीच होय. कारि 
कप ुराची दीप्ती, हहच्या शरीराचा मृर्मदापेक्षा ंश्रेष्ठ स वास ततर कोित्याही हस्त्रयेपासून हनमाि होिं शतय 
नाहीं. तसंच राघवाच्या चरिीं एकहनष्ठतेनं ितती करिाऱ्या हबिीषिाची कन्या हत्रजटा जवळच उिी आहे. 
हा सवु देखावा पाहून असं वाटतं– 
 

पद. (हवराटवदनापास हन॰) 
ध्यानस्थणच ही र्नककन्यका अचल शांि मननी गढली । 
वाटे रणवच्या आगमनीं र्िंु िेर्ोत्सुक प्राची वसली ॥ 
शकवा पीणडि णिणमरें रर्नी शणशसाठीं उत्सुक झाली । 
राष्ट्रोन्नणि वा धमोन्नणिची णवश्वशब्क्ि ही िशप रमली ॥ 
राघवरमिी मनीं णवचारी पारिंत्र्यबंधनकालीं । 
स्वािंत्र्याचा भास्कर रघुपणि कधीं उगविो याच स्थलीं ॥ १ ॥ 

 
–आता ंआपि र् प्तरूपानं जवळ जाऊन मातेच्या चरिाचं ंवंदन करावं. 

 
[तसें करून जवळ म हद्रका ठेवतो व आपि उडी मारून एका झाडावर बसतो.] 
 

क्र रवदन – (मध्येंच थाबंनू) प्रख्यात शूरवीर राविसैहनकहो! बदंोबस्त तर नीट आहे ना? 
 

शिम खु –कू्ररवदना, आपली बदंोबस्त ठेवण्याची हशस्त हत्रि वनातंील कोित्याही देवदानवानंा 
आजपयंत साधली नाही. तेव्हां काळजी करण्याच ंकाहीं कारि नाही. का? अधोम खा, त झी बाजू कशी 
काय आहे? 
 

अधोमुख –अर्दीं चोख. आपल्याला पहाऱ्यावरचा आता कंटाळा आला ब वा. 



 

अनुक्रमणिका 

क्र रवदन –ठीक. दूताची कामहर्री नको, म्हिून या पहाऱ्यावरच्या कामावर प्रहस्त प्रधानजीनी 
त झी नेमिूक केली. आता ंयाहह कामाचा त ला कंटाळा आला वाटतं? मर् काय दे माय जोर्वा करण्यातं 
त ला स ख हमळिारसं हदसतं? 
 

अधोमुख –तो जोर्वा पत्करला पि– 
 

शिम खु –पि? पि काय? अधोम खा, सेवकाचंी वृत्ती पाहून त्याचं्या श्रमाच ं खरं चीज याच 
लंकाराज्यातं होत असतं, हें पकं्क ध्यानात ठेव. [सीतेकडे पाहून] ही बया आपल्या समाधीतून उतरत आहे 
वाटतं? 
 

क्र रवदन –समाधी उतरल्यावर रडायला स रवात होिार. हहला रावि महाराज बलात्कारानं वश 
करून का ंघेत नाहींत कोि जािे? 
 

सीिा –(ध्यानस्थ)– 
 

पद  (कोन र्ली र्यो॰) 
हरुनी बंध ललना । मुक्ि करा ॥ धृ  ॥ 
काय दशा ही िनुची झाली मणद्वरहें रमिा! । रघुकुलर्ा ॥ १ ॥ 
श्रमिां णफरुनी शोणधि मर्ला कोि चुरील चरिा ॥ २ ॥ 
संिि मर् र्ो आश्रय घडला िो कर– ॥ ३ ॥ 

 
–अर्बाई! [जार्ृत होऊन] करारं् लीवर आज ती हदव्य अवतार म हद्रका का ं बरं हदसत नाहीं? 

[प ढे म हद्रका पाहून] अर्ंबाई! हीच ती म हद्रका. हा काय चत्मकार? म हद्रके– 
 

पद  (हप्रयकर माझे॰) 
णर्वलग सखये सांगे झडकरी त्यागुणन कां 
रमिा स्थशल या ॥ रघुणिलकांचें कुशल 
वदे गे वसि प्रभ  कवण्या ठाया ॥ धृ ॥ 
नाथा वशन णवरहाची । ज्वाला िापद णकणि 
र्ाची ॥ सौणमत्रािे त्यागुणनया अशी अरणसक 
ि ं येशी वशन या ॥ १ ॥ 

 
क्र रवदन –का ंए बया? रडायला काय झालं? सारं्तें ते नीट ऐक नाहींतर जन्मिर रडं लार्लंच 

आहे नहशबाला. 
 

अधोमुख –रडत रडतच का ं होईना, परंत  त्या महात्म्या राविाची कामेच्छातृप्त कर. (स्व.) 
हधःकार असो मला! काय क शब्द मी बोललों. 
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शिम खु –खबरदार रडण्याचें जर बदं केलंस तर या शस्त्रानीं त झ्या शरीराचे हतळ हतळ त कडे 
करंू. त्या नीच रामाचा नाद सोडून राविाच्या र्ळ्यात माळ घालायला काय झालं? [शस्त्र उर्ारतो.] 
 

णत्रर्टा –च प रहा मेल्या. मी तथं आहें हें हदसत नाहीं वाटतं? डोळे फ टले? माझ्या देखत असला 
अत्याचार कराल तर प्रािास म काल. मेल्यानंा लहान थोर काहीच कळत नाही. चाडंाळ, पापी! सीताबाई, 
चला आपि द सरीकडे जाऊं. [दोघी जातात.] 
 

क्र रवदन –थाबं, शतमूखा थाबं. हहला प्रथम या खड् र्ाचा प्रताप दाखहवतों. ही पोरटी हत्रजटा 
जवळ आहे, नाहीं तर–[अंर्ावर धावंनू जातो तोंच मारुती समोरून येऊन त्याला खालीं पाडून त्याच्या 
उरावर बसतो.] 
 

मारुिी –नाहींतर काय? तै्रलोतयातील सवु देवदानवावंर वचक ठेविारे प्रबळ सैहनक हो! 
नाहींतर काय? बोल? मशका, त झ्या नरड्ावर हा ठोसा अस्सा मारुन–[ठोसा मारून, कू्ररवदनास ठार 
करतो.] या अधोम खाची टारं् धरून त्याला आकाशातं– 
 

अधोमुख –मी र्रीब आहे. हनरपराधी आहे. मी आयावतुवासी आहे. 
 

मारुिी –कोि? आयावतुवासी? मर् या अधमी राक्षसाचंी वृत्ती पत्करून पहतव्रतेचा असा अपमान 
करतोस? हधक्कार असो त झ्या जन्माला! ते काही नाही. त ला या कू्ररवदनाप्रमािंच यमाच्या घरची वाट 
धरलीच पाहहजे. बोल श्री राम– [ठार करतो. शतमूखास उदे्दशून]– ए हरामखोरा– 
 

शिमुखु – (स्व.) आमची िरली. (उ.) मी शतमूखु नावाचा र्रीब– 
 

मारुिी –तोंडातूंन शब्द काढ हकवा काढंू नकोस, तूही ठार झाला पाहहजेस. अयोध्येचा नायक 
श्रीराम याच्याहवरुद्ध त मच्या तोंडातूंन एक शब्द मला ऐकंू आला प रे कीं, त मची सवांची नरडी या माझ्या 
हातानंी बळकट आंवळून पहलकडच्या या ियंकर त फानी महासार्रातं जलसमाध हदल्याहशवाय हा 
रामितत मारुती कधीही राहिार नाहीं. 
 

शिमुखु –बाबा मारुतीराया, मी त झ्या त्या श्रीरामाला शरि आहें. मला मारंू नकोस. मी मेल्यावर 
हें कृत्य काहंीं मला पाहविार नाहीं. मी त लाहह शरि आहें. कृपा कर. हात जोडतो. पाया ंपडतो. नाकं 
घासतों. 
 

मारुिी –जा त ला जीवदान देतों. चल जा चालता हो येथून. [तो जातो.] प न्हा ंआपि आपल्या 
वृक्षस्थानीं जाऊन बसाव ंहे बरं. [तसे करतो.] 
 

णत्रर्टा –(प्र.क.) अर्बाई! तततयातंच या पहारेकऱ्यानंा ंमरून पडायला काय झालं.? 
 

शिम खु –(प्र. क.) ते काही आपख षीनं मेले नाहींत बरं. [हवप्र िक्षकाला खूि करून बोलावतो. 
तो िीत िीत येतो. दोघे कू्ररवदनास ओढीत नेतात. परत येतात.] 
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–स्वतःच्या ख षीवर मरि असतं, मर् जर्ातं एवढा शखंध्वहन कोिीच करता ना. [मारुती 
दरडावतो.] जातोरे बाबा. यमराया! मोठे उपकार केलेस. [अधोम खास नेत असता] चला हो अधोम ख 
महाराज. जातों बरं कहपराज. प न्हा मेलो तहर अशोकवनात पाऊल ठेविार नाही. [जातो.] 
 

णत्रर्टा –क ब द्धीचं फळ कधीहह चारं्लं हमळायच ंनाहीं. पापाचरिाची मसलत द्यायला लाज नाही 
वाटली मेल्यानंा! 
 

सीिा –(प्र. क.) बाई म हद्रके, सरयतूीरहवहारी रघ वंशाचा नायक सापं्रत कोित्या स्थलीं आहे 
बरं? सवु सृष्टीच ंहनयमन करिाऱ्या आरतत िास्करा! या प्रचडं िरू्ोलावर तंू आपली दृष्टी फें हकत आहेस. 
तेव्हा ं तंू तरी मला माझ्या श्रीरामाच ं वास्तव्यस्थळ सारं्. र्र्नमंडळातं स्वैर र्तीनं उड्डाि करिाऱ्या 
खर्र्िानों! शौयाबद्दल व ऐश्वयाबद्दल ज्या रघ क ळाची कीर्भतद ंद िी या तै्रलोतयातं एके वळेीं मोठ्या 
धडातयानं र्ाजली असून. हजचा प्रहतध्वनी आमच्या शत्रूंच्या किांत हशरून त्याचं्या राक्षसी हृदयानंा ं
अजूनहह िीतीनं थरथरा कापंायला लावीत आहे, त्याच क ळाचे नायक वीर या मेल्या मदोन्मत राविाला 
उलथापालथा करून माझ्या म तततेसाठीं काही प्रयत्न करतानंा त म्हालंा क ठं तरी हदसत आहेत का? 
चराचर स्थावर जंर्माला स्पश ु करून राम कोित्या स्थलीं आहे याची वाता तंू मला सारं्शील काय? 
काय? नाहीं सारं्िार? नका सारं्ूं. त म्ही सारे देवाहददेव, नवग्रह, पचंमहाितंू सवु शक्ततमान असतानंाही 
या मेल्या राविाचे दास झालात, तेव्हा ं मी हवचारतें त्या प्रश्नाचंी उत्तरं त म्ही कशाला द्याल! आपल्या 
पूवुपराक्रमाची आठवि होताचं ज्याचं्या रतताला क्रोधाची उकळी फ टत नाहीं, हधःकार असो त्याचं्या 
जन्माला! 
 

णत्रर्टा –(स्व.) याचं्या या शोकाची आता ंअर्दीं परमावधी झाली बाई! आपि तहर काय करावं? 
(उ.) सीताबाई– 
 

पद  (वारी जाऊं रे.) 
वारी िाप मनाचा सारा सोडी शोकछाया ॥ धृ  ॥ 
मलान वदन िव मन्मन दुखवी । 
सिि रुदन सत्पंथ न सुचवी । 
थोर मनें झशि धरी आंवरुनी संकटा या ॥ १ ॥ 
णनणटल–लेखे िो टळे न कांही । 
कमुगिीचा प्रवाह वाही– । 
णनझुर र्लसम पणर मन आपुलें  शांिवाया ॥ २ ॥ 

 
सीिा –हत्रजटे, मी मनाच ंशातंवन तहर कसं करून घेऊं? जेव्हा ंपहाव ंतेव्हा–ं 

 
पद  (स ध हबसर र्ई.) 
णनि स्ममरि मशन होि आमुच्या सुगणिचेही ॥ धृ  ॥ 
गि वैभवांधार । िापदणच कांिार । करुनी छळी फार । 
मम पणिस िो णवरशह ॥ १ ॥ 
श्रेष्ठ रे् बहुगुिी । वैभवािे त्यरु्णन । रार्सुि येणि वशन । 
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क्रांणि मन र्ाणचिणह ॥ २ ॥ योध्या कुिी कधीं न । 
नगरी णवभवप िु । गारे् र्गणि र्ाि । ऐश्वय ुसाचेणह ॥ ३ ॥ 

 
णत्रर्टा –तें सारं खरं सीताबाई. पि सापं्रतची पहरक्स्थती हकती उलट झाली आहे, पहाता ंना? 

तेव्हा ंअशा वेळीं आपल्यासारख्या मािसानं धीरच धरला पाहहजे म्हिजे अन कूल काळ येताचं सवु मनोदय 
पूि ुहोतील. 
 

सीिा –हत्रजटे, मी धीर तरी धरंू कसा? आहि तो कोित्या आशवेर धरावा? 
 

पद  (तव मानस कैसें.) 
नव संकट णनपरे् हाय। णदवसेंणदवस कसें ॥ 
वनी छणळिी अवघे र्न हे णवरहीं असे ॥ 
व्यणथि हृदय हें प्रखर वब्न्हचा साणहल कैसा िाप हा ॥ 
बलात्कार िो रावि कणर मग निणच आपोआप ॥ 
िारक कोिी नसे ॥ १ ॥ 

 
णत्रर्टा –सीताबाई, पि आशलेा एक मार् ुआहे. नाहीं असं नाहीं, आहि तो मात्र सवुहसद्ध असून 

त्यावर कोित्याही मदाधं सत्ताधीशाची सत्ता चालंू शकिार नाहीं. 
 
पहा– 
 

पद  (धीमा धीमा चालो.) 
सत्य ित्त्वास पाणळिो । प्रभ  धमा 
सत्कमास राणखिो ॥ अिी िापद खल-कुमणि 
पदीं िोच िुडणविो । न्याय दाणविो ॥ धृ  ॥ 
॥ चाल ॥ रावि खल िो, अधमु वरुनी सुर्न गांणर्िो ॥ 
धमा वाली आशेलागीं िारक कोणि न िो ॥ 
धमुग्लानीस हानीस रक्षिा करी । सत्यिेर्ास– 
अरुिास णक्षणिर्ावरी । पसणर णिणमराणर ईशरवी 
प वुणगणरवरी ॥ णिणमर लोपिो ॥ १ ॥ 

 
–श्रीरामचदं्रजी त मच्या म तततेसाठीं काहंीं तरी प्रयत्न करीत असतीलच. 

 
मारुिी –(स्व  (.हत्रजटा अर्दीं खरं बोलली.  

 
सीिा –मर् ही म हद्रका– 

 
णत्रर्टा –ही क ठली? 
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सीिा –चदं्राच्या शीतल हकरिानंा आहि अरुिाच्या आरतत तेजाला हदपवनू टाकिारा शामविु 
जो माझा राम, त्या िा!यवानाच्या करारं् लीवर ही हनत्य झळकत असे. आज मानहसक पूजनाच्या वळेीं 
करारं् लीवर मला हदसली नाहीं. डोळे उघडून पहाते ती की तथं. 
 

णत्रर्टा –ही म हद्रका तथं कशी आली? 
 

सीिा –कोि जािे! हहला या हठकािीं येण्याततकी चेतना जर प्राप्त झाली तर मी हवचारते त्याचें 
उत्तर हतला का ंबरं देतां येऊ नये? म हद्रके, तंू का ंबोलत नाहीस? त झ्या आर्मनानं मी श िाची कल्पना 
करंू कीं अश िाची! पि तंू ज्याअथी म ळींच बोलत नाहीस त्याअथी माझ्या हजवलर् रामानं हवरहाम ळें  प्राि 
हदला हेंच खास. आहि तसं जर असेल तर नाथा रामचदं्रा तथवर येऊन– 
 

पद (माझ्या मनींचें॰) 
भाया वधुनी णनर्कशर रामा मुक्िणच कणर णिर्ला ॥ 
कैसे णवणपनी नाथाणवि मी साह ं प्रािाला ॥ धृ ॥ 
पंकर्नेत्रा! अणभषेकाची स्मृणि र्ाळी हृदया ॥ 
स्वयंवराचें शौय ुिसे मखरक्षि या समया ॥ 
दीनोद्धारा! झडकणर िारा नि मी िव पायां ॥ 
णवरहवणिने र्ाळंु नको मर् णवनणवि ही अबला ॥ १ ॥ 

 
–दशकंठहरप  रामा! ही म हद्रका तंू काय कारिानं पाठहवलीस बरं? मृर्त्वचेची काचंोळी मला 

पाहहजे असा माझा हट्ट हाच म ळीं अन्याय. त्यासाठी केलेलं सौहमत्राच ं छलन माझ्या हृदयात आतां 
एकसारखं डाचंत आहे. जे साधंूचा छळ करतील ते माझ्याप्रमाि ं राक्षसाचं्या हाती सापडून हवरहानं 
तडफडत अधोर्तीला जातील. राम–(शोकाकूल होते.) 
 

मारुिी –(एकीकडे) आता ं शोकाची परमावहध पहाण्यात अथु नाहीं. आता र्ायनाला आरंि 
करून आपलं आर्मन मातेला सूहचत कराव ंझालं॰– 
 

पद  (कृष्ट्ि म रारी॰) 
राम णवहारी मम दैवि धरणिवणर ॥ परम पुरुष 
प्रगटुणन णनर् प्रखर स्वरूप कायधारी ॥ 
र्नन मरि स्वकशर धरुणन स्वपणद शरि 
दास िाणर ॥ धृ  ॥ स युकुलर् दयाब्लध पद्म- 
संभवधाणर प्रभु सिि भक्िभर्शन णनत्य 
सणमप राणह । रामहृदयकुमुदसुरसस्वादभुक्ि 
प्रभुचरिरशर् णनि नि सेवक वशन येइं पाणह ॥ १ ॥ 

 
सीिा –(शोक आंवरुन) अर्बाई, क ठं आहे तो माझ्या रामाचा सेवक? 

[वृक्षाजवळ जाऊन] हे वृक्षा– 
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पद  (सोच समज॰) 
र्नन िुझें धन्य िें । णवटपारे ॥ रामभर्न 
िव वदनीं मधु िें ॥ धृ. ॥ मनें करूणन र्ो 
रामभर्िों । संकट कशधही न स्पर्जशि त्यािें ॥ १ ॥ 
हे रघुभक्िा पुणनि र्नन िव । धन्य णत्रलोकी 
वंय चरि िे ॥ २ ॥ दाणखव मर्ला भक्ि असा 
िो । वसि िुझयांिणच गाि भर्न िें ॥ ३ ॥ 

 
–[कोिी उत्तर देत नाहींसें पाहून] अर्बाई! कोिीच काहंीं बोलत नाहीं? ही तर सारी कपटी 

राक्षसी माया हदसते. हे रामस्मरि करिाऱ्या ितता, तंू प्रर्ट होऊन मला जर आता ंिेट हदली नाहींस तर 
मी आपला प्राि काहंीं ठेविार नाहीं. अयोध्यापहत रामचंद्रा! त झी िेट मला आता ंनाहींच ना? 
 

पद  (आन बान जीयाम॰) 
प्रािनाथ णवरशह त्यागी । अबला सणि मी । 
न िारक मर् । पालक नच ॥ धृ  ॥ त्वणदय 
योगभर्शन रमणि । भक्ि िारण्यास रमणस ॥ 
शणशणवि र्णश कुमुणदनी िणश झुरि मशन 
अभागी ॥ १ ॥ 

 
–आता ंअसंच कराव.ं [र्ळ्याला विेीचा फासं घालते.] 

 
मारुिी –(स्व.) आता ंही तर विेीचा फासं घेऊन प्राित्यार् करिार. मर् माझ्या येण्याचं साथुक 

तहर काय? छट , ती पहा अर्दीं तयार झाली. उशीर नको. [जाडावरून खाली उतरतो.] 
 

णत्रर्टा –अहो सीताबाई हे काय करता?ं 
 

सीिा –जानकीरमिा रामा! अंतीं त झं स्मरि तहर पावन करो– 
 

मारुिी – [प ढें येऊन नमस्कार करतो.] जयजय रघ वीर समथु. 
 

सीिा – [फासं काढून स्वर्त.] अर्बाई, हाच तो रामसेवक वाटतं?(उ.) वत्सा हचराय ूहो. 
 

मारुिी –माते जानकी, कल्यािरूप रघ वीर हकक्ष्ट्कंधेला स खरूप आहे. मी वाय प त्र हन मंत 
रामचदं्राचा सेवक असून त झ्यासाठीं सवु लंका ध ंडाळीत आलों आहें. 
 

सीिा – (र्हहवरून) हन मंता या त झ्या उपकारानंीं मी-मला-एक शब्द बोलवत नाहीं. [डोळे 
प सून] श्रीराम ख शाल आहे ना? हतकडची सारी ख शाल? 
 



 

अनुक्रमणिका 

मारुिी –माते जानकी, श्रीरामानं जटायचूा उद्धार करून कबधं राक्षस ठार मारला. वालीला 
मारुन त्याच्या जार्ी स ग्रीवाची स्थापना केली, आहि त झ्या स्वातंत्र्याची उत्कट महत्वाकाकं्षा धरिारी अपार 
वानरसेना जमवनू प्रि  रामचदं्र तकडंच येण्यास हसद्ध झाले आहेत. मातोश्री तंू आमची–आमच्या 
आयावताची राजलक्ष्मी आहेस. त ला या लंकाद्वीपस्थ राक्षसाचं्या जाचातं ठेऊन स्वस्थ बसण्याततके आम्ही 
रामितत आजच ततके हनःसत्व झालों नाहींत. माते! काय सारं्ू– 
 

पद  (मज खेळहवशी॰) 
प्रभु साहिसे मणन णवरहव्यथा ॥ णवरहाब्ग्न 
िया कणर त्रस्ि सदा ॥ कणर आिुरवा 
स्मरुनी सीिा ॥ १ ॥ पाषाि हृदीं धणर शोकरसें । 
समर् णन िुला त्या भेटिसे ॥ मुळीं शांणि 
नसे प्रभुच्या हृदया ॥ २ ॥ 

 
–मातोश्री तंू जे अलंकार मार्ांत टाकंलेस ते मी रघ वीराला नेऊन हदले. ते पाहून त्यानंीं जो 

आकातं केला तो या मारुतीला काहंीं सांर्ता यायचा नाही. श्रीरामाचा आक्रोश पाहून वनदेवतास द्धा ं
धाईधाई रडतात. ततकंच काय, पि माते– 
 

शदडी. 
त्यरु्नी बाळािें र्नणन र्शी र्ाई ॥ 
बाळ शोकाकुल वाट णिची पाही ॥ 
िसा लक्ष्मि िव चरिदशुनािें ॥ 
होय उत्कंणठि झुरि मनीं मािे! ॥ १ ॥ 

 
सीिा –माझ्या जीवलर् रामाला माझ्याकहरता ं काय हे पहरश्रम? हन मंता, आम्ही हत्रवर्ु 

अयोध्येहून तकडं येत असता ं चालता ं चालता ं वाटेत मी जर थोडी मार्ं राहहलें  तर प्रािनाथ लार्लेच 
एकाद्या दाट वृक्षाच्या छायेखालीं माझ्यासाठी थाबंत. आहि ‘सीते, त ला हकनै फार श्रम होतात र्. काय बरं 
लाडके करंू’ असं म्हिून तोंड क रवाळायचे– 
 

मारुिी –माते, शोकाहतशयाम ळे कशाला श्रमी होतेस, त झ्या द ःखाचे व बहंदवासाचे हदवस नष्ट 
झालेच असें समज. ततकंच नव्हे तर ब्रह्मचारी वायनंूदनाच ंहे वचन लक्षातं ठेव की आयावताची राजलक्ष्मी 
तंू सीता–ततःपर या चोरट्या राक्षसाचं्या प्रदेशातं न राहतां, आम्ही त ला परत नेऊन, मोठ्या थाटामाटानं 
अयोध्येच्या जर्प्रहसद्ध हसहासनावर स्थापन करािार. माते, या पापी लंकेचा व मदोन्मत्त राविाचा समूळ 
हवध्वसं करायला श्रीराम येथें लवकरच प्राप्त होतील. 
 

सीिा –लवकर म्हिजे केव्हा?ं पहा– 
 

पद  (अवहचत रे्ले॰) 
धैयणुच नच णिळ मािें वशन । या ॥ 
कणरणि सिि छल बहुपणर हे खल राक्षस प्रणिशदशन ॥ धृ  ॥ 



 

अनुक्रमणिका 

रामा कळवी बंधनछळ हा या परदेशीं सोणशि 
ललना ॥ सत्वर संकट-िाप हरुनी मर् कणर 
पुणनिणच झशि ॥ १ ॥ 

 
मारुिी –उदयीकच श्रीराम येथें येतील. रघ वीरानं मला फतत सीताश द्धीचीच आज्ञा केली 

आहे,नाहींतर या मारुतीनें त्या अधम राविाला त्याच्या हसहासनावरून खाली ओढून त झ्यासमक्ष लाथ 
मारून ठार केला असता. 
 

सीिा –अर्बाई, मारुती तंू प्रथम मला सूक्ष्मरूप हदसलास, पि आता ंहकती ियंकर हें त झं स्वरूप 
झालं? 
 

मारुिी –हे माते! तंू माझा पराक्रम अझून पाहहला नाहींस. आम्ही रामितत सूक्ष्म रूपातं कृश 
शरीराचे जहर हदसत असलों तरी शत्रूचा कंठ काडकन फोडतानंा आहि त्याच्या र्र्भवष्ट छातीवर म हष्टचे 
दितयावर दिके मारतानंा या शहररातंील सवु नसा पार टरारून जातात. 
 

सीिा –खरंच. माझा यावर हवश्वास आहे. पि श्रीरामानीं त ला काहंीं अंतरखूि साहंर्तली आहे 
का? 
 

मारुिी –होय मला त्याचं अर्दीं हवस्मरि झालं होतं. माते, त म्ही हत्रवर्ु वनवासाला हनघाला 
असता रघ वीरानं कैकयीच्या महालात आपल्याला वल्कलं नेसहवलीं होतीं. पटते का ंही खूि? 
 

सीिा –न पटायला काय झालं परंत , हा माझा बदंीवास लवकर संपेल असं काहंीं तहर करा. 
 

मारुिी –त्याची काळजीच करंू नका. जर्न्माते, हकक्ष्ट्कंधाि वनातं नळ, नीळ, जाबंवूतं, स ग्रीव 
असे प्रत्यक्ष कृतातंकाळाचे शास्ते रघ नायकाची सेवा करीत आहेत. 
 

सीिा –ते सवु महावीर हवजयी होवोत.पि मारुती, तंू हा एवढा प्रचडं महासार्र कसा उल्लंघन 
करून आलास कोि जािे. 
 

मारुिी –माते प न्हा रामकृपेनें, त झ्या आशीवादानें आहि या हदव्य अवतारी म हद्रकेच्या सहायानं 
काय होिार नाहीं? असो. मी आता ंफार श्रमलों आहे. थोडी हवश्रातंी घेऊन प न्हा थोड्ाच वेळातं त ला 
येऊन िेटेन. जय जय रघ वीर समथु. 

[जातो.] 
———— 

  



 

अनुक्रमणिका 

अंक] प्रवेश २ रा. [दुसरा. 

 स्थळ :– तंद्रजीताचा हदवािखाना.  

 [हवचारात र् ंतलेली स लोचना प्रवशे करते.]  
 

सुलोचना – 
 

पद.(काय प रुष.) 
 

हाय! प्रळय िापद भारी । त्रस्ि कणरि लंका नगरी । 
वीर सवु हरले समरीं । काय गणि कळे ना ॥ १ ॥ 
देव दैत्य ज्यानें हणरले । चंद्र स य ुसेवक केले । 
श्वशुरही सुमणिस मुकले । अंि नच बरा त्या ॥ २ ॥ 

 
–काय होईल तें होवो. सध्याचंी ही क्स्थती काहंीं चारं्ली नाही. आम्हा बायकाकंडे तरी काय दोष? 

हन आमच्या हाती आहे तरी काय? येऊनजाऊन पडल्याझडल्या प रुषाचं्या तोंडाकडं पा च.ं पि ते तहर 
स धे पाहहजेत ना! 
 

पद  (अंहकत पदाबं जाची.) 
 

मानशस िया मदांधा न सुचे । हें सत्य ित्त्व 
ईशा रुचे । हें ॥ धृ ॥ त्यरु्नी मागा नीिीच्या 
त्या । अनीणिपथ कणर घाि त्यांचे ॥ १ ॥ सत्या 
ईश्वर रक्षि कणरिो । असत्य णिळ नच 
त्यास सहिें ॥ २ ॥ 

 
–प रे झाले हे हवचार! न सतं हवचारच ं करंू लार्लास त्याचंी पायरी क ठवर जाईल हन क ठवर 

नाहीं! (उ.) कोि आहे र् हतकडं? 
 

दासी –(प्र.क.) जी सरकार. मी आहे. 
 

सुलोचना –स्वारी क ठं र् रे्ली तततया जलदीनं? मोठ्या महाराजानंीं बोलाहवलं कीं काय? 
 

दासी –होय सरकार. आपलं मंर्लस्नान चाललं असता ं रावि महाराजाकंडून दूत आला, 
त्याच्या बरोबर आपले महाराज तातडीनं हनघून रे्ले हन न कतेच पालखीतून परत येऊन शस्त्रार्ारात 
हशरले. 
 

सुलोचना –काही य द्धाची र्डबड आहे की काय? 
[तंद्रजीत य द्धाच्या वषेाने प्र. क.] 

 



 

अनुक्रमणिका 

इंद्रर्ीि –होय. य द्धाचीच र्डबड आहे. 
 

[स लोचना दासीला जाण्याची खूि करून आपि दूर उिी रहाते.] 
 

इंद्रर्ीि –(स्व.) हहच ंमन काहंीं तरी हवचारातं र्ढून रे्ल्यासारखं हदसत आहे. बह तकरून या 
हवचाराचे तरंर् सध्याचं्या पहरक्स्थतीबद्दल असतील. परंत  त्या बडंखोर मकुटाला य द्धातं हचरडून 
टाकण्यासाठीं आजची ही माझी स्फूती, य द्धसाम ग्री आहि िावी हवजयश्रीच ं माझ्या प्रफ हल्लत चेहऱ्यावर 
चमकिारं हे तेज पाहून हहला आनंद झाल्याहशवाय खास राहिार नाहीं.(उ.) अशी दूर उिी कां? तू 
माझ्याकडे नीट न्याहाळून पहा बरं एकदां? स लोचनेच्या महालातं हवश्रातंीसाठीं येिारा आजचा हा तंद्रजीत 
नव्हे. माझ्या पोषाखावरून– 
 

सुलोचना –पोषाखच काहंी पा ला नको. मािसाचं मन श द्ध नसलं म्हिजे कोिाच्याहह सहज 
लक्षातं येतं. हवश्रातंीसाठी स लोचनेचा महालच आता ं काय करायचा आहे? सध्याचं्या प्रळयातं आम्हा ं
हस्त्रयाचंी हकतीही हवटंबना चालली असता, न सतं पोषाखाच ंआहि वैिवाच ंप्रदशनु करून प रुषानंीं आम्हा ं
स्त्रीवर्ाबद्दल ततकं बेपवा रहाव ंयातं आपल्याला काय दोष द्यायचा? आमच ंनशीब– 
 

इंद्रर्ीि –पि-जरा-माझं– 
 

सुलोचना –कायर् बाई कालचा तो अनथु– 
 

पद  (लोफूल जानी॰) 
कणपवीर मागी आला ॥ ललनांणस छणळिां झाला ॥ 
कांिाणवना त्या कांिा । आकांिा करी । भारी । आकांि 
होय भारी ॥ १ ॥ पणर वीर सारे दडले । नरवीर 
सारे हरले ॥ कणर फार ललना-छलना । णिळ ना लार् िी । 
पुरुषा । णिळ लार् नाही पुरुषा ॥ २ ॥ 

 
इंद्रर्ीि –मी काय म्हितों तें तर– 

 
सुलोचना –त्या अनथांत र्ाजंलेली एकादी स ंदर स्त्री सते्तच्या जोरावर धरून आिून हतला 

पट्टरािी, मनमोहहनी, हृदयहवलाहसनी, जीवनदेवता यापैकीं एखादा मान द्यायचा असेल. माझी काहंीं 
हरकत नाही बरं! 
 

इंद्रर्ीि –मला असल्या हवतंडवादाची िारी चीड आहे. मी तथं आलो कोित्या स्फूतीनं आहि त झं 
आपलं पहातो तों श ष्ट्क चऱ्हाट स रंू. लंकानर्रींत एवढा आकातं चालला असतां, हतकडे कानाडोळा करून 
ऐश्वयांत झ लत स्वस्थ बसण्याततके आम्ही राज्यचालक र्ाजी बनलो नाही, समजलीस? 
 

सुलोचना –[जवळ जाऊन] मर् त्याबद्दल तकडं काय व्यवस्था करायच ंठरलयं! 
 



 

अनुक्रमणिका 

इंद्रर्ीि –ती व्यवस्था काय, हें माझ्या पोषाखाकडं पाहहल्यास सहज कळेल. म्हिून मघांशी मी 
म्हटलं ‘हा माझा पोषाख पहा; तों तंू आपलं उलटंच चऱ्हाट स रू केलंस. 
 

सुलोचना –एकूि स्वारी त्या माकडाचा वध करायला सेना घेऊन जािारसं हदसतं. 
 

इंद्रर्ीि –य द्धासाठी सज्ज असलेल्या वीरानंा ं असल्याच र्ोडर्ोड सक्स्मत हास्यशक नाचंी 
आवश्यकता प्रथम असते. मला आता ंआनंदानं हनरोप दे पाहंू. म्हिजे हा ंहा ंम्हिता हवजयी होऊन शत्रचू्या 
रुहधरानं माखलेल्या छातीनं या वीरारं्नेला आहलर्न द्यायला मी लवकर परत येईन. 
 

सुलोचना –ही मी तयार आहे. आंत चलायच ंम्हिजे पचंारती ओवाळतें. 
 

[जातात] 
———— 

  



 

अनुक्रमणिका 

अंक] प्रवेश ३ रा. [दुसरा. 

 स्थळ :–राविाचा खासर्ी दरबार.  

 पात्रें :–रावि, प्रहस्थ, मंत्री वरै्रे.  
 

रावि –प्रत्यक्ष तंद्र देहखल ज्याच्याप ढे हार टेकून समरारं्िातं शरि आला, त्या माझ्या तंद्रजीत 
प त्राप ढे त्या कपीच ं काय सामथ्यु आहे. त्या बडंखोर माकडाला तो अर्दी घ ंर् रट्यासारखा हचरडून 
टाकील. माझ्या तंद्रहजताची सेना हकती बलाढ्– 
 

पद–(लाल झाहल कोपानें॰) 
 

श र अशा चिुरंग सैणनकां मम सुि िो घेऊणन गेला॥ 
अणमि आयुिें मत्त करीदळ ठार कणरल सहर्ीं कणपला॥धृ.॥ 
रथा न गिवे कुिा अश्व िे सबल र्ाििी युद्धकला॥ 
सैणनक शौये ‘मारंू मरंु वा’ वदणि सहर् वणधिी त्याला॥१ ॥ 

 
–अशा बलवंत वीरावर एका क्ष ल्लक कपीनं हवजय हमळविं शतय तरी आहे कां? जंब माळी राक्षस 

ठार मारला मारंू द्या.आसाळी राक्षसीि पोट फाडून मारली,मारंू द्या.पि प्रधानजी,हे पक्क लक्षात ठेवा की 
आजच्या मोहहमेत तो माकड ठार झालाच पाहहजे. 
 

दरबारस्थ –ठार झालाच पाहहजे.झालाच पाहहजे.आहि तो होिार पि. 
 

[सवुिक्षी घाबऱ्या घाबऱ्या प्र.क.] 
 

सवुभक्षी –राजाहधराज घात झाला.अशोकवनातं तंद्रजीत य वराजाचं्या प्रचडं सैन्याचा पार फडशा 
ऊडाला.आपले य वराज न!न होऊन पळाले ते एका हववरातं दडून बसले घात झाला. 
 

रावि –काय? माझ्या तंद्रहजताचा परािव झाला? त्या काळतोंड्ा माकडानं माझ्या य वराजाचा 
पराजय केला? आहि तो मी कानानंी ऐकत असताहंह स्वस्थ बसू काय? ज्या या राविानं खडतर तपिया 
करून हे लंकापद प्राप्त करून घेतलं;ज्याच्या सेवेंत पचंमहाितूें हीचशी काय,पि तंद्रादी देवस द्धा राहत 
आहेत;जो मी लंकाधीश नवग्रहाचं्या उरावर पलंर् ठेऊन त्यावर हनद्रा करिारा आहि क्षिातंसप्तपाताळ 
हालवनू सोडिारा त्याच्याच य वराजाला एका क्ष ल्लक माकडानं न!न करून हववरातं पळवाव ंकाय? काय 
हा अंधाध ंदीचा प्रकार! प्रधानजी,क ठं आहे तो सृष्टी उत्पन्न करिारा ब्रम्हदेव! 
 

प्रहस्थ –तो बसला असेल पचंरं् चाळीत. 
 

रावि –त्या हरामखोराला तकडे आिा पाहंू. 
 

प्रहस्थ –अरे ए ब्रह्मा–ब्रह्मा! चल तकडे ये. 
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ब्रह्मा – (प्र.क.) महाराजाहधराजाचंी काय आज्ञा आहे? आज्ञा व्हावी की या सेवकानं बजावलीच. 
 

रावि –आहि न बजावलीत तर पाठीवर रटे्ट बसल्याहशवाय राहतील वाटतं! म ह्मी माझे सेवक–
दास आहातं,आहि मी लंकाधीश रावि त मचा धनी आहे.देव असलात म्हिून काय झालं! कामातं कसूर 
झाली की उिा जाळून पोळून खाक करीन,समजलातं! 
 

ब्रह्मा – (स्व.) हवनाश काले हवपरीत ब द्धी.(उ.) महाराजाचंी काय ती आज्ञा व्हावी. 
 

रावि –आत्ताच्या आत्ता जा आहि अशोकवनाचा हवध्वसं करिाऱ्या त्या कपीला बाधूंन आिा.नाही 
तर त मची र्ती ठीक होिार नाही. 
 

ब्रह्मा –ठीक आहे आितो.(स्व.) काय ही आम्हा ं देवाहदकाचंी द दुशा! कमुिोर् िोर्ल्याहशवाय 
स टायचा नाहीं.आता ंमारुतीच ंस्मरि केलं पाहहजे.[तसे करतो.मारुती येतो.] 
 

मारुिी –ब्रह्मदेवा! काय आज्ञा आहे? 
 

ब्रमहा – (त्याच्या कानातं काहंीं सारं्ून) महाराजाहधराज,हा पहावा तो कपी. 
 

[जातो.] 
 

रावि – (स्व.) हरामखोरा,या राविाच्या हातून तंू आता हजवतं स टशील काय? 
 

प्रहस्थ –कायरे ए दे्वष्ट्ट्या माकडा बडंखोरा! तंू कोिाचा कोि आहेस? 
 

रावि –आहि तंू आलास कोठून हेही सारं्? सारं्तोस हक नाहीं? 
 

मारुिी –या सवु लंकेत ततका प्रळय होत असताहंी मी कोि आहें हें त म्हालंा न समजण्याततका 
त मचा सत्तामद हशखराला पोहचला आहे काय? राविा,ज्या धन धरुानं जनकराजाच्या दरबारांत 
सीतास्वयंवरसमयीं त झ्या र्र्भवष्ठ छातीवर दडपून पडलेलं िव्य हशवधन ष्ट्य उचलून त झा प्राि व अब्र ू
वाचहवली आहि त्याच प्रचंडधन ष्ट्याचा प्रत्यंचा चढवीत असता ं त्याचे काडकन् दोन त कडे करून सवु 
सिाजनासंमक्ष ज्यानें आपल्या अत ल पराक्रमाची झाकं सवांना दाखहवली त्याच वीराचा मी दास आहे.ज्यानें 
ताहटका स बाहूला यमाच्या घरची वाट दाखवनू हवश्वाहमत्राच्या पहवत्र यज्ञाचें रक्षि केलें  त्याच वीराचा मी 
दूत आहें.तै्रलोतयपहतत्वाची घमेंड मारिाऱ्या राविा,ज्या महात्म्यानं त झ्या िहर्नीच ं नाकं कान कापूंन 
टाकले त्याचा मी दासान दास त ला हशक्षा द्यायला तथं आलों आहें.चोरा,पाकशाळेत ज्याप्रमाि ंश्वान हशरतो 
त्याप्रमाि ं हिके्षची झोळी पसरुन पंचवटींतील पिकु हटकेतून माझ्या मानसदैवताची राजलक्ष्मी तंू चोरून 
आिलीस काय? त्या रामहसहाची वस्त  त ला हजरिं आता शतय नाहीं.त्या सीतेच्या म तततेहवरूद्ध त झ्या 
हकवा कोिाच्याही तोंडातून एक अक्षर जर मला ऐकंू आलं तर राविा,लक्षातं ठेव–हे त झे धूतु ब द्धीचे 
शहािे प्रधान,हे त झे मंत्री आहि हे त झे प्रािरक्षक प्रबळ सैहनक,या सवांच्या समक्ष त ला या टरारलेल्या 
मनर्टाचा एकच ठोसा मारून नरकाच्या मार्ांत दूर झ र्ारून देईन.याचं पठ्ठ्ठ्यानं त झा अखया राजप त्र 
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ठार मारून,अशोकवनाचा हवध्वसं केला आहि याच रामसेवकानं तै्रलोतयात प्रबळ म्हिून र्ाजलेल्या त झ्या 
राक्षससैन्याचं पीठ करून तंद्रजीत म्हिून शचीपतीच्या पराजयाबद्दल शखेी हमरवीत असलेल्या त झ्या 
राजप त्राला न!न करून एखाद्या बायकोप्रमाि ंहववरात दडून बसायला लावलं. 
 

रावि –शूर राक्षसानंो,त मच्या अहजतय शस्त्रानंी याच्या सवु शरीराचें चूि ुकरा पाहंू. 
 

मारुिी –हा ं हारंाविमहाराज,आपि ततकी तसदी घेण्याच ं काहीं कारि नाहीं.आपल्या 
राक्षसवशंाचा हवध्वसं करायला कौसल्याक मार सहपहरवार तकडंच ंयेत आहेत बरं.! 
 

प्रहस्ि –मूखा,कोिाच्याप ढें तंू या बाष्ट्कळ वल्र्ना करीत आहेस? 
 

रावि –प्रधानजी,या माकडाच्या नादीं लार्ण्यातं काहंीं अथु नाही.पि त्यानंही पक्क लक्षात ठेवावं 
कीं,आमची साम्राज्यशतती ततकी बळकट व प्रज्वलीत आहे की सीतेच्या म तततेबद्दल. 
 

मारुिी –(आंर्ावर धावंनू जातो.) राविा,तोंडातूंन शब्द पडतो न पडतो तों तंू ठार मेलास म्हिून 
समज. 
 

ब्रह्मा –(प्र.क.मारुतीला आवरून धरतो) हा ं हा ं हा ं मारुती,वाक्ल्मकाच्या वचनाला बाध आिूं 
नकोस.रामाच्या हस्ते–बस्–ततकंच शातं हो. 
 

(जातो.) 
 

रावि –अरे जा माकडा.वैिवाबद्दल आहि सामथ्याबद्दल बाष्ट्कळ वल्र्ना करण्यातं त झा 
हकक्ष्ट्कंधावासी मकुटाप्रमाि ं आम्हालंा िषूि वाटत नाही समजलास? दूता–कोि आहे हतकडं? या 
हरामखोराच्या सवांर्ाला अ!नी पेटवनू हालहाल करून याचा प्राि घ्या. 
 

(मारुतीला दूत पकडतात.) 
 

मारुिी –पि त्यातं एक िानर्ड आहे.अ!नीनं सवांर् पेटवाल,पि शपूेट जरा का उघडं राहहलं 
तर मात्र मी आटपिार नाहीं.लाथेखालीं हचरडून टाकंीन सर्ळ्यानंा याद राखून ठेवा. 
 

रावि –बरं बरं.(दूतासं) तोंडाकडं काय पाहाता? न्या त्या माकडाला ओढीत. 
 

(दूत मारुतीला नेतात.) 
 

रावि – (स्व.) शततीपेक्षा ंय तती श्रेष्ठ.आता ंलवकरच अशोकवनातं जाऊन त्या मनहरिी सीतेचं 
मन कसं तरी वळहवलंच पाहहजे.अहाहा! त्या सीतेसारखी यौवनसंपूि ु स्त्री या तै्रलोतयातं हमळि ं शतय 
नाहीं.स्वयंवरसमयीं मी त्या हशवधन ष्ट्याखालीं दडपून पडलों,परंत  त्या स ंदरीच्या सौंदयुतेजाकडे पाहूनच 
मी तो िरदरबारातला अपमान सहन केला. 
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 (सवुिक्षी घाबरत प्र.क.) 
 

सवुभक्षी – महाराज–महाराज–महाराज.वस्त्राचंा पवुतप्राय हढर्ार संपला,महासार्राप्रमाि ंतेल 
संपलं पि प रवठा होत नाहीं.त्या माकडाचं शेंपूट िसािस वाढतंय.कायकरावं ते ह जूरास– 
 

रावि –त्यातं हवचार तो काय करायचा? चल माझ्याबरोबर अशोकवनातं.सीतेला न!न करून 
हतची वस्त्र ंत म्हालंा देतो.चल! 
 

(जातो.) 
 

प्रहस्ि –या लंका नर्रीची आता ंकाहीं धडर्त हदसत नाहीं.या अपशक नाचंा शवेट काय होईल तो 
होवो.आपलें  लंकाबेट सोडून आयावताच्या दंडकारण्यातं याचकवृत्तीनं जाऊन ती सीता पळवनू आिली ही 
र्ोष्ट कोित्या थराला जाईल ती जावो.या माकडानं िावी क्स्थतीचा ओनामा आताच साहंर्तला 
म्हिायचा.जे जे होईल तें तें पहािे िार् आहे. 
 

(आंतून “आर् लार्ली.धावा” असा ओरडा होतो.) 
 

अरे हा र्लबला कसला? आँ? अरे अरे अरे! त्या माकडानं सर्ळ्या लंका नर्रीला आर् 
लावली.खरोखर लंकेवर कल्पातंरुद्र कोपला! अरे घाबरू नका–घाबरंू नका.हा पहा मी आलो.आर् 
हवझवा–आधीं आर् हवझवा. 
 

(जातो.) 
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अंक] प्रवेश ४ था. [द सरा. 
 

स्थळ:अशोकवन. 
 

पात्रें:सीता,मारुती,हत्रजटा. 
 

सीिा –हन मंता,ही हत्रजटा माझ्याजवळ आहे म्हि नच या अशोक वनातं माझे बदंीतले हदवस कसे 
तरी मी कंठीत आहें.ही एक उल्हासवृत्तीची व शातंीची कामधेनू आहे.नाहींतर या राक्षसी प्रदेशातं माझ्या 
हवरही मनाला कशानंही समाधान झालं नसतं.हेंच पहा– 
 

पद.(उहर्च का॰ं) 
मुळींच ना श्रांिा मानसा शांिी आिां॥धृ  ॥ 
प्राप्ि होय शोक अशोकीं॥ 
रमय उपवनीं अवलोकीं॥ 
पोणळिो मला णवरहीं कीं॥ 
सृणि फुलुणन िापणव णचत्तां॥१ ॥ 

 
–खरं जर म्हिशील तर हत्रजटे,स्वतंत्रतेचा एक क्षि पारतंत्र्याच्या अनंत काळाबरोबर आहे. 

 
णत्रर्टा –म्हि नच दासानंीं दास्यत्वाचे हदवस कडक पाहवत्र्यानं व मनोहनग्रहानं कंठून 

दास्यम तततेचा मार् ु शोधीत असावं.सवु पथृ्वीवर अनथु करून राक्षसी अनाचारानंी हनरपराध्यानंा त्रस्त 
करायचे पापी व स्वाथी हवचार राक्षसांच्या जरी मनात असले तहरपि सीताबाई! जर्हन्नयंत्या परमेश्वराची 
तच्छा काहंी हनराळी असते बरं. 
 

मारुिी –हत्रजटा अर्दी यो!य बोलली. 
 

णत्रर्टा –हा सवुहसद्ध हनयमच आहे.कारि– 
 

पद (मम हचत्त सरो॰) 
प्रभ  धन्य सज्जनवाली । िारक स्कंध भ  सांभाळी॥धृ.॥ 
अधमुहननी असत्यछेदणन कुबुणद्धमदुणन स्वरूप धरुनी॥ 
उचणलि सज्जन झडकणर करिाशळ॥१ ॥ 

 
मारुिी –बरं माते,मला आता लवकर हनरोप दे.म्हिजे उदईक दोन प्रहरीं रघ वीरासह सवु 

रामसैहनक मी लंकें त घेऊन येईन. 
 

सीिा –मी अंतरखूि त ला साहंर्तलीच आहे.पि म हद्रकेप्रमाि ं हा माझ्या विेींतील हदव्य मिी 
श्रीरामास नेऊन दाहखव आहि सारं्– 
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पद (स नी वो बालम॰) 
झशि या िारक रामा॥धृ  ॥ 
णवणपनीं पडले नाहीं कुणि वाली । 
राक्षस छणळिी त्यािें वधण्या॥१ ॥ 
वरह पोणळिो भारी सणिला या । 
शसचुणन प्रिया ललना सुखवा॥२ ॥ 

 
अंक दुसरा समाप्ि. 
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अंक णिसरा⬝ 
 

प्रवेश १ ला. 
 

स्थळ:पंपा सरोवराजवळील प्रदेश. 
 

पात्रें:राम,लक्ष्मि,जाबं वतं. 
 

राम – हप्रये जानकी– 
 

पद (सतन  करावा॰) 
णवगणलि आंगीं भेटणश कां गे िुर्साठी णवणपनीं णफरिां॥ 
म र्जिमंि ि ं भेट एकदां िोषणव झशि कांिे कांिा॥१ ॥ 
शसहकटी िी कणटस्मृणि देई मृगाक्ष िव नयना दावी॥ 
रंभास्िंभा पाहुणन मर्ला स्मृणि ऊरंुची िी होई॥२ ॥ 
वृक्षलिा मन णवव्हल कणरिी िव बाह सम त्या णदसिी॥ 
ऐसे सारे एकवटुणनयां णवश्व णवरहिापा देिी॥३ ॥ 

 
लक्ष्मि –दादा,व्यथु शोक करण्यात काय बरं अथु? पहा– 

 
पद  (स नत हदल्दार॰) 
असे वनवास सांप्रि हा कणठि भारी॥ 
धैय ुमणन थोर धरा अघ घोर हे वारी॥ 
णनणटल लेखापरी घडिे कृिी र्गिीं॥ 
त्यरु्णन शोका णववेकािें धरा हृदयी॥१ ॥ 

 
–पूवीं आपि य वराजपदारूढ होतो.संपत्तीचा,वैिवाचा आहि राजलक्ष्मीचा पूि ुउपिोर् घेत होतो 

याची न सती कल्पना करिं ह्मिजे सध्याचं्या क्स्थतीत एक हनदे्रतील स्वप्न वाटतं! 
 

राम –आपल्या नहशबाचे खेळच काहंीं हवहचत्र आहेत.पहा– 
 

पद (जातसे पहतसदहन॰) 
आठवे णदनरर्शन मर्ला बंधुर्न आप्िावली॥ 
िनय–णवरहें ग्रस्ि सदनीं पुणनि र्ननी आपुली॥ 
त्यागुनी युवरार्पद िें णवणपशन सहिों कि हे॥ 
िािवचना साथु करण्या व्याणपली िनु वलकलीं॥१ ॥ 

 
–तातजे्ञप्रमाि ं हा वनवासही र्ोड मानून कंदम ळावंर हनवाह करून रहात असताहंह हा 

सीताहवयोर्ाचा प्रसंर् आमच्यावर यावा यापेक्षा ंखडतर नहशबाची आिखीं सीमा ती कोिती! पहा– 
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पद (तेंडेरे कान मेमेंडेरे॰) 
णवकल हृदय णवरह कणरि हा॥अणर हणर 
सहचणर णप्रय मर्॥धृ  ॥णवरहीं िुटली 
हृदय-ऐक्यिा । करुनी खंड द्वय॥णवकल ॥१ ॥ 
णवणपनीं पडुनी अधु िळमळे । झुरि दुरे् 
भलणिकडे॥णवरह ॥२ ॥ 

 
लक्ष्मि –दादा,या िावी संकटाचं ं मला स्वप्नच पडलं होतं हन म्हिूनच स विमृुर्ाच्या 

कापट्याबद्दल मी मातोश्रींची समजूत घालण्याचा यत्न केला परंत  माझ्या द दैवानें त्या समजूतीचा शवेट 
हवपयासात झाला.सीता मातोश्रीला राक्षसानंं पळवनू नेली असं जटायनंू सारं्ण्यापूवीच मी त्या र्ोष्टीबद्दल 
तकु केला.कारि– 
 

पद (िेहदती र्ृहिेहद॰) 
दावुनी खल णवणवध आणमष॥छणळणि सज्जन 
िे बह पणर॥धृ  ॥वांणछिी परनाणर लाभा । 
कणरणि ऐशा धमुलोपा॥यज्ञ णवध्वंसोणन ऋणषनां । 
िाप देिी िे परोपणर॥१ ॥रूप मोहक घेणि 
कशधकशध । मधुर वचना बोलिािी॥कणरणि 
हिबल पाश टाकुणन । क्रौय ुवणरिी सज्जनांवणर॥२ ॥ 

 
–पि त्यानींहह पकं्क लक्षातं ठेवाव ंकीं आमच्या नैसर्भर्क साहत्त्वक वृत्तीचा अयो!य लाि घेण्याचा 

सल्ला देिारीं त्याचंीं तीं कपटी हशरं आम्ही रामितत िरसमरारं्िातं त डवनू जमीनधास्त केल्याहशवाय खास 
रहािार नाहीं.या मायावी राक्षसाचंा पूि ु हनःपात केल्याहशवाय आमच्या पहवत्र यज्ञयार्ाहद हक्रया स रळीत 
चालायच्या नाहीत,आमच्या सनातन धमाची प्रज्वलता प्रखर राहिार नाही हन आमच्या क्षहत्रयत्वाच्या 
तेजाला आमचे वंशज नावें ठेवल्याहशवायहह राहिार नाहींत. 
 

राम –शाबास लक्ष्मिा शाबास! 
 

पद (जि  ंर्ाहंठयली॰) 
िव वचन गमे पणरसणच मम या मलान 
मनालागीं॥धृ  ॥ख्याि रघुकुला वीरश्री 
िी भ षणविे॥१ ॥कणर अणरहनना उत्सुक 
मर् िें णपयुष गमे॥२ ॥ 

 
–परंत  असं पहा,सीतेचा शोध लार्ल्याखेरीज आमच्या आय धाचंा व शौयाचा काय उपयोर्? 

 
र्ांबुवंि –आय धाचंा व धन ष्ट्यबािाचंा उपयोर् स्वारीना ं जर सध्यां करायचा नसेल आहि 

क्षहत्रयत्वाचं तेज दाखहवण्याची सवड स्वारीला जर सध्या नसेल तर तीं आय धं व तें तेज अस्माहदकाच्या 
स्वाधीन करावं. 
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लक्ष्मि –पि त्याचा उपयोर् करिार क ठं? 
 

र्ांबुवंि – ः  ः  ः! त्याचीही योजना या ब द्र क डोतयानं करून ठेहवली आहे.आपला या 
वनातंील वनचर स्नेही तथंच क ठं तरी एकाद्या झ डपातं असेल;तो त्याचंा नीट प्रहतपाळ करील.वनचरा–
एवनचरा– 
 

वनचर –(आंतून) ओ–ओ–ओ आजोबा.वाँईच थाबंा.मी सीतास द्धी करीत बसलोया न्हवका? 
 

र्ांबुवंि – अरे शहाण्यामूखा–मठ्ठपहंडता,तकडं ये आधीं.म्हिे मी सीताश द्धी करीत आहें! तोंड 
पहा सीताश द्धी करिाराचं. 
 

वनचर –(हातातं हचलीम घेऊन प्र.क.)   ेबघा माझं त्वाडं! 
 

राम –वनचरा,दंडकारण्यापासून तंू आमच्या सहवासातं आहेस,तेव्हा ं तंू तहर सीतेचा पत्ता 
सारं्तोस का?ं 
 

वनचर –  ेपघा ही बया लई तहचत्र हायं पघा.हहच्यामंदी िवानी संकराचा  ो जलाल तस्त व 
हतच्या टक ऱ्यावर ठेवला आंन् योक सपाटून दम मारला का–यो पघा–पघा–िपकारा.आन् आता सारं्ू– 
सारं्ू? सारं्ूं? व ंिोलानाथ हदर्ंबर! उत्तरच्या बाजूला त्वाडं करूनशान दक्षनच्या बाजूला म खडा हफरवला 
का ंउर्वत बाजूला मावळत सहमद्रातल्या लई लई लान बेटामंदल्या लई म्वाठ्या डबतयामंदी सीता अशी 
अशी पोहत व्हती पघा! 
 

राम –वनचर आहेस झालं! 
 

वनचर –न्हाय कोि ह्मनतो? पन् सीता ह्मजंी हाय काय,त्येची दखल हाय कोनच्या लेकाला? 
सीता ह्मजंी प रूस हाय का बाईल हाय का जनावर हाय त्ये त्या िोलानाथाला ठाव!ं 
 

र्ांबुवंि –र्प् बैस मूखा. 
 

वनचर –मंर्  ाच ंआपलं  चे झालं म्हनायच!ं 
 

राम –मारुतीची िेट झाल्याहशवाय माझा हा हवरहसंताप काहंीं कमी होिार नाहीं.हप्रये सीते! 
 

पद (कशी वद आस करंू॰) 
छणळ मर् िाप िुझया णवरहाचा । णनराशा आटणव 
धैयणुध साचा॥धृ  ॥कलपिरूपरी बहुगुिी असिां 
अंगीकृि गुि कैसा लपला॥कां न पुरणवशी हेि  
आिां िुर्णवि राह ं कैचा॥१ ॥ 
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–लक्ष्मिा,माझ्या सीतेची व मारुतीची िेट झाली असेल काय? 
 

लक्ष्मि – दादा– 
 

पद (कपोला कपोलाहच॰) 
णचरंर्ीव त्या अंर्नीबालका । नसे भीणि कालत्रयीं आयका॥ 
प्रणिकार त्या र्ो मदानें करी । अरी िो पडे िो सत्वरीं यमकरीं॥ 
यशाची ध्वर्ा शोभिे ज्या करीं । यशवंि येईल िो लवकरीं॥१ ॥ 

 
राम –मर् त्याला माझ्या जानकीची के्षममक शलता हवचार बरं? 

 
लक्ष्मि –पि दादा अझनू मारुती आलाय क ठं? तो येताचं मीच त्याला हा प्रश्न प्रथम हवचारीन. 

 
राम –हरहर! तोंपयंत मला धीर क ठला? 

 
साकी. 
नसे शांणि ही णवरणह मनाला णप्रय रमिीणवि कांहीं॥ 
सृणिणनयम हा मनुर् दैवकृणिगं्रथ न मनुर्ा दावी॥ 
ना िणर स्पि कळे । कोठें कमुप्रवाह ढळे॥१ ॥ 
[“जय जय रघ वीर समथु” र्जुना ऐकंू येते.] 

 
वनचर –आर तहचिन!   ेकाय लचाडं आलंया? 

 
आं?   ेकाय हाय तहर काय? टोळधाड आली न्हवका! आरहत्तच्या,तर समदी माकडं हदसत्यात. 

 
र्ांबुवंि –मूखु आहेस.हनवळ र्लेलठ्ठ रानटी टोिर्ा.मला नीट पाहू दे.(सवु पाहंू लार्तात.) 

 
वनचर –हा ंआजोबा,मर् जरा वाँईच्च थाबंा. ा माझ्या हहचा एक झिझिीत र्रमार्रम– 

 
र्ांबुवंि –र्प् बैस. 

 
वनचर –िोलानाथाची वल्ली हाय.न्हाय म्हिू ंनका. 

 
र्ांबुवंि –प्रसाद पाहहजे वाटतं? 

 
वनचर –नको तर नको. 

 
(प न्हा ंर्जुना होते.) 
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र्ांबुवंि – अहो तो पहा–तो पहा वानराचंा प्रचडं सम दाय आकाश मार्ानं उड्डाि करीतयेत आहे. 
 

वनचर –आन् त्यो मधला ह प्या टोळिरैव कोि? 
 

र्ांबुवंि } ॰–अरे तो तर आमचा हन मान मारुती. 
लक्ष्मि 

 
र्ांबुवंि –आपला उजवा हात उिारून रामनामाचा जयघोष करीत तकडंच येत आहे. 

 
राम –यावरून कायांत हसद्धी हमळाली हेंच खास– 

 
शदडी. 

 
णचन्ह णवर्याचें दशुवी करानें॥ 
सवें घेउणनयां कणपगिा त्वरेनें॥ 
वायुनंदन ये णमळवुनी यशाला॥ 
णवर्णयभव हा वर सफल गमे झाला॥१ ॥ 

 
(वनचर आंर्ातं आल्यासारखें करतो.) 

 
र्ांबुवंि –अरे हा बेटा वनचर असा का ंकरंु लार्ला? 

 
वनचर–(घ मत घ मत) माज्या आंर्ामंदी या आपल्या याचं–ईरहशरीच–ंवारं आलंय न्हवका.अरे 

मला कोनीबी वळखत न्हवतं आँ? पन ह्मनाव ंपघा आता माजा हा.अरे हरामखोरा,आता ंत झा हा माझ्या प रा 
ध्येनामंदी आलाया.चोरा,आमच्या  ाची ही तंू ही करून न्हेली व्हतीस न्हवका? आता आमास्नी हतचा हा 
लार्लाया.त जा हा उर्वायला   ेमाजं   ेफ रफ रंू लार्ल्याती.अरे हे  ा! त ला ही ही करायला पाहहजे 
व्हय? अरं मदा-न्हव ंम दाडा,तू तहचिन काय समजलास? त झ्या या  ाच्यावर–मानर् टीवर ही माझी ही 
अशी मारूनशान त ला ठा-आ-आ-र (आरोळी मारतो.) 
 

(मारुती,स ग्रीव,नळ,नीळजयघोष करून प्र.क.) 
 

राम–मारुती,उठ ऊठ– 
 

पद.(लाहवहल थंड उटी) 
भट सख्या झशि मर्णस मारुिा कंवटाळ ं  दे णवर्णय िन ला॥ 
कायशु्रमीं िनु घमुर्लानें णभर्णल चंुबुदे या काला॥ 
अचल भब्क्ि िी प्रसन्न मर् करी काय उपकृिी करंु मी िुर्ला॥ 
आनंदाश्रुर्लीं कणर स्नाना पे्रमवसन घे पणरघानाला॥१ ॥ 
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लक्ष्मि–हन मंता,या त झ्या कायुहसद्धीबद्दल न् स्वामीिततीबद्दल त झी स्त ती करावी हततकी 
थोडीच होिार आहे.पहा– 
 

पद.(अर्भपलें  स मन) 
िव शीघ्रकाय ुसाफलय पाहुनी िािा॥ 
प्रभुभब्क्ि र्नणनच्या णचत्ता॥ 
देईल मोद हनुमंिा॥ 
धन्या न अन्या कुिा भब्क्ि सारे्॥१ ॥ 

 
र्ांबुवंि–आता ंहा हशष्टाचार सध्या ंराहंू द्या.त्याबद्दल मारुतीला जो एक मोठा धन्यवाद द्यायचा तो 

मी–अस्माहदक जाबं वतं–मार्ाहून देतील.सध्या ं तष्टकायुहसद्धीचे वृत्त ऐकायला हे पहा आमचे कान 
टौकारून पहाता ंपाहता ंलाबंच लाबं बनत चालले आहेत. 
 

वनचर–ही हचहलम सारं्ते मला । ही बया बोलते मला॥दम मारुन सोहड िप् कारा॥आरडून ओरडून 
सारं्ा आता॥ंकाम झाहल हो खबरबात॥जय ब ंिोलानाथ. 
 

राम–सख्या मारुता– 
 

पद.(र्ोपाल हर्हरधार) 
सांगे सकल वृत्त॥कणर शांि मम णचत्त॥ 
क्षशि या उचंबळि॥पणरसण्या णवर्य िव॥धृ.॥ 
मेघापरी गहन । गमि मर् िव वचन । वृिी झिीं 
करुन । किुचािक सुखणव॥१ ॥ 

 
मारुिी–रामचदं्रा,अपयशाची काय हबशाद आहे कीं तें या रामितताच्या स्वाहमकायांत प्रहतकार 

करील.मी तथून उड्डाि करून लंकाद्वीपातं रे्लों;हतथं जो वृत्तातं घडला तो ब्रह्मदेवानं या पत्रातं साद्यतं 
हलहून हदला आहे.सीतामाता अशोकवनातं स खरूप आहे– 
 

वनचर– पि काय हो– 
 

र्ांबुवंि–च प.मध्यें बोलंू नकोस. 
 

वनचर–न्हाय ह्मटलं त्या वनामंहद र्ाजंा मनम राद हाय का? 
 

मारुिी–हचत्रकूट पवुतावरील पिुक टींत आपि सीतामातोश्रींच्या कपाळीं रेंखलेला मनहशळाचा 
हतलक ही अंतरखूि जानकीनं आपिाला साहंर्तली आहे.त्याचप्रमाि ंहा हदव्यमिी मातेनं आपल्या वेिींतून 
काढून आपल्याला दाखहवण्याकहरता ंहदला आहे. 
 

राम–(मण्याला हृदयाशीं धरून.) बा मण्या! 
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साकी. 
 
सीिा स्पशुसुखा अनुभवुनी धन्य र्न्म िव केला॥ 
पणर हिभागी रमि णियेचा शोकीं पार बुडाला॥ 
देइल कोि अिां । शांणि संणचि हृत्प्रांिा॥१ ॥ 

 
मारुिी–(स्व.) सीतेलाच झपाट्यासरशी आिली असती तर फार बरं होतं! पि रामाची आज्ञा 

नाहीं. 
 

लक्ष्मि–दादा– 
 

पद.(नहशब हफरलें ) 
धैयणुगणर गमिां । मग उदास कां हो होिा? ॥धृ.॥ 
भास्कर नच िेर्ा त्यागी॥ 
चापलय न वाय  त्यागी॥ 
णगणर चले न ब्स्थर ज्या र्ागीं॥ 
शौयणुनणध असिां॥मग.॥ 

 
मारुिी– खरंच– 

 
ऋणषमख रक्षाया शौय ुर्ें गार्वीले॥ 
॥चाल ॥खलर्नहननीं र्ें िेर्ही दाखवीले॥ 
गौिममुणनर्ाया उद्धरोनी यशाला॥ 
अनुपम र्शन केली कीर्जि ऐशी णवशाला॥ 

 
लक्ष्मि– 

 
पणर धरा धैय ुया समया॥ 
यशणचन्ह करा नच वांया॥ 
सैणनकदळ णवर्य वराया॥ 
णसद्धणच असिां॥मग.॥१ ॥ 

 
र्ांबुवंि–बरं,श्रीरामा ब्रह्मदेवानंीं पाठहवलेल्या त्या पत्रातं काय हलहहलं आहे? बाकी मारुती 

ह्मटला ह्मिजे बाळ मोठं आहे हवहचत्र. 
 

राम–एकंदरींत सवु लंकाराज्य ह्मिजे अनीतीचं माहेरघर आहे असं या पत्रातं स्पष्ट हलहहलं 
आहे.ठीक आहे.त मच्यासारख्या स्वाहमितत सैहनकाचं्या सहायानं मी ती लंकानर्री हा ंहा ंह्मिता ंउध्वस्थ 
करीन.तसंच ब्रह्मदेवानें सवु देवाहदकाचं्या बदंीवासाच ं विुन यातं फारच हृदयद्रावक हलहहलं 
आहे.देवाहदकाचंी ततकी द दुशा ऐकून त्यानंा बधंम तत करण्यासाठीं कोित्या क्षहत्रयाचें धन ष्ट्यबाि आपल्या 



 

अनुक्रमणिका 

िात्यातूंन बाहेर पडल्याहशवाय राहतील? कोित्या योध्याचें दंड शत्रूला जमीनदोस्त करण्यासाठी 
फ रफ रल्या वाचंून राहतील? हन कोिता सनातन धमाहिमानी या अधमी राक्षसाचंा कंठनाळ काडकन् 
फोडण्यासाठीं सज्ज होिार नाही? का ंसेनापती कसा काय हवचार? 
 

सुग्रीव–हवचार तो आिखीं कसला? आपली आज्ञा होण्याचा अवकाश कीं त्या नीच राविाला या 
माझ्या शूर सैहनकाचं्या सहायानं त्याच्या लंकाराज्यासह पार उध्वस्थ करीन.आता ंउशीर लावण्यातं काहंीं 
अथु नाहीं.हवजयादशमीचा स मूहूतु उद्याचं येऊन ठेपला.तेव्हा ं कोित्याहह प्रकारची हदरंर्ाई न लावता ं
शत्रवूर एकदम चाल करून जावी हेंच तष्ट हदसतं. 
 

र्ांबुवंि–रघ वीराचा मूळप रुष रघ  हा याच हवजयादशमी श्रवि नक्षत्रावर हदक्!वजयाला हनघत 
असे. 
 

सवु सैणनक–हो.असंच केलं पाहहजे.श िस्य शीघ्रम्. 
 

नळ–त्या राविाच ंथोबाड फोडून सीतादेवीला मी एकटा म तत करिार. 
 

नीळ–सीताम ततीच ंकाम मी कोिाच्याच वाटंिीला येऊं देिार नाहीं.हा नीळ एकटाच त्या उन्मत्त 
राविाला धोंपटून धोंपटून ठार करिार. 
 

वनचर–(अंर्ातं आल्यासारखें करून) आर तहचिन मी तकत्या वेळ हा बसलों होतों,पन माज्या 
याची ही कोनालाबी येनार नाहीं.अरं मला वाँईच याची ही द्या.मारे या माज्या  ा वर सारूनशान त्या 
हरामखोर या-आपल्या  ाचा पार हा उडवनूशान टाकतो.मी पघा लत म्वाटा हा हाय.अरं हे  ा-थाबं.तंू 
पळतूस क ठं? तंू क ठंबी हे करूनशान बैस.त ला ही मारूनशान त झा हा करीन.जय ब ंिोलानाथ. 
 

र्ांबुवंि–मी जहर त ह्माला थेरडा हदसत असलों,तरी या स रक तलेल्या मनर्टातं ततका पीळ 
अझनू िरलाय की एका ठोशासरसा त्या राविाला उलथापालथा लोळवीन समजलात.राजलक्ष्मीची 
म ततता या –या ठोशातं िरलेली असते बरं.यदाकदाहचत् त ह्मी तरूि पोरानंीं कट करून राविवधाच ंकाम 
माझ्या वाटं्याला येऊन हदलंच नाहीं,तर पाषािाचंा रचतो एक िला मोठा ढीर् आहि बसतो जाऊन त्या 
राविाच्या राजवाड्ावर.राक्षस हदसलारे हदसला की हंू:! केला जार्च्याजार्ी र्ार.आधीं राक्षस ठार 
मारल्याहशवाय यमलोकातं राविाची व्यवस्था ठेवायला द सरे प्रामाहिक सेवक क ठून हमळिार? 
 

लक्ष्मि–नळ नीळ जाबं वतंा त मच्या शौयाची आज आह्माला नव्यानेंच परीक्षा पहावयाची आहे असं 
नाहीं. 
 

राम– खरोखर– 
 

पद.(कहश मदनमूर्भत) 
िुणह्म प्रखर भानु रिभ णमचे॥ 
हो र्नन सफल इह लोशकचे॥धृ.॥ 
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स्वाणमसेवनीं दक्षणच गमिां॥ 
कृिांिसम यशस्फ िी वणरिां॥ 
वाटे मुक्िणच कराल सीिा॥ 
यश झशि घ्या रिभ णमचें॥१ ॥ 

 
सवु–वाटतं का?ं केलीच समजा.ती आमची वदं्य राजलक्ष्मी माता आहे.(सवु उठतात.) 

 
राम–हा त मचा उत्साह पाहून मनाला फार आनंद होत आहे.सैहनकहो तयार व्हा.दंडकारण्यातं 

हिक्ष काच्या वेषानं प्रवशे करून ज्या अधमी राक्षसानं त मची राजलक्ष्मी सीता चोरून नेली,त्याला या जर्ातं 
अनीतीचा शवेट हकती ियंकर असतो हें दाखहवण्यासाठीं व सीतेची म ततता करण्यासाठीं त ह्मी सज्ज 
व्हा.ज्या ब्रह्मदेवानं ही सृष्टी सत्यासाठीं हनमाि केली तोच ब्रह्मदेव आज तेहतीस कोटी देवासंह त्याच 
राक्षसाच्या बंदींत पडला असल्याम ळें  त्यांची म ततता करण्यासाठीं आहि त्याच पहवत्र सृष्टीवर आजहमतीस 
िडकलेला अधमाचा व अनीहतचा प्रखर अ!नी पार नाहींसा करून टाकंण्यासाठीं,त ह्मी एक हदलानं आहि 
एक मनानं आपले पाय तततया दितयानं आपटीत त्या शत्रचू्या छातीवर चाल करून जा कीं हा पथृ्वीचा 
र्ोल पार डळमळून जाऊन त्यानं पाताळाच्या शषेाच ंमस्तक थरारून सोडलं पाहहजे.य द्धास तोंड द्या,अशी 
तषारत हमळताचं आपल्या हातातंील आय धानंीं शत्रूंचीं हशरं तततया सफाईनं सपासप उडवा कीं तीं या िव्य 
र्र्नमंडळातं र्रुर्रु हर्रतया ं खात राहून राक्षसी व अनाचारी तत्त्वानं चौयुकमु करिाऱ्या आपमतलबी 
राक्षसाचंी िावी क्स्थती प ढच्या हपढीला स्पष्ट हदसेल.ज्यानंा आपल्या स्वधमाच्या तभ्रतीची चाड 
असेल,ज्याना ं आपल्या बायकाचंी अब्र ू मदुपिानं राखायची असेल आहि ज्याना ं माझ्या सीतेबद्दल 
राजलक्ष्मीचा अहिमान असेल त्यानंीं याच वळेीं दृढहनियाची ऐतयत्वाची ढालतलवारत्या लंकेच्या तटाला 
नेऊन हिडहवण्यासाठीं आहि त्या उन्मत्त राविाला सहपहरवार धडकी मारून लंकेच्या राजद्वारातं चेंदून 
जमीनदोस्त करण्यासाठीं माझ्याबरोबर समरारं्िातं धावंत यावें, 
 

सवु–जय जय रघ वीर समथु. 
 

राम–सैहनकर्िहो! चला तयार व्हा.उदईक हवजयादशमीच्या स मूह तानं लंकानर्रीवर स्वारी 
करून आपली राजलक्ष मी सीता परत हमळवूं.त्या उन्मत्त रावि राक्षसाच ंसहपहरवार कंदन करून आपलं 
नावं जर्ाच्या प रािेहतहासातं अजरामर करंू.बोला ऐतयतेचा जयजयकार. 
 

(सवु जयघोष करून धावंत जातात.) 
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अंक] प्रवेश २ रा. [हतसरा. 
 स्थळ:अरण्य रस्ता.  
 पात्रें:हवप्रिक्षक, सवुिक्षी.  
 (समोरासमोर येऊन िेटतात.)  
 

णवप्र–राविं वन्दे. 
 

सवु–रावि ंवन्दे. 
 

णवप्र–अहो पि-हो-हो-जरा थाबंा.काय राव अर्दीं घोड्ावर बसलात. 
 

सवु–छे छे! त मच्या ह्मिण्याप्रमाि ंतथं बोलत उिा राहहलों तर मात्र खहचत र्ाढवावर बसण्याचा 
प्रसंर् येिार. 
 

णवप्र– पि जरा–थोडं.आज र्डबड कसली आहे? 
 

सवु–डोळे असून आंधळे आहि कान असून बहहरे आहातं झालं.आहो,आज सकाळपासून या लंकें त 
ततकी र्डबड स रू असताहंह त ह्मी आपले कोरडे ठिठिीत. 
 

णवप्र–पडलोच म ळीं र्ावाच्याबाहेर पहाऱ्यावंर.तेव्हा ंकोरडा राहिं ठीकच आहे.आता ंर्ावातल्या 
र्डबडीन आम्हालंा ओलं करून हिजहवलं नाहीं,हतच ंनशीब-प्राततन-द देव.त ह्मी तहर आह्माला ओलहचब 
करा. 
 

सवु–माझ्यापाशीं बातम्याचंा ततका काहंी हौद िरला नाहीं.आहे एक घार्रिर बातमी.ओततो 
त मच्या टाळतयावर आहि करतों त ह्माला बातम्याहिषेक.हिजलात तर हिजलात.आज सकाळीं असं 
झालं– 
 

णवप्र–कसं झालं? 
 

सवु–ती सीता धरून आिली आहे ना? हतला सामोपचारानंीं प ष्ट्कळ सारं्ून पाहहलं.पि ती काहंी 
राविमहाराजाना ंवश होत नाहीं.तेव्हा ंआता ंशवेटचा उपाय– 
 

णवप्र–मेजवानीचा? 
 

सवु–(त्याला थप्पड मारून) मेजवानीचा! त ला हदसताहेत सदासवुकाळ मेजवान्या.त्या माकडानं 
एवढ्ा मेजवान्या हदल्या त्या हवसरलास वाटतं? 

 
णवप्र–अरे हो.त ला एक नवीन बातमी सारं्तो ऐक. 
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सवु–माझी र्ोष्ट तर ऐकून घे. 

 
णवप्र–अँ:! त्यातं काहंी अथु हदसत नाहीं.रावि सीतेप ढें जाऊन साष्टारं् नमस्कार घालिार– 

 
सवु–(त्याचा कान धरून) अरे मूखा पाया ं पडण्याचे हदवस जाऊन आता ं हतच्या कानाला असं 

पकडून बळजबरीनं शयनशजेेला वश करण्याचा हदवस आजचा आहे. 
 

णवप्र–(हववळत) अरे पि मलाहह त झ्या शयनशजेेला वश करतोस कीं काय? 
 

सवु–वाः! रत्नच पडलास कीं नाहीं? त ला बायको समजून शयनशजेेला वश करिाऱ्या प्राण्याच्या 
दोन्हीं डोळ्यातं वडस वाढले असले पाहहजेत. 
 

णवप्र–पि मी ततका का ंहहडीस,ओंर्ळ,घािेरडा आहे? 
 

सवु–आहातं मदनाचे अवतार.परंत  प रुषानंा प रुषाशंींच ल!न लावनू जेंव्हा संसार करण्याचा काळ 
येईल त्याहदवशीं आपली,आपल्या सौंदयाची जरूर लारे्ल बरं? आता ंनाहीं.येतो आता.ं(जाऊं लार्तो.) 
 

णवप्र–अहो पि म ख्य बातमी राहहलीच. 
 

सवु–सर्ळ्याच बातम्या सारं्ून संपहवता ं उपयोर्ी नाहीं.त्याला न कताच एक नवीन करार 
दरबारातं ठरला आहे,कीं राविराज्यातं दरबारी बातम्या क ठंच बाहेर फ टता ं कामा ं नये.त्या जो कोिी 
हनष्ट्कारि बाहेर फोडील त्याचें टाळकें च फ टलें  जाईल.ह्मिून त्या करारान सार मी देहखल आज राविाचा 
मोठा दरबार आहे,त्यातं सीताबलात्काराचा हनियु व्हायचा आहे यातंील एक अक्षरहह त झ्याजवळ बोलत 
नाहीं. 
 

णवप्र–आता ंमाझी बातमी ऐका.तो बडंखोर माकड आपल्याला माहीत असेल? हनदान ऐकून तरी? 
 

सवु–पाठीवर जोंपयंत फटकाऱ्याचें वळ हदसत आहेत तोपयंत त्याचं स्मरि जर्जाहीर आहे.बरं 
मर् त्याच ंकाय? 
 

णवप्र–तो माकड मेला ह्मिे. 
 

सवु–(स्व.) तहरच बेटा आताशंीं क ठं हदसत नाहीं.(उ.) अहो मरायचाच.आपल्या या अहजतय व 
प्रबळ लंकाबेटातं असल्या या माकडाचंी काय मात्रा चालिार? मारे झोडपून टाकंला असेल कोिी? 
 

णवप्र–नाहीं ब वा.तसं काहंीं झालं नाहीं,उलट त्या माकडानं त मच्यासारख्याना ंयथेच्छ झोडपतानंा 
मात्र आम्हीं पाहहलंय-का ंअसंच ना? 

 



 

अनुक्रमणिका 

सवु–(ओशाळून) नाहीं नाहीं.असंच काहंीं नाहीं–पि मी काय हवचारीत होतों पहा हो–आठवलं 
आज म्हिे रामेश्वराच्या हकनाऱ्यावर माकडाचंी सेना– 

 
णवप्र–हकती? (िेदरतो.) 

 
सवु–अर्हित अशी येऊन धडकली.प्रत्यक्ष मी पाहहली.का?ं असे िेदरलात का?ं 

 
णवप्र–होहो.आम्हीं काय हिते्र आहोंत वाटतं? (स्व.) तो माकडाचा प्रसाद आठवला कीं 

पायजम्याची हंू:! ती हकीकत या मूखाला कशाला सारं्ा? र् प्त अपमान,र् प्त म ष्टीमोदक,र् प्त चापटपोळ्या 
नेहमीं र् प्त हतजोरीत र् प्तच ठेवल्या पाहहजेत. 
 

सवु–काहंो तोंड उतरलंसं? 
 

णवप्र–छेः छेः तशातंला काहंीं प्रकार नाहीं.येऊं द्या त्या माकडाना ं तर खरं,मर् पहातों त्याचंा 
समाचार.येतो आता.ंरावि ं वन्दे.(जातानंा.) मी फतत एका माकडाला हितो,लाखों माकडानंा हितो कीं 
काय? (जातो.) 
 

णवप्र–(दूर पाहून) हा!ं ही चारं्ली हशकार आली हातातं.आता ं आपली दूतहर्री चारं्लीच 
र्ाजहवली पाहहजे. 
 

(महदराक्षी वशे्या महहरापात्र घेऊन प्र.क.) 
 

सवु–कायर् ए र्ावंिवानी? दरबाराची वळे त ला ठाऊक नाही वाटतं? त ला बोलावण्यावर 
बोलाविी करायला त झ्या बापाचा मी नोकर आहे वाटतं? 
 

मणदराक्षी–का?ं एवढं खेंकसायला काय झालं? मेल्या माझ्या बापाचा नोकर नाहींस पि ज्याच्या 
नोकरीवर पोट जाळतोस त्याचा तर नोकर आहेस ना? चल हो प ढं.ही मी दरबारातंच चालल्यें.(जाऊं 
लार्ते.) 
 

सवु–अहो-अहो तडफडाबाई-अहो म रकाबाई-अहो मध र नरड्ाच्या लालब ंद डोळ्याच्या 
महदराक्षीबाई तकडं या तकडं या आधीं. 
 

मणदराक्षी–काय रे मेल्या? काय म्हितोस? 
 

सवु–आता ंदरबारातं जाऊन सिामंडपाच्या खाबंाप ढं र्ािार नाचिार वाटतं? 
 

मणदराक्षी–(घाबरून) म्हिजे? 
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सवु–म्हिजे काय? दरबार कधींच आटंपला.तंू दरबारातं हजर नव्हतीस म्हिून प्रहस्थ 
प्रधानजीची त झ्यावर अर्दीं खप्पा मजी झाली आहे. 
 

मणदराक्षी–खरंच का हें? 
 

सवु–खोटं असेल तर मेल्यावर माझे डोळे फ टतील. 
 

मणदराक्षी–मर् आता?ं 
 

सवु–आता ं काय? माझ्या म्हिण्याप्रमािें करशील हजवतं तर राहशील.नाहीं तर त्या प्रहस्थ 
प्रधानजीच्या हशके्षच्या तडातयातूंन तंू स टायची नाहीस. 
 

मणदराक्षी–सवुिके्ष,मी त झं काम करतें पि– 
 

सवु–आता ं‘पि’ जाऊं दे.मला त्या त झ्या यातंला एक मध र घ टकादे.राजकीय महदरा िारी र्ोड 
असतें ह्मिे? 
 

मणदराक्षी–ही हे.(ओतंू लार्ते.) 
 

सवु– ऊं: हू! मला तशी नको.मी आता ं होतो रावि हन तू आपली महदराक्षीच रहा.(राजाचें 
अवसान आिून ऐटींत बसतो.) हा पहा मी दरबारच्या हसहासनावर बसलों.(स्व.) आह्मासंारख्या हलतया 
दजाच्या दूतानंा ंवाटेल त्याला वाटेल ती थापं मारून वाटेल तसा र्ंडा घालता ंयेतो तो असा.(उ.) हं:! हा 
पहा मी आता ंरावि झालों.आता ंतंू म रका मारूनमारून,पैंजिाच्या नादावर छ म छ म नाच नाचत र्ात र्ात 
मद्याचे पेले दे पाहंू? 
 

मणदराक्षी–एकच पेला हमळेल.जास्त नाहीं. 
 

सवु–(तीन बोटं दाखवनू) हनदान दोन तहर दे.(राजाप्रमािें मोठा आवाज काढून) हे 
कलावहंतिी,नृत्य र्ायनानं आमच ंस मन स शातं कर. 
 

मणदराक्षी–जी सरकार 
 

सवु–हे महदराक्षी,राजकीय मद्याचा तो हंडा आमच्या नरड्ातं सर्ळाच्या सर्ळा ओतून तृषा ऊफु 
तहान शातं कर,असा आमचा ह कूम आहे. 
 

मणदराक्षी–जी सरकार–(र्ाते व नाचते.) 
 

पद.(जो हपया आयेना.) 
मधुर वारुिी॥स्वगु सौख्यास देइं नरा प्राशनीं॥ 
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िरुि र्ाया युवा र्ैं णप्रया ही र्नीं॥धृ.॥ 
णनणधमंथशनचें अमृि िया शब्क्ि नसे॥सुरा मुब्क्ि 
नरा देइं करा श्री भासे॥िरुणिनयना णहची उपमा॥ 
कवीकलपना देिसे र्नीं॥१ ॥ 

 
(सवुिक्षी रंर्ात येऊन हतच्याबरोबर नाचू ं लार्तो.तोंच हवप्रिक्षक येऊन त्याला लाथ 

मारतो.महदराक्षी पळून जाते.) 
 

णवप्र–मूखा,हतकडं दरबार िरलाय आहि तंू तथं बसलास फाजीलपिा करीत? चल ऊठ. 
 

सवु–र्ाढवा,एकदम येऊन लाथ मारलीस? शरम नाही वाटतं? रार् आला होता तर दोन चार 
थोबाडींत मारायच्या होत्यास.पि लाथ मारलीस म्हिजे काय? 
 

णवप्र–चल हो प ढं? 
 

सवु–तंू हो मार्ं? 
 

(जातात) 
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अंक] प्रवेश ३ रा. [हतसरा. 
 स्थळ:राविाचा दरबार.  
 

पात्रें:रावि,प्रहस्थ,मंत्री,तंद्रजीत,हबिीषि. 
 

(कलावतंीिीचा नाच झाल्यावर दूत प्रवशे करतो.) 
 

द ि–महाराजाहधराज रावि तै्रलोतयपतीचा जयजयकार असो. 
 

इंद्रर्ीि–कायरे दूता,काय बातमी? 
 

द ि–महाराज,अपार वानरसेना जमवनू अयोध्येचा राम सार्राच्या पहलकडे रामेश्वराच्या 
हकनाऱ्यावर उतरला असून तो आपल्या लंकेवर लौकरच स्वारी करिार आहे.रावि ंवन्दे.(जातो.) 
 

रावि–असं आहे काय? बरं आहे.प्रबळ लंकापतीच्या बलाढ् शततीशीं हवरोध करण्यात आहि 
अयो!य क्स्थतींत आमच्या थोर ख शीच्या हवरुद्ध जाण्यातं हकती मूखुपिा असतो,हें त्या मानवी रामाला आता ं
चारं्लं कळलंच पाहहजे.दरबारस्थ मंडळी,ही बातमी त म्ही ऐकलीच आहे.आहि जरी आमची सैन्यशतती 
अत्यंत प्रखर आहे,तथाहप सपु व अ!नी याचंा हवश्वास कोिी द्यावा? श्रीहवरुपाक्षाच्या कृपेनं हें लंकापद 
आम्हाला प्राप्त झालं आहे आहि तें अहजतय आहे याबद्दल आम्हालंा फार अहिमान वाटतो.त्या हवघ्नसंतोषी 
मकुटाचंा प ढारी तो मानव राम सहपहरवार आकळला जाऊन तो या रत्नजडीत हसहासनाला शरि आला 
पाहहजे असा मंत्र त म्ही शोधून काढा.त्या मकुटानं सवु लंकानर्री जाळून ही वानरसेना हचथावनू आिली 
आहे. 
 

प्र.प्रधान–महाराजाहधराज,मानवी सेनापतीच्या सेनापहतत्वाखालीं ती मकुटसेना लंकाद्वीप 
आमच्या वर स्वारी करिार काय? हवरूपाक्षाचीच कृपा म्हिून हें िक्ष आयतेच आमच्या तोंडात येऊन पडत 
आहे.राजाहधराज,आपि हतळमात्रही हफहकर करंू नये.त्या माकडानंा या लंकाद्वीपाच्या हकनाऱ्यावर पाऊल 
तर ठेऊं द्या की राविसाम्राज्यरक्षक प्रबळसैहनकाचंा प्रताप त्याना ंचारं्लाच कळेल. 
 

इंद्रर्ीि–यातं काय संशय? हसहाच्या ियंकर र्जुनेप ढें या मंड काचं्या मंड कध्वनींची प्रहतष्ठा ती 
काय? तै्रलोतयपती बलाढ् लंकापती कोिीकडे आहि त्या माकडाचं्या माकडचेष्टावंर हवश्वास ठेऊन 
नसता उपव्द्याप करिारा मानव राम कोिीकडे? मशकासंारखा हचरडून टाकंू. 
 

णबभीषि–वाः! काय सारं्ावा त मचा पराक्रम! पराक्रमाची बढाई करताना हजव्हेला काहंीं श्रम पडत 
नाहींत,पि कृतीची वळे आली की हीच वाचाळता वळेी हफक्की पडते,समजलात? कपटी द जुनानंों,या 
दशम खािंोंवतीं जमून नसतों हवतंडवाद व क तकावर लढहवतों याची त म्हाला शरम कशी वाटत नाही? 
अयोध्येच्या त्या राजप त्राला सवु सेनेसह म्हिे मशकासारखा हचरडून टाकंू.तततया प्रबळ शततीचे 
महासार्र जर त म्हीं होतात,तर त्या कालच्या माकडानं एवढा प्रळय केला त्याचा रोमस द्धा ंका ं वाकंडा 
करहवला नाही? सर्ळ्या लंकानर्रीचा हवध्वसं केला राविाची सिा न!न करून हतला दाही हदशा 
पळायला लावलं आहि असंख्य राक्षससैन्य काडूंन क टून फस्त केलं त्यावळेी आपि डोळे झाकूंन बसला 
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होतात वाटतं? आता हदमाखाच्या र्ोष्टी सारं्ण्यातं आहि पराक्रमाची थोरवी दाखहवण्यातं दरबारातंमात्र 
मोठे पटाईत.मदाधं राविा! तंू लंकेचा रािा आहेस,मोठा बलवतंआहेस,तै्रलोतयपती म्हिून हनत्य त झ्या 
वल्र्ना चालतात.पि यावेळेस तरी अपाहार ब द्धीचा त्यार् करून या हबिीषिाचे चार शब्द ऐक. 
 

रावि–राजकीय सते्तचा हवरोध करिाऱ्यानंा ं माझ्या दरबारातंील प्रज्वलीत न्यायदेवता हकती 
कडक शासन करते,याचा तंू-हबिीषिा-प्रथम नीट हवचार कर;आहि नंतर या राविानं कोिाच ं काय 
अपाहार केलं आहे हे हसद्ध करून दाखहवण्याची तयारी कर. 
 

णबभीषि–शहािे लोक ज्या र्ोष्टी लपवनू ठेवतात त्या मला स्पष्ट बोलून दाखहवल्या पाहहजेत 
आहि ज्याम ळे मोठमोठ्याचं्या मनाला हवषाद वाटेल अशा खऱ्या खऱ्या हहककती मला उघड केल्या 
पाहहजेत.राविा,एवढा मोठा प्रचडं सार्र उल्लंघून,प ष्ट्पक हवमानाच्या द्वारे तंू जो आयावताच्या 
दंडकारण्यातं रे्लास आहि केवळ कावबेाजपिाने व हिक्ष कीच्या ढोंर्ानं अयोध्यावासी राजप त्राची पत्नी 
सीता तंू का पळवनू आिलीस? त झ्या मदाधं कामाची शातंी करायला त झ्या ऐंशी हजार बायका त ला प रेशा 
नव्हत्या कीं काय? 
 

रावि–हवरोधी हबिीषिा! ज्याच्या अंर्ातं पराक्रम आहे,ज्याच्या नसानसातूंन शौयु खेळत आहे 
आहि ज्याच्या हातात हवजयी शस्त्र झळकत आहे तो वीर या िलूोकासच काय,परंत  तै्रलोतयासही काबीज 
करील हकवा आम्हा सत्ताधारी राजकीय मनाची लहर लार्ल्यास हा अमयाद हवश्वहवस्तार आमच्या 
दास्यत्वात येऊन राहहला पाहहजे.अथात आम्ही हवजयी राजे सीतेसारख्या अनेक वनवासी दासींना 
स खोपिोर्ाकहरता ं आमच्या रंर्महालातं आम्ही खेंचून आिूं.याच्या यो!यायो!यतेबद्दल आहि 
पात्रापात्रतेबद्दल चचा करण्याच ंहवरोधी काम ज्याअथी तू आपल्या हशरावर घेतलं आहेस त्याअथी त्या त झ्या 
हशराच ंअक्स्तत्व क्षििरं् र झालच ंआहे असं समज. 
 

णबभीषि–सत्यासाठीं त झ्या दरबारातं माझं शीर स ळावर लटकलं रे्लं तरी मला त्यातं िषूिच 
वाटेल.मदाधं राजा,त ला स्वतःच्या पराक्रमाची फार घमेंड आहे.सत्याचा पाठीराखा ईश्वर आहे हें उदात्त 
तत्त्व-द मुदा! त ला कसं हदसत नाहीं? क्ष ल्लक कीटकाच्याही हक्काच ंसंरक्षि एका सवु समथु जर्हन्नयंत्या 
प्रिकूडून केलं जातं.राविा,कोिी एखाद्या वीरानं ही त झी लंकानर्री हजकून घेतली आहि त्यानं शौयाच्या 
जोरावर त झा रािीवसा बलात्कारानं भ्रष्ट केला– 
 

रावि–च प रहा.राजनीतीच्या आहि पराक्रमाच्या व्याख्या असल्या पाचकळ िाषेंत आम्हीं कधीही 
ऐकिार नाहीं. 
 

दरबारस्थ–आमचेंही असेंच मत आहे. 
 

णबभीषि–उन्मत्ता! तंू तोंडाचा श्वान असून मनाचा हहरिाप्रमािं हित्रा आहेस हें मी पूिु 
ओळखतों.राजाची हाजी हाजी करून आपल्या पोटाची वीतिर खळर्ी िरण्याच्या स्वाथी कामातं पटाईत 
असलेल्या या त झ्या तोंडप ज्या मसलतर्ाराचं्या ख षामतीवर तंू आपल्या पराक्रमाची बळकटी आहे असं 
समजत असशील तर तो त झा समज च कीचा आहे.राविा,एवढा मोठा बलाढ् व पराक्रमी हहरण्यकश्यपू 
दैत्य.ज्याला प्रत्यक्ष हवरूपाक्षाचा वर होता.आहि ज्या सूज्ञ दैत्यानं स्वतःला अमर करवनू घेण्यासाठीं 
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शकंरापाशीं एक बािेदार व अटींचा वर मार्ून घेतला.त्याच दैत्याच्या पापाची रास आकंठ 
िरताचं,परमेश्वरानं नरहसह अवतार धारि करून,प्रल्हाद पोराच्या िततीसाठीं सिामंडपाच्या खाबंाला 
काडकन् द िरं् करून, शकंराच्या वराला कलंक न लावता,त्या हहरण्यकश्यपूचीं पापपूि ुआंतडी कातंडी 
कशी लोळवली याचा काहंीं हवचार कर.अधमानं आहि अनीतीनं वतुन करिाऱ्यांना नेहमीं अशीच द र्ुती 
हमळिार. 
 

रावि–हबिीषिा,त्या मूखु हहरण्याकश्यपूची अक्कल आहि या राविाची यो!यता तंू एक समजतोस 
कीं काय? ज्या षंढाला शकंरापासून अमर होण्याचा वर नीटपिें मार्ून घेतां आला नाहीं,त्याच्या 
बािेदारपिाबद्दल-मूखा-कशाला माझ्याप ढें थोरवी र्ातोस? एक तच्छामरिाचा आहशवाद माहर्तला 
असता तर अवळेीं अवतार घेण्याची त्या नरहसहाची काय छाती होती? परंत  हबिीषिा,लक्षातं ठेव.या 
तै्रलोतयाचा अहधपती मी आहे;शस्त्रास्त्रातं प्राहवण्य पटकहविाऱ्या शूर धन धुराचंा नायक मी आहे आहि या 
िरू्ोलावरील चलाचल स्थावर जंर्मावर ह कमत चालहविारा राजाहधराज मीच आहे.सीता हरि 
करण्याला मला कोि प्रहतबधं करू शकतो? 
 

णबभीषि–कोि प्रहतबंध करिार? द मुदा! तेहतीस कोटी देवान तंू बदंींत ठेवलं आहेस म्हिून 
अंतकाळीं त झा सूड घ्यायला एक हवश्वशतती या त झ्या लंकाद्वीपाच्यासिोंवार मोठ्या आत रतेंने हफरत आहे 
हें पकं्क ध्यानातं ठेव.राजा,त झ्या अधमाची व पातकाचंी रास हदवसेहदवस चढत्या कळेवर आहे याचा काहंीं 
हवचार कर.नाहींतर या हाजंीहाजंीखोर ल ब्र्या मंत्र्याचं्या ख षामतीला तंू बळी पडल्याहशवाय खास राहिार 
नाहीस. 
 

इंद्रर्ीि–हवरोधी घरिेद्या नरपशो? आम्हाला ज्यातं सौख्य आहेसं वाटतं तें तें आम्हीं केल्याहशवाय 
खास राहिार नाहीं.या आमच्या तच्छेला अर्हित बळी पडले तर पडोत;परंत  आमच्या मानहसक 
महत्वाकाकं्षा आंवरून धरण्याची आमची ख षी होिार नाहीं. 
 

रावि–या लंकानाथाच्या ऐश्वयाचें तेज पाहून सूयु खालीं मान घालून माझा दास झाला 
आहे.देवहददेवानंा नोकरासारखें राबवनू नवग्रहाचं्या उरावर पलंर् ठेऊन त्यावर हनद्रा करिारा मी रावि 
बलवान आहें.त्या हवघ्नसंतोषी माकडाचं्या वतीनं श ष्ट्कवाद करिाऱ्या त झ्यासारख्या घरिेद्या वहकलाच्या 
हवतंडवादाला आम्ही कस्पटाप्रमािें लेखतों. 
 

णबभीषि–राज,त झ्या साऱ्या र्वोंततीचं पािी होऊन तंू रसातळाला जािार,हें त झ्या िालप्रदेशी 
हलहहलेलं.मला स्पष्ट हदसत आहे. 
 

रावि–हबिीषिा,ज्या या राविानं एवढें चौदा चौकड्ाच ं राज्य कमावलं तें हवचार करूनच 
कमावलं आहे.या राविाच्या हातात चाप आला नाहीं तोंयंत वाटेल त्यानंीं आपल्या धन शतुतीची थोरवी र्ात 
रहावी.िरसमरारं्िातं माझ्या सवु सैन्याचा जरी च राडा झाला,तरी अखेरीस हा एकटा रावि सवांना ं पूिु 
अहजतय आहे हें त म्हा सवांच्या दृष्टोत्पत्तीस आल्यावाचंून राहिार नाहीं. 
 

णबभीषि–राविा,त झं वैिव अबाहधत रहावं,अशी माझी मनापासून तच्छा आहे व याबद्दल मला 
हजतका आनंद व अहिमान वाटेल हततका द सऱ्या कोित्याही र्ोष्टीपासून वाटिार नाही.परंत  शहािा 
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असशील तर तो रामवीर सार्र तरून तकडं आला नाहीं, तोंच त्याची स्त्री त्याला परत नेऊन देऊन त झा 
आहि त झ्या लंकाद्वीपाचा बचाव कर.तंद्रजीता कृतघ्ना,तंू आपल्या दृष्ट मतीनं या राविाला पूि ु घेरलं 
आहेस.पि तंूही ध्यानातं धर-पूि ु लक्षातं ठेव की चोरानंीं कपट केलं म्हिून त्याचे वाडे कधीहह वसत 
नसतात. 
 

रावि–अरे जा.त्या मानवी रामाची प्रहतष्ठा ती काय? त झ्या या दपोततीची िीती बाळर्ून त्या सीता 
स ंदरीला त्या नीच रामाकडे परत पाठहवण्याततकी या बलाढ् राविाची शतती क्षीि झाली नाही.सीतेच्या 
प्रफ ल्ल सौंदयुप ष्ट्पाचा आम्ही पूिु स्वाद घेिार.हतच्या यौवनोपवनातं आम्ही स्वच्छंद हवहार 
करिार.कालातंरानं त्या सीतास ंदरीचा यौवनिर पूिु नाहींसा होऊन ती माझ्या हशहथल आहलर्नापूसून 
म तत झाल्यावर,माझी महत्वाकाकं्षा पूितेुस पोहचली म्हिून जो महोत्सव साजरा करण्यातंयेईल,त्यावळेी 
कृपादृष्टी म्हिून हतची म ततता झाली तर होईल.या र्ोष्टीसाठीं हे िव्य आकाश जरी मजवर कोंसळून 
पडलं,तरी या माझ्या बाह बलातं ततकी प्रचडं शतती िरली आहे,की एका हातानं त्या आकाशाला झेलून 
धरून द सऱ्या हाताच्या म ष्टीनं रामाच ं शीर शतचूिु करीन;आहि नंतरअनंत काळपयंत जानकीच्या 
समार्माचें सौख्य हा लंकापती िोर्िार,हे सवांनीं पूि ुध्यानातं ठेवावं. 
 

णबभीषि– आहि द ष्टानों,हेंहह लक्षातं ठेवा कीं,आपल्या प्रखर तेजानं निोमंडळाच्या मध्यिार्ी 
चमकत असलेल्या ज्या सूयुनारायिानं या हबिीषिाचा िरदरबारातं अपमान झालेला आज पाहहला,त्याच 
आरतत िास्कराला हें लंकेचें संपूि ुराज्य केवळ अनीतीच्या व अधमाच्या प्रवृत्तीनें लयाला रे्लेलं पहाण्याचा 
प्रसंर् खास येिार.(हनघून जातो.) 
 

भाट–दरबार बरखास्त. 
 

अंक णिसरा समाप्ि 
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अंक चवथा⬝ 
 

प्रवेश १ला. 
 

(अंर्द प्रवशे करतो.) 
 

अंगद – 
 

पद.(मन परदेशी॰) 
 

कैवलयदानीं रामीं रमो । मन॥धृ  ॥ 
मृगर्लवि इहलोशक भास िी आस सुखाची 
कां धणरिां॥सवु सौख्य परमेशपदीं त्या 
णवस्मरिीं र्न हा न भ्रमो॥१ ॥सवु मुब्क्िचा 
आगर सागर करुिेचा श्रीराम गमे॥रामशचिनीं 
भवभय शचिा पार हरे िच्चरशि रमो॥२ ॥ 

 
(रामेश्वराचा सम द्र हकनारा,राम,लक्ष्मि,मारुती,जाबं वतं,स ग्रीव आहि वानरसैहनक बसले आहेत.) 

 
अंगद –जय जय रघ वीर समथु. 

 
राम –अंर्दा ये बैस. 

 
अंगद –महाराज,त्या राविाकडून कोिी एक राक्षस राजप त्र आपल्या चार प्रधानासंह आला 

आहे.तो ह्मितो मीराविाचा बधूं हबिीषि असून सीतावल्लिाला शरि आलों आहें.हें त्याच ंहवनंतीपत्र.(पत्र 
देतो.) 
 

र्ांबुवंि –हे कायुसाधू राक्षस पत्र पाठहवतील,वषेातंरंकरतील,सवु काहंीं करतील.वळे पडली तर 
एकाद्याच्या पायावंर र्डबडा ंलोळि घेतील.पि याचंा कावा फार हनराळा असतो.अंर्दा,त्या राजप त्राला 
जाऊन साफ सारं् कीं आह्मीं त झ्या या पत्राच्या िपतयाला ि लून ह रळे होिारें नव्हे.अरे पोरानंो,या बेट्याचा 
कावा त ह्मीं नाहीं ओळखलात? 
 

अंगद –तो कोिता आजोबा? 
 

र्ांबुवंि –कोिता? अरे बाबा तो फार हनराळा आहे.रामचदं्रानं,त्या वालीला मारून या स ग्रीवाला 
त्याच्या जार्ीं स्थापन केलं आहि वालीची पत्नी पहतव्रता तारा याला हदली.हें किोपकिीं ऐकून हे प्रजापती 
लंकेहून येथें आले आहेत.येऊन िेटून सारं्ायच ंकाय? तर माझ्या वडील बधूंला ठार मारा आहि त्याच्या 
राज्यासनाबरोबर त्याची बायकोहह मला वापरायला द्या.उठले आपले सोळिोक कीं आले दशनुाला.मी तर 
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स्पष्ट असंच म्हितो कीं लंकाबेटातंील या बेट्या कायुसाधू राक्षसानंा आपल्या या िमूीवर पाऊल स द्धा ंठेऊं 
देऊं नये. 
 

अंगद –मलास द्धा ंअसंच वाटतं.कारि असं पहा,आपत्कालीं प्रत्यक्ष वडील बंधूचा धाकट्या बधूंनीं 
त्यार् करून उलट त्याच्या शत्रलूाच शरि यावं,यातंच काहंीं हवशषे आहे.तशातं या लंकें तल्या राक्षसावंर 
हवश्वास ठेवायला आता ंहतळमात्रही जार्ा नाहीं. 
 

राम –तें सारं खरं अंर्दा.पि अशा वळेीं कोित्या धोरिाचा स्वीकार करावा हेंच मला समजत 
नाहीं.कारि– 
 

पद.(प्रिो अनाथ॰) 
 

भ्रमें मदीय मानसा । णववेक त्याणगिो कसा॥धृ  ॥ 
दशुनोत्सुका र्नांस । नच देिां दशुनास॥ 
ब्रीद र्ाइ िें लया कलंक ये कुला असा॥१ ॥ 
दैव साध्य ज्यास नसे । प्रणिकुल त्या णवश्व असे॥ 
सुफल कायु णवफलसे यशास णवमुख िो र्सा॥२ ॥ 

 
अंगद –परंत  रामचदं्रा,सापं्रतचा प्रसंर् बसल्या बैठकीवर नैहतक तत्त्वाचंी चचा करण्याचा 

नसून,आपि सवु य द्धाला तोंड देण्यासाठीं हनघालों आहोंत.अशा वळेीं या शत्रचू्या राजप त्राशंीं र्ाठं घेतानंा 
श्रीरामानीं हवशषे खबरदारी घ्यावी. 
 

र्ांबुवंि –त्याची र्ाठंच घ्यायची असेल तर त्या कामीं अस्माहदकाचंी योजना व्हावी.अर्दीं अश्शी 
जखडून बाधंतो कीं हंू:! 
 

लक्ष्मि –मला वाटतं कीं या कामीं हन मंताचा सल्ला हवशषे ग्रा  होईल.कारि लंकें तली पूिु 
माहहती जर कोिाला असेल तर– 
 

र्ांबुवंि –तर ती या बेट्या मारुतीलाच आहे.कायरे मारुती,हा कोिरे घरिेद्या? 
 

मारुिी –त मचे सर्ळ्याचें तकुहवतकु संपले ना? 
 

र्ांबुवंि –तकु हवतकांचा एक किहह हशल्लक नाहीं. 
 

मारुिी –श्रीरामा,मी सवु लंकानर्रींत प्रळय करीत असतानंा– 
 

पद.(तों तननन वाजहव॰) 
श्रीहणरहरपशद णनि नि र्ो॥ 
श्री णवष्ट्िुभक्ि साणत्त्वक र्ो॥ 
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हा णबणभषि नरवर । र्ोडुणन द्वय कर । 
शरिांगि िुर् । त्यागंु नये त्या । 
णवमल प्रभ श्री गार्ो॥१ ॥ 

 
राम –असं आहे ना? ठीक.काहीं हरकत नाहीं.अंर्दा.हबिीषिाला यो!य आदरसत्कारानं घेऊन 

ये जा? (अंर्द जातो.) 
 

र्ांबुवंि – त्याला आदरसत्काराची व्याख्या नीट समजावनू सारं्ा हो.नाहींतर हबिीषिाला 
स्वार्ताच्या ऐवजी म हष्टमोदकाचंा फराळ यथेच्छ लािायचा.बाकी तो मोठा ह शार आहे बेटा. 
 

[हबिीषि व अंर्द प्रवशे क॰] 
 

अंगद –हे आमचे श्रीरामचदं्र. 
 

णबभीषि – [साष्टारं् नमस्कार घालून] श्रीरामचदं्रा त झा जयजयकार असो. 
 

राम –[त्यास उठवनू] हबिीषिा,सापं्रत आंह्मी कोित्या कृत्याचें डावंपेंच लढवीत आहोंत,हें जर 
त ह्माला कळेल तर अशा क्स्थतींत आह्मी त मची–प्रत्यक्ष शत्रूच्या बंधूची–िेट घेिं फार धोतयाचं 
आहे.तथाहप त मची माझ्या हठकािीं असलेली दृढहनष्ठा न् त्याबद्दल या आमच्याहवश्वासू मारुतीनं हदलेली 
हमी पाहूनच मी फार संतोषानं त मची िेट घेतली. 
 

णबभीषि –श्रीरामा,िर्वद्भतत मारुतीचं दशनु मला लंकें तच झालेलं आहे.परंत  आता–ं 
 

पद.(िला जन्म हा॰) 
सुरिरुसम हें दशुन लाभे पुणनि िुझें िें मला॥ 
मोक्ष हा इहर्न्मीं लाभला॥ 
लोहसम हा देह स्पर्जशिां पणरसासम पाऊलां॥ 
स्विुिा स्वयेंणच िो पावला॥ 
॥चाल ॥मग काय उिे िें भक्िर्नांना र्नीं॥ 
िव म र्जि वंय ही णवहरि णनि मन्मनीं॥ 
भव िाप पाप िें णवलया गेले झिीं॥ 
असो णशरीं या नि भक्िाच्या प्रसादकर हा भला॥ 
मोक्ष हा ॥१ ॥ 

 
–सत्याच्या हसद्धतेकहरता ंआहि धमुराज्याच्या स्थापनेकहरता ंमी त्या उन्मत्त व अहवचारी राविाचा 

पक्ष सोडून त ला शरि आलों आहें.[पाया ंपडतो.] 
 

राम –[त्यास उठवनू] हबिीषिा ऊठ.– 
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पद.(घरजाने दे॰)कानडा. 
िुर् गिुणन बांधवासम मी । शरिांगि िुर् मरि यावया 
कुमणि न उपरे् रामीं॥धृ ॥हनुमंिासम णचरायु होई । 
नृपिी-वैभव-सौख्यणह घेई॥कृपाकटाक्षें या मम र्ोंवणर 
रणवशणश अंबरधामीं॥१ ॥ 

 
–आंता राविासंबधंीं म्हिाल तर प ढें ओढविारीं सवु िावी संकटं तो आताहंह टाळंू शकेल.परंत  

ज्याच्या उन्मत्तपिाची व अधमाची पायरी आता ंकळसाला जाऊन हिडली आहे,त्याला उपदेश करण्याचें 
धाडस कोिीहह करंू नये.वास्तवीक पहाता ंलंकाद्वीप आहि आयावतु यातं वैरिाव येण्याच ंकाहंींच कारि 
नव्हतं. 
 

र्ांबुवंि –हो काहंींच कारि नव्हतं.लंकाबेटातंले लोक लंकें त यथेच्छ िोजन करीत होते आहि 
आयावतांतहह मेजवान्यानंा काहंीं खंड नव्हता.पि तें व्हाव ंकसं? 
 

लक्ष्मि –तसंच राविमहाराज आपल्या जर्हवख्यात प ष्ट्पक हवमानाच्या द्वारें सवु िरू्ोलावर 
संचार करीत होते.त्याचप्रमाि ंआयावतालाहह त्याचंी स्वारी अनेक वळेा ं होत असे.सीताहरिाचा अक्षम्य 
र् न्हा न कहरता–ं 
 

र्ांबुवंि –आहि तोहह हिक्षादेंहीच्या कावबेाजपिानं. 
 

लक्ष्मि –हो न करता ं आयावतांत त्यानंीं आपला संचारक्रम अव्याहत स रू ठेवला असतां,तर 
त्यासं कोिीहह प्रहतबधं केला नसता.आता सीताम ततीच्या िावी य द्धानंतर कोिताहह राविवंशज या 
रामेश्वराची मयादा उल्लंघंू म्हिेल तर तें कदाहप होि ंनाहीं. 
 

णबभीषि –त्याच्या नहशबातं असेल तसं होईल.आता ं सार्रोलं्लघन करून सवु सैहनक लंकें त 
पोंहचहवण्याकहरता ंसम द्राची प्राथुना करून मार् ुमार्ावा. 
 

राम –ठीक आहे.लक्ष्मिा,येथें दिासन तयार कर पाहंू? 
 

लक्ष्मि –आज्ञा. [तसें करतो.] 
 

राम –[त्यावर उिे राहून]. 
 

पद.(श्रीरामीं मना॰) 
दे सगरसुिा मर् मागु अिां॥धृ ॥ 
सत्य सुधमा स्थापन करण्या । 
णसद्ध असे मर् िारक ि ं मर् पालक ि ं । 
यश देइं अिां॥१ ॥ 
र्नकसुिा िी बंधशन पडली । 
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मानविे नच दुि कृिी सुर्नांस कधीं । 
णिर् मी हणरिां॥२ ॥ 

 
(ध्यानस्थ बसतो.तततयातं श कराक्षस प्रवेश कहरतो) 

 
शुक –अहो,येथें कोिी स ग्रीव नावंाचा सेनापती आहे का? 

 
र्ांबुवंि –काहंो? अहो कोळशातंले माहिकराज? त्याचं्याशीं आपलं काय काम आहे? हा बेटा 

लंकें तल्या राक्षसापैंकीं हदसतो.एक सीता पळवनू नेऊन आम्हालंा नसत्या उपद्व्यापातं पाडलयं,आता ं
आिखीं एखादी सीता पळवनू नेण्याचा याचा हवचार आहे कीं काय? आपापल्या सीता सािंाळा रे बाबानों! 
बाकी सध्या ं म्हिा आपि सडेसोटच आहोंत.अरे ए स ग्रीवा,हा त ला कोि िेटायला आलाय पहा.द रूनच 
िेट हो. 
 

शुक –स ग्रीवा,त ला राविाचा एक हनरोप आहे. 
 

सुग्रीव –कोिाचा? राविाचा? तो रे का ंबाबा? राविाचा माझा काय संबंध? 
 

शुक –वाः असं कसं ह्मिता!ं रावि तर त ला प्रत्यक्ष बंधू समजतो. 
 

र्ांबुवंि –केव्हापंासून रे! हबिीषि तकडं आल्यापासून कीं काय? 
 

शुक –छेः छेः त्याच्या आधींपासून.राविानं आग्रहानं त ला साहंर्तलयं कीं त झं हें अर्हित सैन्य 
घेऊन तंू या हरकामटेंकड्ा रामाच्या नादीं कशाला लार्लास? आम्ही जानकी पळवनू आिली ती काहंीं 
त झी बायको नाहीं.मर् त्या िानर्डींत त ला पडण्याचं काहंीं कारि नाहीं. 
 

सवु सैणनक – संधीहवग्रह? संधीहवग्रह!! 
 

मारुिी – या संधीहवग्रहाला आताचं जमीनदोस्त केला पाहहजे.संहधहवग्रहाचं हवष फार ियंकर 
असतें.स ग्रीवा,तंू हो बाजूला.मी देतों याला याचं उत्तर.अहो दूत,लंकें तले तडाखे हवसरलात वाटतं? प्रसाद 
देऊं का? 
 

शुक – का?ं फारशी घमेंड चढली आहे? त्या राविाचा तडाखा हवसरलास वाटतं? र्ोड र्ोड 
बोलाव ंतर त म्हालंा कडू लार्तं नाहीं की? 
 

र्ांबुवंि –तोंडाची व हजिेची रुचीच बदलली आहे.ती रुची राविाचा वध होऊन सीताम ततीच्या 
मेजवानींत प न्हा ंताळ्यावर येईल.एरवी नाहीं. 
 

शुक –अरे र्प बैस थेरड्ा.रावि राहहला लाबं,पि त्याचा दूत हा श कराक्षस स्वतः त मच्या– 
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सुग्रीव –[त्याचें नरडें पकडून] स्वतः त मच्या उरावर बसून–[ठोसा मारून ठार करून पे्रत दूर 
फें कतानंा] जा आपल्या बापाच्या घरीं. 
 

सवु सैणनक –जय जय रघ वीर समथु. 
 

राम –[समाधी उतरून] काय? हा सम द्र अझनूही मार् ुदेत नाहीं? 
 

र्ांबुवंि –प्रसाद पाहहजे असेल. 
 

राम – आता ंतीच योजना– 
 

पद.(चमकताची िासते) 
सगरर्ा! िव थोर णपिरां र्ािुनी मी मन्मनीं॥ 
णवनणवलें  बहु आदरें अवमाणनशी णधःकारुनी॥ 
पसणर आिां गरलसम िव कु्रद्ध र्ल सपाकृिी॥ 
गरुड-बािा साणह आिां नीच र्लधे! दुमुिी॥ 
र्ािसी नच ि ं मदांधा! कोि िुर्ला प्राथुिो॥ 
श्रेष्ठ रघुकुलवीर राघव नि कणर िुर् या क्षिीं॥१ ॥ 

 
–[धन ष्ट्यावर बाि लावनू] हा बािरूपीं वडवानळ त ला हा ंहा ंह्मिता ंशोषनू टाकील.नाहींतर हा 

चाप अर्स्ती त ला एका आचमनानेंच र्ट्ट करील.बोल? कोिता मार् ुस्वीकारतोस? तंू ततका क्ष ब्ध होऊन 
या रघ वीराला जो त्रास देऊं पहात आहेस,तेव्हा ं त झ्या उन्मत्तपिाला यो!य तेंच शासन मी 
कहरतों.उन्मत्तपिाची न सती छाया हदसताचं हतची ताबडतोब नाकंठेंची केली पाहहजे. 
 

[सम द्र हस्त्रयासंह उत्पन्न होतो.] 
 

समुद्र व णस्त्रया –पद (साग साग सागम मगणरसा ) 
शांिी शांिी शांिी झशि वणर । शांिी शांिी ‘शांिी हृशद 
धणर॥शांिणव हृदया या समया । नि िव पशद हा 
राया॥धृ ॥होिो उसळि स्वाभाणवक मम धमापणर 
कणर नच क्रोधा॥अपमानें नच शनणदयलें॥शरिा नच 
दे मरिा या॥१ ॥ 

 
राम –सार्रा त ला क्षमा आहे.परंत  धन ष्ट्यावर चढलेल्या बािाची काय व्यवस्था करू? 

 
लक्ष्मि –तो कधींहह परत घेता ंयावयाचा नाही. 

 
समुद्र – राघवा– 
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ओवी 
पणश्चम णदशेला मरु नामें दैत्य॥ 
र्ो माझयांिील र्लचरें भणक्षि॥ 
गोब्राह्मिा णनत्य छणळि॥ 
त्यावणर सोडीं रामबािा॥१ ॥ 

 
राम –द ष्टाचे पाहरपत्य आधीं केलंच पाहहजे [बाि सोडतो.] 

 
समुद्र –राघवा,मी त झें जामातासमान पूजन कहरतो.या रत्नालंकाराचंा व वस्त्राचंा स्वीकार करून 

या वनवासी वत्कलाचंा त्यार् करावा. 
 

सवुर्ि –सार्रा त झे आमच्यावर अनंत उपकार आहेत. 
 

समुद्र – आता ंअसं करा– 
 

साकी 
सेिु बाधुंनी नळकणपकशर िो सुखरुप लंका पावा॥ 
देवदानवा दास्यमुक्ि िे करुणन सत्यर्य दावा॥ 
सीिादशुन िें॥होवो झशि मर् पावन िें॥ 

 
सवु – तथास्त –तथास्त . 

  



 

अनुक्रमणिका 

अंक] प्रवेश २ रा. [चवथा. 
 स्थळ:लंकें तील रस्ता.  
 पात्रें:रावि,अरण्यपडंीत.  
 

रावि –(प्र॰क॰) माझा वैरी अयोध्येचा वनवासी राजप त्र आपली हनःशस्त्र सेना घेऊन माझा 
परािव करण्याच्या कोत्या व पोकळ तषनंे तथें येऊन दाखल झाला.काल यायंकाळीं चदं्रोदयाची लीला 
पहात मी माझ्या राजमंहदराच्या सज्जावर बसलों असतां,त्या नीच लक्ष्मि कारट्यानं बाि मारून.माझ्या 
मस्तकावरचा म क ट खालीं पाडला.परंत  त्याला हें काय माहीत– 
 

पद(आजवरी जनक॰) 
स्पशुसुखा िळमळिी णकणिक णकणरट िे॥ 
रत्नर्णडि लभ्य न रे् शणचपिीस िे॥धृ  ॥ 
णवश्वपिी नृपणिपदीं दाणस इंणदरा॥ 
नाणदनान्ि वैभव नच ज्ञाि पामरा॥ 
ईशकृपापात्र असणि श्रेष्ठ नृपणि िे॥१ ॥ 
(अरण्यपहंडत प्र.क.) 

 
–कायरे अरण्यपडंीता,काय बातमी आिलीस? 

 
अरण्यपंडीि –महाराज,आिखीं खबर ती काय असायची? राम आपली प्रचडं सेना घेऊन या 

लंकाद्वीपातं येऊन दाखल झाला. 
 

रावि –अँ:! ही बातमी अर्दीं हशळी साहंर्तलीस. 
 

अ  पं – वाटेल तर ताजी सारं्तो.महाराजना ं माहीत आहेच कीं माझी ज्या ज्या कामावंर 
आजपयंत नेमिूक होत रे्ली तीं तीं सवु कामें मी अर्दीं चोख करीत आलो आहे.त्याबद्दल हमळालेलीं सवु 
प्रशसंापत्रें दरबारातं हजर करण्यासाठीं दहा हत्ती जोडलेल्या एका िल्या मोठ्या रथातं घालून आििार 
आहे.आता ं आपल्या नर्रींतील शातंतेसंबधंी म्हिाल तर तीहह अर्दीं र्ारीर्ार आहे.ही रामसेना तथं 
आल्यापासून आपले पाचं पंचवीस राजवाडे–काहंी फार नाहींत,अर्दींच थोडे–जमीनदोस्त झाले.हजार 
दोन हजार राक्षससैन्य काडूंनक टून फस्त झालं आहि हठकहठकािीं आर् लार्ि,ंल टालूट होि ं वरै्रे 
क्ष ल्लक प्रकार माझ्या पाहण्यातं आले.बाकी हजकडंहतकडं शातंता आहे.महाराजानंी त्याची काळजीच करंू 
नये.सवु लंकेत सवु रहहवाशी अर्दीं शातं आहेत. 
 

रावि –(स्व॰) एकूि र्ोष्ट तततया थराला येऊन हिडली आं? ठीक आहे.काही हरकत नाहीं.या 
सवु प्रकारनं माझ्या द राग्रहाच्या आर्ींत आता ंजास्तच तेल ओतलं आहे.पाहंू आता ंत्याच्या ज्वालापं ढे त्या 
मानवी रामाचा काय हटकाव लार्तो तो? अरण्यपहंडता? (उ॰) तो घरिेद्या हबिीषि रामाच्या पक्षाला 
जाऊन हमळाला हें खरंच का? 
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अ  प –सूयाच्या तेजाबद्दल आहि कोळशाच्या काळेपिाबद्दल हजतकी सत्यता आहे, हततकीच या 
र्ोष्टीबद्दल आहे.महाराज,एक चार शब्द बोलतों याची माफी आपल्याकडून असेलच? 
 

रावि –बोल काय बोलतोस ते? 
 

अ  पं –महाराज मी आजपयंत खवळलेले सम द्रही पाहहलेत आहि खवळलेल्या ख नशी बायकाही 
पाहहल्यात, पि सम द्राच्या त फानातं सापंडलेल्या नावाड्ापेक्षा ंख नशी हस्त्रयाचं्या पे्रमीजनाचंी मला िारी 
कींव येते बोलूनचालून या बायका म्हिजे मूर्भतमंत पडछाया.यानंा धरायला रे्लं कीं त्या पळाल्याच.त्याचंी 
मनधरिी करा की फ र्ल्याच त्या आहि त्याचं्याकडे कोिी ढ ंकून पाहहलं नाही की त्या प रुषाचं्या मार्ं 
लार्ल्याच समजा र्ोंडा घोळवायला.त्यातंल्यात्यातं दोन बायका-एकीपेक्षा ं एक वरचढ-एका हठकािी 
असल्या की तेवढ्ा जारे्तील हवा र्ोठून हतच ंबफु व्हायचचं. 
 

रावि –परंत  आज आपलं हे अरण्यपाहंडत्य चाललं आहे कशावर? 
 

अ  प –असल्या त्या सीतेसाठीं राविमहाराज ततके उल्लू झाले असतील असं मला स्वप्नातंस द्धा ं
हदसलं नाही.पि आज तें प्रत्यक्ष पहाण्याचा योर् आला. 
 

रावि –अरण्यपहंडता,आम्ही सत्ताधीश राजे असल्या बाष्ट्कळ कहवकल्पनावंर वाजवीपेक्षा फाजील 
हवश्वास ठेवनू आमच्या महत्वाकाकं्षा पूिु करण्याच्या कामातं कधींही माघार घेत नसतों.या तै्रलोतयातं 
हजततया र्ोष्टी अशतय िासतात हतततया शतय आहेत,हें हसद्ध करून दाखहवण्यासाठींच या राविाचा 
अवतार आहे, हें पूि ुध्यानातं ठेव.आमचीलहर लार्ल्यास– 
 

पद(रामकरी जहर॰) 
 

रं्गमवस्ि  स्थावरिेला॥पवुि त्याणगल िो र्डिेला॥ 
स्थ लत्वणच िें र्शन र्लशनणधला॥िात्काळणच येई॥१ ॥ 
सोडुणन प्रखरणह दाहकिा िी॥अग्नी सेणवल बलाढ्य नृपिी॥ 
अशक्य शक्यणच क्षिांि घडिी॥नृपइच्छामात्रें॥२ ॥ 

 
–अरण्यपंडीता,मी त झ्या कहवकल्पनाचंा हनषेध करतो. 

 
अरण्यपंडीि –महाराज मी पूवी कहव होतो. 

 
रावि –पि आता तर नाहीस ना? 

 
अरण्यपंडीि –छेः म ळीच नाहीं.तो नाद मी कें व्हाच सोडून हदला आहे.पूवी मला हा नाद िारी 

होता.एकदा असं झालं-एका बाईच्या दंतपततीवर कहवता करण्यासाठीं आमची कहवराजाचंी स्वारी 
कल्पनेचे पंख उिारून या दातावंरून त्या दातावंर विनु करीत उड्ा मारीत चालली होती.तततयात काय 
झालं,त्या बाईचे मधलेच दोन तीन दात पडले होते.आमची कहवराजाचंी स्वारी विनुाच्या आनंदात व 
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आवशेातं बेहोष होऊन जों उड्ा मारीत चालली आहे,तो स्वारीची उडी पडली धाडकन् त्या दाताचं्या 
हखडीत! जेमतेम मी आपल्या पोततपिाच्या प ण्याईनं कसाबसा वर आलों.तीच घेतली कहवत्वाची शपथ. 
 

रावि –प रे कर त झं हें अरण्यरुदन.सीतेची मनधरिी करण्याकहरता ं मी अशोकवनातं जात 
आहे.तंू पहाऱ्यावरच्या सवु राक्षसानंा वदी दे–नाहीं सतत ह कूम फमाव कीं मी परत येईपयंत कोिालाही 
कोित्याही हनहमत्तानं आंत सोडता ंकामा नये. 
 

अरण्यपंडीि –ठीक आहे.मी आता ंहतकडंच जातों.(जातो.) 
 

रावि –एक काम तर पार पडलं.हवद्य हज्जह्न राक्षसाच्या मताप्रमाि ंरामाच ंकृहत्रम शीर ह बेहूब तयार 
करून सीतेला दाखहवताचं,ती रामाहवषयीं अर्दीं हनराश होऊन माझ्या प्रखर कामा!नीची शातंी करायला 
खात्रीनं हसद्ध होईल.अहाहा! त्या सीतेचं न सतं स्मरि होताचं हतची ती रम्य मूती या डोळ्यासंमोर स्पष्ट 
हदसूं लार्ते.काय हतचें तें सौंदयु? वास्तहवक पहाता– 
 

शदडी. 
म र्जि संुदर आनंद सिि देिे॥ 
सौख्य-िरु मंडशप शांि झोंप देिे॥ 
मधुर स्वप्नाची मधुर सुवासाचीं॥ 
प्राप्ि णनद्रा ज्या धन्य धन्य िोची॥१ ॥ 

 
–पि नाही.सीतेला हनमाि करून हवधीनं आपल्या सवोकृष्ट करामतीचा कळस केला असंच 

म्हटलं पाहहजे.असो,याच हवचारातं येथें राहता ं कामा ं नये.त्या हवचाराचंी आराध्यदेवता जी सीता हतला 
प्रथम वश केलीच पाहहजे. 
 

(जातो.) 
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अंक] प्रवेश ३ रा. [चवथा. 
 स्थळ:अशोकवन  
 पात्रें:सीता  
 

सीिा –हा माझा बदंीवास कधीं संपतो कोि जािे!– 
 

पद(होय संसार॰) 
 

रामहृदयालर्मधुस्वादलोलुप भ्रमणर॥ 
वन्य िे क्र रर्न छणळणि णिर् बहुपरी॥धृ ॥ 
वक्षसुखसंणध पणि । देि र्ैं सणिप्रिी॥ 
कंठहारास पणि । सहन नच समशय कणर॥१ ॥ 
त्याच रघुनंदना । र्लणध णगणर कानना । 
भव्य णवरहांिरा । सहि मशन णवणपशन िणर॥२ ॥ 

 
(चपापून) अर्बाई,हा नीच रावि तकडंच येत आहे कीं काय? होय तोच तो.मेल्या,अनाथ 

अबलेवर आपली नीच दृष्टी फेकशील,तर चाडंाळा,पापाच्या मार्ात एक पाऊल टाकतोस न टाकतोस तोच 
माझ्या पहतव्रत्याच्या तेजानं जळून खाक होशील.(हनराश होऊन) सवुसाक्षी परमेश्वरा,पहवत्र तच्छेनं हनमाि 
केलेल्या ितूलावर सापं्रत स रू असलेला अधमु व अनीती त ला पहावतात तहर कशी? या बहंदवासात माझी 
क्स्थती प ढे काय होिार कोि जािे! सध्या तर– 
 

ठंुबरी. 
णप्रयाणवि नाहीं मानसीं चैन । र्ीवशन या नच त्राि॥धृ ॥ 
स्मरि घडे र्शध हृदयणच पोळे । 
णवरशह न िनुचें भान॥१ ॥ 
भानुणवना शणश िेर् न पावे । 
शणशसम त्या मी मलान॥२ ॥ 

 
–अर्बाई,तो आलाच.आता ंमी जाऊं तरी क ठं? आहि आश्रय तरी कोिाचा धरू? ती हत्रजटाहह 

अझनू आली नाहीं.(तकडे हतकडे लपूं लार्ते.) 
 

(रावि प्र॰क॰) 
 

रावि –(स्व॰) हीच ती माझी आराध्यदेवता सीता.ही शोकानं ततकी ग्रस्तं झाली असताहंी हीचं 
सौंदयु श तलेंद प्रमािें वाढत्या प्रमािावरच आहे.अशी हप्रयतमा माझ्यावर प्रसन्न झाल्यास– 
 

पद.(म ला सारं्॰) 
स्वगुसुख द र िें फार नोहे॥ 
मदन र्ें रणिणनकशट घेउं पाहे॥धृ ॥ 
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मस्िकीं मालिी सुमनगुच्छा धरी॥ 
चंदनाची उटी िनुणस लावी॥ 
प्रियप िा अशी युवणि वक्षस्थळीं॥ 
घेइं र्ो त्यास िें प्राप्ि आहे॥१ ॥ 

 
–हप्रये (उ॰) मनहरिी सीते! काय त झा हा द राग्रह? तंू होऊन आपल्या स विकेुतकीसारख्या 

कोमल देहाची द दुशा करून घेत आहेस.जानकी,तंू एकदा ं या राविाला–या लंकापतीला–त झ्या 
पहतत्वाचा मान हदलास तर त ला कशाची कमतरता आहे? तेहतीस कोटी तंद्राहद देवदानव तंू राविपत्नी 
तै्रलोतयपट्टरािी म्हिून पायाशंीं नम्र होऊन तोंडातून हनघिाऱ्या शब्दानंा झेलून त झ्या धरण्यासंाठीं 
श्वानाप्रमािें र्डबडा ंलोळतील. फार काय,पि प्रत्यक्ष माझी पट्टरािी मंडोदरी त झी थ ंकी झेलिारी बहटक 
करून मी ठेवीन.सीते,त ला हनवािीचीहवनंती करण्यासाठींच मी या अशोकवनातं आज आलों आहे.नीट 
हवचार करून काय तें उत्तर दे.तंू कशाच ंहचतन करीत आहेस? 
 

सीिा –आिखीं कोिाच ंकरिार? 
 

पद.(राजनके राज॰) 
शचिशन या नाथ रघुरार् । प्रािणवसावा 
िोणच राम । णत्रभुवशन या िारक मर् पावो॥धृ ॥ 
चरि ियाचें सणिला िे पावनसे । 
त्याणवि सवु पुरुष िे बंध  मर्॥१ ॥ 

 
–मी त ला सौम्य प्रकारानं प न्हा हेंच सारं्तें कीं या बाबतींत तंू माझ्यासमोर एक अक्षरस द्धा ंउच्चारंू 

नकोस आहि हा त झा द राग्रह त ला सोडायचाच नसेल,तर राविा,मी त ला आताच बजावनू ठेवतें कीं 
माझ्या पाहतव्रत्यिरं्ासाठी या सृष्टींतील पंचतत्वानंीं एकवटून आपल्या प्रखर सामथ्यानं माझ्या देहाची जहर 
राखरारं्ोळी केली तरी तशाहह क्स्थतींत या सीतेच्या देहिस्माचा एक कि देखील पाहतव्रत्यिरं्ाची संमती 
देिार नाहीं. 
 

रावि –ठीक आहे.या पराक्रमी बलाढ् राविाऱ्या द राग्रहाप ढें त झा द राग्रह हकतपत हटकतो तें 
पहातों आता.ंपि सीते,तंू फक्क लक्षातं ठेव कीं ज्या बहाद्दरानं प्रत्यक्ष प्रलयाच्या क्रातंीलाहह न डर्मर्ता ंहें  
वैिवी थोर मस्तक कोिाच्याहह प ढं वाकंहवलं नाहीं;हकवा जो मी लंकाधीश हनद्रासमयीं देखील आजन्म 
कधीं हनःशस्त्र हनजलो नाहीं तोच मी रावि हनःशस्त्र होऊन कामेच्छातृप्तींसाठी हवनंती करीत असता ं तंू 
यःकहित् अबला त्याचा अपमान करतेस काय? 
 

सीिा –आम्ही हस्त्रया अबला म्हिून सत्यासत्याची पवा न कहरता ंत म्ही सबल प रुष आमच्यावर 
सते्तच्या बलानं बलात्कार करिार काय? पि मेल्या चाडंाळा पकं्क लक्षातं ठेव.की आपल्या अत्याचारानं 
हस्त्रयाचं्या सहनशील मनाला त्रस्त करशील,तर हनकराच्या प्रसंर्ीं आम्ही अबला हस्त्रया काळसर्भपिीपेक्षा ंउग्र 
स्वरूप धारि करून सम द्रमंथनाच्या जहरापेक्षा ंतीव्र क्रोधानं त झ्या सारख्या सबल प रुषानंा एका क्षिातं 
जाळून खाक करंू. 
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रावि –या अशोकवनात–कू्रर राक्षसाचं्या बदंीत–हवशषेतः या रावि व्याघ्राच्या तडातयातूंन त ला 
म तत करायला आहि त झ्या पहतव्रत्याचें सत्त्व हनष्ट्कलंक राखायला कोिती हवश्वशतती मला प्रहतबंध करते 
तें मला पाहंू दे.त झ्या म तततेसाठी जों जों तंू धडपडशील तों तों माझ्या द राग्रहाच्या बधंनानं जास्तच 
संकटात पडशील,हें तंू पूि ु ध्यानातं ठेव.तें काहंी नाहीं,त झी संमती असो वा नसो.आज हा रावि 
दशहद!िार्ातंील सवु देवताचं्या समक्ष आहि या अमयाद हवश्वहवस्तारातं अक्स्तत्व पावलेल्या दृश्यादृश्य सवु 
ग्रहानंा साक्षी ठेवनू–या लंकानर्रीच्या िर राजरस्त्यातूंन त ला खेंहचत नेऊन बलात्कारानं माझ्या 
शयनशजेेला वश करिार;आहि अशा हरतीनं माझ्या पराक्रमाची– 
 

सीिा –मेल्या,कशाला सारं्तोस आपल्या पराक्रमाची बढाई? माझ्या रामदूतानं त झ्या कारट्याला 
उलथापालथा लोळवनू,चाडंाळा त झ्याहह राजसिेचा हवध्वसं केला,त्यावळेीं मेल्या राक्षसा,त झं हें काळं तोंड 
लपवनू क ठं बसला होतास? हनशाचरा,दशहद!िार्ातंील देवतानंा साक्ष ठेवनू तंू माझ्यावर बलात्कार 
करिार काय? मेल्या,सते्तच्या जोरावर अनाथ हस्त्रयाचं्या पाहतव्रत्याला स्पश ु करशील,तर त्याच 
हवश्वदेवताचं्या शापानंं–मेल्या–त झी आह ती तंूच िडकावलेल्या अधमाच्या प्रळया!नींत पडून जे अनाचारी 
मसलतर्ार आज त झ्या लंकाराज्याची थोरवी र्ात आहे आहि त झ्या उन्मत्तपिाची पाठ थोंपटीत 
आहेत,त्याचं्यासह त ला आहि त झ्या लकाहंद्वपाला माझ्या रामसैहनकानंी खेंटराखालीं त डवनू रसातळाला 
जातानंा ंपाहीन तेव्हाचं माझा आत्मा शातं होईल. 
 

रावि –सीते नीट हवचार कर.तोंड संिाळून बोल.तंू कोिाच्या प ढं या वल्र्ना करीत आहेस? 
माझ्या लंकाद्वीपाला आहि माझ्या मसलतर्ारानंा तें त झं माकडसैन्य खेंटराखाली त डहविार काय? उन्मत्त 
सीते,त झ्या माकडाचंा तो िावी पराक्रमपहाण्यापूवीं या राविाचा हा पराक्रम पहा.(ियंकर आवाज होऊन 
रामाचे कृहत्रम शीर अधातंरी लटकंू लार्ते.) तें पहा त झ्या रामाच ंशीर. 
 

सीिा –हाय हाय! श्रीरामा–(मूर्भछत पडते.) 
 

रावि –(स्व॰)आता ं आपि जरा दूर जाऊन हहच्या पिातापाच्या न् हनराशचे्या ज्वाळा कशा 
िडकतात तें पाहहलं पाहहजे.(जातो.) 
 

सीिा –(मूछुना सावंरून) मी स्वप्न तर नाहींना पहात? छेः हे स्वप्न नव्हे? श्रीरामा,त ला याच 
क्स्थतीत पहाण्याकहरता ंका मी या बदंींत हजवतं राहहले? आहि याच हरतीनं का माझी प निटे तू घेतलीस? 
हप्रयकरा,या त झ्या हास्यम खाची व कपाळावरील कस्त रीहतलकाची अखेरीस हीच क्स्थती झाली ना? 
रामा,वनवासातं चौदा वष ु त मच्या कोमल पायातं कंटक रुतले आहि ‘सीते सीते’ म्हिून वृक्षपाषाि 
कंवटाळलेत ते याच अंताकहरता ंकाय? ज्याच्या कीतीला आहद अंत नाहीं,अशा हवख्यात सूयुवंशाला कसा 
हा डार् लार्ला? म हद्रके,तंू हेच सारं्ण्याकहरता ंमला प्रथम िेटलीस का?– 
 

पद(जाई परतोनी॰) 
 

णवफल कसें होई । बाई । कवींद्र वाब्लमक 
महामुनीचें भाष्ट्यणह सारें णवलया र्ाई॥धृ ॥ 
वानरसैणनक येथें येउणन॥णशलापंथ िो 
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णनणधवणर करुनी॥वणधल राविा पापाचरिी॥ 
राघव िो,या पणवत्र वचनीं॥वाध कसा येई॥१ ॥ 

 
–दैवा! तंू काय ही माझी हवटंबना माडंली आहेस? रघ क लवंशीय दशरथराजाची मी स्न षा,प्रत्यक्ष 

ईश्वरावतार श्रीरामचदं्राची िाया मी सीता असून हतचे हे सोहळे तू माडंले आहेस काय? रघ वीरा,या 
दावा!नींतून मला आता कोि म तत करिार! 
 

रावि –(प्र॰ क्र॰) सीते,त झ्या रामाला य द्धातं हजकून तयाला खेंटराखालींजहमनदोस्त करिाऱ्या 
या पराक्रमी लंकाधीशाकडे पहा;आहि त झा द राग्रह सोडून या राविाकडे पे्रमळ पट्टरािीच्या दृष्टीनं नजर 
फें क. 
 

सीिा –चाडंाळा,माझ्या पतीच्या मृत्यूपेक्षा ंआिखीं ियंकर कल्पातं जरी माझ्यावर कोपला तरी ही 
सीता आपल्या सदाचरिापासून एक हतळिरस द्धा ढळिार नाहीं हे–नीचा–तूझ्या अझनूहह लक्षातं 
येईल.मी अनाथ आहे असं समजून सते्तच्या जोरावर माझ्या पहवत्र देहाला पापब द्धीनं स्पश ुकरायला एक 
पाऊल प ढें टाक कीं ही रामपत्नी वीरारं्नात ला याच–वळेीं न सत्या क्र द्ध डोळ्याचं्या उघडझापीनं जाळून 
फस्त करील.चाडंाळा–राक्षसा–अधमा– 
 

रावि –च प रहा.त झी काय शतती असेल ती यावळेीं प्रज्वलीत कर.त झ्या क लदैवताच ं स्मरि 
कर.त झ्या सूयुवशंाच ं स्मरि कर.नाहीतर प्रत्यक्ष सृष्टी उत्पन्न करिाऱ्या ब्रह्मदेवाच ं स्मरि कर.हा रावि 
त झा पदर अस्सा खेंचून– 
 

(सीतेच्या आंर्ावर धावंनू जातो.सीता धीटपिानें उिीच राहते.तततयातं आकाशवािी होते–
“मदान्ध राविा! हवरंचीच्या शापाची स्मृती ठेव.”) 
 

रावि –कोि? हवरंची? हवरंची माझा दास आहे. 
 

(आकाशवािी॰–परस्त्रीला पापब द्धीनं स्पश ुकरशील तर त झा देह शतचूिु होईल,या हवरंचीच्या 
शापाची स्मृती ठेव.) 
 

रावि –(स्व॰) अरे अरे अरे! दातं पडलेल्या हसहाप्रमाि ंमाझी क्स्थती झाली.(उ॰) सीते,त ला 
आिखी हवचार करण्यास फ रस द देतो.तेवढ्ा म दतींत माझ्या रंर्महालातं तंू स्वख षीनं पाऊल ठेवलं 
नाहींस तर त झ्या रामाप्रमािं त झी क्स्थती होईल. 
 

सीिा –झाली तरी हरकरत नाहीं.पि मेल्या,या माझ्या वतुनावरून र्ृहहिी हस्त्रयानंीं आपलं 
सद्वतुन कसं वज्रपाय ठेवावं हे साऱ्या जर्ाच्या दृष्टोत्पत्तीला येईल. 
 

रावि –बरं आहे.जर्ाच्या दृष्टोत्पत्तीला काय येईल तें मीच पाहीन.(जातो.) 
 

(प न्हा ियंकर आवाज होऊन कृहत्रम शीर र् प्त होतें.) 
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सीिा –अर्बाई,हा काय चमत्कार? 
 

[आकाश वािी॰– 
 

शदडीन कणर शचिा िी राम सुखी आहे॥ 
सैणनकांसह िो शांििेंि राहे॥ 
ईशिेर्ा त्या बंधंु न शके कोिी॥ 
ित्प्रभावािें यमणह र्ोणड पािी॥१ ॥ 

 
सीिा – 

 
पद (तया हदलपे दार्॰) 

 
उपकार फार झाले मुशख रे् मला वदवे ना॥धृ  ॥ 
णवरहानलीं ही बाला । पोळे,ियांिणच खल हा । 
कणरिो असह्य बाधा । कटु वचनें कणर अवमाना॥१ ॥ 
असुनी अिनु ि ं नारी । झाणलस मर् सहायकारी । 
स्त्रीसंकटा हराया । धांवेल अन्य न,ललना॥२ ॥ 

 
(जाते.) 
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अंक] प्रवेश ४ था. [चवथा. 
 स्थळ:लंकें तील रस्ता  
 पात्रें:अरण्यपंडीत.  
 

अ. पं. –(प्र.क.) हित्र्यापाठीं ब्रह्मराक्षस.मी नको नको म्हितो आहि एकादं लचाडं बळंच येऊन 
मला हचकटतं.आता ंयाना अशोक वनातं र्चाडं्ा हमळाल्या त्याचा ताप या थेरड्ाला काय ह्मिून? पि 
नाहीं,आजकालचा मनूच हनराळा,थेरडा ह्मिजे जसा काहंीं पखालीचा बैल.आज सकाळीं डोळें  चोळीत 
उठून बसतो आहि हनत्यक्रमाप्रमाि ं प्रातःकाळाच्या फराळाची स्तवनं म्हिायला स रवात करतो,तों दूत 
दरवाजातं हजर.डोळें उघडून ‘कारें ब वा’ ह्मितो तों ह्मिे ‘अरण्यपंडीत उठा आहि जा सर्ळ्या सरदारानंा 
आज दरबारचें आमंत्रि करायला.’ अरे ह्मटलं का?ं तर ह्मिे सीतेला कसं वश करावं,हें आज दरबारात 
ठरायच ंआहे.बरं आहे म्हटलं.जो उठला तो लार्ला पाढंरी दाढी चाचपायला! एकंदरींत हे प्रियीजनाचं 
कोडं फार धोंटाळ्याच ं असतं खास.िो िो प्रियीजनहो! कमाल असोत मच्या प्रियाची,त मच्या 
प्रीहतपात्रासाठीं त ह्मी हवेवर आपला उदरहनवाह करतां,आहि त्या हवेवरच त ह्मी आपल्या आय ष्ट्यमंहदराचा 
पाया रचून त्यावर मनोराज्याचे टोलेजंर् हकल्ले उिारतां.पे्रमी जनहो! वाऱ्याच्या प्रत्येक झ ळकीबरोबर त ह्मी 
बदलत जाता.ंक्षिातं लठ्ठ होता ं तर क्षिातं अर्दीं अशतत होऊन म ंर्ीच्या फ ं काऱ्यासरसे उडून 
जाता.ंआशनंे र् लाबी मत्सरानं हहरवे,हनराशानं हफकट असे आपले अनेक रंर् पाहून तद्रधन ष्ट्य देखील पूिु 
लाजल्याम ळें  तें िीतिीतच कहधमधी लोकाचं्या दृष्टीस पडतं.एवचं काय? तर अहो पे्रमळ–र्ाजरपारखी–
पे्रमी–हपशाच्च जनहो! या त मच्या हपशाच्च वृत्तीला या थेरड्ाचा र् डघ्यापासून अष्टारं् नव्हे तर शतारं् 
नमस्कार असो. 
 

[नमस्कार घालतो तोंच “अहधकाऱ्या–ए अहधकाऱ्या” अशी आरोळी ऐकंू येते.अ.पं.धादंलीनें उठून 
पाहंू लार्तो.] 
 

अ. पं –हें काय मध्येंच लचाडं आलं.? हे कोि प्रजापती तकडंच येत आहेत? हा ंसमजलों.हे 
नेहमीं पाठीकडून चालिारे हवपयासे सरदार आपल्या अहधकाऱ्या नावंाच्या दूताला घेऊन दरबाराकडे जात 
आहेत.आपि जरा बाजूलाच झालं पाहहजे.नाहींतर याचं्या पाठीकडून चालण्यातं आम्हालंा एखादी 
मसालेदार र्चाडंी हमळायची.[बाजूला उिा राहतो.] 
 

(हवपयासे व अहधकाऱ्या प्र.क.) 
 

णवपयासे –अहधकाऱ्या तंू कोि आहेस? देवातं जसा ब्रह्मदेव श्रेष्ठ,दैत्यातं जसा हहरण्यकश्यपू 
खाष्ट,हचत्रकारातं जसा हवश्वकमा हकवा कलमबहाद्दरातं जसा हचत्रर् प्त वरीष्ठ तसा तंू दूतवर्ांत अहधकाऱ्या 
द ष्ट हकवा स्वाहदष्ट आहेस. 
 

अ. पं. –(स्व) आमच्या अरण्यरूदनावरहह ताि हदसते. 
 

णवपयासे –हत्तीला जशी सोंड,बलैाला जशी शेंपूट, हसहाला जशा पजंा तसा हा चाबकू त झ्या 
हातातं शोित आहे.अता आपि राजाहधराज राविमहाराजाच्या दरबारातं जात आहोंत, तेव्हा ंचदं्र सूयांमध्यें 
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जसा श क्र,दोन डोळ्यातं जसें लाबंलचक नाकं तसें दोघामंध्यें कोिी हतसरा आल्यास हा त झा चाबकू 
ताडकन्– 
 

अणधकाऱ्या –(हवपयास्याना ंचाबूक मारून) ताडकन् मारतो पहा राव. 
 

णवपयासे –अयायाई? मेलो,ठार झालो,मृत पावलो.कायरे ए पाजी हजवतं दूता.हें रें काय कृत्य–
काम केलेंस? [तो प न्हा मारतो.] अरे पि हा काय र्हजब? 
 

अणधकाऱ्या –च प बसा.मी अहधकाऱ्या अहधकार र्ाजवीत आहें.दोघातं हतसरा आल्यास ताडकन् 
[प न्हा मारतो.] 
 

णवपयासे –ओय,ओय,आिखीं हतसरा कोि? 
 

अणधकाऱ्या –तो पलीकडे उिा असलेला थेरडा आहि मी या दोघातं आपि हतसरे म्हिून 
ताडकन्–[मारतो.] 
 
[अ.प.ंची व हवपयास्याचंी ढकलाढकल स रू होतें.जो मध्यें येतो त्याला तडाखा बसतो.] 
 

अ.पं. –अशी ढकलाढकल का ंब वा? चाबकाचा मार खाववत नसेल तर अहधकार काढून घ्या? 
पि ह कमाचंा हवपयास नको व्हायला. 
 

णवपयासे –अहधकाऱ्या एखाद्या मोठ्या पवुतावरुन एक मोठासा धोंडा र्डर्डत येऊन पवुताच्या 
पायथ्याशीं बसलेल्या र् ळर् ळीत टकल्याच्या टाळतयावर पडावा तसा त झा हा चाबकू र्ळून खालीं पडला 
असं समज. 
 

अणधकाऱ्या –[फटके मारीत] च कून अस्सा–मारला.प न्हा ं अस्सा–मारला तर मलाहह त म्ही 
अस्सेच–मारा–(हवपयासे व अहधकाऱ्या जातात.) 
 

अं. पं.  –(आपल्या फटतयाकडे पाहून रडत)–अयाई! केवढा पि चरचरीत फटका हा! अर्दीं 
ह बेहूब तसाच.हतळिरस द्धा फरक नाहीं.हा चाबकाचा फटका पाहून,हे माझे स्वर्ुवासी हप्रये! मला त झी 
आठवि होते र्.आज बारा वषांत असा फटतयाचंा स योर् न आल्याम ळें–लाडके–त झ्या अस्सल र्ाळीव 
प्रतीचा या थेरड्ाला जरी हवसर पडला होता तरी त झ्या हनत्य क्रमाच्या फराळापैकीं हा एक चरचरीत 
मासला पाहून,मला प न्हा त झी आज आठवि होऊन,पोटातं कसं िडिडून येतंय.उटता ं लाथ आहि 
बसताबं क्की देण्याततकी तंू हकहततरी पे्रमळ होतीस र्! लाडके–हपये– 
 

[जातो] 
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अंक] प्रवेश ५ वा. [चवथा. 
 स्थळ:राविाचा दरबार.  
 पात्रें:रावि,प्रहस्थ,मंत्री,अंर्द,दूत.  
 

अंगद –अहो दरबारस्थ.परस्थळाह न आलेल्याची काहंींच हवचारंपूस न करतां,स्वतःच्या र्वांत 
ड लत राहहला आहातं काय? र्र्भवष्ठ राविा कोित्या ध ंदीनं तंू तरु झाला आहेस? जरा श द्धीवर ये आहि 
त झ्या दरबारातं हशष्ठाई करण्यास आलेल्या या रामसेवक अंर्दाकडे एकवार त झी दृष्टी फें क. 
 

रावि –प्रधानजी या हकक्ष्ट्कंधावासी काळ्या माकडानंा असल्या वाष्ट्कळ बडबडीच ं जि ं काय 
बाळकडूच हमळालेलं हदसतं.जेव्हा ंपहाव ंतेव्हा ंन सती कोरडी बडबड. 
 

प्रहस्थ –कृतीच्या नावंानं शखंध्वनी. 
 

अंगद –(स्व.) आम्ही असेच बडबड करिारे आहोंत.यो!य वळेीं कृतीचीहह हवद्य ल्लता 
चमकल्याहशवाय राहिार नाहीं.(उ.) राविा.मी काय म्हितों तकडं त झं लक्ष असूं दे.पहा– 
 

पद (जावोजी जाव॰) 
 

व्यापुणनया राही अवधी धरिी कमलानाथ िेर्ें॥ 
केवळ र्ो सद गुिशसध  । णिळ नच ज्या दोषशबद  । 
अज्ञानें नच त्या शनद  । 
ज्ञानेंद  णवहरणश लंकानाथ शसहासशन श्री गारे्॥धृ  ॥ 
परललनेची आस रै्सा र्हराचा िो घािक प्याला॥ 
िैशी िी रामर्ाया । छणळशी कां उपवशन वांया । 
वैभव िव णसद्ध कराया॥ 
त्यागुणन वैरा । कणर सुणवचारा । णमत्र रघुणवरा । 
करिें हें िुर् योग्य सारे्॥१ ॥ 

 
–तसंच राविा,तू ज्याची ितती करतोस तो हवरुपाक्षस द्धा ंश्रीरामाचं िजन करतो, 

तहा– 
 

पद (हदले नादानक॰) 
 

णशव महा असे रि णनि रामीं॥णव  ॥ 
णनणधमंथणनचे णवष त्या बाधे । 
प्रभुनामीं शीिल िनु हो स्वामी॥धृ  ॥ 
आणदमाया र्ी प्रभुर्ाया िी सीिा॥ 
राम म र्जिमंि णवष्ट्िुअंश मणहकिा॥ 
स्वैर विुशन कें  धणरणश नृपा वैर वृथा॥ 
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मदा त्याशग झिीं ज्ञानी ि ं णवभवाथा॥ 
णवणध स्वयेंणह रमें भर्शन णनि ज्या नामीं॥१ ॥ 

 
–असं असता ं त्याच रामाचा दे्वष करुन तंू स्वामीदै्वतातं िर टाकावीस,हें त झ्यासारख्या सूज्ञ 

राजाला शोित नाहीं.सनक सनंदन सनत्क मार हेचसे काय,पि प्रत्यक्ष हवरंचीदेहखल ज्या कमलापहत 
रामाची स्त ती करतात, त्याला तंू शरि जाऊन आपला हमत्र करिं हेंच त ला उहचत आहे.जो माझा राम– 
 

साकी  
 

पे्रम धरुणन मशन भक्ि अर्जपिां ज्यास िीळ कु्षल्लक िो॥ 
समरु्णन कांचनणगणरसम त्याला रणक्षिसे राघव िो॥ 
अंिबाह्य िया । िुर्वणर खणचि करील दया॥७ ॥ 

 
रावि –या राविाचा पराक्रम सवु त्र्यैलोतयातं जर्जाहीर असतां,त झ्यासारख्या क्ष ल्लक 

माकडाच्या पाहंडत्यानंन् बाष्ट्कळ हशष्ठाईनं हवतळून जाण्याततका हा ईशतेजदंडधारी राजा रावि आजच 
ततका हनःसत्व झाला नाहीं.परंत  अंर्दा,हवचार कर.त झा प्राि त ला प्यारा असेल तर वातपाहंडत्याचा डौल 
एक क्षििरहह न हमरहवता ं या त झ्या शत्रूच्या िमूींतून आपलं काळं कर.आम्ही तै्रलोतयपती आहोत–या 
िरू्ोलाचे आम्ही शास्ते आहोत.अथात् जी वस्तू आमच्याकहरता ं आम्ही ठेवली आहे,आमच्या 
स खोपिोर्ासाठीं हजची नेमिूक करण्याची आम्हाला ख षी झाली,त्याबद्दल हधटाईनं मार्िी करिारास 
देहातं हशक्षा ठोठावण्यातं हनदान हा लंकाधीश तरी कमी करिार नाहीं.परंत  त झ्या अल्पवयाकडे पाहूनच 
त ला क्षमा करण्यातं येत आहे. 
 

अंगद –त झ्या नकली दयाळू अंतःकरिाला हा रामसेवक अंर्द लाथेखालीं त डवीत 
आहे,समजलास? 
 

प्रहस्थ –अरे ए मकुटा तोंड संिाळून बोल.त झ्या या फाजील वतुनाबद्दल त ला त झ्या प्रािाला 
म काव ं लारे्ल समजलास? नृपतीच ं वैिव हचरकाल.ठेवण्याची जबाबदारी त्या सवुसमथु हवरुपाक्षाच्या 
हशरावर आहे;ततकंच काय,परंत परमेश्वराच्या हवहशष्ठ काळजीचें दैवत जे हे तै्रलोतयपती ते असली 
मानखंडना कधींच सहन करिार नाहींत.आमच्या बलाढ् राक्षस सैहनकाचं्या सहायानं िावी य द्धातं त झ्या 
मानवी रामाला समरारं्िातं उतािा पाडून त्याच्या छातीवर तंद्रजीत राजप त्रानं अपमानाची लाथ मारून 
त्याचा प्राि घेतानंा,ंत्या वनवासी रामाला आमच्याशीं शत्र त्व धरलेल्या क्षिाची आठवि होऊन त्याबद्दल तो 
त्या क्षिाला शाप देत यमलोकाची वाट धरील.तसंच आजपासून याच दरबारातं आम्ही सवु तै्रलोतयाला 
असं जाहीर करतों कीं,हसहासनाहिहषतत नृपती हे फतत ईश्वराचेच आज्ञाधारक आहेत.ततर कोित्याहह 
मानवी प्राण्याचं्या हशष्ठाईनं आमची थोर मनें द्रविार नाहींत हकवा आपल्या बािेदारपिाचा त्यार् करुन 
कोिाला शरि जािार नाहींत. 
 

अंगद –नृपतीच्या सवुसामान्य नीतीतत्त्वाचा आधार घेऊन त मच्या अंतःकरिांत ज्याअथी अधमी 
उन्मत्तपिाच ंजहर आपला अंमल र्ाजवू ंलार्लं आहे,त्या अथीराविा– 
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झंपा –(स खें राज्य सािंाळ॰) 
 

मत्त! िव मृत्यु संनीध आला॥ 
वैभवी नृपणिपद ग्रासण्याला॥धृ  ॥ 
अनथ िव र्ाणळिो श्रेष्ठ शसहासना । 
कुमणि झशि नेिसे िुर् लयाला॥ 
लंणधशी दैविा ज्याणस णशव ध्यािसे । 
रामकशर अंि िुर् समर् आला॥१ ॥ 

 
रावि –अंर्दा,या राज्यवैिवाच्या र्ोष्टी त म्हासंारख्या झाडपालाखाऊ माकडानंा काय 

होत.राजहवलासी अहजतय आत्म्यानंा कोिताहह सृष्टीहनयम हनयमन करंू शकत नाहीं;हकवा त्याच्यावंर 
कोिाचेहह मानपान आपली छाप बसवू ंशकत नाहींत.आमच्या राक्षसी प्रिावाप ढं आमच्यापेक्षा ंश्रेष्ठ धन धरुानंीं 
हदपून जाऊन आपआपलीं आय धं खाली ठेऊन हनम टपिें आमच्या अहजतय हसहासनाला शरि आलं 
पाहहजे.आमचे शब्द हेच सवुमान्य करार आहि प्रत्यक्ष आम्हीं या अमयाद हवश्वहवस्ताराचे 
अहधपती.पाहंडत्याचा हदमाख दाखहविाऱ्या क्ष ल्लक माकडा,त झा असला फाजीलपिा पाहून मला त झ्या 
जननपाहवत्र्याबद्दल संशय येतो. 
 

अंगद –अरे चोरट्या राविा,माझ्या जननपहवत्र्याबद्दल त ला संशय येतो काय? माझ्या बापाचा 
तडाखा हवसरला हतततयातं? ज्या मदानं त ला आपल्या काखेंत दाटून धरून चत ःसम द्राच ंस्नान केलं;ज्या 
वीरानं त ला अनेक अपहवत्र हालअपेष्टातं क झवनू त झ्या सापं्रतच्या वैिवी तोंडाला काळी मस फासूंन त झ्या 
डोतयाचे पाचं पाट काढलेआहि त झी टारं् उलटी धरुन त ला या लंकानर्रीकडे हिरकाऊन हदला त्या 
बलाढ् वालीचा मी प त्र आहे. 
 

प्रहस्थ –वाः । मोठ्याच पहवत्रक लातं त झा जन्म झालाय एकूि,नपूसंका,त झ्या बापाला त्या 
हक्रयानष्ट रामानं ठार मारून त झ्या आईला–अरे प्रत्यक्ष हजच्या उदरातूंन तंू जन्माला आलास त्या त झ्या 
तारा मातेला त झ्या च लत्याच्या शयनशजेेला वश करहवली याची काहंींतरी लाज धरून त्या नीच रामाचा 
सूड घे.तो त ला घेववत नसेल तर जाऊन सम द्रातं जीव दे.नाहींतर दे त्या रामाचा पक्ष सोडून हन आमच्या 
सैन्यात येऊन सामील हो. 
 

रावि –या राविाचें वैिवहह हदवसेंहदवस वृद्धींर्त होत आहे.तंद्र आम्हालंा प ष्ट्पाचं्या माळा देिारा 
माळी.रोहहिीरमि चदं्र आमचा छत्रधारी,रवी आमच्या राजवाड्ातं दीप लाविारा हदवघेासू 
नोकर,रसनायक पािी िरिारा पाितया,अ!नी आमचीं वस्त्रें ध िारा परीट आहि वाय ू केरकचरा झाडून 
साफ करिारा झाडू होऊन राहहला आहे. 
 

प्रहस्थ –पहा,आमच्या पक्षाला येऊन हमळत असशील तर आह्मीं त्या स ग्रीवाला व त्या नीच 
रामाला ठार मारून हकक्ष्ट्कंघेच्या र्ादीवर त झी स्थापना करंू.नाहींतर त झ्या क लकलंकाची द्वाही– 
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अंगद –अरे माझ्या बापाच्या खेंटराची उपमा त मच्या या सवु राज्यवैिवाला द्यावयाची म्हिजे 
त्यातही त मचा मोठा र्ौरव केल्याच ं पातक मला लारे्ल.माझा बाप शक्रक मार वाली माझ्या श्रीरामाच्या 
बािानं म तत होऊन अक्षय साय ज्यपदावर स्थापन झाला समजलास? 
 

प्रहस्थ –वाःमोठाच वदेातं साहंर्तलास. 
 

अंगद –थेरड्ा मंत्र्या! त झ्यासारख्या आपमतलबी स्वाथी श्वानाशीं मी एक शब्द बोलंू तक्च्छत 
नाहीं.राविा,तंू अझनू सावध हो.र्वाचा त्यार् करून सारासार ब द्धीनं हवचारकर.यावरही त झी समजून 
पडत नसेल,तर राक्षसा हनशाचरा,रिमंडळाच्या घडाडलेल्या प्रचंड होमक ं डात त झ्या सवु राक्षसाची 
आहूती देण्यासाठीं व शवेटीं शातंीसाठीं तूझ्या दशम खाचंी त्यातं पूिाह ती द्यायला,तंू या उप्पर पातकाचंी 
कमान चढवतोस न चढवतोस–तोंच एका झिातं श्रीराम पारधी आपला चाप सज्ज करून याच हठकािीं 
प्रर्ट होईल. 
 

रावि –प्रधानजी,या क्ष द्र बीजाकं राला आत्ताचं्या आत्ता–ं सैहनकहो– 
 

अंगद –घ ंर् रट्या राविा,च प रहा.त झं काय सामथ्यु असेल तें या वळेीं त झ्या मदतीला 
बोलाव.नाहींतर हा पहा रामसेवक अंर्द त झ्या सवु सैहनकाचें आहि दरबारस्थ श्वानाचें डोळे उघडे 
असतानंा त झ्या हसहासनावरून त ला खालीं ओढून ठार करतो. 
 

(हसहासनावर चढतो.‘धरा पकडा’ असा ओरडा होतो.) 
 

अंक चवथा समाप्ि. 
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अंक पाचवा⬝ 
 

प्रवेश १ला. 
 

[वशेीचा दरवाजा.हवप्रिक्षक व सवुिक्षी पहारा करीत आहेत.] 
 

णवप्र –का ंसवुिक्षी? 
 

सवु –बोला माझं लक्ष आहेच. 
 

णवप्र –नाहीं म्हटलं,ततका बलाढ् शत्र ू या लंकेवर आजपयंत कोिीच चालून आला 
नव्हता.आपले राविमहाराज ततके बलीष्ठ,पि त्याचं्या– 
 

सवु –तें काहंीं हवचारूच नका.प्रहस्थ प्रधानजी हे आपल्या दरबारातील जाडी प्रकरि;शस्त्रास्त्रातं 
त्याचं्यासारखा द सरा कोिीही प्रवीि नसतां,त्या रामाच्या सैन्यानं असला तो मोहरा अर्दीं मशकासारखा 
हचरडून टाकला.लाखो राक्षससैन्य रोज मृत्य मूखीं पडत आहे आहि केव्हानंा ं केव्हा ं ही संक्रातं आपिा ं
दोघावंर वळिार. 
 

णवप्र –मर् आपलं कसंहो होिार? 
 

सवु –व्हायच ंतसं होिार,त्याला कोिरे बाबा काय करिार. 
 

णवप्र –आपि मरिार हन बायका रडिार. 
 

सवु –कमुच मारिार हतथं कोि तारिार. 
 

णवप्र –पि मला मोठं आियु वाटतं कीं ही वानरसेना हनःशस्त्र असून त्याचं्या कडून एवढा मोठा 
पराक्रम कसा? यातंलं ममुच कळत नाहीं. 
 

सवु–ममु कसलं हन कमु कसलं! आपल्याच हातानंीं घराला लावायची आर् हन मर् बसायचं शखं 
करीत;त्यातलाच हा प्रकार.हा सर्ळा राविाच्या उन्मत्तपिाचा पहरिाम.व्हायचं तेंच झालं आता ंओरडून 
आरडून काय फायदा? त्या रामसैन्याचे पहवत्र मंत्र हीच त्याचीं शस्त्र.आपल्या राक्षससैन्याकडून बािाचंा 
एकसारखा वषाव केला जातो.तरवारीवर तरवार सारखी त टून पडते आहि अस्त्रावंर प्रहतअस्त्र ं सोडली 
जातात,पि त्यापैकी एकाचाहह त्या रामसैन्यावंर पहरिाम हदसून येत नाहीं.तीं माकडं आपल्या ि जबलानंीं 
प्रचडं पवुत आिून आपल्या राक्षससैन्यावंर धडाधड फें कून त्यानंा जार्च्याजार्ी र्ाडून फस्त करीत 
आहेत.असा काहंीं– 
 

णवप्र –हवपरीत प्रकार होत आहे म्हिायचा. 
(आळीपाळीनें पहाऱ्यावर हफरंु लार्तात.) 



 

अनुक्रमणिका 

णवप्र –पि कायहो सवुिक्षी? 
 

सवु –लक्ष आहे.चालंूद्या प ढं. 
 

णवप्र –म्हटलं ततका प्रळय होत आहे तरी रावि महाराज कसे स्तब्ध बसलेत? काहंीं समजत 
नाहीं. 
 

सवु –त म्हालंाच उमजत नाही.कालचा र्ोंधळ त म्हालंा माहीत नाही वाटतं? 
 

णवप्र –नाही ब वा.कसला र्ोंधळ? 
 

सवु –अहो,प्रहस्थप्रधानाहद अनेक योध्दे ठार झाल्यावर रावि महाराजानंा मोठी हचता पडली.पि 
तोही कसला बहाद्दर! लार्लीच त्यानं क ं िकिाला उठहवण्याची हाकं फोडली. 
 

णवप्र –(आनंदाने उड्ा मारीत) वाहवा! वाहवा!! खाशी! खाशी!! ठीकठाक! अहो या असंख्य 
वानरदळाला तो एकटा सहज अर्दी दातंाला दातं न लावता हर्ळून टाकील.िले िले! खूप योजना 
केली.पि तो मध्यंतरीच बरा जार्ा झाला. 
 

सवु –झाला म्हिजे? तसाच ओरडाआरडा केला.रावि महाराजाचंी आज्ञा स टताचं आपले सवु 
राक्षस हनद्रार्ृहाच्या दरवाज्याजवळ जाऊन आक्रोश करून ओरडंू लार्ला.त्या र्जुनेनं मोठमोठ्या हवहीरी 
हन तलाव पार आटून रे्ले आहि हेंचसं काय पि हा महाशखंध्वनीं स्वर्ाचीं कपाटं फोडून पार रे्ला.त्यानं 
देवाहदकाचंी जी हतरपीट उडवली ती काय हवचारंुच नका.पि तो क ं िकि ुबहाद्दर कशाल जार्ृत होतोय. 
 

णवप्र –आपल्या राक्षसी वीराचंा प्रतापच अद्भतू! बरंमर्, प ढं काय झाल? 
 

सवु –एवढ्ानं जेव्हा कायु िारे्ना,तेव्हा ं प्रचडं माजलेले हत्ती स्वारींच्या आंर्ावरून 
चालहवले.र्र्नच हंबत वक्ष घेऊन नाकातं घ सहवले.एक नाकप डी दाबनू श्वास कोंडून पाहहला,मोठमोठे 
पाषाि आिून त्याच्या ऊरावर आपटले,कडू तीक्ष्ि औषधं आिून नाकातं ओतली.सवु काहंी केलं– 
 

णवप्र –पि स्वारी काहंी केल्या जार्ी होईना आँ? ठीक. 
 

सवु –मर् हवरुपाक्षहकन्नरी आिून त्याच्या कानाशंी जेव्हा वाजहवली– 
 

णवप्र –तेव्हा स्वारी जार्ी झाली म्हिायची! ठीक.आता ंरामसैन्याचा च राडा उडालाच पाहहजे. 
 

(आंतून मारुती॰–रामसैहनकहो,पहाता ंकाय? या राक्षसाना हठकच्याहठकािीं र्ाडून फस्त करा.] 
 

णवप्र –हं! सवुिक्षी पळा पळा.तो पहा मारुती आला. 
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सवु –अरे पि पहारा कसा सोडायचा? 
 

णवप्र –बरं पि,त्यानीं तथं आपल्याला ठार केलं तर आपलीं पे्रतं तहर कसा पहारा करिार? 
 

सवु –हं.! मर् पळाच आता–ं[जातात.] 
(मारुती,हबिीषि,स ग्रीव,जाब वतं व सैहनक प्र.क.) 
 

मारुिी –तंद्रजीताच्या कपटी होमर्ृहाचा मार् ुहाच असावा.कारि– 
 

पद (हा सकल देह॰) 
 

हा ध म्रलोट कडकडाट वब्न्हचा गमे॥ 
र्ळि मांस िापदसा श्वास हा वमे॥धृ ॥ 
थबथब हें गळि रुणधर । भ णमरूप भयद प्रखर । 
कपटहोम कणर िस्कर । याच स्थशल श्रमें॥१॥ 

 
णबभीषि –मारुता,त झा तकु अर्दीं बरोबर आहे.हेंच तें त्या द जुनाच्या कपटी होमाचें 

र् प्तस्थान.परंत  आता ंएवढंच लक्षातं ठेवा– 
 

शदडी 
 

िपा आचणर हा कुमिी ज्या सुकाया । 
अश्वसारणथसह इंद्रस्थ वराया॥ 
अधुरथ िो र्ाहला प्राप्ि आिां । 
प िु णमळिां िो कणरल णवश्व-घािा॥१॥ 

 
सुग्रीव –तो पहा.त्या होमप्रदेशाचा अंतिार् आता ं स्पष्ट हदसूं लार्ला.तो पापमूती तंद्रजीत 

रततोदकानं स्नान करून,रततविाचेंच वस्त्र नेसला आहे.मृत मन ष्ट्याचंी सात पे्रतं खालीं पसरून त्यावर तो 
द ष्ट वज्रासन घालून बसला आहे.आपल्या हपर्ट जटा मोकळ्या करून डोळे हमटून हवप्रदंताच्या ला ा 
हळंूहळंू अ!नीत टाकीत आहे.काय अघोर हें कृत्य. 
 

र्ांबुवंि –तसंच ते पहलकडं काय आहे,हदसतंय का ंत ह्माला? त मचे आहेत तरिे डोळे.मी काय 
बोलून चालून पडलों ह्मातारा वृद्ध कपी.ते पहा त्या नीच अघोरी तंद्रजीतानं अ!नीला आह ती देण्यासाठीं 
ब्राह्मिाचं्या पे्रताचें ढीर्च्या ढीर् ठेवलेत. 
 

मारुिी –राक्षसाचं्या हातूंन राक्षसीच कृत्यें व्हायची.पि आजोबा मला आज मोठा आनंद होत 
आहे,आहि तो याचकहरता–ं 
 

पद (तहर बहघन काय.) 
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मम णरपुणस आर् मी वणधिो॥धृ.॥ 
ित्तनु–रुणधरा शसचुणन मम कशर समरभ णम िोषणविों॥१॥ 
णरपुरंुडांच्या मालाद्वारें णवर्यस्िंभ भ षणविों॥२॥ 
रामनाम िें गरुु्णन आिां णरपुकंठा मी णचणरिों॥३॥ 

 
–आहि याच क्षिीं बधंो हबिीषिा,आपल्याला प्रहतज्ञा करून सारं्ून ठेवतों कीं रामेश्वराच्या 

हकनाऱ्यावर श्रीरामानीं त ह्मला लंकाराज्याचा जो राज्याहिषेक केला तो आम्हीं आता ं खास फलदू्रप 
करिार. 
 

णबभीषि –आपि सवु शक्ततमान आहातं.परंत – 
 

पद –(अबन जर्ावो.) 
 

क्षि न णवसंबा वायां स्थशल या॥ 
होउं न या कशध सफल कायु कुर्न कणरि 
णरपु िव झिीं ियािें वणध॥धृ ॥ 
संणध दवणडिां प िु रथासह॥ 
इंद्रर्ीि हा तै्रलोक्यासह॥ 
भस्म कणरल सवां िणध॥१॥ 

 
–चला आता.ं श िस्य शीघ्रम्.मी मात्र तेथवर येिार नाहीं. 

 
[सवु जयघोष करून जातात.] 
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अंक] प्रवेश २ रा. [पाचवा. 
 स्थळ:तंद्रहजताचें कपटहोमर्ृह  
  [स्थळ:तंद्रजीत यज्ञातं आहूती देत बसला आहे.]  
 
इंद्रर्ीि – 
 

पद (शृरं्ा ताडोनी) 
 

वंदन अमरेशा! िुर्ला कणर राविसुि हा॥ 
यश मम यज्ञाला देई अपुुणन र्यरथ हा॥धृ ॥ 
अश्वां सारणथला त्या रशथ पाठवी स्थापुणनयां॥ 
णवनणवि सणवनय मी आलो शरि इंद्रणर्ि हा॥ 
णवसरुणनयां दै्विा िैसे मत्कृि अपराधा॥ 
श्रृंगारी लंका णवर्यानें णचर कणर रिर्य हा॥२॥ 

 
–हा एवढा माझा यज्ञ शवेटाला रे्ला तर त्या नीच रामासारखे कोट्यावधी वीर मी हा ंहा ंम्हिता ं

रसातळाला नेईन.प्रत्यक्ष शषेाच्या मस्तकावर लाथ मारून हा िरू्ोल डळमळून सोडीन अथवा माझ्या 
अस्त्राचं्या सहाय्यानें आहि या हवजयरथाच्या प्राप्तीनें आकाश पाताळ एक करून कल्पातंाला आत्ताचं 
आमंत्रि करीन हनहमषाधांत या सवु ब्रह्माडंाचा नायनाट करीन तरच नावंाचा राविस त तंद्रजीत.ताता 
राविा– 
 

पद (अब तोरे वाकी॰) 
 

मशन धणर शांिी । काय ुिव सफलणह कणरि मी॥ 
खास आर् णवर्य वरुणन॥धृ ॥ 
रामसैणनकां रिीं वधाया । इंद्रदत्त रथ णमळंणवन क्षशि॥१॥ 

 
–असो.आता ंध्यानस्थ बसावं.ं[तसें करतो.] 

 
[मारुती,स ग्रीव,जाबं वतं,रामसैहनक प्र.क.] 

 
मारुिी –रामितत हो,हं:चला आटपा.हा पहा तो नीच राक्षस.करा त्याच्या यज्ञाचा हवध्वंस.मी 

घेतो त्या द ष्टाचा समाचार. 
 

[रामसैहनक जयघोष करून यज्ञाचा हवध्वसं करतात.] 
 

सुग्रीव –यज्ञाचा हवध्वसं झाला आहि अधा वर आलेला हवजयरथहह नष्ट झाला;परंत  या अधमाची 
समाधी काहंीं उतरली नाहीं.कमाल आहे! 
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र्ांबुवंि –तो आपल्या िावी वैिवातं आहि पराक्रमात र् ंर् राहून स्वप्नातंल्या स्वप्नातं ऐश्वयाच्या 
हमटतया मारतोय बेटा.लाथ मारा हरामखोराच्या. 
 

मारुिी –[तंद्रजीताला लाथ मारून] अधमा घाततया राक्षसा! 
 

इंद्रर्ीि –(क्रोधानें उिा राहून) काय? तततयाही र् प्त हठकािीं येऊन या माकडानंीं माझ्या 
यज्ञाचा हवध्वंस केला? मशका,काळतोंड्ा माकडा! यज्ञाचा हवध्वंस करून चाललास क ठं? त ला येथून 
हजवतं सोडीन तेव्हाचं ना त झ्या रामाच्या हदक्!वजयाचा झेंडा फडकिार? [त्याच्या आंर्ावर धावंनू जातो.] 
 

मारुिी –[त्याला खालीं पाडून त्याच्या उरावर बसतो.] दैत्यप त्रा! कोि कोिाला हजवतं ठेवतो 
याच ंप्रत्यंतर त ला अताचं दाखहवतों. 
 

इंद्रर्ीि –चोरा,मी बेसावध असतानंा ं तंू चोरट्याप्रमािं माझ्या यज्ञहववरातं प्रवशे करून यज्ञाचा 
हवध्वसं केलास.पि अझनू त ला या तंद्रजीताचंा पराक्रम पा ाचा असेल तर क्षहत्रय धमान सार माझ्याशीं 
धमुय द्ध कर.मी हा ं हा ं म्हिता ं त झें नरडें कडकडा फोडून माझ्या यज्ञातं त झी आहि त झ्या सवु 
रामसैहनकाचंी आह ती देतों. 
 

मारुिी –अरे जा मशका! मोठ्या सारं्तोय क्षहत्रयत्वाच्या र्ोष्टी हन धमुय द्धाचा बािा! अशोकवनात 
हदलेले तडाखे हवसरलास? पहतव्रताचंा छल करतानंा धमुय द्धाचींच पारायि ंकेलीं होतीं वाटतं? त मच्या 
नरड्ावर त मचा काळ बसल्यावर त म्हालंा धमु आठवला काय? नीचानों! त मच्या सवांच्या रततानंीं 
लंकेच्या समरदेवतेला स्नान घालून त मच्या पातकाचंा मळ पूि ुध तल्याखेरीज आम्ही रामितत रघ वीराच्या 
हदक्!वजयाचा झेंडा लंकेच्या तटावर कधींच उिारिार नाहीं समजलात? म्हिे धमुय द्ध कर! 
 

इंद्रर्ीि –अरे कशाला सारं्तोस त्या त झ्या मानवी रामाची बढाई? त्याला समरारं्िातं उतािा 
पाडून त्याच्या छातीवर अपमानाची लाथ मारून त्याचा प्राि घेण्यासाठींच या तंद्रजीताचा अवतार आहे 
समजलास? 
 

र्ांबुवंि –त्याला उतािा पाडशील तेव्हा ं पाडशील.सध्या ं त झ्या उरावर कोि बसलाय त्याचा 
काहंीं हवचार कर. 
 

इंद्रर्ीि –त्यातं काय हवचार करायचा.हा पहा माझा पराक्रम! [मारुतीचें व याचें दं्वद्व होतें.] 
 

मारुिी –(त्याला प न्हा खालीं पाडून) आजोबा,या अघोरी राक्षसाशंीं बोलण्यातं काय अथु? 
राक्षसा हनशाचरा,ज्या म खानं आमच्या श्रीरामाची हनदा केलीस त्यातील–ही बघ–जीि खेंचून त ला 
यमसदनाला पाठहवतों. 
 

र्ांबुवंि –[त्याचा हात धरून] हा ंहा ंहा!ं हन मंता,वाक्ल्मक वचनाला बाध कसा आितोस? 
 

मारुिी –ह्मिजे? 
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र्ांबुवंि –[त्याच्या कानातं सारं्तो] असं आहे. 
 

मारुिी –तरी पि याला असंच सोडि ंघातक आहे.[तंद्रहजताच्याछातीवर लाथ मारतो.] याला 
सध्या ंही हशक्षा प रें आहे. 
 

(रामितत जयघोष करून जातात.) 
 

इंद्रर्ीि –[श द्धी आल्यावर उठून बसतो.] हर हर! अर्दीं कायुहसद्धीच्या वळेीं काय ही माझी 
द दुशा! माझा अक्षय हवजयी रथ अर्दीं पूि ुहोऊन माझ्या हातातं पडिार,तोंच या द ष्ट माकडाचंा घाला 
एवढ्ाही र् प्त जार्ीं येऊन पडला ना? हशव हशव! आमचा सवुस्वी घात झाला.आमच्या उन्मत्तपिाच्या 
महासार्राला आजच ओहटी लार्ली,आहि आमच्या अंतकाळाचें स्वप्न आह्मालंा आजच पडलें .जो मी वीर 
छातीवर हात मारून–[छातीवर मारलेली लाथ पाहून क्रोधानें] काय? माझ्या छातीवर हा लत्ताप्रहार 
कोिाचा? हं:समजलों.माझें नरडें दाबून मला बेश द्ध केल्यावर त्या काळतोंड्ा माकडानं हदलेला हा 
लत्ताप्रहार काय? प्रत्यक्ष बापासारखा च लता क ं िकि ु त्या माकडानंीं समरारं्िातं हािून पाडल्यावर 
कोिाचं मस्तक क्रोधानं िडकून जािार नाहीं? स्वतःच्या छातीवर वैऱ्याचा लत्ताप्रहार पाहून त्याचा कंठ 
चरचरा हचरूनसूडाची िरपाई कोि करून घेिार नाहीं? आहि एतया हाडामंासाचा कोिता अस्सल बीज 
वशंज आपल्या क ट ंबाचा उच्छेद करिाऱ्या घरिेद्याचंा नायनाट केल्यावाचंून स्वस्थ बसेल? काहंीं हरकत 
नाहीं.कोि आहे रे हतकडे? माझा रथ तयार करा.मकुटानंो,त म्हीं माझ्या यज्ञाचा हवध्वसं केलात,पि पहा 
आता ंय तंद्राजीताचा पराक्रम! त्या नीच रामाच्या नरडीचा घोंट घेऊन त्याच्या अस्थी या माझ्या दातंानंीं 
कडकडा ंफोडल्याहशवाय माझा क्रोधा!नी कधींच शातं होिार नाहीं. 
 

[जातो.] 
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अंक] प्रवेश ३ रा. [पाचवा. 
 स्थळ –समरिमूीचा रस्ता  
 [लक्ष्मि सैहनकासंह प्रवशे करतो.]  
 

लक्ष्मि –शाबास,बहाद्दर रामसैहनकहो! आपि सवांनी हवजयादशमीच्या स मूहूतावर प्रारंि 
केलेली सीता-श द्धीची मोहीम आता ं खास फलद्र प होिार.क ं िकिासारखा बलाढ् योद्धा प्रथम 
समरारं्िातं येताचं त्याचा शोयुपवुतावरहह ज्याअथी आपल्या पराक्रमाच ं वज्र लार्ूं पडून त्याचा एका 
हनहमषाधांत चक्काचूर झाला.त्याअथी दैव आपल्यालाच अन कूळ आहे खास.तेव्हा ं वीरहो,ज्याप्रमाि ंत म्ही 
सवु या वळेेपयंत रामनामाच्या आधारानं त्याच प ण्यप रुषाची कासं धरून ऐतयिावानं एकमेकानंा धीर देऊन 
दृढहनियानं लढलात त्याचप्रमाि ंआिखी थोडा नेट धरून सीताम ततीचं अत्यंत पावन व्रत तडीला नेऊन 
पोंचवा.मृत्यचूी िीती बाळर्ून समरारं्िातं कचर खाऊं नका.कारि जन्ममरिाच्या फैऱ्यांतून कोिताही 
प्रािी सूटत नाहीं.शत्रूंशीं लढता ं लढता ं समरारं्िातं मृत्य ू आला तर धारातीथात पतन पावल्याम ळें  
स्वर्लुोकच्या म ततीच्या तेजस्वी मंहदरातं त मचा प्रवेश मोठ्या थाटामाटानें साजरा करण्याकहरता ंतेथल्या 
अप्सरा हातातं पंचारत्या घेऊन त म्हालंा ओंवाळण्यासाठीं सज्ज राहतील आहि हवजय हमळहवलात तर 
सीतादशनु होऊन स्वामीकायुसाफल्यतेच ं उत्तम उदाहरि जर्ाला दाखवाल आहि अजरामर 
कीतीध्वजाचा झेंडा यावच्चंद्रहदवाकरौ फडकत ठेवाल.एका तंद्रजीताला समरातं ठार केला की 
राविासारखें कोट्यवधी वीर मी एका क्षिातं रसातळाला नेईन. 
 

सुग्रीव –आपली आज्ञा आम्हालंा हशरसावदं्य आहे.आपला तषारा होताचं आम्ही एकजात 
रामसैहनक या लंकेच्या हकल्ल्यावर हल्ला करून सीताम ततीचा राजमार् ुअर्दीं हा ंहा ंम्हिता स लि करंू. 
 
[आंतून:–इंद्रर्ीि – 
 

श्लोक– 
कोठें र्ाणशल थांब थांब मनुर्ा रामानुर्ा रं्बुका॥ 
िोंडीं बाष्ट्कळ वलगना कणरणश कां गवे अशा या फुका॥ 
आला काळ िुमहांस खास णगळण्या मािा णपत्याला स्मरा॥ 
वारा हें प्रखरशस्त्र घािक अिी सौख्यें स्वअंिा वरा॥१॥] 

 
लक्ष्मि –(क्रोधानें) उन्मत्ता,कोिाला सारं्तोस त झ्या या प्रखरास्त्राचा प्रताप? मी त झ्या सवु 

अस्त्रानंा ंआताचं आव्हान करतों.आमच्या प ण्यशील माताहपत्याच ंस्मरि तर आम्ही पदोपदी करतोच.परंत  
उन्मत्तानों,ज्या महाख्यात रघूनं आपल्या शौयाच्या प्रखर तेजानं एक वळे या सवु पथृ्वीला थक्क करून 
सोडलं होतं आहि आपल्या अहजतय अस्त्रप्रिावानं त मच्यासारख्या अनेक राक्षसानंा ं जजुर करूनदे माय 
धरिी ठाय करायला लावलं होतं त्याच थोर रघूचा हा अस्सल वशंज त ला एकच शततीप्रिावानं जार्च्या 
जार्ी ठार करतो.मी जर आज सतत चौदा वष ेहनराहार राहून ब्रम्हचयुव्रतानं बंधूसेवा करीत असेन तर ही 
अस्त्रशतती त ला अखेरचाच मोक्ष देईल.जा (बाि सोडतो.आंि न:–”ठार झालो,मेलों ऐकंू येतें.]–
चला,सैहनकहो,श्रीरामाला हें सवु वृत्त कळवनू प ढच्या राविवधाची सारं्ता करंू. 
 

[जातात.]  
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अंक] प्रवेश ४ था. [पाचवा. 
 स्थळ:अरण्यरस्ता  
 [हवप्रिक्षक व सवुिक्षी समोरासमोर येऊन िेटतात.]  
 

णवप्र –बाबा सवुिके्ष– 
 

सवु –बाबा हवप्रिक्षका– 
 

णवप्र –आता ंआपलं कसंरे होिार? 
 

सवु –मी तहर त्याच काळजींत आहेरे बाबा. 
 

णवप्र –आपि आता ंदोघेही मरिार. 
 

सवु –मरतानंा एकदम मेलों तर पत्करलं.परंत  एकामार्ून एक मेलों तर मात्र पचंाईत.कारि जो 
आधीं मरेल तो ितू होऊन द सऱ्याच्या बोकाडंी बसेल. 
 

णवप्र –अरे बाबा,त्या ितूाचं्या आहि हपशाच्चाचं्या र्ोष्टीच काढंू नकोस.आताशंीं या लंकें त 
ितूाटकीचा अर्दीं स ळस ळाट उडाला आहे.जेवढे राक्षस या य द्धातं मेले हततके सारे ितू होऊन आपापल्या 
घरातं ओरडत हफरत असतात.साऱ्या रस्त्यावंर रात्रीं अपरात्रीं रडत असतात.त्या ितूाचं्या चेष्टामं ळें  त्या 
राक्षसाचंी बायका पोरं िेदरली जाऊन तीं देखील अधीम धी हपशाच्चं बनत चाललीं आहेत. 
 

सवु –मर् मी असं म्हितों यदाकदाहचत् रावि महाराजानंा या मोहहमेंत हवजय हमळाला तर या 
असल्या हपशाच्च खैसाचं्या राजधानीवर राज्य चालवायला त्यानंा जरा कठीिच पडेल. 
 

णवप्र –यातं काय कठीि पडिार आहे त्यानंा? कारि हजतके राक्षस मेले हततके सारे हपशाच्च 
होऊन आपआपल्या जारे्वर रूजू होतील.प्रहस्थ प्रधानजी मेले तरी ते ितू होऊन प्रधानकीचीं वस्त्रें प न्हा 
घेतील.तंद्रजीत य वराज,क ं िकि ु मारे सर्ळी जाडीं धेंडं पूवुवत् आपआपल्या दजावर खैस म्हसोबाचं्या 
रूपानं हवराजमान होतील.मर् अशा रीतीनें ही लंका वतेाळाचं साम्राज्य झाल्यावर सवु प्रजा ि तं आहि 
राविराजे हजवतं हपशाच्च.मर् हा खैसहपशाच्च राज्याचा र्ाडा अर्दीं स रळीत चालेल. 
 

सवु –अरे पि र्ड्ा,त्यातं एक य तती आहे.या ितूाचं्या आदलाबदलींत आिखी एक चारं्ली 
संधी साधून आपि या दूतवृत्तीला कायमचा रामराम ठोकावा आहि एखादा चारं्ला वरचा दजा पटकावावा. 
 

णवप्र –अरे पि,त्यासाठीं आपि आधीं मेलं पाहहजे. 
 

सवु –तें तर ठरलंच म्हिा.कारि मृत्य ूआपली तच्छा प री करायला अर्दीं आ पसरून बसला 
आहे.आपि हो म्हिायचा अवकाश कीं त्यानं र्टकावलंच समज. 
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णवप्र –पि त्यानं आपल्याला र्टकावलं आहि आपल्याला प न्हा ितू होण्यासाठीं जर ओंकून बाहेर 
टाकलं नाहीं तर मर् कसं काय करायचं? 
 

सवु –अं:! त्यातं कसली अडचि? मृत्यनंू आपल्याला हर्ळलं आहि आपि त्याच्या पोटातं जाऊन 
पडलों कीं मर् आपि त्याच्या पचनीं पडायचचं नाहीं.मर् तर अडचि नाहीं ना! हं: आता ं आपल्या 
मृत्य याते्रची तयारी केलीच पाहहजे.आहि र्ड्ा,आता ंराविं वन्दे– राविं वन्दे म्हिू ंनकोस.आता ंमरिं 
वन्दे–मरिं वन्दे म्हिायची संवय ठेव. 
 

[आंतून:–हा षंढानो! लढाईला हिऊन आपलीं काळीं तोंड घेऊन तकडे पळून आलात? आजपयंत 
ज्याच ंअन्न खाल्लं त्याच्यावर प्रसंर् र् जरला असता समरारं्िातं कचर खाऊन मार्ें हफरतां? हधःकार असो 
त म्हालंा.] 
 

णवप्र –हा!ं ते आपले नवीन सेनापती रार्ावनू तकडंच येत आहेत तर चल आधीं पळून जाऊं. 
 

सवु –(त्वषेानें) काय करंू रे! हजवतंपिींच हपशाच्च होण्याची य तती जर मला माहीत असती तर 
मी आताचं खैस म्हसोबा होऊन या सेनापतीच्या बोकाडंीबसलों असतों.मरा म्हिून फ कटचा उपदेश 
करायला याचं्या बापाचं काय खचु होतं? 
 

णवप्र –हपशाच्च झाल्यावर मी आधीं याच्याच बोकाडंीं बसिार.चला आता ंपळा.प ढच ंप ढं! 
 

[जातात.] 
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अंक] प्रवेश ५ वा. [पाचवा. 
 स्थळ:समरारं्ि.  
 [रावि हताश होऊन समरिमूीवर पडला आहे.]  
 

रावि –मी क ठं आहें? मी श द्धीवर आहे ना? अरे पि! हा काय चमत्कार?– 
 

पद.(रघ राया सदया॰) 
 

मम नयनां णदसिो रामणरप  हा भरूणन उरे 
स्थीरचरीं आणर् कसा॥धृ  ॥भ णम राम ही 
िरूवर अरीस्वरूपीं । अंि न या म िीिें । 
मणिभ्रम हा र्डला॥१ ॥ 

 
–पि हा सारा भ्रम आहे आहि ही समरिमूी आहे.हाय! हाय राक्षस सैहनकहो! हा पहा त मचा 

लंकानाथ रावि आज हताश होऊन लंकेच्याच समरिमूीवर पडला आहे.माझ्या अहवचारानं देखतादेंखत 
पाठचे िाऊ,पोटचे प त्र आहि पौत्र याचंा अर्दीं थोड्ा काळातं सत्यानाश करून,अखेर पत्नीवर बलात्कार 
झालेला दाखवीला.काय माझें नशीब! जो मी रावि रत्नजडीत हसहासनावर बसत होतो;ज्या माझ्यावर चंद्र 
छत्र धरीत होता आहि जो मी पचंमहाितूावंर अंमल चालवींत असें,तोच मी लंकाधीश आज अनाथ व द बळा 
होऊन रततानंीं हिजून हचब झालेल्या समरारं्िातंल्या मातीवर पडलों असता ं माझे ते छत्रधारी सेवक 
माझ्याकडे पाहून थटे्टनं हासंत आहेत.राज काय हकवा महाराजाधीराज काय,जोंपयंत तो घोड्ावर आहे 
तोंपयंत हे सारे त्याच्याप ढें हाजंी हाजंी करतील;पि त्यानंीं एकदा ं घोड्ावरून खालीं पाऊल टाकलं 
प रेकीं हे कृतघ्न सेवक त्याच्या तोंडावर लत्ताप्रहारहह करायला च कायचे नाहींत.करा बाबानों करा.आता ं
काळ त म्हालंा अन कूल आहे.हविीषिा,त झ्या उपदेशाचा ज्यावळेेला मी हधःकार केला आहि त ला नाहीं 
नाहीं तीं द रूत्तरं बोललों तो काळ आता ंमला पूि ुडाचंत आहे.परंत  हबिीषिा,तंू असा घरिेदे्यपिा करून 
मला काळाच्या तोंडीं द्यायचें नव्हतेस रे! हबिीषिा! मी रामस्वरूपाला पूिु ओळखतो.त्याचा पहवत्र बाि 
माझ्या हृदयातं हशरावा यासाठींच मी हवरोधिततीचें उदाहरि सवु जर्ाला दाखवीत आहे.अरे! पि या 
र्ृध्राहदकानंीं या समरिमूीवर अर्दीं ताळच ठेवला नाहीं.अरे,माझ्या अवयवाचंा तततयातंच बोंचबोंचून का ं
फन्ना उडवता?ं या राविाच्या प्रचडं देहाची अखेरीसत म्हालंाच मेजवानी होिार आहे.पि बाबानंों! ततकी 
उतावळी का ंकरतां? या राविाचे हे पािीदार डोळे त्यानं शत्रूंवर वटारले असता ंत्याचा देह एका क्षिातं 
िस्मीितू व्हायचा,त्यातंील हीं अश्रूंनींडबडबलेलीं ब ब ळं थोड्ा वेळानंीं त मचा िडकलेला जठरा!नी शातं 
करतील.ही माझी कसलेली वज्रप्राय छाती हजच्यावर अनेक अमूल्य रत्नजडीत हार रूळत 
असत,हजच्यावर या राविानं अनेक प्रसंर्ी आपल्या मद ुमकीच्या आवशेांत मी मी म्हिून हस्तप्रहार केले, 
ज्या याच िा!यवान् छातीनं पट्टरािी मंडोदरीला पे्रमानं दृढाहलर्न देऊन हतच्या वदनचदं्राच ंअधरामृत मी 
प्राशन केलं आहि ज्या याच छातीला त्या जानकीच्या आहलर्नाची ततके हदवस आशा लावनू ठेवली 
होती,तीच छाती आिखीं काहंीं वळेानं त्यातंील रततमासंाहद खाऊन टाकूंन हतला हाडाचंा पोंकळ हपजरा 
करून ठेवाल.हाय हाय! माझ्यामार्ें त्या माझ्या हजवलर् मंडोदरीची आता ंकाय ियंकर अवस्था होईल? 
हप्रये– 
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पद.(हनज मख रक्षाया.) 
अवगि नी वांया । मंगलशा त्या । उपदेशा नीचानें॥धृ  ॥ 
तै्रलोक्याचें वैभव गि िें हि िव पणि हो अणवचारानें॥१ ॥ 
वैधव्याच्या पंकीं िुर्ला फें कुणन णदधलें  या अधमानें॥२ ॥ 
णवसरूणन णवभवाला । भवाला । ध्याई ि ं णशवाला॥ 
याणवि दुसरा मागु नसे िुर्॥सौख्य िुला णदधलें  नच पणिनें॥३ ॥ 

 
–कमुर्ती कधींच च किार नाहीं.अंतकाळी या राविाच्या बरोबर श ष्ट्क मृहत्तकास द्धा ंयेत नाहीं ना? 

माती तर राहंूद्याच पि मृत्य म खातं पडते वळेी तोंडातं घोटिर पािी घालायला देहखल जवळ प त्र नसावा 
काय? बरोबरच आहे– 
 

साकी. 
राव रंक हा भेद भ वरीं ईशगृहीं सम सारें॥ 
रणवणकरिापणर णवणवध स्थलािें भ षणविी क्षिमात्रें॥ 
परिणच िे णफरिां । होिे प्राप्ि िया समिा॥१ ॥ 

 
[आंतून “जय जय रघ वीर समथु” जयघोष होतो.] 

 
रावि –काय? माझ्या शत्रूचा जयघोष? आहि तो या लंकेच्या समरारं्िावर? तो मी कधीच सहन 

करिार नाहीं.[उठून धन ष्ट्य बाि सावंरतो.] 
 

राम –(आंतून) राविा,या ब्रह्मास्त्राची शतती संिाळ. 
 

रावि – त झ्या ब्रह्मास्त्रावर– हें पहा– [तततयातं शतती लार्ून रावि खालीं पडतो.] राम राम 
राम [मरतो.] 
 

[रामसैहनक प्र.क.राम त्वषेानें प्रवशे करून राविाच्या उरावर एक पाय देऊन उिा राहतो.] 
 

राम –सेनापती,य द्ध बदं करा.किे,त ताऱ्या,हशर्ें फ ं कून राविवधाची हनशािी म्हिून आपल्या 
हदक्!वजयाचा झेंडा लंकेच्या तटावर उिा करा.पळून जात असलेल्या राक्षससैहनकावंर बािाचंी वृष्टी बदं 
करा.हन हतबल झालेल्या सैहनकानंा पूि ुजीवदान हदल्याची द्वाही सर्ळ्या समरारं्िावर डंका वाजवनू 
जाहीर करा. 
 

सुग्रीव –ठीक आहे.आजे्ञप्रमािें व्यवस्था ठेवतों.[जातो.] 
 

मारूिी –श्रीरामा,राविाची प्रािज्योत पंचतत्वाला हमळाली. 
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राम –होय खरेंच.[त्याच्या पे्रतास वदंन करून] शाबास राविा शाबास! त झ्यासारखा पराक्रमी 
योद्धा तंूच.त झ्या शौयाची बरोबरी करिारा वीर मार्ें कधीं झाला नाहीं न् प ढें कधीं होिार नाहीं.सैहनक 
हो!– 
 

पद.(रघ वीरपदीं रम हन॰) 
 

हा हि पडे समणर मम धनुला॥ 
रावि वणर अंिाला॥धृ  ॥इहलोकींचें वैभव 
सारे गेलें  नच संगणिला॥१ ॥सत्कृणि र्ािे मात्र 
बरोबर कुमणि चुकणव सग्दणिला॥२ ॥ 
॥चाल ॥ज्यानें दानव देव थोर अवघे कारागृहीं घािले॥ 
वाय  स य ुणवरंची इंद्र प्रबलां ित्सेवनीं योणर्ले॥ 
ज्याचा धाक अगाध ऐकुणन मनीं अंबापिी कांपला॥ 
िो हा रावि संगरांि पडिां िेर्ोणगरी लोपला॥ 
रिर्य वणर सत्याला॥३ ॥ 

 
परंत  यानं मरतानंा माझं नावं उच्चारलं,त्याअथी याला आता ंसद्र्तीच हमळेल.वास्तहव पहाता ंराविा– 
 

पयाथु 
वाटे भक्ि मदीय ि ंच करूनी भक्िी णवरोधी पुरी॥ 
अंिीं अक्षय मोक्षसयत्पशद स्वयें सेवी खरी माधुरी॥ 
कोिी काय णनणमत्त भक्िी करिो िें सवु मािें कळे॥ 
अंिीं िारक मीच एक सकलां हें ित्व ज्यािें कळे॥ 
िो र्न मुब्क्िस गेला॥४ ॥ 

 
असो सौहमत्रा,हें धन ष्ट्य आहि हा िाता संिाळ! 

 
लक्ष्मि –म्हिजे? 

 
राम –रावि म ततीला नेऊन देवाहदकाचंी याच्या दास्यत्वातूंन म ततता केली.आमचें अवताराचें 

कृत्य येथून संपलें . 
 

णबभीषि –[शोकाक ल प्र.क.राविाच्या शवावर पडतो.] बधंो राविा,काय त झा हा अंत! 
 

पद.(मोरे कान िनकवा॰) 
 

मर् काय र्गशि या उरले॥ 
सारे हें र्ग वाटिसे श न्यणच । 
िुर्णवि लंकाणधपिे!॥धृ  ॥ 
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बळ अद भुि िें आटे सवुणह । 
िप िव दारूि काय णवफल िें । 
वेदखंड करिार चिुर ि ं 
सकल गुिणनधे॥१ ॥ 

 
राम –[त्यास उठवनू] हबिीषिा,अरे तंू हववकेाचा हसधू असून नाहशवंताचा शोक करतोस? पहा– 

 
पद.(माझें हृदय पोळत॰) 

 
या क्षिभंगुर र्गणििलीं णचरमयसे कांहीही नसे॥धृ  ॥ 
र्ल बुद बुद्वि माया मणिस व्याणपिे॥ 
कौटंुणबक सुखदुःखा सिि दाणविे॥ 
पणर अंिीं सवु णनराधार सत्य िें॥ 
णमळिें कृिकमांणकि णनि फल मात्र योग्यसें॥१ ॥ 

 
णबभीषि –श्रीरामा,त झ्या अमृतमय वचनानें माझा शोक पार नाहींसा झाला. 

 
मारूिी –(स्व.)‘सीता घेऊन ये’ अशी आज्ञा श्रीराम कधीं करतात कोि जािें? 

 
राम –लक्ष्मिा! तो पहा,राविाच्या ऐंशी हजार राण्याचंा समूह शोक करीत मंडोदरीसह तकडेंच 

येत आहे,तर तंू या हबिीषिाकडून त्याचंी नीट समजूत घाल;आहि लंकेतले सवु रहहवाशी शातं करून 
हबिीषिाची लंकेच्या र्ादीवर स्थापना कर. 
 

लक्ष्मि –जशी आज्ञा.बधंो हबिीषिा चलाव ंआपि. 
 

णबभीषि –मी तर येतोंच.परंत  श्रीरामानीं कृपा करून लंकानर्रींत प्रवेश करावा. 
 

राम – हबिीषिा– 
 

पद.(माई मोरे नयन॰) 
 

मम कशर लंका दान िुमहालंा॥धृ  ॥ 
कन्येसम िी नगरी-बाला णप्रयकर आमहांला॥१ ॥ 
महिुणन आगमन योग्य न णदसिें कन्यासदनाला॥२ ॥ 
आनंदानें कणर कन्येच्या पाणिग्रहिाला॥३ ॥ 

 
णबभीषि –जशी आज्ञा.[लक्ष्मिाहदकासंह जातो.] 

 
राम –मारूता,आता ंतंू– 
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मारूिी –आता ंसीतामातेला घेऊन येतों. 
 

राम –थाबं.अशी उतावळी करंू नकोस.सापं्रत दशकंठ राविाचा वध करून,आपि तेहतीस कोटी 
देवदानवाचंी त्याच्या बदंीशाळेंतून म ततता केली आहे;तथाहप ज्याअथी लंकेचं राज्य हबिीषिाला आपिच 
अपुि केलं आहे त्याअथी लंकापती हबिीषिाच्या सल्ल्यावाचूंन आपल्याला या कामातं काहंींएक करतां येत 
नाहीं. 
 

[स ग्रीव प्र.क.] 
 

सुग्रीव –रघ वीराचा जयजयकार असो.महाराज,सापं्रतचे लंकापती हििीषिमहाराज याचंी रािी 
सरमा न कत्याच अशोकवनातं सीतामातोश्रीना ं मंर्लस्नान घालण्याकहरता ं सवु साहहत्य घेऊन रे्ल्या 
आहेत.आपिहह लवकरच मंर्लस्नान करून सीतेला िेटावें अशी लंकापतीनीं आपल्याला हवनंती केली 
आहे. 
 

राम –ठीक आहे.त म्हीं माझ्या मंर्लस्नानाची तयारी करा.मी सवु वानरसैहनकाचंी हवचारपूस 
करून लवकरच हतकडे येतो. 
 

[मारूती व स ग्रीव “जशी आज्ञा” म्हिून जातात.] 
 

राम –(स्व.) हत्रि वनालाही जजुर करून आपल्या बाहूबलानं तंद्रब्रह्माहदकानंा हजकिाऱ्या 
पराक्रमी राविाला समरारं्िातं जहर मी माझ्या वानरसैहनकाचं्या सहायानं उलथापालथा लोळवला,तरीपि 
अशा हवजयाच्या आनंदोत्सवातंही माझं मन अझनू का ं प्रफ ल्लीत होत नाहीं कोि जािें! कदाहचत् असें 
असेल– 
 

पद.(घाबरते का ंअझ नी.) 
िाि न माझा अवनीं णवर्य पणरसण्यािें॥धृ  ॥ 
दैत्यिाप सारा हरूनी । धन्य केणल अवघी धरिी । 
कोि धणरल हृदयीं पे्रमें रघ वंशर्ािें॥१ ॥ 
अरूिप्रभा र्ेंवी रणवची । िािप्रीणि िनयावणरची । 
स्वाद णिचा आिां कैचा णमळे अभाग्यािें॥२ ॥ 

 
[आंि न:–“अहो अरण्यपडंीत,जरा थाबंा–जरा थाबंा. असे एखाद्या नंदीबलैाप्रमाि ं ह रळून काय जातां? 
लढाईत हवजय कोिाला हमळाला न् त म्ही नाचता ंकोिासाठीं? उिे रहा.”] 
 

राम –(स्व.) हे कोिी तरी लंकें तले रहहवाशी प्रस्त तच्या य द्धक्रातंीबद्दल काहंी तरी बोलत 
येताहेत.याचंें हें िाषि आपि ऐकलंच पाहहजे.[जातो.] 
 

[अरण्यपडंीत व अहधकाऱ्या प्र.क.] 
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अणधकाऱ्या –[पूवोतत “अहो अरण्यपंडीत” तत्याहद म्हित प्र.क.] 
 

अ  पं –कायरे बेट्या अहधकाऱ्या,असल्या आनंदोत्सवातं त झीरे का माझ्या मार्ं ट रट र? 
 

अणधकाऱ्या –र्ळ्यातं फ लाचें हार काय घातलेत,त्या ढालीएवढ्ा पार्ड्ातं त रे काय 
खोंवलेत,हातातं र्जरे काय घातलेत! अहो थेरडोपतं,जनाची नाहीं पि मनाची तरी काहंीं लाज? आजचा 
प्रसंर् कोि? काय जािे? 
 

अ  पं –कसलारे आलाय प्रसंर्? आमच्या लंकें त आज राज्याहिषेकाचा केवढा मोठा समारंि 
चाललाय हन याला आपले आठवताहेत प्रसंर्.अरे बेट्या प्रसंर्ाचे हदवस रे्ले.आता ंतर मोठ्या आनंदाचे न् 
शातंतेचे हदवस आले.समजलास का? काय सारं्ू त ला अहधकाऱ्या,ही लढाई जेव्हा ं अर्दीं जोरातं होती 
तेव्हा ं तर माझ्या हजवातं जीव म ळींच नव्हता.राविमहाराजानंीं पोतत हवचार करून अन्नसाम ग्रीच्या 
कोठारावर अस्माहदकाची योजना केल्याम ळं तेथल्या हमष्ट हमष्ट पदाथांवर यथाक्स्थत हात मारून 
मढ्ासारखा पडून होतों.पि आता ंनाहीं हो मी तसा! आता ंकाय? हजकडंहतकडं अर्दीं खाण्याहपण्याची 
चरं्ळ उडिार. 
 

अणधकाऱ्या –मी तर या हबिीषिाला मी आपला राजा कधींच समजिार नाहीं.यानीं तर 
घरिेदे्यपिा करून आमच्या राविमहाराजाचंा समूळ हवध्वसं केला.आहि तोच हा स्वाथुसाधू आपल्या 
िावाच्या रततानंीं हिजून हचब झालेल्या हसहासनावर मोठ्या थाटामाटानं चढत आहे.मला तर हे हबलकूल 
पसंत नाहीं. 
 

अ  पं –पसंत नाहीं? पसंत नाहीं तर जीव दे.अमतयानं घरिेद केला,तमतयानं अमकं केलं,यानं 
त्याचा हा करून याचा हा नाश केला, न्  ानं याचें हसहासन पटकावलं या कोरड्ा उठाठेवी त ला 
ह जऱ्याला न् मला ख षमस्कऱ्याला कशाला रे पाहहजेत? त म्हा ंआम्हा ंहाजंीहाजंी करिाऱ्या लाळघोट्यानंा ं
या राज्याच्या उलाढाली काय कामाच्या? वारा वाहील तशी पाठ द्यायची न् डबोलं हातीं लार्लं का डल्ला 
मारायचा हे आपलं काम.राविमहाराज होते तोंपयंत त्याचंी हाजंी हाजंी,आताहंबिीषि लंकापती झाले 
त्याचंी हाजंी हाजंी.आपल्याला रे काय? रावि मेला तरी त्याचं स तक नाहीं हन हबिीषि राज्यावर बसला 
तरी त्याचा आनंद नाहीं,लंकाबेट रामराज्यातं साहमल होवो नाहींतर आयावतु लंकाराज्याला तनाम 
हमळो,त्याच ंस खही नाहीं न् द ःखही नाहीं.मर् कोिीका राजा होईना.मेलेले राविमहाराज हपशाच्च होऊन 
र्ादीवर बसले तरी आम्हा ंलाळघोट्याना ंत्याच ंकाय? 
 

अणधकाऱ्या –थेरड्ा,त झा अन्नदाता रावि त्या मानवी दशरथप त्रानं समरारं्िांत हचरडून 
टाकला त्याची त ला काहंींच का लाज वाटत नाहीं? 
 

अ  पं –वाटून काय करायची? काय कोळून प्यायची आहे? ज्याना ंलाज वाटली ते समरारं्िातं 
मरून रे्ले.मी तसा मूखु नाहीं.समजलास? मी आता ं स्पष्टच म्हितो.त ला रार् आला तर येईना 
हबचारा.काय रे? राविराज्यातं एवढी काय नीहत रडत होती? हजकडं पहाव ंहतकडं त झ्यासारखे हलतया 
दजाचे दूतस द्धा ंउमुट व मर्रूर! त्या हदवशींचा चाबकाचा फटका हा थेरडा काहंीं हवसरला नाहीं हो? 
असली ही ठोकाठोकीची नीती नाहींशी झाली हेंच बरं! 
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अणधकाऱ्या –बरं बरं.ततका शफेारून जाऊं नकोस थेरड्ा.पाहंू आता ं त्या रामाची न् त्या 
हबिीषिाची नीहत काय ध्वजा लावते ती. राविमहाराजानीं सहासात महहने आपल्या रािीवसातं ठेऊन 
घेतलेली आपली बायको हबनहदक्कत कोिताही संशय न घेता ंप न्हा पत्करिारा राम हकतीसा नीतीचा प तळा 
आहे तें हदसतंच आहे.मीतर या र्ोष्टीबद्दल सवु लंकें त–नव्हे सवु जर्िर–डंका हपटल्याहशवाय खास 
रहािार नाहीं.(जातों.) 
 

अ  पं –आहि मी तहर स्वस्थ बसेन वाटतं.आता ं राजदरबारातं जाऊन ही चहाडी चारं्ली 
यथाक्स्थत फ र्वनू हबिीषि महाराजानंा सारं्तो न् प् हस्थ प्रधानजीची खाली झालेली प्रधानकीची जार्ा 
पटकावतो.[जातो.] 
 

[राम प्र.क.] 
 

राम – (स्व.) जन हत्रहवध म्हितात तें काहंीं खोटं नाहीं.या दोघाचं्या िाषिानं माझा आनंद पार 
मावळून रे्ला.दशकंठाशीं घोर य द्धप्रसंर् करतानंा सवु ब्रह्माडंाचा एका क्षिातं नायनाट करिाऱ्या ंअनेक 
प्रखरास्त्राचंी मला त्यावेळीं हक्षती वाटली नाहीं;अनलास्त्र,पजुन्यास्त्र,वज्रास्त्र अशा अर्हित दारूि अस्त्रानंा ंमी 
सहज लीलेनं पार उडवनू देत होतो;ज्या माझ्या धन शतुतीनं राविासारखा बलाढ् योद्धा एका हनहमषाधांत 
मातीला हमळहवला तीच माझी य द्धलीला न् धन शतुती या जनसम हाच्या वातप्रहाराप ढें पार बोंथट होऊन 
रे्ली.शत्रचू्या अनलास्त्रानं जळून खाक होि ं पत्करलं परंत  समाजाच ं हे तीक्ष्ि दोषास्त्र पत्करि ं फार 
कठीि.सद्धमाच्या स्थापनेकहरता,ंसत्याचा रक्षिाकहरता,ंन् उन्मत्त राक्षसापंासून िमूीला झालेला अस  
ताप छेदण्याकहरता ं मी ततका दारूि संग्राम करून लंकेच्या समरदेवतेला राक्षसाचं्या रततानंीं हिजवनू 
शातं केली,ती याच दोषाकहरता ं काय? सहस्त्रम खी शषेाच्याहह वर सरशी करिाऱ्या या अनंतम खी 
समाजाला माझी हप्रयतमा अखेरीस बळी पडिारसें हदसतें.हबिीषिाच ंसत्यत्व हनष्ट्कलंक राखण्यासाठीं न् 
माझ्या रघ वंशाच ं नीतीचं ब्रीद प्रज्वलीत ठेवण्यासाठीं– हप्रये,सीते–मला त झा अझनूहह त्यार् करावा 
लार्िार! हरहर! 
 

पद.[कौन हरझावन.] असावरी– हत्रवट. 
 

मणि कंुणठि होउणन र्ाई ही अघटीि कमुगणि 
सुपथ त्यरु्णन मर् नेि णवरशह सणि त्यागुनीया॥धृ  ॥ 
पे्रमश्रृंखला िुटिां णवरहीं सहचणरवांचुणन राहंु 
र्गिीं या कें णव श्रमाया॥१ ॥ 

 
(जातो.) 
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अंक] प्रवेश ६ वा. [पाचवा. 
 स्थळ:अशोकवन  
 पात्रें:सीता व हत्रजटा  
 

णत्रर्टा –सीताबाई,त म्हालंा आज मंर्लस्नात झालेली पाहून मला आनंद होत आहे.कारि असं 
पहा– 
 

पद.(काहेक ं  हदने सैंया॰) 
 

स्फ र्जि सकल स्थशल पािली । मशन आनंद होई॥धृ  ॥ 
खगगि उडणि स्वैरणच अंबरीं । 
गुिगुि प्रभुगुि गाणि िे॥१ ॥ 
िरूवर डुलिी णवर्यानंदें । 
सुमन–वृणि कणरिाि िे॥२ ॥ 
रघु–रणव िेर्ें भ णषि कणर मही । 
अधमु–िम झशि नाशलें॥३ ॥ 

 
–आता ंत मची आहि रामाची िेट झालेली एकदा ंपाहहली कीं डोळ्याचंंच नव्हे तर जन्माच ंसाथुक 

झालं असंच मी समजेनं. 
 

सीिा –हत्रजटे,तंू म्हितोस तसा मलाहह आनंद होऊन आज हजकडे हतकडे आनंदी आनंद हदसत 
आहे.पहा– 
 

पद.(प ष्ट्प रार्॰) 
 

मुक्ि र्नांस आनंदवी स्फ िी ही मधु णवर्यरवा र्न 
काणढिसे॥पे्रमळ अंिर अणखल णर्वांचे प्रभुवर । 
लीला गािसे॥धृ  ॥बंधमुक्ि त्या दानव देवा 
पंचभुिांनां हषु भरे॥णवर्यरंशग िे सद्धमाच्या 
गंुगणच णदसिी पे्रमरसें॥१ ॥ 

 
–परंत  श्रीरामदशनु होऊन त्यानंी माझा स्वीकारच केला नाहीं तर माझी काय क्स्थती होईल? 

 
पद.(शामरे मोरी॰) 

 
वणल्लगे र्णश िरूणवना िी । पणिणवना िी होय 
युविी॥धृ  ॥भानुणवना मणह िेर् न पावे । 
वसंि नच सुमनां न स्फ िी॥१ ॥ 
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–असेल हवचार अझनूहह माझ्या मनातं घोळत आहेत. 
 

णत्रर्टा – अं:! त्याची आपि काळजीच करंू नये.पहरसापासून आहि अमृतापासून कधीं अपाय 
का ंहोतो? त्याप्रमाि ंश्रीरामचदं्राचा स्पश ुया अशोकवनाला झाला प रे कीं स योदयाबरोबर अंधःकार जसा 
नष्ट होतो तसंच या द ष्ट हवचाराचंी रक्षा झालीच समजा.अहाहा! हा प्रातःकाळचा समय आहि हा 
रामदशनुाचा श िसमय पाहून मला असं वाटतं– 
 

पद.(यह बहदमे पाया॰) 
 

हा पणवत्र प्रािःकाळ । मंगल काल । ही प्राणचणदशा 
सुणवशाल । सर्णलसे कंुकुम लावुणन लाल॥ही 
झांणक णनचे द्वय गाल । धुक्याची शाल । णिर् द र 
सारूनी चंुबनरि णदक्पिी पाणह वधुभाल॥ 
नशभ भास्कर उदया येिो । 
हा प्राणचणदशापणि गमिो । 
नववध  स्वागिा घेिो । 
गंुफुनी णकरिपुष्ट्पांस । हार नाथास । अर्जप वधु छान॥१ ॥ 

 
–तो पहा मारूतीच तकडं येत आहे. 

 
मारूिी –(प्र॰ क॰) माते,या हन मंतावर त झी कृपादृष्टी असावी.[नमस्कार करतो.] 

 
सीिा –पद.(छब हदखला॰) 
उणठ झशि बा देई दशुन मािें रामपदांणकि वायुसुिा॥धृ  ॥ 
णवर्यध्वर्ा रिीं फडकवुनीया । यशवंिणच 
िो रामसखा मर् भेटे कधीं त्वणरिणह सांगे॥ 
रामपदांणकि ॥१ ॥ 

 
मारूिी –माते,श्रीराम आपल्या िेटीकहरता ं तकडचं येत आहेत हें स चहवण्याकहरताचं मी तकडं 

आलो.लक्ष्मिानं हबिीषिाला लंकेच्या र्ादीवर स्थापन केलं आहि त्यासंबधंानं हतकडं मोठा सोहळा 
चालला आहे.आता ंया आमच्या हत्रजटाबाई राजकन्या झाल्या बरं. 
 

णत्रर्टा –मारूती,सत्याचाच नेहमीं हवजय होत असतो. 
 

सीिा –तहरपि,तक्च्छत वस्त लािाचा काळ जसजसा जवळ येतो,तसतसा आनंद तर 
होतोच.परंत  त्या आनंदाच्या उकळ्या तततया काहंी जोरानं वाढंू लार्तात कीं त्याम ळं मनोहवकारानंा त्या 
अस  होऊन हें हृदय कोंसळून पडतं कीं काय,असं वाटतं. 

[राम प्रवशे करतो.मारूती जातो.] 
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राम –सीते– 
 

णत्रर्टा –अर्बाई श्रीराम आले वाटतं? 
 

सीिा – प्रािनाथ– [त्यास हमठी मारते.] 
 

राम –(स्व.) अरेरे! या सहा महहन्यातं माझ्या हप्रयेची काय ही द दुशा झाली! बरोबरच आहे– 
 

पद.(म्या ंलोहटली॰) 
 

या णनणटलीं णलणखि र्ें । टळि न िें भोणगलयाणविें 
र्शग भोणगणि दानव देव रे्॥धृ  ॥ 
पराक्रमी िे नवग्रह सारे । शणन मंगल क्रौया 
वरिारे । दास्यबंधनीं पडुनी णबचारे । साहणि 
िापा श र रे्॥१ ॥ 

 
–(उ॰) हप्रये सीते! –अरे पि ही श द्धींतच नाहीं वाटतं? सीते-सीते जार्ृत हो. 

 
सीिा –मी स्वप्नातं तर नाहीं ना? छेः हें स्वप्नच आहे. 

 
राम –(स्व॰) लोकापवादासाठीं मला अिा!याला हहचा अझनू त्यार् करावा लार्िार! काय 

होईल तें होवो.(उ.) हप्रये जानकी,हें स्वप्न नव्हे. 
 

सीिा –हप्रयकरा– 
 

पद.(आज मैं लढ ंर्ी॰) 
आर् णवरह लोपला । धन्य धन्य र्नन होई॥धृ  ॥ 
सुखसेवन दुःखांिीं हष ुमना देई॥ 
प्रगट करी सुखमाधुरी 
मधुर लाभ लाभला॥१ ॥ 

 
–आता ं तरी ही प निटे अक्षहयची असो.[हमठी मारण्यास जाते तोंच राम रार्ानें हतला प्रहतकार 

करतो.] 
 

राम –हा!ं दूर हो.त ला फतत एकच आहलर्नाचा अहधकार होता.तो तंू िोर्लास.आता ं ततःपर 
माझी आशा सोड. 
 

सीिा –[घाबरून] म्हिजे? 
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राम –तंू आपला प ढचा हवचार त ंच पहा.मला त झी हबलकूल जरूर नाहीं.त ला अस रानंी नेली हा 
अपवाद टाळण्यासाठीं मी एवढा य द्धप्रसंर् करून दशकंठाला ठार मारलं. 
 

णत्रर्टा –पि रामा,त्यातं सीताबाईचा असा अपराध कोिता? 
 

राम –तें मला काहंींच सारं्ता ंयायच ंनाहीं. 
 

सीिा –हा फ टतया नहशबाचे सीते,त झं द दैव त ला अझनू छळिार खास! 
 

पद.(मी समज ं तरी॰) 
 

हें अघणटिणच कायघडे र्शन॥ 
णप्रयकर नाथा भेटायािें अननुभवी ये संकट 
णदसुनी॥धृ  ॥अमृि–कलशीं मुख लावावें॥ 
त्क्षशिक अमृि णवषमय व्हावें॥स्वणकय गुिा 
पणरसें त्यागावें॥त्यापणर मम पणि सणि त्यागोनी॥१ ॥ 

 
–नाथा रामचंद्रा,हा काय माझ्यावर र्हजब? 

 
पद.(हजारा मेरा॰) 

 
प्रिणय मम पारखी होिा॥धृ  ॥ 
अधांगीला णवरहीं अणश कां छणळिां॥१ ॥ 
कृिापराधा र्ावें णवसरूणन आिां॥२ ॥ 

 
राम –त झ्या पाहवत्र्याबद्दल माझी आहि सवु जर्ाची खात्री कशी पटावी? 

 
सीिा –हाय! [बेश द्ध पडते.] 

 
णत्रर्टा –महाराज आपि सूज्ञ,हत्रकालज्ञ आहि प्रत्यक्ष परमेश्वराशं असून काय ही आपली 

हवपरीत कृती.सीताबाईच्या पाहवत्र्याबद्दल सामान्य जनानी संशय घ्यायचा म्हटलं म्हिजे अंती नरकाचीच 
प्राप्ती.आता ं तो संशय आपिच घेतला म्हिूनच शोितंय.परंत  सीताबाईची यो!यता मी तहर पूि ुजािून 
आहें.अहो– 
 

पद.(जरा ठाडे रहो॰) 
 

पाणवत्र्यणह यांचे लार्वी भणगरथर्ा र्ानव्ही॥धृ  ॥ 
रणव लपणविसे णनर्वदना । पाहुणन ही पुणनिणच ललना॥ 
ित्प्रिाप पणिव्रि राखण्या चपलेला दीपवी॥१ ॥ 
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िव वच नच,वब्न्ह गमिसे । दृढणनश्चय वज्र वणधिसे । 
णनष्ट्कारि ही अबला सिी पणिप्रिया दाखवी॥२ ॥ 

 
[सीतेला सावध करून उठहवतो.] 

 
राम –मला या नीहतवादाची जरूर नाहीं. 

 
सीिा – प्रािनाथ– 

 
पद.(वहतेरा समजायोरी॰) िरैवी. 

 
ललनेिें अवमानोनी या समया॥ 
कुमिीला मनीं वणरली कां या समया॥ धृ  ॥ 
प्रिय–भंगा या शोभि नाहीं॥१ ॥ 
उणचि खणचि नच घािक हा अंकुर त्या॥१ ॥ 

 
णत्रर्टा –दयेची व आपली र्ाठं पडते का?ं 

 
राम –हहनं आपलं पाहवत्र्य हसद्ध कराव ं आहि मर् माझ्या स्पशसु खाची अपेक्षा करावी.खरी 

पहतव्रता अ!नींत प्रवशे करून आपलं पाहवत्र्य हसद्ध करीत असते. 
 

णत्रर्टा –तेंच आपि सीताबाईना करायला सारं्ता ंकीं काय? 
 

राम –सूज्ञाला एकच शब्द प रे असतो. 
 

सीिा –(त्वषेानें) ततकंच ना? प्रख्यात धन धरुाच्या पत्नीला हें काहंींच अवघड नाहीं.कारि– 
 

पद.(काय त झी हनष्ठ रता॰) 
 

धन्य वंश मम श्वशुराचा गार्िो णत्रलोकीं॥धृ  ॥ 
दैत्यिाप सारा हरूनी अश्वमेध केले॥ 
रामरायर्ाया िेर्ा त्यणर् न कशध णवलोकी॥१ ॥ 
थोर र्नक नृपिीकन्या धरणि धन्य मािा॥ 
काय णसद्ध न करी मर्ला वब्न्ह पाह ं दे कीं॥२ ॥ 

 
णत्रर्टा –सत्याचा जय झाल्याहशवाय कधींहह राहिार नाही. 

 
राम –मर् त्या र्ोष्टीला उशीर कशाला? हें पहा– 
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पद.(अन वैरी िोर की॰) िरैवी–हत्रवट. 
 

प्रखराग्नी चेिवी क्षिीं या दाब णन िेर्ा 
अपुि कणर िव देह झशि र्शग पावन र्ो त्यािें॥धृ  ॥ 
शनय न होइं पथ णधःकारूणन हा वंय कणर र्शन 
ब्रीदा । रघ वंश र्ें भुषणव त्याला॥सांप्रि स्वीकणर त्यािें॥१ ॥ 

 
[अ!नी प्रहदप्त होतो.] 

 
सीिा – हे अक्!ननारायिा– 

 
पद.(म तत हदशा ज्याला॰) 
अर्जपिसे काया । णवमला । ख्याि पुणनि पाया॥धृ  ॥ 
ज्वालोदशर घे नि कन्येला णसद्ध करी या सणिसत्वाला॥ 
संभ्रम कणर वांया॥१ ॥ 

 
–श्रीरामा,मी येत्ये बरं.माझं स्मरि तहर करा ततकी हवनंती–[हत्रजटा मूर्भछत पडते.] 

 
[सीता अक्!नक ं डात उडी टाकते.] 

 
मारूिी –(शोकाक ल प्र.क.) हाय हाय! रामा हें तंू काय केलंस? सीताश द्धीचा शवेट असा 

हवषमय कसा केलास? राम राम! काय हा घोर प्रसंर्! 
 

पद.(हचहत मन हें॰) 
हाय! णवष हें । णनघि कैसें कलपवृक्षापासुनी॥ 
अमृिानें मृत्यु कैसा? णदसि णवपणरि या र्नीं॥धृ  ॥ 
र्ानकी ही आणदमाया णवश्वपालक राम हा॥ 
नि होिां माय िुटला णवश्वस्िंभणच या क्षिीं॥१ ॥ 

 
–सीताबाई,या बालकालाहह आपि हवसरलात ना? हवजयी झालेल्या रामसेवकानंी आपिालंा 

प रतें पाहहलें  हदहखल नाहीं.त्याचं्या दशनंाची तच्छा आता ंकोि प री करिार? 
 

राम –(स्व.) अरे पि हा काय चमत्कार! 
 

पद.(मन या मोहें॰) 
धरिी कांपे थरथर कां ही? भंगोणन गेली॥धृ  ॥ 
प्रळयकाल हा वाटे आला । सप्िर्लणधगि कढ ं लागला॥ 
डळमळिे हें अंबर पडिी िारका खालीं॥१ ॥ 
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[ियंकर आवाज होतो.श्वेत वस्त्र नेसलेलीं सीता अ!नींतून वर येते.हत्रजटा उठते.] 
 

णत्रर्टा –महाराज,या पहा सीताबाई अ!नींतून वर आल्या.आता ंतहर त्याचं्या पाहवत्र्याबद्दल,खात्री 
पटली का?ं 
 

[लक्ष्मि,हबिीषि वरै्रे सवु रामितत जयघोष कहरत प्र.क.राम सीतेला क ं डातून बाहेर आितो.] 
 

सवु रामभक्ि –जय जय रघ वीर समथु 
 

राम – हप्रय सीते– 
 

साकी. 
संभ्रम िम हे नि पावले सत्वरवी उदयाला॥ 
अब्ग्नणसद्ध हा आिा महिुनी मन्मन वणर हषाला॥ 
न धरी रोष मनीं । स्मरूनी णनष्ठुर िीवािी॥१ ॥ 

 
सीिा –प्रािनाथा,घडून आलेल्या प्रकाराबंद्दल कोिालाहह दोष देता येत नाहीं.पि रघ वशंाचं 

प्रज्वलीत सत्व हसद्ध करून दाखहवण्याची संधी मला हमळाली याबद्दल मला फार आनंद होत 
आहे.हत्रजटे,आता ंत झ्या मनाप्रमाि ंझालं ना? 
 

णत्रर्टा –सीताबाई,मला अत्यानंदाम ळं काहंींच बोलवत नाहीं.माझ्या डोळ्यातंील हे आनंदाश्रूच 
त म्हाला सवु काहीं सारं्तील. 
 

णबभीषि – हें पहा– 
 

पद.(हप्रये पहा॰) 
सुरेश्वरा मोद भरे महिुणन कणरणि पुष्ट्पवृणिला॥धृ  ॥ 
देव सकल गगशन र्मुणन । गाणि अप्सरा सुगाशन 
रघुकुल गुि आळवोणन । वदणि वचन मंगला॥१ ॥ 
बंधमुक्ि देव सविं । ऋणषर्न णवरंणच स य ु। 
आणशवुच वृणि वरुन । कणरणि प िु मंगला॥२ ॥ 

 
[सवु राम–सीतेचे दशनु घेतात.] 

 
णबभीषि–माते आम्हा ंसवु रामिततानंा त झा पूि ुआशीवाद असावा. 

 
सीिा –त म्ही माझ्या म तततेसाठीं जे अश्रातं श्रम केलेत त्याचंी मी उतराई कशी होिार कोि 

जािे? तरी पि– 
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॥भैरवी ठंुबरी.॥ 
राज्यासनीं णचर णदगंि या णवभवा सेवा॥ 
र्शन अनुपम िी सुणवमला श्री णमळवा॥धृ  ॥ 
रणव शणश गगनी या र्ोंवणर णवहरणि हे ॥ 
सौख्या सेवा र्ा िरूनीया या भवा॥१ ॥ 

 
राम –िततजनहो,सीताश द्धीचा शवेट असा र्ोड मंर्लकारक झाल्याने केवळ त म्हालाच नव्हे,तर 

पथृ्वीच्या पाठीवर सत्याचे आहि सद्धमाचे हजतके िोतते आहि प रस्कते आहेत,हतततयानाहंह आनंद 
झाल्याहवना राहिार नाहीं.हें आपलं चहरत्र–नाटक तततया अनेक नीहततत्त्वानंा ंपहरषहूरत झालं आहे कीं 
साहत्त्वक वृत्तीनं सद्धमाची कासं धरून जर्ातं वतुन करिाऱ्यानंा सद्र्हत कशी हमळते आहि तमोर् िाचा 
स्वीकार करून उन्मत्तपिानं र्ोब्राह्मिाचंा छळ करिाऱ्या राक्षसाचंी द दुशा कशी होते हें सवु जर्ाला याच 
सीता–श द्धी नाटकातं पहावयास हमळेल.हत्रजटे,मीसीतेला–ततकी हनदुयता का ं दाखहवली याच ं तत्त्व 
त झ्या लक्षातं आता ंआलंना? तंू माझ्याठायीं जी ितती केलीस आहि या माझ्या लाडकीचा अशोकवनातं जो 
सािंाळ केलास तो पाहून मी संत ष्ट झालों.त ला वाटेल तो आशीवाद मार्ून घे मी तो फार संतोषानं देईन. 
 

णत्रर्टा –देि ंअसेल तर हें द्यावं. 
 

पद.– (या हवरहा॰) 
नृपणिमनीं नय राहो । रामा॥धृ  ॥ 
प्रर्ापालनीं िनयर्नणनचें पे्रम र्नीं र्न पाहो॥१ ॥ 
सांप्रिच्या नृपणशरीं णचरायु नृपवैभव िें राहो॥२ ॥ 

 
राम –तथास्त ,िततजनहो,आता ंमाझं हें वचन पूि ुध्यानातं ठेवा– 

 
पद.—(दत्त र् रु दत्त र् रु॰) 
संभवे युगींयुशग धमु िारावया साधुपणरपालनीं 
वचन मम सत्य हें॥धृ  ॥धमास ये ग्लाणन, 
सत्यास र्ैं हाणन । साधुर्न पीडनीं । िारिीं मीच ये॥ 
छेदावया समुळ । कुमणि–िरु–म ल खल । स्थापावया 
अचल– । सत्य,मी अविरे॥१ ॥भक्ि मर् गाि कुिी । 
स्मरुणन मम िेर् र्शन धांवुनी त्याच क्षशि । 
उद्धणरन त्या स्वयें॥२ ॥ 

 
भरिवाक्य. 

 
चाल.—बँडची. 
उगवो णवभव–रवी । भरिभ वरीं । झशि दै्वि लया । 
र्ाऊणनया । ऐक्य होऊणन॥धृ  ॥स्वधमु–पालनीं । 
णनि रणि वसो र्नीं । मशन मािृभ णमभब्क्ि अचल 
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सिि बािुणन॥१ ॥कशध र्नमणि न चळो । णनर् ध्येय 
नच ढळो । अघसंगशर र्ननायक धृणि णिळ 
न िी पळो॥२ ॥नृप न्याय देविा । समपे्रम दाणविां । 
र्नपे्रम नृपणिवरणि सिि राहंु वधुनीं॥३ ॥ 

 
अंक पांचवा समाप्ि. 

 
श्रीसीिारामचरिापुिमस्िु. 
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शुणद्धपत्रणवषयी: 
 

‘सीताश द्धी’ नाटकासोबत प्रबोधनकारानंी पदाचें श द्धीपत्र जोडले आहे. 
 

प नम ुद्रि करताना त्यान सार पदे श द्ध करून घेतल्याम ळे मूळ श हद्धपत्र प स्तकात घातलेले नाही. 
 

–संपादक 
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टाकलेलं पोर 
 
 

(िीन अंकी पौराणिक नाटक) 
 
 

–लेखक – 
 
 

‘प्रबोधन’कार केशव सीिाराम ठाकरे 
 
 

–प्रकाशक – 
 
 

बलवन्ि पुस्िक भाण्डार, 
 
 

हर्रर्ावं नाका,म ंबई नं.४ 
 
 

आवृणत्त २ री, 
१ ऑगस्ट,१९४९ 

 
 

[हकमत १ ॥रुपया] 
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Censored and licensed 
for Stage Performance 

by 
The Commissioner of Police. 

Bombay,under License 
No.40 of 1939 

20th February 1939 
 

या नाटकाच्या प्रयोर्ाचे हन प्रकाशनाचे हरएक हक्क लेखकाच्या स्वाधीन आहेत.प्रयोर्ासाठी लेखी 
परवानर्ी घेतलीच पाहहजे. 
 
जोशी हबक्ल्डंर्, रानडे रोड, } केशव सीिाराम ठाकरे 
एतस्टेशन म ंबई नं. २८ 
 

प्रकाशक, 
शत्रबक णवष्ट्िु परचुरे, 

बलवन्त प स्तक िाण्डार 
हर्रर्ावं, म ंबई नं. ४ 

 
 

म द्रक, 
कृष्ट्िार्ी नारायि सापळे, 
रामकृष्ट्ि हप्र. पे्रस, ज डेतस हबक्ल्डंर्, 
हत्रि वनरोड, म ंबई ४ 
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द सऱ्या आवृत्तीचे 
 

प्रास्िाणवक बोल 
 

माझे नाट्याहिनय–क शल हदवरं्त स्नेही णवठोबा झावबा याचं्या हजव्हाळ्याच्या खटपटीने,त्याचं्या 
णचत्तरंर्न नाट्य समार्ाने हे नाटक म ंबअी शहरात प्रथम िा.५ माचु सन १९३९ रोजी सकाळी ९ वाजता 
रॉयल ऑपेरा हथएटरात रंर्िमूीवर आिले. 
 

यापूवी सन १९३३ साली डेक्कन स्पाक्सु नाट्यसंस्थेने या र्द्य नाहटकेच्या दोनच अंकाचा पहहला 
रंर्ी प्रयोर् खानदेशातल्या फैजपूर म क्कामी केला होता.या प्रयोर्ाच्या प्रसंर्ी तेथे घडलेली एक घटना नमूद 
करून ठेवण्यासारखी आहे.त्या वेळी यावल येथे माझे स्नेही रावसाहेब रामचंद्र हणर णमरर्कर 
बी.ए.,एल्एल्,बी.सबजज्ज असल्याम ळे तेथल्या सवु वकीलमण्डळाचा हन ततर सरकारी अहधकाऱ्याचंा 
माझा स्नेह जमला,अथात टाकलेलं पोर नाटकाच्या पहहल्या मंर्ल प्रयोर्ाला येण्याचे मी सर्ळ्याना 
हनमंत्रि हदले.हमरजकरहह सवु अहधकारी हन वकील मंडळी अर्त्याने आली.थेटरहह हचक्कार 
िरले,स्त्रीवर्हुह बराच आला होता.पडदा वर रे्ला.प्रयोर् एकसारखा रंर्ंत रे्ला,पे्रक्षकानी फार वाहवा 
केली. 
 

प्रयोर् संपल्यानंतर हनमंहत्रत पाह िे मंडळीना चहापान देण्याची र्डबड चालली असताना,र्ावातले 
चारपाचं लोक जमलेल्या एक दोन वहकलाना ख िा करून बाहेर घेअून रे्ले.आस्ते आस्ते सर्ळेच वकील 
थेटराबाहेर कसल्यातरी र्ंिीर चचेत र् ंतल्यासारखे हदसले,मामलतदार म नसफ रहजस्रार एवढ्ाच 
मंडळीशी मी बोलत बसलो,बाहेर काय िानर्ड चालली आहे,याचा आम्हाला काही अंदाजच लारे् 
ना.तेथल्या घोळतयात लवकरच फैजपूरचे फौजदारहह सामील झालेले हदसले,थोड्ाच वेळाने ‘चला चला 
हनघा’ असा बाहेरच्या वकील मंडळींचा हनरोप येताचं,हमरजकराहद अहधकारी मंडळी उठली आहि 
सर्ळेजि लॉरीत बसून आमचा हनरोप घेऊन परत यावलला रे्ले. 
 

द सरे हदवशी रहववारी द पारी २ च्या स माराला यावलहून हमरजकराचें तातंडीचे पत्र घेऊन एक 
तसम मोटार घेऊन मला यावलला नेण्यासाठी आला.‘पत्रदेखत हनघून यावे’ एवढाच मजकूर त्या हचठ्ठीत 
होता. 
 

यावलला पोहोचताचं एका शृरं्ारलेल्या सावुजहनक हदवािखान्यात माझा प्रवशे 
झाला.अहधकारी,वकील मंडळी आहि नार्रीक तेथे थाटाने बसले होते.पानस पारीची तबके,अत्तर 
र् लाब,हार त रे वरै्रे थाट होता.सवांच्या वतीने म नसफ हमरजकर यानी माझे स्वार्त करून एका प्रम ख 
हठकािी बसवले,शजेारीच मसूरकर महाराजाचं्या संप्रदायातले एक संन्याशी बसले होते.हे काय प्रकरि 
आहे,याची मला काही अटकळच होईना! 
 

तततयात एक नवहववाहहत जोडपे हदवािखान्यात आले.“हा,ंपडा आधी याचं्या पायां” असे 
संन्यासीब वानी स चहवताचं,त्या वधूवरानंी माझ्या पायावंर आपापली मस्तके ठेवली.सन्यासी म्हिाले.– 
“ठाकरेसाहेब,हा आपल्या टाकलेलं पोर नाटकाच्या प्रयोर्ाचा श िमंर्ल पहरिाम;द्या वधूवराला 
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आशीवाद.” मी आशीवाद हदला;पि अचंब्यात पडलो,नंतर पानस पारी अत्तर र् लाब हार त रे समारंि 
आटोपल्यावर,जमलेल्या मंडळीनी सर्ळा ख लासा केला.तो असा॰– 
 

फैजप रातल्या िावसार समाजातली एक अहववाहहत तरूिी र्रोदर असल्याचे उघडकीला 
आले.जमातीत चचा हचहकत्सा चालू झाली.म लीला घराबाहेर काढली नाही तर बापावर बहहष्ट्कार 
घालण्याच्या जमात-पचंाचं्या धमतया चालू झाल्या,एका िावसार तरूिाने हधटाईने प ढे येऊन,‘माझे हतचे 
जमले आहे,माझ्यापासूनच ती र्िवुहत आहे,आमचे ल!न लाऊन टाका हन तंटा हमटवा’ असे सर्ळ्याना 
प कारून साहंर्तले.पि नाक्षर हन अडािी जर्ात-प ढाऱ्याना ते पटे ना.म लीला आधी घराबाहेर घालवा.मर् 
प ढचे प ढे,एवढाच त्याचंा हट्ट,तेवढ्ात तेथला एक तरूि म सलमान र् ंडहह प ढे झाला आहि म्हिू लार्ला 
की त्या तरूिीचा हन त्याचा संबधं आहे.ती घराबाहेर पडताचं हनका लावायला तो तयार आहे.फैजपूरच्या 
म सलमान मंडळीनीहह तसा जोर धरला.म लीचा बाप र्ारं्रून रे्ला,पचंाच्या कटकटीला कंटाळून त्याने 
अखेर त्या म लीला घराबाहेर हाकलली.चटकन त्या िावसार तरूिाने हतला आपल्या घरी नेऊन ठेवली. 
 

‘घराबाहेर घालवा’ असा हनकाल देऊन पचंमंडळींतले चार पाच तसम,तापलेले डोके थंड 
करण्यासाठी,टाकलेलं पोर नाटकाचा प्रयोर् पहायला थेटरात हपठावर बसले.नाटक पहाताचं त्याचें माथे 
ताळ्यावर आले.आपि केली ती मोठी घोडचूक केली.महापाप केले.आता ते हनस्तरायचे कसे? ते अर्दी 
बेचैन झाले.थेटरात यावल ताल तयातले सर्ळेच मोठमोठे वकील आयतेच आलेले पाहून,त्या पचंानी 
आपली िानर्ड त्यानंा साहंर्तली हन हे पाप कसे हनस्तरायचे,याचा सल्ला हवचारला.वहकलानीप्रथम 
फौजदाराची मदत घेऊन त्या तरूि जोडप्याला आपल्या ताब्यातं घेतले आहि पंचासह सर्ळेजि 
मोटारलॉरीत बसून यावलला रे्ले.तेथे मसूरकर संन्यासी आहि ततर यावलकर शास्त्रीमंडळींचा सल्ला 
घेऊन त्या जोडप्याचे सावुजहनक खचाने आहि थाटाने सकाळीं ९ वाजता ं वैहदक हवधीनें ल!न लाऊन 
टाकले आहि नाट्यप्रयोर्ाच्या पहरिामाचे श्रेय जाहीर रीतीने स्वीकारण्यासाठी मला तेथेबोलावनू 
नेले.मला केवढा आनंद झाला असेल? माझ्या डोळ्यातूंन घळघळा आसवें वाहू लार्ली! ज्या मंडळीनी हे 
कायु घडवनू आिले,त्या सवांच्या पायावंर मस्तक ठेवण्याच्या हनियाने मी उठलो.पि मसूरकर ब वाना 
प्रिाम केला म्हिजे आम्हा सर्ळ्याना तो हमळाला,असा प कारा झाल्याम ळे मी त्या संन्यासी महाराजाच्या 
चरिावंर मस्तक ठेवले.टाकलेलं पोर नाटकाच्या पहहल्याच जाहीर प्रयोर्ाचा हा असा तहतहास घडलेला 
आहे. 
 

हचत्तरंजन नाट्यसमाजाने पधंरा-वीस प्रयोर् केल्यानंतर,लालबार् परळचे काही हौशी तलब 
मधूनमधून दामोधर हॉलमध्ये याचे प्रयोर् नेहमीच करीत असतात.मार्ासलेल्या पि महत्वाकाकं्षी 
समाजातंल्या नाट्यपे्रमी मंडळीना किासारख्या धन धुराच्या चहरत्राची हवशषे चटक लार्ावी,हे साहजीकच 
आहे.मराठी रंर्िमूीला मत्यु पथृ्वीवरून स्वर्ीय ऐश्वयाचे आनंदसाम्राज्य देण्यासाठी आपल्या कलावतं 
जीवनाचे पापड िाजिाऱ्या पाढंरपेशा शहरी शहाण्यानंी काय म्हिून या नाटकाची दखल घ्यावी? त्यात 
पाहिमात्य तसबनी तंत्र नाही हकवा शॉचे मंत्रहह नाहीत.परशरामपतंी विेीसंहार नाटकाच्या घाटिीवर 
हलहहलेले ज न्या हदमाखाचे हे नाटक! तशात ते ठाकऱ्याचें! असिार काय त्यात हशव्याहंशवाय आिखी? 
श द्ध साक्त्वक पहवत्र ओव्याचेंच आमरि स स्कारे सोडीत जर्िाऱ्या शहरी हन संिावीत नाट्योत्कष-ु
साधकाना या नाटकात काही राम हदसला नाही,तरी हर्रि र्ावातल्या बह जनसामाजातल्या िहर्नी 
बाधंवाना माझ्या टाकलेल्या पोराने चारं्लीच चटक लावली आहे,यातच मी धन्यता मानतो.त्याचं्याच 
हवचार-क्रातंीसाठी मूळ मी हे हलहहले. 
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बलवन्ि गं्रथ भाण्डाराचे मालक स्नेही महाशय परचुरे यानी स्वयंस्फूतीने या द सऱ्या प्रकाशनाचे 
कायु आंर्ावर घेतले,याबद्दल मी त्याचंा खरोखरच फार आिारी आहे. 
 
जोशी हबक्ल्डंर्, रानडे रोड एतसटेन्शन, महाराष्ट्राचा नम्र सेवक, 
म ंबई २८. केशव सीिाराम ठाकरे 
ता. १ ऑर्स्ट सन १९४९.  
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पणहलया आवृत्तीची प्रस्िावना 
 

महािारत महाकाव्याचा हचहकत्सक स्वाध्याय करीत असताना,त्यातल्या किाच्या िहूमकेने मला 
चटका लावला होता.तशातच सन १९३॰ सालीं कजुत (हज.क लाबा) म क्कामी महाराष्ट्र नाटक मण्डळीचा 
कै.हशवरामपंत पराजंपेकृत पणहला पांडव नामक नाटकाचा प्रयोर् पहाण्याची संहध लािली.किासारख्या 
उदारचहरत प रुषोत्तमाचे कथानक आहि हशवरामपतं पराजंप्यासारखा तकुक शल रसाळ लेखक! फार मौज 
अन िवायला हमळाले,अशा आशनेे मी नाटकाला रे्लो,पि– 
 

हनराशनेे हन संतापाने घरी परत आलो.तततया अकुट ‘िटो’ वृत्तीने किचुहरत्राची हवटंबना 
हशवरामपतंासारख्या स्वाहिमानी हन स्वदेशाहिमानी मािसाला करवली तरी कशी? याचा अजूनहह मला 
अचंबाच वाटत आहे.‘मला कोिीिरी क्षणत्रय महिा हो’असे प्रत्येकाला आळवीत रडिारा आहि अहिमन्यूचे 
ितू पाहताच िेदरून बोबडी वळलेला कि ुमहािारतात तरी खास आढळिार नाही.मर् असला रडका 
िेदरट किु कल्पनेच्या क ं चल्याने रंर्वण्यात,लेखकाला कोित्या चळवळीवर काळ्या शाईचे हशन्तोडे 
उडवायचे होते,हे महाराष्ट्र नाटक मण्डळीच्या धादंरट बावळट चालकानंा जरी समजले नाही,तरी 
जाित्यानी त्या हटर्लीचा वा बदनामीचा ठाव तेव्हाच घेतला होता.या बदनामीच्या हनषेधाथु प्रस्त त 
नाटकात किाच्या तोण्डी मी घातलेले उद्र्ार,ख द्द नाटकात यो!य स्थळ न हमळाल्याम ळे,मी 
बाजूलाकाढून ठेवलं होते.ते याच हठकािी उमटून ठेवण्याची संहध मी साधीत आहे. 
 

किु–मला पहहला पाण्डव ठरहवण्याचा उपद्याप करिारे काही पक्ण्डत माझ्या बीजश द्धीच ंसंशोधन 
करण्याच्या हदमाखानं,मी माझ्या हीन क लाबद्दल फार खंहत करीत असतो,लाजेनं व्याकूळ होत 
असतो,मनातल्या मनात झ रत असतो,रात्रन् हदवस एकातंी रडत असतो,अशा बदनामीची नाटकं 
रंर्वण्यात दंर् असल्याचं माझ्या कानी आलं आहे.पाण्डवपक्षपाती िाटाचंा हा कट मी ओळखून 
आहे.असल्या महतमन्दाना या किाच्या चाहरत्र्याचा हन आत्महवश्वासाच्या कमाविीचा रहतमात्र ठाव 
उमर्लेला नाही,ततकंच मानून मी हतकडं द लुक्ष करीत असतो.डबतयातंल्या बेडकानी महासार्रातल्या 
देवमाशाच्या चाहरत्राची कहािी सारं्ण्याच ं धाडस करू नये आहि परोपजीवी बाडंर् ळानी स्वयंप्रिावी 
प रूषाच्या पौरूषत्वाचा ठाव घेण्याचा हदमाख हमरव ूनये.” 
 

‘पहहला पाण्डव’ नाटकाची िाषा हन रचना नीट पाहहली तर मात्र असे स्पष्ट हदसते की काळकते 
पराजंपे याचं्या नावाचा द रूपयोर् करून अनेक अलबत्या र्लबत्यालेखकानी हे िारूड महाराष्ट्र नाटक 
मण्डळीच्या र्ळ्यात बाधंले आहि त्या वेंधळ्यानंी कै.हशवरामपंताची ही ढोबळ बदनामी हदनहदक्कत 
रंर्िमूीवर नाचवली. 
 

टाकलेलं पोर या नाटकात अपत्यहत्त्येचा प्रश्न तर प्रधान आहेच आहे.पि त्याहहपेक्षा,मार्ासलेल्या 
हन पददहलत समाजातील स्वाहिमानी उद्धारकाना आत्मोन्नतीचे हशखर र्ाठण्यासाठी कसकसल्या 
सामाहजक हवकल्पाना हन अडचिींना तोंड देऊन आपला मार् ुआक्रमावा लार्तो,याचे दृश्य रंर्वण्याचा 
किाच्या मूळ कथेन सार मी प्रामाहिक प्रयत्न केला आहे. 
 

हहन्द जनाचंी सामाहजक आचारहवचारक्राक्न्त आज हवसाव्या शतकाच्या मदैानावर येऊन 
थडकली,तरी अपत्यहत्त्येच्या पापाला बसावा तसा आळा अजून बसत नाही.क मारी हन हवधवा याना 
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फ सलावनू फशी पाडिारे,ततकेच नव्हे तर तं.हप.कोडाच्या ३१२ कलमान्वयें त्याना फासावरहह 
लटकवायला कारि होिारे नराधम हबनशतु हबनबोिाट मोकळे हन नामाहनराळेच राहतात आहि त्या 
अिार्िी जन्मठेपीची हकवा म दतबन्द सततमज रीच्या हशके्षला जाऊन मािसातूंन उठतात.या 
अन्यायाहवरूद्ध णवधीणनषेध नाहटकेने मी हहन्द मत जार्ृत करण्याचा अट्टहास केलेला आहेच.प्रस्त त 
नाटकाने अपत्यहत्त्येच्या पापाबद्दल ख द्द हस्त्रयाचंीच हवचारक्राहंत करण्याचा यत्न केला आहे.तो हकतपत 
साधला आहे,हे रहसकानीच ठरवलेले बरे. 
 

पहहल्या अंकाचा पहहलाच प्रवशे कै.परश रामपतं र्ोडबोले याचं्या स प्रहसद्ध मऱ्हाठी ‘विेीसंहार’ 
नाटकातंल्या एका उत्तम प्रवशेाची स धारलेली आवृत्तीच असल्याम ळे त्याचें काही श्लोक हन आया मी 
जशाच्या तशाच नकलल्या आहेत,हे कृतज्ञपिे सारं्िे अर्त्याचे आहे.विेीसंहारासारखी ज नी नाटके आता 
रंर्िमूीला कायमची म कल्याम ळे,ज ने ते सारे सोने न मानिाऱ्या आध हनकाना ज न्यातहह काही सोने 
असते,एवढेच या प्रवशेाने मला दाखवायचे आहे. 
 
म ंबई सवांचा नम्र सेवक, 
ता. ५ माचु १९३९ केशव सीिाराम ठाकरे. 
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टाकलेलं पोर 
 
अंक १ ला] [प्रवेश १ ला 
 

[स्थळ,ब्स्थणि वपात्रें:सम्राट द योधनाचे हशबीर,द्रोिाचायांचा वध झालेला आहे.नवीन सेनापतीच्या 
हनवडि कीचा प्रश्न.द योधन व शल्य बोलत प्रवशे करतात.] 
 

शलय:जयघोष चालले आहेत! पाण्डवाचं्या छाविीत जयघोष चालले आहेत! द्रोिाचायांच्या अधमु 
वधाची शरम वाटण्याऐवजी,याना जयघोष स चतात अं? राजा,िीष्ट्माचायु आहि द्रोिाचायु 
याचं्यासारखे,तै्रलोतयाला िारी,असे आपले दोन सेनापहत पाण्डवाचं्या कपटनीतीला बळी पडले.आम्ही 
य द्धधमाचे हनयम कडकडीत पाळावे आहि या पाण्डवानंी मात्र हवी ती कपटयोजना करावी? 
 

दुयोधन:शल्या,श्रीकृष्ट्ि यादवासारखा मसलती म त्सद्दी,पाण्डवाचं्या िल्याब ऱ्या वतुनाचा जोंवर 
प रस्कार आहे तोंवर त्याचं्याकडून धमुय द्धाची अपेक्षा करि ंच कीचं आहे. 
 

शलय :य हधहष्ठरासारख्या सत्यव्रत महात्म्यानंस द्धा,धडधडीत खोटं बोलून आपल्या शीलावर 
रखरखीत हनखारे ओतावे? छे! आता वाकड्ा दाराला वाकडी मेढ ठोकल्याहशवाय र्त्यन्तरच नाही. 
 

दुयो :शल्या,तंू पाण्डवाचंा मामा;तेव्हा क्षात्रधमाच्या तोण्डाला कोळसे फासिाऱ्या त झ्या िाच्याचंी 
ही दर्लबाजी पाहून,कौरवाचंा प रस्कार केल्याबद्दल त ला थोडेतरी समाधान वाटत असेल खास! 
 

शलय :राजा,या घडीचा प्रश्न हा नव्हे.प्रश्न ततकाच आहे कीं श्रीकृष्ट्ि यादवाच्या मसलतीनं कपटी 
डावपेच लढविाऱ्या पाण्डवाशंी आम्ही सरळ धमुय द्धाचा सामना द्यावा,का शठ्यप्रहत शाठ्यम् चे टोले 
लर्ावनू,खोट्याच्या कपाळी क ऱ्हाडीचा घाव घालावा? 
 

दुयो :शल्या,कपटनीतीनं हमळिारा हवजय या द योधनाला म ळींच नको,य द्धाला तोंड लार्लं कीं 
यशापयशाच्या प्रश्नाला काही महत्त्वच उरत नाही.क्षात्रधमान सारकोि कसा न् हकती कसोशीनं 
लढला,यातंच श्रेयाच ं सारं महत्त्व आहे.साऱ्या कौरवाचंा संहार झाला,तरी या श्रेयाला पारखे होण्याची 
माझी म ळींच तच्छा नाही.आधींच व्यासासारख्या पोटाळ पहंडतानंा हाताशीं धरून,यादव कृष्ट्िानं 
कौरवाहंवरूद्ध लोकमताची आर् चारं्लीच िडकावनू ठेवली आहे. 
 

शलय:या सर्ळ्या क्षहत्रय-संहाराला हाच नाटतया कारि आहे.दािे टाकून कोम्बडे झ ंजवायची 
याला फार खोड;प न्हा आपि मात्र नामाहनराळा! पाण्डवानंी देव देव म्हिून याचा उदोउदो करावा आहि या 
पाताळयंत्री डोम्बाऱ्याने,लोकमताच्या ि लि लाविीवर,स्वतःच ं माहात्म्य थाटून घ्यावं,असा हा 
साट्यालोट्याचा कारखाना आहे. 
 

दुयो :पाण्डवानी आहि लोकानंी माजवलेलं कृष्ट्िाचं हे स्तोम,आम्ही कौरवानंी कधीच मान्य केलं 
नाही;म्हिून आमच्यावर त्यानी लोकमताची क त्रीं ि कंायला सोडली.सत्याच्या न् धमाच्या वल्र्ना 
थकल्यावर,“स्वराज्य आमचा जन्महसद्ध हक्क;त्यासाठी हे महाय द्ध” अशी नवीन हाकाटी आता चालली 
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आहे.वास्तहवक शल्या,पाण्डव जन्मापूवीच पण्ड राजानं राज्यसंन्यास करून वनवास पत्करला.हे क क्न्तप त्र 
पाण्डव हनयोर्ाची सन्तहत.यानंा राज्यावर हक्क सारं्ताचं येतो कसा? तरीही आमच्या हवरोधानंा न 
ज मानता,ंधृतराष्ट्र महाराजानंी यानंा खाण्डवप्रस्थाच्या राज्याची देिर्ी देऊन,आपलं बन्ध पे्रम व्यतत केलं 
आहि याचं्या खऱ्याखोट्या जन्महसद्ध स्वराज्याची तक्रार हमटवली.यादव कृष्ट्िाच्या िर्वतंाकडून याबद्दल 
च कूनस द्धा आम्हाला द वा हमळाला नाही.आमच्या मेहरबानीची ही देिर्ी,त्यानंी हक्काच्या सदरात 
खेचली,चोर तर चोर आहि वर हशरजोर! 
 

शलय:फ कटाफाकट हमळालेलं ते स्वराज्य त्या ज र्ारी धमानं ज र्ारातं पिाला लावनू दोनदा ं
र्मावलं. 
 

दुयो :तरीहह प न्हा तोण्ड वर करून आमच्याशी तण्टा आहेच,या िेकडानंा ज र्ार खेळण्याची तर 
मोठी आर्,पि प्रहतपक्षावर मात करण्याच्या अकलेचा प रा खडखडाट! स्वराज्य आहि सवुस्व ज र्ारीत 
पिाला लाविाऱ्या माथेहफरू ज र्ाऱ्याचं्या धमुहनष्ठेची आहि राजकारिी अकलेची फतत कृष्ट्िपंथी मूढानंीच 
तारीफ करावी! 
 

शलय:स्वतःच्या व्यसनापायीं राज्याच्या न् प्रजेचा,खाजर्ी मालमते्तसारखा हवक्री करिाऱ्या 
पाण्डवाचंा हा ज र्ार िारतीय नृपनीतीच्या कल्पनेला कीड लावल्याहशवाय राहिार नाही.पि राजा,हव्या 
त्या वाममार्ांनी त झे दोन सेनापहत पाण्डवानंी ठार केले.तरी सैतानावर सैतान सोडण्याची ब हद्ध त ला होत 
नाही,त झं धोरि च कत आहे. 
 

दुयो :ते कसं काय? 
 

शलय:बापाच्या अधमु वधानं नखहशखान्त खवळलेल्या अश्वत्थाम्याला डावलून,किासारख्या 
सूतप त्राला कौरवाचंा सेनानी करण्याचा त झा हवचारस्पष्टोततीची क्षमा कर–मला चत राईचा हदसत नाही. 
 

दुयो :चत राईचा हदसत नाही? 
 

शलय:म ळींच नाहीं,पाण्डवानंीं द्रोिाचायाचंा कपटानं घात करताचं त्या खवळलेल्या अश्वत्थाम्यानं 
नारायिास्त्र सोडून,पाचंाळाचंी केवढी दािादाि उडवनू हदली,ते तू प्रत्यक्ष पाहहलंस ना? पाण्डववधाच्या 
हतरहमरीनं िडकलेल्या त्याच्या त्वषेा!नीत,सेनाहनपदाच्या उते्तजनाच ंतेल ओतण्याचा धोरिीपिा अजूनही 
दाखवशील, तर उद्याचा सूयु अस्ताला जाण्यापूवीच,ही वस न्धरा हनःपाण्डवी झालेली पाहाशील. 
 

दुयो :शल्या,स्वाथी हजव्हाळ्याच्या चकमकीनं चेतलेला क्रोधाक्!न,नवपहरित दाम्पत्याच्या 
कामा!नीसारखाच अल्पप्रिावी असतो.अस्त्रसार्र द्रोिाचायांचा प त्र–वीरमहि अश्वत्थामा–हकतीहह 
पराक्रमी असला,तरी त्याची आजची सन्ताप–सौदाहमनी हपतृवधाच्या स्वाथी हतडकेनं कडाडली 
असल्याम ळं हतच्या या तात्प रत्या न् तात्कालीक कडकडाटावर िाळून आपलं िार्िार नाही.हशवाय 
शल्य,आिखीहह थोडा हवचार करशील,तर सेनानीपदासाठीं केलेल्या किाच्या योजनेच ं महत्त्व त ला 
तेव्हाच पटेल. 
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शलय:राजा,िीष्ट्मद्रोिाच्या पाण्डव–पक्षपाताबद्दल त ला काही शकंा आली की काय? 
 

दुयो :तशी शकंा आली तर मला आलीच आहे;पि हवशषेतः द्रोिाचायु झाले काय,हकवा 
अश्वत्थामा झाला काय.त्यानंीं बा ात्कारी जरी क्षहत्रयाचा पेषा पत्करला असला,तरी त्याच्या 
आवरिाखाली त्याचंी ब्राह्मिी हपण्डप्रकृहत धमधमत आहे,ही र्ोष्ट नजरेआड करून मला िार्िार 
नाही.मूळचा स्विाव स टत नाही म्हितात,ते अक्षरशः खरं आहे,प त्रवधाच्या न सत्या बातमीनं आचायांचं 
अंतःकरि शोकमोहानं व्याकूळ होताचं,तात्काळ त्यानी कडव्या क्षात्रधमाचा न् शस्त्राचा संन्यास 
करून.बाह्मिस्विावाला शोिेसा मनाचा मवाळपिाच अखेर स्वीकारला ना? 
 

शलय:होय.ही र्ोष्ट मला पटली.पि अश्वत्थाम्यानं मात्र आपला क्रोधा!नी िडकवनू क्षात्रतेजाची 
बजू राखली ना? मर् त्याच्या त्या तेजस्वी संतापाचा फायदा तू घेऊ नयेस? 
 

दुयो :संताप? मद्रराज,ब्राह्मिाचा सन्ताप नेहमी स्वाथी न् बहहम ुख असतो;क्षहत्रयापं्रमाि ंव्यापक न् 
अन्तम ुख नसतो.त्याचं्या स्वाथाची िकू िार्ली की सन्तापाची आर् शमलीच! मर् त्यानंा कोित्याहह 
कायाच ंमहत्त्वच वाटत नाही.अशा वृत्तीच्या अश्वत्थाम्यापेक्षा आज सतत तेरा वषें कौरवाशंी हबनतोड हनष्ठेनं 
वार्िाऱ्या महारथी किाची सेनानीपदासाठीं मी केलेली योजनाच दूरदशीपिाची आहे,असं नाही का त ला 
वाटत? शल्या– 
 

हा प्राकृि पुरुष नव्हे सांगावें काय मया िुला कणवला । 
किाच्या िेर्ें बहु वीरांकरवीं स्वगवु टाकणवला॥१ ॥ 

 
[खवळलेला अश्वत्थामा प्रवशे करतो.] 

 
अश्वत्थामा:राजा,किासारख्या सूतप त्राला राजहनष्ठेचं प्रशसंापत्र देऊन तू केवळ माझाच नव्हे,तर 

माझ्या स्वर्ुवासी हपत्याचाहह घोर अपमान व्यतत करीत आहेस.अरेरे! कौरवाचं्या हमठाला जार्ून,रे्ल्या 
पाचं हदवसात,माझ्या हपत्यानं पाचंालसेनेला दे माय धरिी ठाय केलं आहि अखेर-अखेर-कृतघ्न 
राजा,श्रीकृष्ट्िाच्या कपटनीतीनं त्याचंा अधमुवध स द्धा झाला,तरीही आमच्या राजहनष्ठेची त ला शकंाच अं? 
हधःकार असो या कौरवाचं्या क्ष द्र मनोवृत्तीला! 
 

दुयो :अश्वत्थामन् परमपूज्य द्रोिाचायांच्या अधमु वधानं माझ्या हृदयांत पाण्डव-हनःपाताचा केवढा 
ज्वालाम खी िडकलेला आहे,याची त ला कल्पना करून देण्यासाठीं,मला माझं हृदयच फाडून दाखवावं 
लारे्ल! र् रूप त्राच्या सेनाहनपदाच्या लायकीची या दयोधनाला स्वप्नातस द्धा कधी शकंा आलेली नाही 
आहि याप ढं ती कधीं येिारहह नाही.कौरवेश्वराच्या सावुिौम सामथ्याच्या 
प्रिावळींत,कि,ुशल्य,अश्वत्थाम्यासारखे अनेक रथी महारथी आपल्या दैहदप्यमान् तेजानं चमकत 
आहेत,या एकाच आत्महवश्वासाच्या जोरावर मी या िारतीय महाय द्धाच्या सम द्र-मन्थनाला हात घातला 
आहे.र् रुबन्धो,हपतृवधाच्या सन्तापानंच कौरवावंर क्ष द्र मनोवृत्तीचा आरोप करायला त झी हववेकब द्धी या 
घडीला धजली म्हिायला काही हरकत नाहीं. 
 

अश्व :का ंधजंू नये? राजा,का ंधजंू नये? अरे– 
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प्रायोपणवि गुरु द्रोि । असिां केलें  मौणलखण्डि । 
कोण्ही न केलें  त्याचें वारि । णधःकार णधःकार सवांिें॥१ ॥ 
सवांसमक्ष क्र र शहसन । करूणन चाणलला धृियुन्म । 
सुखें कणरिसा णशणबरा गमन । कैसें िुमहां पाहावलें॥२ ॥ 

 
कौरवेश्वरा,त झ्या डोळ्यासमोर हा प्रकार घडावा? छान-छान,फार छान र् रुिक्तत दाखवलीस? 

 
[कि ुप्रवशे करतो] 

 
किु:यातं र् रुिततीचा प्रश्नच क ठं आला? िारतीय महाय द्धाचा सेनापतीच हजथं शस्त्रसंन्यासाला 

प्रवृत्त झाला हतथं ततरानंीं काय करावं? 
 

अश्व :काय करावं? लाज वाटत नाही हा प्रश्न हवचारायला? 
 

किु:खऱ्या र्ोष्टी उघड बोलायला लाज कसली? र् रूनं आपलं क्षात्रधमाच ं र् रुत्त्व 
लाथाडून,साध्यास ध्या संसाऱ्यालाच शोिेल,अशा ब्राह्मिी हृदयाच ंलघ त्त्व ऐनप्रसंर्ीं प्रर्ट केलं,तर त्या 
अवसानघाताबद्दल जबाबदार कोि? अथात् ज्याचा तो! िारतीय महाय द्धाचे म काबले,मोहाच्या हकहचत् 
झळीनं हवतळिाऱ्या साहत्त्वक ब्राह्मिी हपण्डासाठीं खास नव्हतं! 
 

अश्व :ब्राह्मि मनोवृत्तीची हनन्दा? राजा ही मला क्षििरस द्धा ंसहन होिार नाही. 
 

किु:क्षात्रधमाच ं िाडोत्री कवच फेकून देऊन हातीं दिसुहमधा घे,म्हिजे त झ्या जन्मजात 
ब्राह्मण्याकडे ढ ंकून पाहाण्याचीस द्धा ंआम्हालंा जरूर पडिार नाही.पि हमजास क्षहत्रयाची आहि करिी 
ब्राह्मिाची,या सरडेशाहीनं महाय द्धाचा झाला ततका हवचका आता ंप रे झाला. 
 

अश्व:काय? महाय द्धाचा हवचका आम्हीं केला? 
 

किु:तंू नाही त झ्या बापानं केला,पाचं हदवस झ ंजला,पि एक पाण्डवस द्धा ंठार मारता आला नाहीं! 
म्हिे शापादहप शरादहप! 
 

अश्व :हरामखोरा,माझ्या बापाची हनन्दा? कल्पान्त करीन.राजा,या किाच्या टकळीला लर्ाम 
घाल. 
 

दुयो :अंर्राज,ितूकाळाच्या र्ोष्टींचा नसता हवतण्डवाद कशाला? िहवष्ट्यकाळाकडे नजर देऊनच 
वतुमानकाळाचें कतुव्य आपल्याला चोख बजावलं पाहहजे. 
 

शलय :म्हिूनच मी म्हितो,राजा,तातवधानं असो हकवा कशानंहह असो,अश्वत्थाम्याच्या या प्रक्ष ब्ध 
शौयुसार्राचा आत्ताचं सद पयोर् करून घे.यातंच त झ्या संर्रक शलतेची हसद्धी आहे.द्रोिाचायांच्या मार्ं 
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कौरव सैन्याचं आहधपत्य आपल्या हशरावर घ्यायला,अश्वत्थामाच सवुतोपरी यो!य आहे.हनःपाण्डवी पथृ्वी 
करायला या योजनेसारखं द सरं अस्त्र नाही. 
 

अश्व :अलबत्,राजा या महासंग्रामाचा िार तंू माझ्यावर टाक,म्हिजे– 
 

रार्ा आर्णच अ–केशव । णत्रभुवन करीन अपाण्डव । 
सोमक पांचाळांचं नांव । शेषमात्र राहील॥१ ॥ 
दाऊणनया शौयधुाटी । महावीरांचीया थाटी । 
संपवीन संग्राम गोिी । आणर् सवांसमक्ष॥२ ॥ 

 
पािी पाण्डवानंो– 
 

ज्या ज्या शस्त्रधरीं िुमही नृपशंुनीं दुष्ट्कमु आरंणभलें  । 
केलें  वा अनुमोणदलें  दुरुणनयां दोषास या पाणहलें  । 
त्यांचीं भीम-णकरीशट-कृष्ट्ि-सकटां काढोणन मांसें पहा । 
देिों मी सकळां णदशांस बणळ हें मत्कमु आिां सहा॥१ ॥ 

 
किु:वाहवा-वाहवा! केवढा हा ब्राह्मिी वल्र्नाचंा र्डर्डाट! ब्राह्मिाचं ं सारं शौयु त्याचं्या 

हजिलीच्या पटट्यातं साठंवलेलं असतं म्हितात ते काही खोटे नाही!बापाला जे पाचं हदवसात साधलं 
नाही ते हे हचरंजीव एका हदवसात करून दाखविार! ब्राह्मिी धमानं असले म काबले पार पडते तर 
क्षात्रधमाचा जन्मच कशाला झाला असता? 
 

शलय:नीच क लोत्पन्ना किा,स्वतःच्या पायाखंाली काय जळत आहे तें पहा न् मर् ब्राह्मिाचं्या 
शौयुवीयाची हचहकत्सा कर. 
 

किु:नादान क्षहत्रयच काय ते बोलिाण्ड ब्राह्मिाचं्या आशीवादावर क्षात्र पेषाचा डौल हमरवतात 
आहि क्षात्रवृत्तीचा रंर् चोपडलेले िटजी अखेर ऐन अवसानातं,िर समरारं्िावर,समाधीचा सोहळा साजरा 
करतात. 
 

अश्व :नीच सूतप त्रा,अधमाधमा,त झ्यासारख्या रथकार क लोत्पन्नाला तरी क्षात्रवृत्रीची एवढी 
हमजास कशानं आली? 
 

किु:स्विावजन्य र् िकमाच्या प ण्याईनं समजलास? 
 

अश्व :श द्राहतश द्र रथकाराला कसली आली र् िकमाची प ण्याई? 
 

दुयो :आचायुप त्राला असलं हवधान म ळींच शोित नाही.तै्रवर्भिकाचं्या र् िकमाच्या सनदा 
ब्राह्मिाकंडून घ्यायच्या नसतात;त्या स्विावजन्यच असतात.म्हिूनच आचायु जन्मानं ब्राह्मि होते तरी 
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कमानं क्षहत्रय म्हिूनच धारातीथी मोक्षाला रे्ले ना? अंर्राज किाच्या क्षात्र पराक्रमाचा हजवन्त तहतहास 
साऱ्या जर्ाचे डोळे हदपहवत असतां,त्याला सूतप त्र म्हिून हहिवण्यात अथु काय? 
 

किु:राजा,अश्वत्थाम्यानं सूतप त्र म्हिून माझा मोठा सन्मान केला,असं मी समजतों. 
 

स ि शकवा स िपुत्र कोिी िरी असेन मी॥ 
दैवाधीन कुलीं र्न्म,मनगटाधीन पौरुष॥१ ॥ 

 
दुयो :सत्य आहे.मन ष्ट्याचा पराक्रम त्याच्या जन्मावर,जातपातीवर हकवा क ळाच्या लौहककी उच्च-

नीचपिावर म ळीच अवलंबून नसतो. 
 

किु:राजा, वंशक लाची बेर्डी प ण्याई नामदु षण्ढानंा न बोलिाण्ड ब्राह्मिानंा;मला नाहीं.जन्म न् 
क ल या अपघाताच्या र्ोष्टी.असल्या अपघाताचंी महहत,अश्वत्थाम्या,त झ्यासारख्या जन्माहिमानी ब्राह्मिाला 
आहि असल्या िटाब्राह्मिाचं्या पोकळ स्त हतपाठानं फ र्िाऱ्या नामधारी क्षहत्रयाना,मला नाही.या किाचा 
पराक्रम न् त्याच्या क्षात्रचाहरत्र्याची थोरवी,या–या टरारलेल्या मनर्टातं साठंवलेली आहे.क्षहत्रयत्वाची 
लटकी घमेण्ड मारिाऱ्या ब्राह्मिप त्रा,सूतप त्र असा तंू माझा हकतीही उपहास केलास,तरी माझ्या 
सूतक लाचा मला मोठा अहिमान वाटत असतो,हे नीट ध्यानातं ठेव. 
 

शलय :र्दुिाला उकीरड्ाचाच मोठा अहिमान! 
 

अश्व :तसा या सूतप त्राला आपल्या सूतक लाचा वाटत आहे. 
 

किु:का ं वाटंू नये? क लाचा अहिमान नाही,त्या मािसानं जन्मून तरी काय केलं? हशन्दळीच्या 
पोटी यद्दच्छेनं जन्माला येिाऱ्या प रूषानं स द्धां,आपल्या क ळाचा अहिमान धरून,त्याच्या उद्धारासाठी 
आत्मतेजाच्या पराक्रमाने साऱ्या द हनयेचे डोळे हदपवनू टाकले पाहहजेत.दर्लबाजीने व्यवहारातं वरचढ 
बनलेल्या त मच्यासारख्या सत्ताबाजानंीच क लांचा उच्चनीचपिा ठरहवण्याचें कारस्थान केल्याम ळे,लक्षावहध 
समाजाचं्या माि सकीचा उकीरडा होऊन बसला आहे आहि या उकीरड्ावर आपल्या जन्मदत्त 
आत्मस्तोमाचा बाजार थाटिारे र्ब्रचू वास्तवीक “र्ाढव” संजे्ञला हवशषे पात्र समजले पाहहजेत. 
 

अश्व :जाती तशी प ती न् खाि तशी माती,हा सनातन हसद्धान्त,उमुट किा,हवसरंू नकोस. 
 

किु:जन्मप्राप्त थोरवीवर जर्िाऱ्या बड्ा बापाचं्या बड्ा बेट्यासंाठींच हा हसद्धान्त हनघालेला 
आहे;मनर्टाच्या जोरावर स्वतःचा न् स्वक लाचा उद्धार करिाऱ्या आत्मतेजस्वी वीरासंाठीं म ळींच नाही,हें 
तंू पि हवसरंू नकोस.या अहधरथ–राधा–प त्राला अंर्ाहधपहत बनवनू,कौरवेश्वरानं प्याद्याचा फजी 
करण्यापूवीच,स्विावजन्य क्षात्रतेजाच्या जोरावर,द योधनाच्या हवश्वासाचा हकल्ला,या सूतप त्र किानं आधींच 
काबीज केला होता,ही र्ोष्ट नजरेआड करंू नकोस.सूतक लाच्या र्ारर्ोटीत जन्मलेल्या या हहऱ्याला 
उते्तजनाचे पैलू पाडून,पारखी द योधनानं आत्मतेजाचा उजाळा हदला.जन्मप्राप्त श्रेष्ठपिाच्या िाण्डवलावर 
जर्िाऱ्या ब्राह्मि क्षहत्रयानंी,असल्या हहऱ्याच्या तेजाप ढे.आपल्या आत्मस्तोमाची हनशाि ं आता हबनशतु 
खालीं वाकवली पाहहजेत. 
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अश्व :सूयाच्या प्रकाशावर चमकिाऱ्या परप्रकाशी चंद्रानं आत्मतेजाच्या वल्र्ना करंू नये.अशा 
वल्र्नानंा बाचकण्याततकं ब्राह्मिाचं ंब्रह्मतेज आजच काही हहिकस झालेलं नाही. 
 

शलय:आहि क्षहत्रयाचं ंक्षात्रतेज स द्धा हनस्सत्त्व झालेलं नाही. 
 

दुयो :कोिाचंच तेज हहिकस नाही आहि कोिी कोिाच्या तेजाला हहिकस ठरवण्यातं 
शहािपिा नाही.स्वयंि ू पराक्रम आहि लौहककी समज ती याचंा झर्डा मानवी तहतहासाततकाच ज नाट 
हदसतो.किासारखे वीरच काय ते या झर्ड्ाला दाबातं ठेवनू,धोरिी आत्महवश्वासानं स्वक लाचा न् 
स्वराष्ट्राचा उद्धार करतात.उच्चनीचत्वाच्या लौहककी कल्पना स्वयंि ू पराक्रमाच्या हवकासाला दडपून 
टाकतात.केवळ लोकोत्तर मनस्सामथ्याचे धीरवीरच त्या दडपिाला प्रहतकाराची टक्कर मारून,लौहककी 
कल्पनाचंा खोडसाळपिा हसद्ध करतात.असं करताना समथाशीं अहंता करण्याचा प्रसंर् त्याचं्यावर 
प ष्ट्कळदा ं येतो,नाही असं नाही.पि आत्महवश्वासाच्या जोरावर जर्ातं ते आिखी कशाचीच पवा ठेवीत 
नाहीत. 
 

किु:मानीव नीच क ळातं स्वपराक्रमी प रूष जन्माला येऊन,या असल्या वरचढ लोकाचं्या 
मर्रुरपिाला,त्यानंी आपल्या स्वयंि ूकतुबर्ारीचे पायबन्ध वरचेवर ठोकले नसते,तर या घमेण्डानन्दनानीं 
मार्ासलेल्या सवु समाजानंा कृहमकीटकापेक्षाहंह अत्यन्त नीच दशलेा नेऊन हचरडले असते! 
अश्वत्थाम्या,पोट िरण्यासाठी क्षहत्रयाचा पेषा आहि जनतेवर वजन पाडण्यासाठीं ब्राह्मिाची दीक्षा,असली 
द तोण्डी वृहत्त या किाजवळ नाही.मी सूतप त्र आहे आहि स्वयंि ूक्षात्रतेजानं मी साऱ्या सूतक लाचंा उद्वारक 
आहे. 
 

अश्व :खेचराला प ष्ट्कळ शृरं्ारसाज चढहवला म्हिून त्याला काही पंचकल्यािी अबलक घोड्ाची 
पात्रता येत नसते. 
 

शलय:स्वयमेव मृरे्न्द्रता काहंीं हनराळीच असते! 
 

किु:तर–तर! तें काय हवचारायच!ंदोन सेनापतीनीं रे्ल्या पधंरा हदवसातं आपली स्वयमेव 
सृरे्न्द्रता हकती ठिठिीत वठवली,ती सवांनी पाहहलीच आहे.पहहले िीष्ट्माचायु!उघड उघड पाण्डवाचें 
प रस्कते.पि करतात काय हबचारे!अथुस्य प रुषो दासः न्यायानं,नातलाज म्हिून, कौरवाचं्या हमठाला 
कसेबसे जार्ले आहि अखेर वदेान्ती सबबीवर शरपजंरी पडले.द सरे आमचे द्रोिाचायु!त्याचंा थाट काय 
हवचारता!शापादहप शरादहप!पि अखेर शापहह उपयोर्ी पडले नाहीत आहि शरहह कामाला आले 
नाहीत!वृत्ती ब्राह्मिाची न् कृहत क्षहत्रयाची!सासंाहरक मोहाचा एक फटका येताचं,क्षात्रधमु र्डबडला आहि 
पोटासाठीं धन धारी बनलेला ब्राह्मि अखेर दिदुारी बनून हकनाहक क त्र्याच्या मोतानं प्रािाला म कला! 
 

अश्व :राजा,माझ्या स्वर्ुस्थ हपत्याची ततकी बेलर्ाम हनदा मला आता ं म ळींच सहन होिार 
नाही.या त झ्या पाळीव लाडतया क त्र्याच्या तोण्डाला तोण्डबेडी घाल,नाही तर– 
 

किु:नाही तर काय? 
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अश्व :नाहीतर लाथेच्या टोकरीनं टाळतयाची कवची उखडून हातातं देईन. 
 

किु:किाच्या मस्तकावर लाथ? 
 

अश्व :हो हो.किाच्या मस्तकावर लाथ. 
 

किु:(तलवार उपसतो) ब्राह्मिाधमा,तंर्डी छाटून टाकीन.जातीचा ब्राह्मि पडलास,म्हिूनच 
हजवनं्त राहहलास,नाहीतर उिा खापलून ठार केला असता. 
 

अश्व :मूखा,केवळ जातीम ळें  मी त ला अवध्य झालों काय? तर मर् हें घे.ही पहा मी माझी जात 
टाकली.[र्ळ्यातंले जानवे ताडकन् तोडतो.] जातीच्या सबबीवर प्रािदान हमळहवण्याची मला म ळीच 
तच्छा नाही.चल,सामथ्यु असेल तर शस्त्र घेऊन हो सामन्याला तयार.[तरवार उपसतो.]. 
 

किु:जाहतधमाचा संन्यास करिाऱ्या सोंर्ाड्ा क्षहत्रया,य द्धाच्या आवाहनाला पाठ दाखहविारा हा 
कि ुनव्हे.चल,ही घे पहहली सलामी. 
 

[दोघेही तलवारी सरसावनू पहवते्र धरतात.द योधन अश्वथाम्याला आहि शल्य किाला 
आवरून धरतात.] 
 

दुयो :हात आटोपा.आचायुप त्रा–किा,काय हा अहवचार! दोघेहह आपापलीं शसे्त्र 
आवरा.कौरवेश्वराच्या हशहबरातं तरी असली दाडंर्ाई त म्हाला शोित नाही. 
 

अश्व :राजा,या पापाधम र् रुहनन्दकाला पाठीशी घालून,तंू आपल्या ऐश्वयाची हन 
कौरवसाम्राज्याची हानी करून घेत आहेस.सोड तंू मला.या सूताधमाचीं खाण्डोळीं केल्याहशवाय िारतीय 
महाय द्धाची यशश्री त झ्यावर खास िाळिार नाही. 
 

किु:िटी ब द्धीलाच असले तोडरे् छान स चतात.शल्या,यावळेी तरी मला आडव ूनकोस,या नाटकी 
क्षहत्रयाचा शस्त्रास्त्राचा हदमाख हकती फोलकट आहे,याच ंप्रत्यन्तर मी आत्ताचं दाखवतों. 
 

अश्व :अश्वत्थामा नाटकी क्षहत्रय? राजा,सोड माझा हात.या नीचक लीन सूताधमाला नाटकी 
क्षात्रतेजाचा तडाका मला दाखवलाच पाहहजे. 
 

दुयो :अश्वत्थामन् किा,आपापली शसे्त्र आवरून धरा,अशी हा कौरवशे्वर त म्हाला आज्ञा करीत 
आहे. 
 

किु:[तरवार म्यानातं घालून] कौरवेश्वराची आज्ञा हशरसावन्द य.[अश्वत्थाम्यास] राजाच्या 
तच्छेनेंच त ला जीवदान हमळाले! 
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अश्व :असलें  जीवदान मला साफ नको आहे.राजा,किवुध झाल्याहशवाय हा अश्वत्थामा या 
खड र्ाला म ळीच आवरिार नाही.नीच क लोत्पन्नानंा कशाहह अवस्थेत मारलें  तरी पाप नाही.सूतप त्रा हो 
मरिाला तयार! [किाच्या अंर्ावर धावनू जातो.] 
 

शलय:[अश्वत्थाम्याला उदे्दशून] आचायुप त्रा,काय ही दाण्डर्ाई? राजाजे्ञचा अपमान? 
 

अश्व :या सूतप त्रानं माझ्या हपत्याचा केलेला अपमान राजाला खपतो. 
 

शलय:म्हिून तंू राजाजे्ञचा अपमान करिार? महापाप.राजाजे्ञला कःपदाथु मानिाऱ्यावर तरी 
सेनाहनपदाचा हवश्वास राजानं कसा टाकावा? 
 

अश्व :हवश्वास टाकून तर पहा.राजा– 
 

अणिनीच पापकमा हीनकुलोत्पन्न स िर् साहाय À 
शणशवंश भ षिाला िुर् गुिवंिास योग्य हा काय ॥ 

 
मला सेनाहनपदाचा अहधकार दे म्हिजे– 

 
मारीन अरुु्नािें मी रार्ा काळर्ी नको वाह ं À 
क्रोधें अकिु णवर्या पृथ्वी कणरिोणच बोल बापा ह ं ॥ 

 
दुयो :अश्वत्थामन् मला किाज ुनशून्य पथृ्वी पाहण्याची तच्छा नाही.मला हनःपाण्डवी पृथ्वी 

करायची आहे.अथात् आपल्या पक्षातंल्या प्रधान वीरानंी एकमेकाशंीं हवरोध करण्याचा हा समय नव्हे. 
 

शलय:असल्या हवरोधानं राजमण्डळावर आहि सैन्यावर केवढा हवपरीत पहरिाम होईल, याचा नको 
का काही हवचार करायला? हशवाय उद्याचंा सूयु माध्यान्हीला येताचं,द ःशासनाच्या रततानं माखलेल्या 
हातानी,द्रौपदीची मोकळी वेिी मी बाधंीन,अशी िीमानं आज प्रहतज्ञा केली आहे. 
 

अश्व :हा आचायुप त्र हजवन्त असेपयंत,य वराजाच्या केसाला स्पश ुकरायची त्या वृकोदराची छाती 
नाही. 
 

किु:राजा,सेनाहनपदाचे अहधकार मला तू दे अथवा देऊ नकोस.उद्या मी अज ुनाशी दै्वरथ य द्ध 
करून,त्याला ठार मारीन हकवा मी मरेन,हीच माझी प्रहतज्ञा. 
 

अश्व :राजा,सेनाहनपदाच्या अहधकाराहशवाय किु जर अज ुनवधाची प्रहतज्ञा करीत आहे,तर मला 
तंू आपला सेनापहत कर.उद्या ं सूयास्तापूवी हनःपाण्डवी पथृ्वी करून,हपतृवधाचा मी कसा कचकचीत सूड 
उर्वतो,तो पाहून घे. 
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दुयो :र् रुबन्धो,व्यततीपेक्षा ं कायाचं महत्त्व मला अहधक आहे.िीष्ट्माचायु शरतल्पी 
पडल्यावर,किाच्या आग्रहावरूनच द्रोिाचायांना मी सेनापहतपद हदलें .आता ं किालाच मी सेनापहत 
करण्याचं ठरवलं आहे आहि धारातीथांत पतन पावलेल्या त्या प्रधान वीरानंींस द्धा ं किाच्या पराक्रमाची 
आधीच प्रशसंा केलेली आहे. 
 

शलय:कौरवशे्वराच्या योजनेला राजमण्डळाच्या वतीनं प्रहिपातपूवुक मी अन महत देतों. 
 

दुयो :कोि आहे हतकडे? आि ते साहहत्य.[बेहडा आितो] अंर्राज,कौरव सैन्याच ंअहधपत्य या 
हकहरटाच्या हचन्हानं आपल्या पराक्रमी मस्तकावर मी स्थापन करीत आहे.[किाला हकरीट,खड र् व 
प ष्ट्पहार अर्भपतो.] 
 

किु:कौरवेश्वरा,मी माझं कतुव्य चोख बजावीन. 
 

दुयो :यातं मला हतळमात्र शकंा वाटत नाही. 
 

अश्व :राजा,माझ्यासारख्या उच्चक लीन वीराला डावलून,या सूतप त्राला तू सेनापती केलास? मजी 
त झी.सते्तप ढं शहािपि चालत नसलं,तरी माझ्या हपत्याच्या हन माझ्या अपमानाबद्दल,आता माझी हीच 
प्रहतज्ञा,‘हा सूताधम किु शत्रचू्या हातून ठार मारला जाईपयंत,हा आचायुप त्र अश्वत्थामा शस्त्रसंन्यास 
करीत आहे.[शस्त्र फें कून देतो.] 
 

किु:वडलाचंच बाळबोध वळि हर्रवलंस.यात हवशषे काय केलंस? 
 

अश्व :हवशषे काय? 
 

किु:त झ्यासारख्यानं शस्त्र हातातं ठेवलं काय न्टाकलं काय.दोहींची हकमत एकच? 
 

अश्व :आिखी आर्ीत तेल ओतंू नकोस,पाण्डवाचं्या हातून जेव्हा हा नराधम मारला जाईल तेव्हा 
राजा,त ला या अश्वत्थाम्याचीच आठवि होईल.[जातो.] 
 

दुयो :त्यावळेी मी त ला सेनापहत करीन. 
 

☐☐☐ 
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अंक १ ला] [प्रवेश २ रा 
 

[हातातं फ लाचंी परडी घेऊन एका बाजूनें आवळकटी झपझप पावलें  टाकीत येते,तोंच समोरुन 
हहरडा ताना मारीत प्र.क.] 
 

णहरडा:त जहवि मी हैराऽऽि!–याच ं नावं पे्रमाचा झटका.झटतयासरशी िेट आहि िेटीसरसा 
झटका.माझ्या हजवाला त झाच चटका! 
 

आवळकटी:त झी नाही का अझनू िरली घटका? हहरड्ा,सर्ळीकडे लढाईचीधामधूम.आपल्या 
राजासाठी लढाईवर जाण्याऐवजीं,माझ्यामार्ं कशाला िटकतोस? 
 

णहरडा:मी ताना मारिारा र्वई,माना मारिारा मारेकरी थोडाच आहे. 
 

आवळ :त ला राजकारिाची तरी काही चाड? 
 

णहरडा:राजकारि? या लढाईत कसलं आलं आहे राजकारि? हव्या त्या र्ावर् ण्डाला आपली 
र् ण्डहर्री झाकायला,राजकारिाची र्ोधडी आजकाल छान सापंडली आहे! आवळकटी,या कौरव-
पाण्डव-य द्धातं राजकारिापेक्षा,हस्त्रयिहरतं्र प रुषस्य िा!यम् चा मामला म ळाशीं आहे,हें त ला समजावनू 
साहंर्तलं तरी उमजिार नाही. 
 

आवळ :का उमजिार नाही? 
 

णहरडा:कारि तंू बाई आहेस,ब वा नाहीस. 
 

आवळ :बायाचं्यापेक्षा ंब वानंा अक्कल जास्त असते कीं काय? 
 

णहरडा:हें तर ब्रह्मदेव बोलला. 
 

आवळ :तो तरी मेला ब वाच! बायका जर बेअक्कल,तर अकलेब वा बायाचं्या मार्ं कशाला लाळ 
घोटीत हफरतात? 
 

णहरडा:तेंच कोडं सोडहवण्यासाठीं ही लढाई आहे.एकापेक्षा ं एक वरचढ,असे पाचं नवरे 
करूनस द्धा,ंकि ु महाराजावर डोळा मारिारी महापहतव्रता द्रौपती,आता ं जर किाला कवटाळण्याचा 
जाहीरनामा काढील,तर एका क्षिातं ही लढाईची धामधूम थण्डर्ार पडेल. 
 

आवळ :द्रौपदीम ळं ही लढाई चालू झाली म्हितोस? 
 

णहरडा:ओदतन देना तान्,त ंहदर हधतता ं तेरे दान्! पाचं नवऱ्याचंा उघडा बाजार थाटिाऱ्या 
द्रौपदीसाठी आज हकती तरी वीर महावीर हजिल्या चाटीत आहेत.हनःपाण्डवी पथृ्वीच्या अश्वत्थाम्याच्या 
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वल्र्ना द्रौपदीसाठीं आहि कि ुमहाराजाचंी अज ुनवधाची प्रहतज्ञा हतच्याच प्राप्तीसाठीं.अज ुन मेला कीं पाचं 
नवऱ्याचं्या सरावाचीती रसाळ पहतव्रता अज ुनाच्या हरकाम्या जारे्वर किाचीच नेमिूक करिार.हवलेा 
पोकळी खपत नाही,तर द्रौपदीला एका नवऱ्याची कशी खपिार? द्रौपदीच्या डोळेमारिीत किाचा कान 
अडकला की लढाई खलास.द योधन महाराजाचं्या साऱ्या उड्ा किाच्या हजवावर.तोच जीव द्रौपदीनं 
घेतला कीं कौरवपक्ष आटोपला.हे सर्ळं ल र्ड्ाच ंराजकारि आहे.ल बऱ्याहशवाय यातं कोि िार् घेिार? 
आवळकटी,मला तंू हवीस.लढाई नको,द्रौपदी नको, काही नको.–तंू माझी पूवी,मी त झा यमन.तंू माझी 
रामकळी,मी त झा हहण्डोल.तंू माझी िरैवी,मी त झा िरैव.[बेहडा प्र.क.] 
 

बेहडा:अहो िरैव,वतेाळ,म्हसोबा,खैसोबा बस करा आपलं एरंडाच ंर् ऱ्हाळ. 
 

आवळ :[स्व.] र्जकि ुनायट्याची ही जोडी छान जमली. 
 

णहरडा:हा द ष्टा िरतक लाधमा,आवळकटीशी मी एकान्त करीत असतां,मध्येच येऊन आकान्त 
करण्याची त ला लाज कशी रे वाटली नाही. 
 

बेहडा:आवळकटीशी लघळपिा करिाराचा एकाच म रदंर्ी थापेत घात्रक हधन्ना कडान् धा 
केल्याहशवाय हा बेहडा रहािार नाही.आवळकटीवर माझं पे्रम आहे. 
 

आवळ :पे्रम असेल! पि तंू काही माझा नवरा नव्हस! 
 

बेहडा:मी त झ्यासाठीं जीव देईन. 
 

णहरडा:त झ्यासाठी मी या बेहड्ाचा जीव घेईन. 
 

बेहडा:अरे जा सोनाम खीच्या.ताहकट धाहकट तक् तक् हधर् ध न न न  नकहधर् ध न न न ,हधलारं् 
ध महकट,हकटतक र्हदर्न धा.आस्ताईच्या एकाच थपडीत त झा अंत्रा उखडून टाकीन. 
 

णहरडा:अरे जा र् लाबकळीच्या.नाहदर्भदर्भदर त ंहदर्भदर्भदर त ंहदर्भदर्भदर तननन तननन तदारें त ंदे्र 
दानी,तंू मला मारिार? क रूके्षत्रावर जमलेल्या एकाहह रथीमहारथीची माझ्या तम्बोऱ्याला हात लावण्याची 
छाती झाली नाही,तो तंू चामडक ट्या मृदं!या मला मारिार? “कोि येतो तो पाहातो मजसी माराया–
याया–अहध त्याचा प्राि घेतो कोप शमवाया.”महाय द्धाची जयश्री पाण्डवावंर िाळते का कौरवांवर हफदा 
होते.याचा हनकाल लारे्ल तेव्हा ं लार्ो,आवळकटी,िीमपलासाची शपथ घेऊन मी आज हहमरी प्रहतज्ञा 
करीत आहें कीं त झ्या र्ाधंारी पाहिग्रहिासाठीं हा हहरडा या बेहड्ाच्या झ ंबऱ्याचा दादरा केल्याहवना 
राहािार नाहीं. 
 

[दोघे अस्तन्या सारून एकमेकावंर धावंतात.] 
 

आवळ :चला व्हा दूर मेल्यानो.द्रौपदीम ळं कौरव–पाण्डव य द्धाच्या वदुळीवर आले.आवळकटीम ळं 
हहरड्ा बेहड्ाच ंपीठ पडून त्याचं ंहत्रफळाचूि ुझालं,हा बदलौहकक मला साफ नको. 
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णहरडा:बदकमान बदलौहकक होतो.या हहरड्ाच्या पे्रमाच ं पीठ करून त्याची तीटं तंू कपाळीं 
लावशील तर बदाचा प्रश्न तेव्हाचं बाद होईल. 
 

बेहडा:आवळकटी,काय तंू या हनरेधसा धसाड्ाचं ऐकतेस! र्वयी लोक म ळचेच बदफैली.या 
हहरड्ानं शकेडो वळेा रंर्ाचा बदरंर् केलेला मी पाहहला आहे.मृदं!याप ढं र्वयाची हमजास? द !र्ि 
चौर्िीत देईन क ठच्या क ठं हिरकावनू.– आवळकटी,तंू मलाच आपलं पे्रमदान कर. 
 

णहरडा:अर्,मृदंर्ी म्हिजे थापाडे.तंू काय लार्तेस या थापाड्ाच्या नादी.मृदंर्ाच्या वाद्या आवळून 
आवळून याच्या साऱ्या नाड्ा आखडल्या आहेत. 
 

बेहडा:रातं्रहदवस घसा फोडफोडून याच्या आळ्याचा घाम मळ्याला रे्ला आहे. 
 

णहरडा:म्हिूनच माझ्या पे्रमाचा मळा फ रफ रला आहे.आवळकटी,तू याच्याशी ल!न लावशील तर 
एका वषात मेल्या नवऱ्याची हजवन्त हवधवा होशील. 
 

बेहडा:आहि तंू या स रावट्याची बायको होशील तर तारवट नवऱ्याच ंलोढि ंर्ळ्यात अडकवनू 
क मारीच्या क मारीच राहशील.खरं सारं्,त झं क िावर पे्रम आहे? 
 

णहरडा:त झ्या कौमायाची त ला शपथ.माझ्यावर त झं पे्रम आहे ना? माझ्या नावानं तंू क ं कू लावशील 
ना? 
 

आवळ :बोलून चालून मी दासी,त्यातून क मारी,िेटेल तो तरूि मला आवडतो. सर्ळ्याचं्याच 
नावंानी क ं कवाचे हटकले लावीत स टले,तर मळवटाखालीच माझं कपाळ बेपत्ता व्हायचं! 
 

णहरडा:मळवटासारखी द सरी राजरोस पळवाट नाही.लाब रंूद मळवटाच्या फरफाट्यामार्ं 
र्ोन्दले नोन्दलेले,लार्ले लावलेले,सर्ळे काळे डार् बेमालूम छपले जातात. 
 

आवळ :मळवटाचा पट्टा ओढून,ते्रकम् हटकली बनण्यापेक्षा,एकच छान बारीकशी हटकली 
लाऊन– 
 

बेहडा:दोघाचंी बायको होत असशील तर हहरड्ाशी एकतालाची सम दाखवनू,त ला अधी अधी 
वाटून घ्यायला मी तयार आहे.कायरे हहरड्ा,सूचनेला सम देतोस,का कालात लय करतोस? 
 

आवळ :म्हिजे? मेल्यानो,टरब जासारखी मला उिी हचरिार की काय? 
 

णहरडा:उिी हचरून क िाला काय हमळिार? अर्,पाचं पाण्डवानी नाही का एक द्रौपदी वाटून 
घेतली? 
 

बेहडा:त्यानी काय हतच्या हचरफळ्या केल्या थोड्ाच? 
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आवळ :त म्हा दोघाचंी एकदम बायको होऊन द्रौपदीसारखं पाचं नवऱ्याचं ंउघडं द कान नाही मला 
थाटायच.ं 
 

णहरडा:द्रौपदीसारखं उघडं द कान थाटायच ंनसेल,तर क न्तीसारखा झाकल्या पे्रमाचा व्यापार कर. 
 

आवळ :तो कसा काय? 
 

णहरडा:पण्ड  राजाच्या,नावंानं क ं कू लावनू,हतनं नाही का तीन हनरहनराळ्या देवाकंडून– 
 

बेहडा:हकवा देवमािसाकंडून– 
 

णहरडा:तीन पोराचंी कमाई केली आहि आपल्या सवतीला–माद्रीला स द्धा–दोन ज ळ्या पोरासंाठीं 
या िारतीय पाहतव्रत्याचा ओनामा हशकवला? 
 

बेहडा:र् पच प पे्रमाची र्ोडी काही और असते ब वा. 
 

णहरडा:पि सासूपेक्षा सून हनधड्ा छातीची. 
 

आवळ :एका बाईला एकच नवरा असं शास्त्र असता,द्रौपदीचा हन क न्तीचा हा उघड र् प्त नवऱ्याचंा 
बाजार लोकानंा कसा मान्य झाला? 
 

णहरडा:मोठ्यानी शिे खालं्ल तर ते औषधासाठी आहि र्हरबानं च कून चाटलं– 
 

बेहडा:अर्दी श्राविीच्या र्ोमूत्राबरोबर– 
 

णहरडा:तर तें पोटासाठीं,अशी या जर्ाची फार हवहचत्र तऱ्हा आहे. 
 

आवळ :अब्रबूेअब्रचूी सारी ि ताटकी र्ोरर्रीबाचं्याच मार्ं म्हिायची? 
 

बेहडा:धाहर्न्ना धात न्ना ताहर्न्ना तात न्ना! कहधकाळीं बेण्ड बाहेर फ टण्याची वेळ आलीच,तर 
मंत्रतंत्राचा दाखला प ढं केला कीं लोकाचंी तोण्डं बन्द.तेवढ्ानं िार्लं नाही तर अखेरचं अस्त्र म्हिजे 
आकाशवािी! आकाशवािीवर फेरतपासिीची सवलत नाही. 
 

आवळ :हहरड्ा,त झी ल!नाची बायको सोनाम खी घरात असता,तंू माझ्या पे्रमाच्या नादी कशालारे 
लार्तोस? 
 

णहरडा:अर्,ती घरातली बायको आहे,दारातली नाही.म्हिून तर त झ्या पे्रमासाठीं मी माझ्या 
जीवाचा आरोहावरोह तािीत आहे. 
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बेहडा:बाहेरख्यालीचा नाद न् घरात बायकोची ब्याद! 
 

णहरडा:त ला कोिी साहंर्तला हा नसता वाद? 
 

आवळ :माझ्याच प्रश्नाचा आहे हा पडसाद. 
 

बेहडा:त्याची याला क ठं आहे दाद,चोर तर चोर आहि वर हशरजोर,र्वयाचंा धन्दाच सारा 
चोराचोरीचा! याची तान चोर,त्याची मेण्ड चोर,याची हफरक् चोर,त्याची हिरक् चोर! सारा ज नाप रािा 
चोरबाजार! 
 

णहरडा:अरे हो चामडंक टीच्या! घरात त झी बायको र् लाबकळी असताना,आवळकटीच्या मार्ं तू रे 
कशाला र्ोण्डा घोळतोस थापबाजीच्या? 
 

आवळ :म्हिजे? बेहड्ाला पि ल!नाची बायको आहे? 
 

बेहडा:अर्,ती ल!नाची बायको आहे. 
 

आवळ :मर् त ला आता हवघ्नाची बायको पाहहजे वाटतं? 
 

बेहडा:ल!नाची बायको म्हिजे बासनातली पैठिी! षटीसामासी लोकानंा दाखहवण्यासाठी बाहेर 
काढायची.आंर्वस्त्राची र्ोष्ट तशी नाही.सदा हन कदा खान्द्यावर.द मडले म रडले तरी पचंायतीचा प्रश्न 
नाही.ध िावळीत परटाने दोन हदवस डोळ्याआड आड केलं,तरी परत आल्यावर चोख ईस्तरीची परीट 
घडी! 
 

णहरडा:हा म्हसोबा असा,पि ती हबचारी र् लाबकळी महासाध्वी. 
 

बेहडा:आहि त झी सोनाम खी काय र्ाविवानी आहे? 
 

णहरडा:ए झपतालीच्या,माझ्या बायकोचं नावं घेशील तर तानेच्या एका हफरकीत त झ्या म रदंर्ाची 
ढोलकी करीन्. 
 

बेहडा:अरे जा सोहनीच्या! धमाराच्या एकाच आवतुनातं त झ्या कानड्ाचे कान उपटून नरड्ात 
कोंबीन. 
 

आवळ :हा,ंअसे कौरव पाण्डवासंारखे वतेाळी वदुळीवर येऊ नका.प्रश्न माझ्या ल!नाचा 
आहे.एकाच प रूषाला दोन बायकावंर पे्रम करता येईल कसे? 
 

णहरडा:न यायला काय झालं? 
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आवळ :एका म्यानातं दोन तलवारी? 
 

णहरडा:प्रश्न तलवारीचा नाही,म्यानाचंा आहे.दोन म्यानातं एक तलवार आळीपाळीने हबनबोिाट 
राहील.पे्रम आधळं असतं. 
 

बेहडा:आंधळ्या पे्रमाची शयुत आन्धळाच छान हजकतो.उर्ाच नाही मृदं!याचं्या संप्रदायात आंधळ्या 
सूरदासाचंी एवढी र्ोचीड र्दी! 
 

आवळ :आंधळ्या पे्रमाच्या हशकारीसाठी त मही दोघेही आंधळे बनला आहात,हे कोिीहह धडसा 
मािूस डोळे हमटून सारें्ल.त म्हा दोघाचं्या बायका हजवन्त आहेत;तेव्हा डोळे हमटून क िाचहंह पाहिग्रहि 
मला करता यायच ंनाही. 
 

बेहडा:पाहिग्रहिाहशवाय पे्रमाची मण्डई थाटता येत नाही,असं थोडंच आहे? 
 

णहरडा:ल!नाची फळी नवराबायकोच्या द फळीनं तेव्हाच हखळहखळी होते;म्हिून िवसार्र तरून 
जायला बाजारचा िोपळा संग्रही ठेवावा लार्तो. 
 

आवळ :बाजारी िोपळा? खेटर आडलाय माझा! दोघापंैकी एकाशी ल!न लाविार आहि 
द सऱ्यावर पे्रम करिार? पत्करतंय्? बोला. 
 

बेहडा:ही तर द्रौपदीवर ताि झाली! हहरडा जर पत्करीत असेल त झ्या ल!नाचा मान,तर मी 
पत्करतो त झ्या पे्रमाच ंदान. 
 

णहरडा:ल!न? पटकी पत्करली! एकाच ल!नाची मी ततकी हैबत घेतली आहे,की मेलो तरी 
ल!नाच्या फन्दात मी प न्हा पडिार नाही.प नर्भववाहाच्या मी अर्दी हवरूद्ध आहे. आम्बराई जोपासण्याचा 
खटाटोप करण्यापेक्षा,आज बाजूच्या झाडावरचे चार दोन आम्बे सहज जाता येता मटकावलेले फार बरे! 
ल!नाच्या स तया खोकल्यापेक्षा पे्रमाची ओली खरूज बरी! हचघळेल तशी पचरत जाईल! 
 

बेहडा:आवळकटी,त झ्या पे्रमासाठी हा बहेडा आपल्या हजवाचा हधरहकट् तक् धा,हकडान् हकडतक् 
र्हदर्न धा करायला तयार आहे. 
 

आवळ :उर्ाच आपल्या हजवाची पातळिाजी करू नका.दोघावंर मला पे्रम करता येिार 
नाही,आहि दोघाशंी मला ल!नहह लावता येिार नाही. 
 

णहरडा:आवळकटीहशवाय हहरड्ाला जर्ता येिार नाही. 
 

बेहडा:आहि बेहड्ाला मरता येिार नाही. 
 

आवळ :क िी मरू नका आहि जर्ूहह नका.माझं ऐका.हहरड्ा,तू आहेस तानदार र्वयी– 
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णहरडा:[तान मारून] ते काय सारं्ाव ंऽ ऽ ऽ! 
 

आवळ :आहि बेहड्ा,तूआहेस– 
 

बेहडा:पल्लेदार थापेचा कल्लेदार मृदं!या–धीं धीं धारे्त्रक तूना कत्ता धारे्त्रक धीना. 
 

आवळ :अज ुनवधासाठी किमुहाराजाचंी स्वारी बाहेर पडण्यापूवी आपापल्या कलेनं जो कोिी 
माझं मनपसंत पे्रमाराधन करील,त्याला हमळेल पे्रमाचा मान.उरेल त्याचा ल!नातं अडकवीन कान.का? 
आहे की नाही य र्त छान? 
 

णहरडा:ठीक ठीक,अशी घेतो संर्ीताची जीवतोडी तान,की आवळकटीचं मलाच हटकून 
पे्रमदान.[जातो.] 
 

बेहडा:मृदंर्ावर अशी कडाडवतो कडान् धा थाप,की आवळकटीवर बेहड्ाची छाहतठोक 
छाप.[जातो.] 
 

आवळ :दोघाचंी अश्शी घेते संर्ीत कानहपचकी,की झटकन् उतरेल याचं्या पे्रमाची 
उचकी.[जाते.] 
 

☐☐☐ 
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अंक १ ला] [प्रवेश ३ रा 
 

[किाचे हशहबर.हवचारम!न कि ुशतपावली करीत आहे तोच बेहडा येऊन प्रमाि करतो.] 
 

किु:बेहड्ा,काय बातमी आहे? 
 

बेहडा:बातमी नाही,हवनन्ती आहे सरकार.एवढं महाय द्ध चालू आहे.माझ्यासारख्या र्हरबाच्या 
कतुबर्ारीला थोडी संहध द्याल,तर हजवाचं सोनं होईल. 
 

किु:संहध का ंनाही? या वळेी तर प्रत्येकाने आपल्या राजासाठी हजवावर त ळशीपत्र ठेवलं पाहहजे. 
 

बेहडा:न सता त ळशीपत्रावर जीव ठेवनू काय फायदा सरकार? या बेहड्ानं तब्बल दोन तपं 
मृदंर्ाच ंचामडं क टून या तळहाताचा कातळ केला आहे.मृदं!याची थाप वैऱ्यावर पडू नये म्हितात.तंद्राच्या 
वज्राचं पीठ पडायच!ं आपल्यासारख्यानी न सतं बोट दाखवताच,पराक्रमाचा असा हधरकीड तक धा 
हकडाऽन हकडतक र्हदर्न धा करतो की ज्याच ं नाव ते! सरकारनी अज ुनवधाची कामहर्री माझ्यावर 
सोपवावी– 
 

किु:त झ्यावर सोपवावी? मूखा,तू मृदं!या.सारी हयात मृदंर् बडवण्यात रे्ली.तू अज ुन–वध 
करिार? 
 

बेहडा:हेच हेच! र्रीबाच्या कतुबर्ारीला वालीच नाही.परमेश्वरा,र्ंधवु त ंबरा,अरहसकेष  
मृदंर्वादनम् हशरहस मा हलख मा हलख मा हलख! 
 

किु:बेहड्ा,र्रीब श्रीमन्तीच्या मापानं ब द्धीच ंहकवा कतुबर्ारीचं माप मापिारा हा किु नव्हे.पि 
मंृद!या अज ुनवध करिार,ही त्या प्रश्नाची हनवळ थट्टा आहे. 
 

बेहडा:थट्टा! मजी आपली.मृदं!या म्हिजे मािूस नव्हे,प रुष नव्हे,का मदु नव्हे? हशखण्डीसारखा 
धड ना नारी धड ना नरस द्धा िीष्ट्मासारखा महान् योद्धा पालथा घालतो,तर अज ुनवध मला काय कठीि 
आहे? 
 

किु:तू अज ुनवध कसा करिार? 
 

बेहडा:सेनापतीनी उद्या तहनाम्याची ह लकाविी दाखवनू,पाण्डवाचं्या समोर आमचा संर्ीत 
जलसा उिा करावा.हहरडा र्ािार,आवळकटी अशी झम्पक थै थै झम्पक थै थै नाचिार आहि मी िम्पक 
कडध म् िम्पक कडध म् मृदंर् वाजविार.नाचाच्या हरर्िात हफरता ं हफरता,ंसमेच्या अवसानात अज ुनाला 
ऐऽसी एक पोलादी चफराक लर्ावतो का एकाच कडान् धात् मामला खलास. 
 

[आंि–“दानशूर किा,मला िेट देतोस,का जाऊ परत? हकती वेळ मी ताटकळत उिा 
राहािार.”] 
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बेहडा:(दचकून) धीं धीं धारे्त्रक तूना कत्ता झाला! सरकार,बाहेर एक िटजी आला आहे आहि तो 
सेनापतींची िेट घेऊ तक्च्छतो.हे सारं्ायला मी हवसरलो. 
 

किु:मूखा,जा त्याला आत पाठवनू दे. [बेहडा जाऊ लार्तो] अरे थाबं.त्यानं आपलं नावंर्ाव काही 
साहंर्तलं का? 
 

बेहडा:साहंर्तलं तर! काय बरं ते नाव! मृदंर्ाच्या बोलानी डोतयात र्दी केल्याम ळे,या 
नावार्ावाच्या संस्कृत िानर्डी तथं हटकतच नाहीत.–हो,आठवलं,–वास देव िटजी,आहि तो पाण्डवाचं्या 
छाविीतून आला आहे. 
 

किु:पाण्डवाचं्या छाविीतून?–दे त्याला आत पाठवनू. [बेहडा जातो.] (स्व.) पाण्डवाचं्या 
छाविीच ंनाव स्पष्ट सारं्तो.तेव्हा माझी शकंाच अखेर खरी ठरिार.[वास देव िटजी प्र.क.] 
 

वासुदेव:अंर्राजा,त झं स्वक्स्तके्षम असो. 
 

किु:याव ंिदेूव,त मच ंस्वार्त असो.आमच्या शत्रचू्या छाविीतून,तततया अपरात्री तकडं येण्याची 
आपि का ंकृपा केली? 
 

वासु :राजा,धमाच्या नावाखाली अधमु मातला,तर त्याला यो!य वळेी पायबन्ध ठोकण्यासाठीच 
ब्राम्हिाचंा जन्म आहे. 
 

किु:तर मर्,अश्वत्थाम्याच्या मृत्यचूी कंडी उठवनू,अधमु करिाऱ्या धमुराजाच ंयो!य ते पाहरपत्य 
करूनच िदेूवानी तकडं येिं केलं असेल? 
 

वासु :राजा,अधमु हा केव्हाही अधमु.मर् तो धमानं केलेला असो तो अर्र कोिीहह केलेला 
असो.आचायुप त्र अश्वत्थाम्यानं सूतप त्र सूतप त्र म्हिून केलेला त झा उपहास,त्याच्या वृत्तीला आहि ब्रीदाला 
हकतीहह साजला शोिला,तरी माझ्यासारख्या सत्यशोधक ब्राम्हिाला तो म ळींच रुचला नाही. 
 

किु:अश्वत्थामा हनिळे सत्यच बोलला.त्यानं माझ्या सूतक लाचा केलेला हनदेश उपहासाची िाषा 
बाद केली तर,सत्याला धरूनच होता.त्यात त म्हाला वाईट वाटण्याच ं कारि नाही.िटजीमहाराज, मी 
त म्हाला प न्हा बजाऊन सारं्तो की हा कि ु सूतप त्र आहे,आहि त्याला आपल्या शूद्राहतशूद्र सूत क लाचंा 
अपहरहमत अहिमान वाटत असतो.साऱ्या पथृ्वीच्या साम्राज्यदानानं स द्धा या वाजवी अहिमानाचा 
अि रेि स द्धा किाच्या हृदयातून आमरि चळिार ढळिार नाही,ही खात्री ठेवा. 
 

वासु :केसरीचा छावा द दैंवानं मेंढराचं्या कळपात वाढावा आहि त्याम ळे मेण्ढक लाचाच त्याला 
अहिमान वाटावा,अशासारखी त झी क्स्थती झालेली आहे. हा सत्यशोधक ब्राम्हि या यज्ञोपहवताची शपथ 
घेऊन त ला सारं्त आहे,की तू अहधरथ–राधा–प त्र सूत नसून,क्षात्रक ळिास्कर पण्ड –क क्न्त–प त्र पहहला 
पाण्डव आहेस. 
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किु:वास देव िटजी,त मच्या या लोकोत्तर शोधाची तारीफ करण्याततकी काव्यरहसकता या 
किाला नाही,याच ं मला फार वाईट वाटतं.कोिी मला पाण्डवठरवलं,माझ्या क्षात्रबीजाचा हबनतोड 
दाखला हदला,हकवा मला परमेश्वराच्या हसहासनावर नेऊन बसवलं,तरी या अहधरथ–राधा–प त्र किाचा 
सूतक हलनत्त्वाचा अहिमान रेसिर स द्धा कमी होिार नाही.वास देव िटजी,क लाचें अहिमान हवकत घ्यायचे 
नसतात.हनसर्पेु्रमानं ते कमावले जातात. 
 

वासु :अंर्राजाचा बोल फोल कोि ठरविार? त झ्या र् िकमाचं क्षात्रतेज आज साऱ्या द हनयेचे 
डोळे हदपवीत आहेच.त झ्यासारख्या देवप त्राला सूतक लीन कोि म्हिेल? राधेनं त ला वाढहवलं असलं तरी 
ती काही त झी जन्माची माता नव्हे.हहरिीच्या पोटी कधी वाघाचा जन्म होिं शतय आहे काय? हे त ला 
सप्रमाि पटवनू देण्यासाठीच, तततया अपरात्री िर्वान श्रीकृष्ट्िाच्या आजे्ञने– 
 

किु:िर्वान् श्रीकृष्ट्ि? या दर्लबाजाला त म्ही ‘िर्वान’ स द्धा बनवलात का? धन्य आहे त मच्या 
स पीक डोतयाची! त म्ही तोण्डप जे लोक केव्हा कोिाला िर्वान् महात्मा न् महाराज बनवाल, याचा काही 
नेम नाही.मी सूतप त्र असलो काय,हकवा राजप त्र असलो काय,हवहहत कतुव्य पार पाडण्याच्या कामी या 
दाखल्याचंी मला काही जरूरी िासत नाही.जन्माच्या काकतालीय कळकट प ण्याईपेक्षा,दिकट 
मनर्टाच्या पौरुषावरच या किाला आपलं नावं तहतहासात हचरंजीव करून ठेवण्याचीतच्छा आहे. 
 

वासु :अंर्राजा,त झ्या हनस्पहृ वािीचा कि न् कि हहरेमािकासारखा सत्याच्या तेजानं चमकत 
आहे.पि राजा,एकाच आईच्या उदरातून जन्मलेल्या िावाचंा आहि त्याचं्या बरोबर लक्षावहध िारतीय 
क्षहत्रयाचंा हनष्ट्कारि नाश करण्याच ं पाप जर त झ्या माथी बसत असेल,तर ते टाळण्या ततका मनाचा 
उदारपिा दानशूर किाजवळ आढळिार नाही का? राजा,रै्रसमज तीचा हट्ट आता सोडून दे. खरोखरच 
तू क न्तीच्या पोटी जन्मलेला पहहला पाण्डव आहेस.म्हिूनच त झ्या हातून अज ुनाचा,त झ्या सारख्या 
पाठच्या िावाचा,वध होता कामा नये.भ्रातृवधासारख्या महत्पापानं आजवरच्या हदर्न्त हकतीला काळीमा 
फासू नकोस,अशी िर्वान् श्रीकृष्ट्िानं त ला आज्ञा केली आहे. 
 

किु:तो नाटतया चेटतया या किाला आज्ञा करिार? आमच्या शत्रचूा सारथी या कौरव 
सेनापतीला ह कूम फमाविार? असला अपमान कौरव क्षििरस द्धा ं सहन करिार नाहीत.दर्लबाजाचंा 
वदेान्त मला चारं्ला कळतो. 
 

वासु :किा,तू हववकेाचा मूर्भतमंत अवतार असता,त्या िर्वान् श्रीकृष्ट्िाची हनन्दा करतोस? 
आतापयंत मी त झ्याशी सामोपचारानं बोललो. पि माझ्याप ढं त्या अवतारी महात्म्याचीहनन्दाकरशील, 
तरमाझा रार् अनावरहोईल. 
 

किु:सत्यशोधक ब्राम्हिालाही रार् येतो म्हिायचा! िटजीब वा,यादव कृष्ट्ि त मचा िर्वान् 
असेल,अवतारी महात्मा असेल,तर त्याला अज ुनाच्या खटाऱ्यावरून उतरा आहि घरच्या देव्हाऱ्यातं 
थापून,त्याची हत्रकाळ पूजा करा.पि त्या त मच्या आंधळ्या िततीची सतती या किावर काय म्हिून? 
हशवाय,मी क न्तीचा राजप त्र आहे,का राघेचा सूतप त्र आहे,का एखाद्या र्ाविवानीचा वशे्याप त्र आहे,हे 
ठरहवण्याचीउठाठेव र्वळ्याच्या त्या दर्लबाज पोराला कोिी साहंर्तली? अज ुनाला पाठीशी 
घालून,किाच्या शस्त्रास्त्रापासून त्याचं रक्षि करण्याची यादवी अक्कल पालथी पडली असेल,तर 
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कौरवेश्वराला हबनशथु शरि येऊन आपलं मरि वाचवा.उकरून काढलेल्या ज न्याप राण्या नात्यार्ोत्याच्या 
सबबीवर किाचा ब हद्धिेद करण्याची कारवायी फ कट आहे. 
 

वासु :उन्मत्त किा,अरे जे हनर् िु हनराकार परात्पर चैतन्य श्रीकृष्ट्िाच्या रूपानं या ितूलावर 
अवतरलं आहे,त्याची हनन्दा त ला शोित नाही. 
 

किु:िटजीब वा,या अवताराच्या कल्पना िोळ्यािाबड्ा नामदु हनराशावाद्याना हशकवा.त्याना त्या 
लवकर पचतील. 
 

वासु :मदान्धा,त झ्या र्वाची पहरसीमा झाली. 
 

किु:िटजीब वा,वरच्यानी तेजोिरं्ाच्या लाथा मार मारून खाली दडपलेल्या सूताहद शूद्राना 
कसला आला आहे र्वु? आत्महवश्वासाच्या मळ्यातच र्वाचा दविा दरवळतो. मी आपल्या र्वाची फेक 
र्र्नाला हिडे ततकी उंच हिरकावीन,तेव्हा माझ्या र्रीब न कष्टाळू जातिाईना थोडासा धीर देऊन,ते 
आपल्या माि सकीच्या हक्कासाठी धडपडू लार्तील.आजपयंत र्वाचा सारा खहजना त म्ही वहरष्ठानंी 
वापरला.आता थोडासा तरी आपच्या हाती लार्ू द्या की! धन धुर किानं र्वु करू नये,तर काय त्या 
आसूडधारी काळ्या कपट्यानं करावा? 
 

वासु :कृष्ट्िाच्या पाठीमार्ं हवी तशी हनन्दा करिारी त झी जीि,तो समोर येऊन उिा ठाकला,तर 
चटकन् कायमची टाळ्याला हचकटेल. 
 

किु:क िाची जीि टाळ्याला हचकटिार,ते उद्याच्या संग्रामात हदसून 
येईल.वास देविटजी,कृष्ट्िाचा दरारा त मच्यासारख्या िेकड ितताना आहि ‘िर्वान्,िर्वान्’ म्हिून 
त्याच्या आरत्या करिाऱ्या िराडी िोप्याना.या किाला काळाची दरकार नाही तर त्या सोंर्ाड्ा 
घोडेहातयाची काय हकमत? 
 

वासु :कृष्ट्िासमोर असली िाषा वापरण्याची त ला छातीच होिार नाही. 
 

किु:पि या कौरव–सेनापतीप ढं येऊन उि ंराहायला कृष्ट्िाला तोण्डच नाही. 
 

वासु :अरे,तो अतन्त–ब्रह्माण्ड–नायक– 
 

किु:अनन्त र्ोपी नायक. 
 

वासु :माया सूत्र चालक– 
 

किु:चेटकी कपटी नाटकी. 
 

वासु :तच्छामाते्र करून हवा हतथं प्रर्ट होईल. 
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किु:फतत किाच्या हशहबराखेरीज,सवुत्र. 
 

वासु :का?ं किाच्या हशहबरातं स द्धा– 
[मोठा आवाज होतो,प्रकाश पडतो,िटाचा वेष टाकून श्रीकृष्ट्ि प्रर्ट होतो.] 

 
वासु :हा पहा किाच्या समोर कृष्ट्ि. 

 
किु:आहि कृष्ट्िासमोर हा पहा धन धरु कि.ुमाझीच शकंा खरी ठरली.मला वाटलच ं होतं की 

अज ुनवधाची माझी प्रतीज्ञा ऐकतांच,माझी एकान्ती िेट घ्यायला तू धावत येशील.कृष्ट्िा,नाटक तर छान 
रंर्वलंस रे! 
 

कृष्ट्ि:किा,अरे मी मूळचाच नाटकी.पि माझ्या नाटकातं अथु असतो,अनथु नसतो.हनष्ट्कारि 
अनथु टाळण्यासाठीच मला अनेक नाटकं नटवावी लार्तात. 
 

किु:आता कोिता अनथु टाळण्यासाठी हे वास देविटजीच ं नाटक केलंस? अज नाचा जीव 
बचावण्यासाठीच ना मला पहहला पाण्डव बनवण्याची धडपड? 
 

कृष्ट्ि:अज ुन माझा हशष्ट्यच तेव्हा त्याच्यावर माझं पे्रम केव्हाहह असिारच.पि तू पडलास माझा 
हमत्र.त झ्यासारखा धन धुर तूच.दानशूर,सत्यहनष्ठ आहि स्पष्टवतता या सद र् िानी आधीच तू साऱ्या जर्ाच्या 
पे्रमाच ं आहि आदराच ं कें द्र होऊन राहहला आहेस.तेव्हा मला त झ्याबद्दल साहहजकच हवशषे पे्रमादर 
वाटतो.िीष्ट्मद्रोिाचंी आम्ही कधीच पवा पाळर्ली नाही.कारि त्याचंी िहूमका “मोले घातले रडाया । नाही 
आसू आहि माया” अशी होती.पि त झी िहूमका सत्याच्या कडकडीत हनष्ठेची असल्याम ळं,त झ्यासारख्या 
कतुव्यदक्ष महारथीच्या हातून सत्याचा यक्त्कंहचतहह लोप होऊ नये,ही माझी हववचंनाच मला तथं घेऊन 
आली आहे किा. 
 

किु:अज ुनवधाच्या प्रहतजे्ञनं सत्याचा लोप कसा काय होतो कृष्ट्िा? धमुय द्धाच्या कडक हशस्तीनं 
पाण्डव माझ्याशी सामना देतील,तर अज ुनाचीच र्ोष्ट कशाला,त झ्यासकट सवु पाण्डवाना उद्याच्या उद्या 
धारातीथी मोक्षाची वाट दाखवीन. 
 

कृष्ट्ि:ही आमची बालंबाल खात्री आहे किा. 
 

किु:पि तू पडलास ना जातीचा दर्लबाज म त्सद्दी! त झ्या पाताळ यंत्राप ढं मात्र माझ्यासारख्या 
सरळ न साध्या हशपायीर्ड्ाची मात्रा चालिार नाही.पि त्याच वळेी हेहह लक्षातं ठेव की.किाच्या 
शरवृष्टीनं नामोहरम होण्याची वळे आल्यावर,शवेटचा ठराहवक तोडर्ा म्हिून, पाण्डवानी कपटनीतीचा 
अवलंब केला,तरी आम्ही कौरव, हवशषेतः हा राधाप त्र किु,प्रािान्तीहह शठेप्रहत शाठ्यम् ची कास धरिार 
नाही,ही मात्र खात्री असंू दे.अधमुय द्धानं हमळिारा जय पाण्डवानाच लखलाि असो.आता तर नाही ना 
सत्यलोपाची त ला धास्ती? 
 



 

अनुक्रमणिका 

कृष्ट्ि:किाज ुन–य द्ध हीच म ळी आधी सत्यची मोठी हानी होत आहे.किा,खरोखरच तू क न्तीप त्र 
ज्येष्ठ पािडव आहेत,हे र्   वळेीच प्रर्ट करून,त झ्यासारख्या नीहतमंताच्या हातून नेितेपिानं होिारी 
भ्रातृहत्त्या वाचहवण्याची मी धडपड करीत आहे.यात राजकारि नाही,म त्सदे्दहर्रीचा डाव नाही, काही 
नाही.सरळ मनाची सरळ हववचंना आहे.तू क न्तीचाकानीन प त्र आहेस.हववाहापूवी क मारीदशतेच प्रत्यक्ष 
स यापासून हतला त झा र्िसुम्िव झाला– 
 

किु:आकाशातल्या चन्द्र सूयाहद ग्रहाकंडून पथृ्वीवर मानवी प्रजोत्पादन होऊ शकते,ही कल्पना 
कवीच्या काव्यातच छान शोिनू हदसेल. 
 

कृष्ट्ि:प ढं त झा जन्म होताच,सूयाच्या सारं्ण्यावरून,हतनं त झा र्ंरे्च्या जलातं त्यार् केला. 
 

किु:सूयाच्या सारं्ण्यावरून,का लोकमताला हिऊन? 
 

कृष्ट्ि:त्यार् केला,ही र्ोष्ट खरी. 
 

किु:झालं तर मर्.मी उपजताच क न्तीनं माझा असा हनदुय त्यार् केल्यानं मी हतला मेलो न् ती 
मला मेली.मी परतयाचंा झालो.हे टाकलेलं पोर परतयाचं ंझालं.क न्तीला मातृपे्रमाचा आहि त म्हा यादव 
पाण्डवाना बंध –पे्रमाचा आत्ताच एवढा उमाळा येण्याच ं काय रे कारि? कृष्ट्िा, मला असल्या नाटकी 
पे्रमाची फार चीड आहे.उघड्ा माथ्याच्या शत्रपेूक्षा ंत मच्या सारखे असले नाटकी आप्तहमत्रच फार घातकी. 
 

कृष्ट्ि:पि किा,स न्दर फ ललेला र् लाब तेरड्ाच्या ताटव्यातं ड लताना रहसकाना पाहवत 
नाही.कौरवाचंा सेनापती होऊन,एकाच आईच्या उदरातून आलेल्या िावण्डाचंी कत्तल करण्याचं 
महत्पातक जोडण्यापेक्षा,आत्ता तू माझ्या बरोबर चल,पहहला पाण्डव म्हिून आम्ही सवु त लाच आमचा 
चक्रवर्भत करतो.धमाहद पाच पाण्डव आहि त्याचं्या बाजूचे सवु राजे महाराजे त झे पाय धरतील;आहि एक 
नाजूकच र्ोष्ट सारं्ायची,तर तू सहावा ज्येष्ठ पाण्डव,म्हिून द्रौपदीसारखी हत्रि वन स न्दरी हहशोबाप्रमािं 
वषातून दोन महहने त झ्या वाट्याला येईल. 
 

किु:कृष्ट्िा,ही बायकाचंी मोहहनी त लाच छान शोिते.असल्या मोहाला िाळिारा हा किु 
नव्हे.जन्माच्या अपघाताम ळं क क्न्त माझी जननी,आहिम्हिून मी पाण्डव,हे हकतीहह खरं असलं,तरी त्या 
जन्माच्या आईपेक्षा,माझ्या कमाच आई राधा माउली,हीच माझ्या जीवनाचं हनधान होऊन राहहली 
आहे,त्याची वाट काय? म लाला केवळ प्रसवली,एवढ्ाच सबबीवर कोित्याहह स्त्रीला मातेचे अहधकार 
प्राप्त होत नसतात.त्यासाठी मातेच ं कतुव्य चोख बजावाव ं लार्तं.क न्तीनं ते बजावलं का? उलट या 
मासंाच्या र्ोळ्याचा तात्काळ नाश करण्याच्या हेतूनं,केरकचऱ्या प्रमािं,हकवा अहधकच स्पष्ट बोलायचं 
तर,हवष्टेच्या र्ोळ्या प्रमािं,हबनहदक्कत तो नदीत फेकून हदला.माझं नशीब आहि सूतक लाच ंिा!य,म्हिून 
तो मासंाचा र्ोळा नदीतून वाहात जात असता,अहधरथाच्या नजरेला पडला.ितूदयेनं उचलून त्या साध  
प रूषानंं तो घरी आिला,आहि आपल्या साध्वी पत्नीच्या-राधेच्या-ओटीत घातला.राधा अप्रसूता होती.तरी 
मातृत्वात्सल्याच्या पे्रमोदे्रकानं-कृष्ट्ि-त्या सच्छील मावलीला चट् हदशी पान्हा फ टला आहि हतनं तट् हदशी 
त्याला उराशी लावलं.मातृहृदयाच ंते अमृतपान,आऽहाऽकृष्ट्िा,मरेपयंत माझ्या डोळ्यातं अश्रूंच्या हहरकण्या 
या अशा चमकावीत राहील! अरे,क ठं माझ्या राधा मावलीच ं ते हनव्याज पे्रम,आहि क ठं त्या पाषािहृदयी 
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क न्तीनं केलेलं पोटच्या र्ोळ्याच ंबहलदान! कृष्ट्िा,राधामातेनं आहि अहधरथ हपत्यानंं कसलीहह खक्न्त न 
बाळर्ता ं माझं मलमूत्र रे काढलं.बालपिाचे अनेक हट्ट हन लाड प रवले,जातकमु–संस्कारानी दर्डाचा 
देव केला आहि या पदवीला आिून ठेवला.त्याचं्या हनव्याज पे्रमाशी मी दर्लबाजी करंू? घातक क न्तीचा 
पाण्डव बनून,या माझ्या साधू माताहपत्याचा हपण्डलोप करू? नाही नाही.किाच्या हातून हे द ष्ट्कमु घडिार 
नाही,आता कोिी मला कसलीहह जबरदस्ती िीहत घातली,शाप हदले हकवा पथृ्वीदानाची लालूच 
दाखहवली,तरी या पे्रमबन्धनाला एक जन्म तरी मला खोटं पाडता येि ंशतय नाही. 
 

कृष्ट्ि:आहाहा किा,त झ्या उदार हदल्दार स्विावावरून जीव ओवाळून टाकावा असं 
वाटतं,महाय द्धाच्या श्रीर्िेशालाच र्िरु्ळीत न् हतब द्ध झालेल्या अज ुनाला र्ीतोपदेशाचा हेमर्ि ुदेऊन, 
मला संर्रप्रवि करावा लार्ला.पि तू तर स्वयंि ू ज्ञानी.शस्त्रास्त्रसम्पन्न धन धरु.हववेक त झ्यापासूनच 
हशकावा अहत तेजाळ सत्यहनष्ठेचे धडे त झ्याच हकत्त्यावरून हर्रवावे.क न्तीच्या बालब द्धीने त झा त्यार् न 
होता,पहहला पाण्डव म्हिून,तू पाण्डवातंच वाढला असतास,तर कौरव पाण्डवाचं्या तहतहासाला काही 
हनराळंच वळि लार्ून या िारतखंण्डाच्या िा!यानं हहमालयाला ठेंर्ि ं केलं असतं.पि घडली चूक 
स धारता येत नाही,असं थोडंच आहे? आईची चूक प त्रानं स धारण्यातच,किा,त झ्या कीर्भतद द ंिी तै्रलोतयातं 
द मद मिार आहे. 
 

किु:कृष्ट्िा,त झ्यासारखा हत्रकाळज्ञाता प रुषोत्तम आज द सरा कोि आहे? च कीची द रूस्ती 
व्हायला काळाचाहह काही हववके पाहहला पाहहजे का नको? 
 

कृष्ट्ि:माझ्यावर त झा हवश्वास आहे ना? 
 

किु:फतत स्वतःच्या हववकेब द्धीवरच किु नेहमी हवश्वास ठेवतो. 
 

कृष्ट्ि:काही हरकत नाही. त झ्या हववेकालाच हवचार,तो खात्रीनं असं उत्तर देईल,कीं च कीची 
द रूस्ती करण्याची हीच वेळ आहे,हीच वळे आहे,तू पाण्डव आहेस,म्हिूनच पाण्डवाना धन्य करण्यासाठी 
माझा हात धरून,जननी क न्तीच्या दशनुाला तू आलं पाहहजेस.हाच त झा धमु आहि हीच त झी सत्यहनष्ठा. 
 

किु:प रुषोत्तमा,काय म्हितोस हे? 
 

कृष्ट्ि:वाजवी तेच म्हितो.हमत्रा किा,कौट ंहबक समाजकारिाततकं कौरवहनष्ठेच्या राजकारिाला 
महत्त्व देण्यात अथु नाही. 
 

किु:कृष्ट्िा,हा त झा ब हद्धवाद क िी ऐकला,तर र्ीतेसारखं सनातन उपहनषत्सार जर्ाला देिारा 
श्रीकृष्ट्ि तो त च काय,अशी शकंा घेतील रे.कतुव्य कोितं न् अकतुव्यकोितं याची हवहवकश द्ध प्रहचती 
अज ुनाला पटवनू देिारा श्रीकृष्ट्ि या किासमोर येताच,अज ुनासारखाच हतब द्ध व्हावा? सारसार हवचारातं 
स द्धा त्याचा हववके ब ळाबावळा बनावा? मोठं आियु आहे! कृष्ट्िा,त झ्यासारख्या योरे्श्वराला उपदेश 
करण्याची या किाची पात्रता नाही.पि केवळ पाण्डव–पक्षपाताच्या आहि कौरव-घाताच्या लौहककी 
मोहानं,तू माझा ब द्धीिेद करू पाहात असशील तर ततकंच त ला स्पष्ट सारं्तो,की किाला कतुव्यच्य त 
करण्याचा अच्य ताचा प्रयत्न फ कट आहे.कृष्ट्िा,समाजकारि आहि राजकारि या एकाच मोहरेच्या दोन 
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बाजू आहेत.त्यानंा हनराळं लेखताच यायच ं नाही.मातृहपतृद्रोहाची हशकवि फसल्यावर,आता तू मला 
राजद्रोहाचा मोह घालू पहातोस काय? 
 

कृष्ट्ि:त झ्या एकट्याच्या राजद्रोहानं कोठ्यावहध िारतीय क्षहत्रयाचंा संहार थाबंत असेल– 
 

किु:तरीहह मी राजद्रोह करिार नाही.कृष्ट्िा,कौरवेश्वर द योधनानं या किाला आश्रय हदला 
नसता,तर त म्ही यादव पाण्डवानी मला न् माझ्या सूतक लाला पश वृत्तीपेक्षा फारसं वर डोकंच काढू हदलं 
नसतं.द योधनाच्या पक्षाला मी हनष्ठेनं हचकटून राहहलो,म्हिूनच पाण्डव–हनःपाताच्या संर्र यज्ञाला त्यानं 
हहमतीनं हात घातला.कौरव पक्षाकडून सव्यसाची अज ुनाशी दै्वरथ य द्धात हिडण्यासाठी प्रथमपासूनच त्यानं 
माझी योजना करून ठेवली आहे.य द्धाच्या ऐन िरात कौरव–हवश्वासाचा सेनानी–हकरीट माझ्या 
मस्तकावर चढला असता,अचानक पाण्डवाना सामील होऊन,कौरवेश्वराच्या राजद्रोहाची मसलत 
स्वीकारण्याततकं या किाच ंबीज न् ब्रीद खास हहिकस नाही. 
 

कृष्ट्ि:माझी हजव्हाळ्याची मसलत तू झ र्ारून देत आहेस,तेव्हा िावी हवनाशकाळ क िाला टाळता 
येत नाही,हेच खरं! 
 

किु:कृष्ट्िा,त ला हे सर्ळं समजत आहे,तर मला िलू घालियाची एवढी खटपट कशाला 
केलीस? िारतीय क्षहत्रयसंहाराला आम्ही कौरव कारि आहोत,हा आके्षप एकतफी पक्षपाताचा 
आहे.न्यायान्यायाची हचहकत्सा िहवष्ट्यकाळ करील.त्याचा वाद आत्ताच कशाला? सध्या मात्र लोकानंा 
अपयशाच ंखापर फोडायला आम्ही एक जार्ा झालो आहोत,ततकंच.हवनाशकाळाच्या वावटळीत क्षहत्रय 
संहार झाला.आहि त्यात सारे कौरव मरून,पाण्डव जर्ले,तहरही त्यात वाईट काय? क्षहत्रयाचंा मोक्ष 
धारातीथी मरिातंच असतो.केवळ मरिाच्या ियानं मी कतुव्यच्य त होईन,ही कल्पनाच म ळी अस्थानी 
आहे.बोलून चालून मी हशपाई र्डी! मला मरिाची काय पवा? जर्ाव ंस खातं जर्ावं,म्हिूनच हशपाई र्डी 
मरिाला हमठी मारतो.तेच त्याच ंव्रत,तोच त्याचा धमु हन तोच त्याचा मोक्ष. 
 

कृष्ट्ि:किा,तू आपल्या साहत्त्वक तेजानं या कृष्ट्िाला अर्दी हदङ मूढ केलंस. 
 

किु:प रुषोत्तमा,हदङ मूढ होऊ नकोस.तंूच हदङ मूढ झालास तर या महाय द्धाच ंसारं चैतन्यच नष्ट 
होिार! पाया पडतो,कृष्ट्िा,असं करू नकोस.तू पाण्डव–पक्षाचा प्राि आहि अज ुनाच्या पराक्रमाचा 
हदव्यात्मा.त्याला नीट धीर देऊन,त्याच्या वीरश्रीला उत्साहाच्या चैतन्यानं थरारवनू सोड.प्रिीपातपूवुक 
त्या धनंजयाला माझा हनरोप सारं्,की उद्या त झ्या शक्ततय ततीची कमाल करून,श द्ध धमुय द्धानं या किाशी 
चारं्ला ठाकहठकीचा सामना दे.– 
 

मी णर्ष्ट्िुिें न वणधिां उया न मागें णफरेन ही वाचा । 
साची असो असावा णनश्वयणच िुझा मनुष्ट्य–देवाचा ॥ 

 
–किाज ुन–य द्ध हा िारतीय तहतहासात न ितूो न िहवष्ट्यहत असा क्षात्रकमाचा पहहला आहि 

अखेरचाच सामना होिार असल्याम ळं,अज ुनाला सारं्,दै्वरथ य द्धातं क्स्थतप्रज्ञ ब द्धीनं या किाला तंू सामोरा 
ये. 
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यदुकुलनाथा कृष्ट्िा पाथाशी संगरांगिामार्ी । 
घालीन गाणठ त्यािें मी कीं मारील िो मला आर्ी ॥ 

 
–श्रीकृष्ट्िा,धारातीथात मानवी जीवनाच ंसोनं करायला हनघालेल्या या हशपायी र्ड्ाला एकदा 

कडकडून हजव्हाळ्याची शवेटची िेट दे. 
 

कृष्ट्ि:किा–(हमठी मारतो.) 
 

किु:कृष्ट्िा– 
 

कृष्ट्ि:आता प ढची िेट? 
 

किु:स्वर्लुोकात! 
 

पणहला अंक समाप्ि. 
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अंक २ रा] [प्रवेश १ ला 
 

(हहरडा व आवळकटी बोलत येतात.) 
 

णहरडा:हे पहा आवळकटी,संर्ीतशास्त्रासारखं हनयमबद्ध शास्त्र द सरं नाहीच.बापाला बाप न 
मानिाऱ्या राजकारिालास द्धा वारारं्नेची उपमा देतात.कारि,एकदा त्याला रंर्ढंर्-बदलाची ह क्की 
आली,का सरडास द्धा शरमेनं क म्पिाची मजल र्ाठतो.पि र्ायनशास्त्रासारखं पे्रमळ शास्त्र,आहा! काय 
त्याची तारीफ करावी!–त्याच ं तेच.म्हिून वारारं्नाचशा काय,मोठमोठ्या संिावीत घरारं्नास द्धा र्वयाचं 
अंर्वस्त्र बनण्याची धडपड करतात. 
 

बेहडा:(प्र.क.) माहीत आहे,र्ायनशास्त्राची हमजास!संर्ीताच्या तानदारीत पार्ल र्वयी 
स रावटीला धाब्यावर बसवतात.पि तालदार मृदं!या“हकडान् हकडतक कहटतक र्हदर्न धा” च्या एकाच 
चकरिेण्ड चफराकीत त्या धाब्याचे धाबे दिािून सोडतो.र्वयी बकाल न् बेताल बनला तरी समेच्या 
अवसानासाठी काळ कोपला तरी मृदं!या कालात लय घेिार नाही.ध महकट हकटतक ताहकट धाकट– 
 

णहरडा:हलकट छाकट,बस कर कटकट.असल्या आडदाण्ड धसळा म सळीनं पे्रमाची घ सळिी 
साधत नसते,समजलास! 
 

बेहडा:ॲ हॅ! नाहीतर नाहदर्भदर्भदर त क्न्दर्भदर्भदर,उंदीर धर् धर्,माजंर धधुर करून आवळकटीच्या 
पे्रमाच्या घ सळिीच ंलोिी मटकविार वाटतं! 
 

णहरडा:अरे शहाण्या,पे्रमाचा मामला सोमलासारखा हळ हळू पचनी पाडावा 
लार्तो.आवळकटी,त झ्या पे्रमासाठी सारं्शील तेवढी नाजूक रार्दारीची कसरत करायला या हहरड्ाचं 
नरडं तयार आहे. [तान मारतो.] 
 

बेहडा:कशाला मारतोस लेका माझ्या म रदंर्ी थापेप ढे त झ्या नरड्ाची बढाई! 
 

आवळ :बन्द करा ही थोबाड-पचंहवशीची लढाई.एकाशी ल!न न् द सऱ्याशी पे्रम करण्यापूवी मला 
त मची जात समजली पाहहजे. 
 

णहरडा:जात? ही कसली नवी अडचि ब वा? पे्रमाच्या बाजारात स द्धा जातीची घासाघीस आहेच 
का! 
 

आवळ :मला प्रत्येकाची जात चारं्ली कसाला लावायची आहे. नवऱ्यावरून बायकोची जात 
उच्चनीच ठरत असते.मला उच्च जातवाल्याची बायको व्हायच ंआहे. 
 

बेहडा:(स्व.) जातीचा कस आहि कसाची जात,यात होिार अखेर माझा घात. 
 

आवळ :बोल हहरड्ा,त झी जात कोिती? 
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णहरडा:माझी? माझी जात–मािूस. 
 

आवळकटी:आहि त झी रे बेहड्ा? 
 

बेहडा:माझी? माझी आवळकटी–नाही नाही,माझी जात नाही का? माझी जात–प रुष. 
 

आवळ :प रुष ही काय जात आहे? 
 

बेहडा:आहि मािूस ही काय जात आहे? 
 

णहरडा:मािूस प रूष नसतो की काय? 
 

आवळ :आहि स्त्री ही मािूस नसते की काय? 
 

बेहडा:मर् आपि हतघेही जि मािूस जातीची मािसंच आहोत. 
 

णहरडा:पि हे हसद्ध झालं पाहहजे,कसाला लार्लं पाहहजे. 
 

बेहडा:हहरडा मािूस असेल,पि प रूष आहे याला प रावा काय? 
 

णहरडा:आहि तू प रूष असलास तरी मािूस आहेस याला प रावा काय? मी माझा प रूषपिा 
कोिालाही रोखठोक पटवनू देईन.पि लेका,त झी माि सकी पटवायला ल!नाच्या बायकोची स द्धा छाती 
धजिार नाही. 
 

आवळ :प रूष हा मािूस असतो आहि मािसातंही बायकाप्रमाि ंप रूष असतात.मर् त्याचंी जात 
कोिती? 
 

णहरडा:बायकाप्रमाि ंअसिाऱ्या प रूषानंी “हशखण्डी” अशी जात सारं्ावी. 
 

बेहडा:आहि प रूषी थाटाच्या बायकानंी “बृहन्नडा” जात पैदा करून अज ुनाच्या अज्ञातवासाचं 
सावुजहनक स्मारक करावं. 
 

णहरडा:आपल्या देशात ब्राम्हिक्षहत्रयाहद जातींचा स ळस ळाट ढेकिा-हचलटा ततका आहे.पि 
कसोटीच्या म शीत कोिालाहह टाका,फड्ा हनवड ंर्ाच्या बोण्डाहशवाय द सरं काही हाताला लार्िार नाही. 
 

आवळ :धन्द्यावरून जात,का जातीवरून धन्दा? 
 

णहरडा:क ठं लार्ला आहे याचा नीटसा हनकाल अजून? जातीवरून धन्दा ठरव ूम्हटलं,तर ब्राम्हि 
द्रोिाचायांनी क्षहत्रयाचे धन ष्ट्यबाि हाती घेतल्याबद्दल त्याना हशरच्छेदाचीच हशक्षा ठोठवावी लारे्ल. 
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आवळ :द्रोिाचायांचा अखेर हशरच्छेदच झाला. 
 

णहरडा:आहि अश्वत्थाम्याला अश्वत्थ वृक्षाला धन ष्ट्याच्या दोरीनं आवळून बाधूंन,हत्तीच्या ऐवजी 
अश्वाचं्या टापाखंाली त डवला पाहहजे. 
 

बेहडा:काल संध्याकाळी अश्वत्थाम्यानं जानव ंतोडून म्हिे आपली जात टाकली? 
 

णहरडा:कात टाकली म्हिून सापाला क िी बाप म्हित नाही. 
 

आवळ :जानव्याबरोबर त्यानं धन ष्ट्यबािहह फेकून हदलेले मी पाहहले. 
 

बेहडा:म्हिजे,अश्वत्थामा आता ब्राम्हिहह नाही आहि क्षहत्रयहह पि नाही. 
 

आवळ :त्यानी आता जर हातात तार्डी धरली,तर त्याला वैश्य म्हिायला काय हरकत? 
 

णहरडा:धन्द्यावरून जात ठरवायची,तरी सर्ळी पातळ झ िकाच. 
 

बेहडा:आवळकटी,ही जातीची माती क टण्याचं काम बेकार क म्िार स द्धा पत्करिार 
नाही.हवनाकारि तू या फन्दात पडलीस हन आम्हाला पाडलंस.कपाळावरच्या जातीच्या हचठ्या 
पाहाण्यापेक्षा,हचट्या टाकून तू आमची हनवड करशील,तर त्याला मी आपली एकताली सम द्यायला एका 
पायावर उिा आहे. 
 

णहरडा:बेहडाच्या सिेला मी यमनकल्यािी टेकू देतो. 
 

आवळ :ल!नाचा ज र्ार खेळण्यापेक्षा धडधडीत ज र्ाऱ्याशी ल!न लावलेलं काय वाईट? डोळे 
उघडे ठेवनू प्राि सोडलेला बरा,पि डोळे हमटून लावलेलं ल!न कोित्याहह तरुिीला स खाच ंहोत नाही. 
 

णहरडा:पि त्यासाठी जातीची माती कशाला हचवडली पाहहजे? जाती-जातीतल्या ल!नाचं 
आपोआप पोटपािी हपकतं,आहि बाकीच्या ल!नात, खटपट करून स द्धा वठून जातं,असं थोडंच आहे! 
प्रयत्ने वाळूचे कि रर्हडतां–काय होतं त ला माहीत आहे! स ज्ञास अहधक सारं्ि ं नलरे्.कळाव े लोि 
असावा हे हवनक्न्त. 
 

आवळ :र् िकमाची स द्धा चौकशी नको? कि ुमहाराजाचंा तर र् िकमावर मोठा कटाक्ष? 
 

बेहडा:ते स द्धा हबनफोडिीच ं आम्बट वरिच आहे.र् िकमाची हटमकी प ष्ट्कळ हपटतात.पि 
व्यवहारात हतची हकमत फ टकी कवडी! आजच्या घडीला हवद राततका साध  प रूष न् ज्ञानी पहंडत उभ्या 
िरतखण्डात द सरा कोि आहे? मोठमोठे ऋषी त्याला मान देतात आहि धमु हवचारतात.पि त्याला कोिी 
ब्राह्मि म्हित नाही.तो म्हिे शूद्र! हबचारा शूद्राचहंह कमु करीत नाही.पि त्याचा जन्म आडवा आला ना? 
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आवळ :जन्म आडवा आला? जन्मावरून स द्धा जात ठरत नाही? 
 

णहरडा:हतथं स द्धा फड्ा हनवड र्ाचंी क ं पि आहेच.बेटा,आडवा जन्माला आला असता तरी 
पत्करता,पि लेकाचा जन्म आडवा आला ना! खरं पाहहलं तर धृतराष्ट्र पण्डू आहि हवदूर याचंा बाप एकच. 
 

आवळ :तो कोि? 
 

णहरडा:िारतीय स प्रजाजनन-शास्त्राचे आद्य उत्पादक महर्भष व्यास.धमुशास्त्र म्हिते,बापावरून 
अपत्याची जात ठरवावी.पि तथं पाहाव ंतर सर्ळा प्रकार हनराळा! धृतराष्ट्र आहि पण्डू हे दोघे म्हिे क्षहत्रय 
आहि हवदूर तेवढा शूद्र! 
 

आवळ :ज लूमच आहे म्हिायचा हा! 
 

बेहडा:जात हाच म ळी मोठा ज लूम आहे.जातीचा ज लूम हन ज लमाची जात,िरतखण्डाहशवाय 
जर्ाच्या पाठीवर द सरीकडे नाही आढळिार. 
 

णहरडा:पि सारा ज लूम मोठ्या लोकापेंक्षा खालच्या लोकावंरच जास्त होतो. जातीच्या 
उच्चनीचपिाची कसोटी सारी र्ोरर्रीबासंाठीएवढे मोठे्ठ िीष्ट्माचायु,द्रोिाचायु,कृपाचायु! त्याचं्या 
तोण्डाकडे पाहण्याची पचंाईत,मर् तोण्डाला तोण्ड देण्याची र्ोष्ट कशाला? पि त्याचं्या जन्माच्या िानर्डी 
साऱ्या फड्ाहनवड ंर्ी. 
 

आवळ :म्हिजे? आईची िानर्ड,का बापाची िानर्ड? 
 

णहरडा:सर्ळीच िानर्ड! आईबापाच्या हववाह संस्काराहशवाय अपत्याचंी बीजके्षत्रश द्धी समाजात 
कोिी मानीत नाही.पि तथं तर एकाच्याहह आईचा न् बापाचा पत्ता नाही,तर कसला हववाह न् कसला 
संस्कार! 
 

बेहडा:तशात स्वर्पुथृ्वीवर येरझारा घालिाऱ्या देवारं्ना आहि अप्सरा यानी तर अर्दी िडंावनू 
सोडलं आहे.जर क ठं कोिी डोळे हमटून र्ोम खीत हात घातला रे घातला की हचकटल्याच या त्याच्या 
पाठीला नाहीतर पोटाला? 
 

णहरडा:राण्डेच्या पथृ्वीवर पोरं टाकतात आहि स्वर्ाला पळतात! 
 

बेहडा:झ म्बरीच्याना पे्रमाचा वतेाळ चाळा, पि पोराचंी बाळन्तपिं हनस्तरायचा कण्टाळा! यानी पोरं 
टाकावी हन पश  पक्ष्यानी त्याचंी बाळन्तपि ं न् बारशी करावी.हवश्वहमत्र मेनकेच्या पोरीच ंशक न्त पक्ष्यानी 
नाळवार करून,शवेपविी पाजलं आहि बारशाला हतचं नावं शक न्तला ठेवलं. 
 

आवळ :मािसापेक्षा आपल्या देशातले पश पक्षी स ईि कामात चारं्ले प्रहवि हदसतात. 
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णहरडा:टाकलेल्या पोराचं ं नाळवार कोिीतरी करतोच! आई पळाली स्वर्ाला,बाप रे्ला तपाला 
आहि पोरर्ी हचकटली कण्वाच्या झोळीला. 
 

बेहडा:अमृत हपिाऱ्या देवाना बर्ल मारून,सोमरस ढोसिाऱ्या मािसाचंी या अप्सराना काय चटक 
लार्ली असेल ती असो.राण्डेच्या वाटेल त्याला आधी चटक लावतात आहि लव्हाळं िर रंर्ात आलं का 
चटकन् चटका लावनू झटकन फरारी होतात! 
 

णहरडा:पोर तेवढं फायद्यात! 
 

आवळ :या पेक्षा त्या मेल्या अप्सरा देवारं्ना एकाच यजमानाला हचकटून का ंराहात नाहीत? 
 

बेहडा:याचा ख लासा काढायला तथं मरून स्वर्ात तंद्राची र्ाठ घेतली पाहहजे.प रूषाचंी मनधरिी 
हकतीही सरस असली,तरी या चचंल हचच ंद्र्या त्याचंा नेहमीच हवरस करतात. 
 

आवळ :यात त्या देवारं्नापेक्षा त म्हा प रूषाचंाच र्ाढवपिा नाही का हदसून येत? 
 

बेहडा:तो कसा काय? आम्हा र्ाढवाचंी लाळलोटिी करायला येतात कशाला या र्ाढहविी? 
 

आवळ :ल!नाच्या र्ाठीत चारं्ल्या कचकचीत आवळल्याहशवाय,कशाला करता त म्ही त्याचंी 
पे्रमचाटिी? 
 

णहरडा:धडधडीत ल!नं लावली,तरी या अप्सराचंा चौण्ढाळपिा क ठं जातो? मार्ं कोि एक 
र्ंर्ािार्ीरथी आली.हतनं शन्तनू राजाशी ल!न लावलं.कोिी झाला तरी वशंवलेाच्या हवस्तारासाठीच 
ल!नाच्या फन्दात पडतो. 
 

बेहडा:न सता हळदीचाच सोहळा उरकायचा,तर सोमरसाच्या चार पात्रातं क ठंहह िरर्च्च उरकता 
येईल. 
 

णहरडा:त्या बाईनं होईल ते पोर नदीत ब डवण्याचा सारखा सपाटा चालवला.झालं पोर का टाक 
नदीत,झालं पोर का टाक नदीत. 
 

आवळ :उघड नवऱ्याच्या उघड बायकोला अशीं पोरं मारण्याचं कारि काय? 
 

बेहडा:लहरी बायकाचंी लहर.द सरं काय? 
 

णहरडा:हबचारा शन्तनू अर्दी काकावनू रे्ला.प्रामाहिक मेहनत अशी पाण्यात जाऊ लार्ली,तर 
कोिाला रडू कोसळिार नाही? त्या महामायेनं एकामार्ून एक सात पोराचंा असा हनकाल 
लावल्यावर,शन्तनू अर्दी ढोपरफ टीवर आला आहि आठव ं पोर ती र्ंर्ाबाई नदीवर घेऊन जात 
असता,त्यानं हतचा हात धरला आहि हशव्यार्ाळी हहसकाहहसक करून ते पोर वाचवलं.ते हे आमचे 
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शरतल्पी पडलेले िीष्ट्माचायु! शन्तनूनं हात धरून पोर वाचवलं,पि ती र्ंर्ािाहर्रथी त्याच्या हातावर त री 
देऊन जी हनसटली,ती आजपयंत बेपत्ता! 
 

बेहडा:बायकाचंी जातच पळप टी. 
 

आवळ :बेहड्ा,बघ तू आमच्या जातीवर घसरलास. 
 

बेहडा:मी प रूष आहे हन प रूषाचं्या पराक्रमाला सध्या एवढाच राजमार् ुख ला आहे. 
 

आवळ :मेल्या प रूषाना बायकाचंा ततका हतटकारा वाटतो तर ते बायकासंाठी एवढे का ं जीव 
टाकतात? 
 

णहरडा:जीव नकोसा झाला म्हिजे क ठंतरी टाकायचा,तो बायकासाठी देतात.यापेक्षा हवशषे 
र्ाढवपिा काही नाही.बायकामं ळेच प रूष र्ाढव बनतात. 
 

आवळ :दोन नम ने माझ्याप ढं आहेतच. 
 

बेहडा:बायकाचं्या पोटी बायका,आहि प रूषाचं्या पोटी प रूष जन्माला येऊ लार्ले,तर प रूषी प रूष 
बायकी बायकाचं ं तोंडस द्धा पाहािार नाहीत.सध्या बायका ं प्रमािं प रूषस द्धा बायकाचं्याच पोटी जन्मत 
असल्याम ळं,खाि तशी माती हनयमानं,त्याचंा ओढा बायकाकंडं लार्तो.बायकोच्यापोटी 
जन्मण्यापेक्षा,फड्ाहनवड ंर्ाच्या झ डपात,केरकचऱ्याच्या उहकरड्ातं,हकवा नदीनाल्याचं्या खबदाडात 
जन्म झालेला परवडला! 
 

आवळ :त्यासाठी स द्धा प रूषाना बायकाचंीच पायधरिी करावी लार्ते.प रूष स्वतःला हकतीहह 
मोठे समजत असले,तरी बायकाचं्या मध्यस्थीहशवाय त्याना जन्मताच यायच ंनाही. 
 

बेहडा:बायकाचं्या ऐवजीं प रूषाचं्या पोटी प रूष जन्माला येते,तर सध्या प रूषात जो थोडासा 
बायलेपिा हदसून येतो,तो खास हदसला नसता.प रूषातं बायकीपिा घ सल्याम ळंच,बायकाचं्या लाथा 
हशव्या खाण्यात त्याना धन्यता वाटते.त्यानी त्याना र्ाढव म्हटले तरी या र्ाढवाना त्याच ं काही वाटत 
नाही.त्या पेक्षा मरि पत्करलं! 
 

आवळ :मरिासाठी प रूष स्वतंत्र असले,तरी जन्मासाठी त्याना बायकाचंीच कास धरावी लार्ते. 
 

णहरडा:लार्तेच असा काही हनयम नाही.आई बापाचं्या िेटीहशवाय जन्माला आलेली कन्याप त्ररत्ने 
सध्या हकती तरी आहेत. 
 

आवळ :काय! स्त्री प रूषाचं्या िेटीहशवाय म लं होतात? नवलच मेलं! 
 



 

अनुक्रमणिका 

णहरडा:स्त्री प रूषाचं्या िेटचशी काय,पि हकत्येक मोठमोठ्या प रूषाना नऊ महहन्याची बात तर 
सोडून द्या,–नऊ क्षिस द्धा आईच्या उदराचा स्पश ुझालेला नाही.आई आहि बाप न सते नेत्रकटाक्षाप रते 
जबाबदार.आपल्या द्रोिाचायांची उत्पहत्त अशीच चमत्कारीक आहे. 
 

बेहडा:हा बेटा द्रोिाचायु आईच्या ऐवजी बापाच्या पोटी जन्माला आला असावा,असं मला नेहमी 
वाटंत होतं. 
 

णहरडा:छे छे! आईला तर त्याच्या जन्माची काहीच दाद नाही,पि बापाला स द्धा याच्या जन्माची 
काही कल्पना नव्हती. 
 

आवळ :द्रोिाचायांचा बाप कोि? 
 

णहरडा:िरद वाज.मोठ्ठा तपोहनष्ठ कमुठ ऋषी.दशके्न्द्रयाचं ं दमन करून आत्म्याला ब्रम्हाण्डाच्या 
कपाटात अडकवनू ठेवण्यात प्रवीि! पि मानवी हवकाराचं्या झपाटिीप ढं करतो काय लण्डी! त्यानं धृताची 
नावंाची त झ्यासारखी एक आवळकटी अप्सरा नदीवर स्नानहवहार करीत असतानंा न सती पाहहली.हतच ंतर 
या र्ाढवाकडे म ळीं लक्षच नव्हतं.यानं हतला तशी पाहहली मात्र आहि हंू!–केली अध्युप्रदानाला स रवात. 
तपोहनष्ठ ऋषीच ंअध्युप्रदान ते! फ कट रे्लं असतं तर मािसाचंी र्ाढव ंबनून शहराचंें उहकरडे झाले असते! 
म्हिून त्या िरद वाजानं आपल्या तपियेची ती फलश्र हत चटकन् द्रोिातं धरली आहि जेहते्त काय सारं्ावी 
मात,कँ कँ करीत हे आचायु जन्मले द्रोिातं. 
 

बेहडा:आहे यात आईचा संबंध? बापाचा तरी? कशाचाच नाही,तर स्त्रीप रूषाचंा तरी कशाला? बस्! 
बस्! जन्म व्हावा तर असा ना प रूषाची खटपट,ना बायकाचंी लटपट.तरीच बेटा द्रोिाचायु प रूषासारखा 
जर्ला न् बाईसारखा मेला.ना जन्माची र्डबड,ना मरिाची धडपड. 
 

णहरडा:द्रोिातूंन द्रोिाचायु हनपजल्याम ळं,पत्रावळीवर जेवताना माझ्या पोटातं धस्स होऊन,घास 
घशात घोटाळतो.क िी सारं्ावं? पत्रावळीच्या पानार्हिक पोरटी होऊन पाठीशी लार्ली तर ती ब्याद 
पत्करायची कोिी? 
 

बेहडा:आम्ही माता,सृष्टीच्या खािी,आमच्या हशवाय सृहष्ट चालायची नाही, म्हिून या बायकाना 
केवढी घमेण्ड! घ्या आता हा प रावा.हकटतक र्हदर्न हकटतक र्हदर्न धा धा धा,जा मरा,आसावरीत जीव 
द्या.बायाहशवाय पोरं होऊं लार्ली.बाप स द्धा नावंाला–हनहमत्ताला–कारि.द्रोिाचायांनी बायकाचं्या 
आईपिाच्या र्वाचा चारं्ला र्िपुात केला.जय द्रोिाचायुकी जय! ठार मेलास तरी हजते रहो पठे्ठ! 
 

णहरडा:हेचसं काय,पि स्त्री प रूषाचं्या न सत्या नजरानजरी हशवाय हव्या त्या जड वस्तूतूनही 
मािसं आता पैदा होऊ लार्ली आहेत. 
 

आवळ :हव्या त्या वस्तंूतून! दर्ड धोण्ड्ातूंन? 
 

णहरडा:हो,हो,बािातून,िात्यातून,कोयत्यातून– 
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बेहडा:पायातल्या पायतिातून,मसिातून स द्धा. 
 

णहरडा:कृपाचायांचा बाप एका बािातून जन्मला,आहि त्याच्या प ण्याईपासून कृप आहि कृपी ही 
ज ळी िावडंं बािाचं्या ज ड!यात हनपजली. 
 

बेहडा:प रूष जातीचा जयजयकार! प रूषाचंा हवजय असो! आवळकटी,प रूषाना र्ाढव म्हितोस? 
पाहून घे या र्ाढवाचंा पराक्रम! बािाचं्या ज ड!यात ज ळ्या पोराचंी पैदास! आई बेपत्ता,बापाची 
अध्युप्रदानाप रती सत्ता,आहि अखेर पोरावंर आल्यारे्ल्याची मत्ता.बायकाचंा र्वु हजरला. 
 

णहरडा:बाई ब वाहशवाय म लं होण्याची साथ िरतखण्डातं बोकाळल्याम ळं सहज न सतं 
हशकण्याचीहह पचंाईत झाली आहे.न जािो हशकेच्या झटतया सरशी चारपाच कारटी फटकन् 
हनपजायची.रस्त्यानंंस द्धा सावधहर्रीनं,डोळे हमटून,कान बाधूंन चालाव ं लार्तं.फड्ा हनवड ंर्ाच्या 
झ डपातं,कोिाची कमायी कोिाच्या र्ळ्यातं पडायची,त्याचा नेम नाही. 
 

आवळ :आर् लार्ो मेल्या जातीना! जातींचा उच्चनीचपिा ही तरी मेली र् ण्डाचंी र् ण्डहर्रीच 
म्हिायची! 
 

णहरडा:अर्,कौरव पाण्डवाचंी राजघरािी म्हिजे अनाथ बालकाश्रमाचें लोकमान्य राजमान्य 
नम नेच आहेत.िारतीय जातींचा तहतहास म्हिजे छप्पन् मसाल्याचा हचवडा! त्यातं सर्ळं आहे न् काहीच 
नाही.डोळे हमटून फक्की मारली तर रुचकर लार्ते.उघडे ठेवनू हचहकत्सा करा कीं सारे क झतया ि ईम र्ाचे 
खोमट दािे! फड्ा हनवड ंर्ाच्या बोण्डाहशवाय हाती काही लार्ायच ं नाही.सर्ळ्यानंी आपली जात 
‘मािूस’ अशी साहंर्तली,तर काय आमच्या माि सकीचे कोळसे होतील? 
 

बेहडा:त्यापेक्षा “प रुष” अशी जात सारं्ण्यात मािूसकी हदसून येईल. 
 

आवळ :पि मेल्या,बायकानंी “प रुष”म्हिून कशी आपली जात सारं्ावी? 
 

बेहडा:तर मर् बायकानंी “बाई” जात सारं्ावी आहि प रुषानी “ब वा” जात सारं्ावी.सध्याच्या चार 
जातींच्या चार कोट हचवड्ापेक्षा,बाई ब वाचं्या या दोन ठळक जाती,र्जकिाऐवजी नायटा म्हिून 
पत्करायला काही हरकत नाही. 
 

णहरडा:मर् उच्चनीचपिाची कोम्बडझ ंज खेळायची कशी! जातींची कोम्बडझ ंज म्हिजे 
िरतखण्डाचा प्राि.प्राि रे्ला तर मढ्ाला काय जाळायचे? 
 

आवळ :नाही तर काय लोिी चोपडून त्याच ंलोिच ंघालायचं? ज्याचा पराक्रम थोर,तोच मािूस 
थोर,अशी कसोटी ठरवायला काय हरकत आहे? जातीनं थोर असलेल्या धेण्डापेक्षा,थोर असलेल्या 
र्ावर् ण्डालाच मी पे्रमदान करीन. 
 

बेहडा:माझ्या र्ावर् ण्डीचा पराक्रम दाखवायला,ही पहा,माझी कंबर मी कसली. 
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णहरडा:मी पि आवळकटीसाठी माझी कटी आवळली. 
 

आवळ :कंबर बान्धण्यापेक्षा ंत म्ही आपले डोळे रुमालाने घट्ट बान्धून घेतले पाहहजेत. 
 

णहरडा:डोळे घट्ट बान्धून घेतले पाहहजेत? 
 

बेहडा:ते कशाला? हा काय ब वा आंधळ्या कोहशक्म्बरीचा खेळ? 
 

आवळ :आंधळ्या पे्रमाची हशकार डोळे हमटून करावी लार्ते,समजलात? त म्ही दोघे दोन 
बाजूला–हा,ंअसे हचकटून नाही–लाबं दूर उिे रहा.मी अशी मधोमध उिी राहीन.मी तषारा देताचं 
प्रत्येकानं माझी पे्रमयाचना तततया उच्च अलंकाहरक काव्यमय वािीनं केली पाहहजे कीं,उपमा 
अलंकारासाठी िावी कवीनी रानोमाळ िीकच माहर्तली पाहहजे.पे्रमयाचनेच्या अवसानातं येता येता, बडे 
बापके बेटे नाटकी र्ोण्डस पोऱ्यावर जसे ह रळून पडतात,तसा जो कोिी आस्ते कदम मला नेमका स्पश ु
करील,त्याला हमळेल माझ्या पे्रमाचा मान,उरल्या र्ाढवाची मी ल!नात अडकवीन मान.आहे कबूल? 
 

दोघे:कबूल,कबूल,कबूल. 
 

आवळ :चला मी आता त मचे डोळे बाधंते.(तसे करते) याला म्हितात तेल्याच्या बलैाची अंधारी. 
 

बेहडा:हहरड्ा,संिाळ लेका.एका घाण्यािोवती दोन बैलाचंी हिर्री. 
 

णहरडा:बेहड्ा,घ सळखाबं संिाळ.नाहीतर व्हायची दोघाचंी चेंर्राचेंर्री. 
 

आवळ :हा,ंअसे नीट उिे रहा.हा,ंकरा पे्रमयाचनेच्या प रािाला स रवात. [टाळी वाजवनू] 
एक,दोन,तीन.[जाते.] 
 

णहरडा:हे नादब्रह्म–स न्दरी,त झ्या हजवाच्या षड जासाठी माझ्या पचंप्रािाचा पंचम पिाला लावनू 
यमन कल्यािातं नरडे तािायला मी तयार आहे. 
 

बेहडा:र् ड म क डब ड र् डूम र् डब ड डमरूप्रमािे आवळकटी असिाऱ्या झम्पक थै थै देवते,माझ्या 
मृदंर्–जीवनाच्या नाड्ा करकचून आवळिारी तू रंर्ीत ख ण्टी आहेस. 
 

णहरडा:हे सप्तस्वर–हननाहदनी आसावरी,त झ्या पे्रमाच्या कोमल स्वराचं्या पटट्या सतारीच्या 
पडद्यासंारख्या हदलपसंत दाबनू तीव्र मध्यमावरच कोमल धैवताला मी उमटवीन. 
 

[जटा दाढी हमशी त.िटाचा वषे घेतलेली आवळकटी र् पच प प्र.क.] 
 



 

अनुक्रमणिका 

बेहडा:पे्रमाच्या हरर्िात बेताल बनिाऱ्या हे हत्रताल स ंदरी,त झ्या पे्रमाच्या “हकटतक र्हदर्न धा” 
साठी माझ्या म रदंर्ी म रडीचा घोडा,ध्र पद अस्ताईच्या स रफातता मदैानावर चौताल सोडायला,हा 
झपाताल्या बेहडा एकताल तयार आहे. 
 

णहरडा:(स्व.) जवळ आलीशी वाटते. आता मारावीच हमठी. 
 

बेहडा:(स्व.) आली वाटतं जवळ.हंू बेहड्ा आवळ. 
 

[दोघेजि एकमेकानंा‘आवळली रे आवळली’ म्हिून हमठी मारतात] 
 

आवळ :(प रुषी आवाजात) हधःकार हधःकार त म्हा पे्रमवेड्ानंा. 
 

[त्याचं्या डोळ्याचें रुमाल सोडते.] 
 

बेहडा:अरेच्चा! हहरडाच बेहड्ाला हचकटला. 
 

णहरडा:हा कोि पाण्ढरा बोकड महध घ सला? 
 

आवळ :व्यास महषींचा पट्टहशष्ट्य. 
 

बेहडा:आवळकटी क ठं रे्ली? 
 

आवळ :अरे ती देवारं्ना,हतने नाकीं र्मन केलें . 
 

णहरडा:मघाशी नाकात काहीतरी वळवळलं खरं. 
 

आवळ :मूखा,नाकीं म्हिजे स्वर्ी.अहल्या,द्रौपदी,सीता,तारा,मन्दोदरी,या पाच महासतींच्या 
आळीला राहािारी ती अप्सरा आवळकटी,त म्हा मानवाचं्या कारट्यानंा तपियेहशवाय प्राप्त होिार 
नाही.हमटा डोळे. [दोघे डोळे हमटतात.आवळकटी पळून जाते.] 
 

बेहडा:डोळे उघडू का ब वाजी? 
 

णहरडा:(डोळे उघडून) ब वाजी पि र् प्त! बेहड्ा,आवळकटीहशवाय हहरड्ा बेहड्ाची काय 
हकमत? 
 

बेहडा:िरतखण्डाला हत्रफळाचूिाचे िा!य देण्यासाठी,त ला हन मला आता अरण्यवासच पत्करला 
पाहहजे. 
 

णहरडा:चला.आले आवळकटीच्या मना,हहरड्ा बेहड्ाचे चालेना! 
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(दोघे जातात.) 
 

☐ ☐ ☐ 
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अंक २ रा] [प्रवेश २ रा 
 

स्थळ–ब्स्थिी व पात्रें:– उर्वत्या सूयाला किु अध्यु देत आहे.हातात पंचारहत व प ष्ट्पहार घेऊन 
आवळकटी समोर उिी आहे.किाच्या पाठीमारे् कुब्न्िदूर येऊन उिी राहते.पि हतच्याकडे किाचे हकवा 
आवळकटीचे लक्ष नसते.] 
 

किु:आहा! सूयोपासना होताच समोर पचंारहत! मंर्ल हदव्य तेजा,त ला प्रिाम असो. 
 

आवळ :वस न्धरा रािीसाहेबानंी महाराजाना हा शक नाचा प ष्ट्पहार न् पचंारहत पाठवली आहे. 
 

किु:माझ्या वस ण्धरेनं प ष्ट्पहार न्पंचारहत पाठहवली? आहा! आज मी खास अज ुनवध करून 
द योधनाला धन्य करिार. 
 

आवळ :अज ुनवधाच्या यशानं धन्य होिाऱ्या अंर्राजाच ंस्वार्त करायला महारािीसाहेब उत्स क 
होऊन बसल्या आहेत. [पचंारहत ओवाळून प ष्ट्पहार घालते.] 
 

किु:आवळकटी,या य द्धोन्म ख वीराचा त्या वीरप्रसू,वीरारं्नेला प्रिाम सारं्.आहि म्हिावं,दै्वरथ 
य द्धातं अज ुनाशी हिडण्यापूवी,आपि पाठवलेल्या या तेजाळ पचंारतीनं माझ्या उत्साहाला तेज चढलं आहि 
या टवटवीत स वाहसक फ लाचं्या प ष्ट्पहारानं माझ्या वीरश्रीला वासक्न्तक बहराचं चैतन्य हदलं,रािीला 
आिखी सारं्,आज या किाच्या जीवनसाफल्याचा सोक्षमोक्ष लार्िार आहे.प्रहतजे्ञप्रमाि ं य द्धात मी 
अज ुनाला ठार मारलं हकवा मारता ं मारता ं मदाच्या मरिानं धारातीथी मी मोक्षाला रे्लो,तरीही माझ्या 
राजघराण्यानं आहि हवशषेतः माझ्या हप्रय सूताहदक शूद्र समाजानंी त्या मंर्ल सोहाळ्याचा उत्सव 
करावा.बरं,य वराजाची तयारी क ठवर झाली? 
 

आवळ :बाईबाई बाईबाई! सारी रात्र तयारी न् तयारीच चालली होती.आत्ता मोठ्या पहाटेला 
वृषसेन महाराजानंी मंर्लस्नान केलं आहि मातोश्रीच ं दशनु घेऊन स्वारी रथातं बसून पथकासह 
समरारं्िाकडे रे्ली. 
 

किु:आमच्या िेटीची धाकट्या सरकाराना आठविच झाली नाही की काय? 
 

आवळ :आठवि कशी होिार नाही सरकार! आजच्या य द्धातं ह जूरकडून अज ुनवध 
होण्यापूवीच,नक ळ सहदेवाला ठार मारून महाराजाना म जरा करीन,नाहीतर धारातीथी देह ठेवनू देव 
दानव मानवाचें म जरे घेईन,अशी य वराजानी वस न्धरा मासाहेबापाशी प्रहतज्ञा केली आहे. 
 

किु:शाबास वृषसेना शाबास! एकूि आज पाण्डवापंैकी हतघेजि तरी ठार मरिार,हकवा किु 
स प त्र धारातीथी देह ठेविार! 
 

कुब्न्ि:तडाहपडा टळो,अमंर्ल पळो! 
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आवळ :अर्बाई! मार्ं क िी तरी उि ंआहे. 
 

किु:(तोण्ड न हफरवता) कोि आहे? कोिी याचक आहे काय? 
 

कुब्न्ि:होय.याचक आहे. 
 

किु:याचक आहे.याचकाची काय याचना आहे? 
 

कुब्न्ि:आधी आश्वासन पाहहजे. 
 

किु:किापाशी आश्वासन? आजवर कोिीहह िलाब रा अहतथी या किानं हवन्म ख परत पाठवलेला 
नाही.याचका,त झी याचना या किानं प री केली असं समज.बोल,काय त झी याचना आहे ती. 
 

कुब्न्ि:क न्तीचे पाचंही पाण्डव हजवतं रहावे. 
 

किु:क न्तीचे पाचंही पाण्डव हचरंजीव राहाव!े (उठून क न्तीकडे पहातो.) 
 

(आवळ.जाते) 
 

कोि? ओ हो? पाण्डवमाता क न्ती? या,हा अहधरथ राधाप त्र कि ु आपल्याला वन्दन करीत 
आहे.पाण्डवमातेने या सूतप त्र किाला दशनु देण्याची आज का ंबरं मेहेरबानी केली? 
 

कुब्न्ि:बाळा किा,तू राधाप त्र नाहीस, या क न्तीच्या उदरातून जन्मलेला क क्न्तप त्र आहेस.तू 
सूतप त्र नाहीस.पाचंहह पाडंवाचं्या पूवी या क न्तीचा क सवा धन्य करिारा पहहला पाण्डव आहेस. 
 

किु:कृष्ट्िानं मला ही कहािी न कतीच साहंर्तली. 
 

कुब्न्ि:पि ती आता मी त ला स्वतः सारं्ायला आले आहे.ती ऐकल्यावर त झ्या आजच्या प्रहतजे्ञचा 
फोलपिा त ला पटून,हतचा तू त्यार् करशील. 
 

किु:प्रहतजे्ञचा उच्चार झाल्यावर हतच्या पापप ण्याचा हवचार धन धुर कि ुकरीत नसतो. 
 

कुब्न्ि:म्हिून काय,सख्ख्या पाठच्या िावाच्या वधानं तंू आपल्या बीजाशी बेतमान होिार? 
 

किु:बीजापेक्षा ब्रीदाची हकमत मला हवशषे वाटते.बीजाची चौकशी करण्याची मला कधी र्रजच 
पडली नाही आहि मला हतच ंमहत्त्वही वाटत नाही. 
 

कुब्न्ि:बीजाशी बेतमानी क क्न्तप त्र किाला तरी शोििार नाही. 
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किु:‘क क्न्तप त्र किु’ हा पे्रमाचा नवीन हजव्हाळा मला तर राजकारिी डावपेचाचा नवीन हंर्ामी 
शोध हदसतो. 
 

कुब्न्ि:नाही,बाळा किु,म ळीच नाही.लहानपिीं द वासम नींनी प्रसन्न होऊन मला वहशकरिाचा एक 
हदव्य मंत्र हदला. हा मंत्र खरा का खोटा,याचा पडताळा पाहावा,म्हिून हनव्वळ मौजेनं पि अल्लडपिानं,एक 
हदवस मी त्याचा जप केला.मंत्र जपण्याबरोबर सूयुदेवाची मला प्राक्प्त होऊन,क मारी असताच 
हववाहापूवी,बाळ,मला त झा र्िसुम्िव झाला. 
 

किु:क क्न्त,हकती चमत्कारीक त झं हे बोलि!ं क मारी अवस्थेत हववाहापूवीच त झ्या पोटी माझा 
र्िसुम्िव झाला,ही र्ोष्ट मी डोळे हमटून खरी मानली,तरी मंत्र तंत्र जपून,आकाशातंल्या चन्द्रसूयाकडून 
मानवी प्राण्यानंा र्िसुम्िव होतो,यावर माझा कधीच हवश्वास बसिार नाही.यापेक्षा हववाहाला उशीर 
झाल्याम ळं,सूयासारख्या तेजस्वी तरुिापासून त झ्या उदरी माझी र्िधुारिा झाली,असं स्पष्ट 
साहंर्तलंस,तरीही त्यात मला हवशाद बाळर्ण्याचं काहीच कारि नाही. 
 

कुब्न्ि:बाळ,खरोखरच त्यावेळी मी अर्दी अल्लड बाहलका होते.मला धडपिी काही समजतस द्धा 
नव्हतं रे. 
 

किु:अल्लड अल्पवयी बाहलकानंा र्िधुारिा कधी सम्िवते काय? उर्ाच हवं ते बोलण्यातं, अथु 
काय? काही ठराहवक मयादेपयंत हस्त्रयाचंी शाहररीक वाढ झाल्याहशवाय कामहवकार,संिोरे्च्छा आहि 
र्िधुारिा ही सम्िवतील तरी कशी? 
 

कुब्न्ि:पि हा चमत्कार झाला खरा.बाळा,मी त ला खोटं कशाला सारं्ू? 
 

किु:चमत्कार? हनसर्हुवरुद्ध चमत्कार? कोि यावर हवश्वास ठेवील? पि मीच म ळी त झ्या 
तारुण्यसहज कामेच्छेबद्दल यक्त्कंहचतही त ला दोष देत नाही,हतथं तू तरी आडपडद्यानं कशाला वाद 
घालतेस? समाज बधंनाना तू िीत असलीस,तरी या किाप ढं त ला पूिु अिय आहे.संकोच न बाळर्ता 
काय सारं्ायचं ते सत्य न् स्पष्ट सारं्. 
 

कुब्न्ि:बाळ,माझा हनवशं होण्याची वळे येऊन ठेपली.आता कसला हन कशाचा मी संकोच धरु? 
वहशकरिाचा मन्त्र जपण्यात,हजज्ञासा तर तृप्त व्हावी, पि द लौहकक तर होऊ नये,एवढीच माझी हववचंना 
होती. 
 

किु:हनसर्ानं हनमाि केलेली हजज्ञासा प रहवण्यात द लौहकक कसला? आहि लौहककाचीच चाड 
बाळर्ायची,तर हनसर्ाची तरी पवा कशाला? मातोश्री,हनसर् ु प्रत्ययी असतो आहि लौहकक पहरपाठी 
असतो.प्रत्यय पहावा तर पहरपाठ साधत नाही आहि पहरपाठाची पाठ धरावी तर प्रत्यय घेता येत नाही. 
 

कुब्न्ि:मी दोन्हीही साधण्याची धडपड केली,आहि त्यातं बाळा किा,मी त ला जन्माची म कले! 
नावंलौहककवान् क क्न्तिोजाची मी राजकन्या.माझ्या मूखुपिाम ळं बापाच्या नावाला कलंक लार्ू नये आहि 
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मलाही लोकानंी नावं ंठेव ूनयेत,म्हिून बाळ,त झा जन्म होताचं नाळ िरला,त ला मी र्ंरे्च्या ओघातं सोडून 
हदलं! 
 

किु:मातोश्री,स्वतःच्या न् थोर बापाच्या सामाहजक लौहककासाठी आपि माझी र्िहुत्या केली 
असती तरी परवडली असती.पि त झ्या िा!यवान् उदरीचा संपूि ुर्िुवास िोर्ून जन्माला आल्यावर,तू या 
त झ्या प त्राचा र्ंरे्च्या ओघात हनदुय त्यार् करावा? क क्न्त मािसाच्या ियानं मािूसकीला बेिान 
बनलीस,तरी ितूदयेचा चटका स द्धा त्यावेळी त झ्या काळजाला बसू नये आ? 
 

कुब्न्ि:त्या वळेची माझ्या काळजाची कालवाकालव मी कोित्या शब्दानंी त ला सारं्ूं? 
 

किु:आई,कामहवकार आहि संिोरे्च्छा हे जर पाप नाही,तर त्याचा हनसर्हुसद्ध पहरपाक जो 
कन्याप त्र-जन्म तोच त म्हाला पापी कसा वाटतो? 
 

कुब्न्ि:पि बाळ समाजबन्धनाप ढं ितूदयेलास द्धा दर्डाच्या काळजावर आपली धार बोथट पाडून 
नाही का घ्यावी लार्ंत? 
 

किु:हनसर्ाला पाठ दाखविाऱ्या ितूदयेचा परमेश्वरस द्धा हधःकारच करील.परमेश्वराहून हनसर्ु 
काही हनराळाच असतो की काय! मातोश्री,हनसर् ु हाच परमेश्वर आहि त्याच्या पे्ररिा याच ईश्वरी 
पे्ररिा.सनातन हसद्धान्त मानवाचं्या र्ळी उतरेल,हा तर ही वस न्धरा सौख्याची न् सौिा!याची हदवाळी 
अखण्ड साजरी करीत राहील. 
 

कुब्न्ि:हनसर्ुधमाप्रमाि ंमािसाच ंवतुन हकतीहह हनदोष असलं,तरी त्याला समाजधमु म्हिून नको 
का काही पा ला? त झ्या जन्माच्या वेळी माझा हववाहस द्धा झालेला नव्हता. 
 

किु:नसला म्हिून काय अपत्यहत्या करायची? तरूि तरूिींच्या हनसर्सुहज पे्रमानं,हववकेाच्या 
मयादेतच आपल्या हनसर्ुस ंदर चारूशीलाचा हवकास करावा.एवढ्ासाठींच समाजानं हववाहाचा प्रघात 
स रू केला.ही मयादा जािून अर्र नेिून लाथाडली रे्ली,तर त्याचं प्रायहित त्या हनष्ट्पाप बालकानं का ं
म्हिून िोर्ावं? मातोश्री,कामेच्छा ही अन्नपाण्याततकीच हनसर्हुसद्ध जरूरीची बाब आहे,आहि हतला 
प्रहतबन्ध करण्याचा कोिालाहह अहधकार नाही.ही तच्छा पूि ुकरून घेतानंा स्त्रीप रूष जर हनसर्धुमानंच 
वार्तात,तर अपत्यपालनाच्या वळेीच त्यानंा लौहककी समज तीच ंएवढं िय का वाटावं? अहववाहहत तरूि 
क माहरका हकवा तरूि हवधवा-कोिीहह असो-हनसर्पेु्ररिेच्या कोित्याहह कृत्याबद्दल त्यानंीं लोकमताला 
बाचकिं,हा परमेश्वराहवरूद्ध ियंकर र् न्हा आहे. 
 

कुब्न्ि:पि अब्रचूी चाड न बाळर्ून कसं चालेल? त्या मािसाला समाज सळो का पळो करून नाही 
का सोडिार? 
 

किु:करील.अर्त्य करील.हवी ती हनन्दा,बेस मार उपहास आहि अमान ष छळ करील.पि 
हनसर्ाचा धमु हे पाप नाही,तततया आत्महवश्वासानं त्या हनन्देला, उपहासाला हन छळाला हनमूटपि ंतोण्ड 
देऊन,जी अपत्यसंर्ोपन करील,हतलाच हनसर्ुधमाच ं पाहवत्र्य उमर्लं आहे,असं मी मानतो.हजवन्त 
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नवऱ्याच्या नावंानं कपाळिर मळवट फासूंन,कन्याप त्राचं्या टोळ्या जर्ाप ढं हमरविाऱ्या 
सधवेपेक्षा,ंप नर्भववाहाचा प्रहतबन्ध करिाऱ्या ज लमी समाजाप ढं,त्याचा हवा तो राक्षसी रोष सहन 
करून,आपल्या पोटचा र्ोळा हधटाईनं नाचविाऱ्या हवधवचे्या मनोधैयाची मी तारीफच करीन.तीच खरी 
माता न् हतलाच जर्ात जर्ण्याचा वास्तहवक खरा अहधकार.बालहत्येसारखं अक्षम्य पाप करून आपल्या 
पापावर पाघंरूि घालण्यापेक्षा,सामाहजक छळाला धैयानं तोण्ड देऊन,आपल्या पोटच्या र्ोळ्याच ं
प्रािापलीकडं संर्ोपन करण्यातंच हस्त्रयाचं्या मातृहृदयाची थोरवी आहे. 
 

कुब्न्ि:पि लोकमताला ध डकाऊन क माहरकानीं आहि हवधवानी आपापलीं म लं कडेवर घेऊन 
कशी खेळवावी? 
 

किु:का ंखेळऊ नयेत? 
 

कुब्न्ि:लोक काय बोलतील? 
 

किु:झक मारतात लोक! लोकानंा हिऊन हनष्ट्पाप बालकाची प्रािहत्या हकवा भ्र िहत्या? त्यापेक्षा 
लोकमान्यतेची हत्या झाली तरी बेहत्तर! हनसर्ाशी हवसंर्त असिाऱ्या समाजहनयमानंा लाथेखाली 
त डहवण्यातंच मािसाची खरी माि सकी हसद्ध होत असते.मातोश्री,सामाहजक हनयमाचंी मातब्बरी ती काय! 
ते हवसेारखे हव े तेव्हा नेहमी बदलतच असतात.पि हनसर्ाचे हनयम अखण्ड सनातनच असतात.या 
सनातनधमाची पवा न बाळर्ता,ंक्षििरं् र अशा सामाहजक बन्धनाचं्या खोडसाळ म वतीसाठी,पोटच्या 
र्ोळ्याचा घात करिाऱ्या बायकाच समाजस्वास्थाला कीड लाविाऱ्या अवदसा समजल्या पाहहजेत. 
 

कुब्न्ि:बायकाचं्या ब द्धीला ततका खोल हवचाराचंा पोच क ठून असिार बरें बाळ! 
 

किु:मातोश्री,हा हवचाराचा न् हवद्वतेचा प्रश्न नाही.काळजाचा प्रश्न आहे.पशूपक्षीचसे काय 
हकडीम ं!यास द्धा उपजत ब द्धीनं अपत्य-संर्ोपन करीत असतात.पि मन ष्ट्यातं ही उपजत ब द्धी 
असून,हशवाय त्यातं हववेकाची िर पडलेली आहे.अशा हववकेप्रधान मानवानंी सामाहजक धास्तीच्या 
सबबीवर बालहत्या करावी? हरहर! पशूनंींस द्धा ंकींव करण्यासारखा माि सकीचा हा ऱ्हास,वळेीं पाशवी 
प रूषानंा परवडला,तरी तो त म्हा मातृहृदयी हस्त्रयानंा सहन तरी कसा होतो? 
 

कुब्न्ि:आधींच आमच ंसारं हजि ंप रूषाचं्या आधीन आहि समाजहनयम ठरवण्याच ंकामहह त्याचं्याच 
स्वाधीन.म्हिून म्हिते,अडलेल्या हन नाडलेल्या बायका जर बालहत्या करीत असतील,तर त्याची 
जबाबदारी प रूषावंरच नाहीं का पडत? 
 

किु:मातोश्री,खरं पाहहलं तर मानवी संसारातं प रूषानंा असं काय महत्त्व आहे! हस्त्रया याच मानवी 
सृष्टीच्या संर्ोपन करिाऱ्या जीवन-देवता माता आहेत.त्याचं्या मातृहृदयाच्या अस्मानफाट व्यापकतेला हन 
हदलदार श्रीमन्तीला कशाची जोड नाही हन तोडहह नाही.हस्त्रयाचं्या हबनमोल सहकायाम ळंच जर्ातंल्या 
जीवनकलहातं प रूषआजवर हटकाव धरून जर्ला आहे.ज्या घटकेला हस्त्रया आपल्या मातृहृदयाला 
पारख्या होतील,त्या घटकेला–मातोश्री लक्ष्यातं घ्या-सारी मानवजाती बीहबयासकट या पृथ्वीवरून 
कायमची नष्ट होईल.हनसर्ाच्या साम्राज्यात हस्त्रयानंा जे ततकं महत्त्व आलेलं आहे.ते त्या केवळ 
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वशंवृद्धीच्या खािी आहेतम्हिून नव्हे;तर परमेश्वरानं त्यानंा ‘मातृहृदय’ ही अनन्यसामान्य देिर्ी हदलेली 
आहे म्हिून.माता म्हिूनच हस्त्रया जर्ाच्या आदराला पात्र होऊन राहहल्या आहेत.पि क क्न्त,ते हदव्य 
मातृहृदय नेमकं तंू र्मावलंस आहि म्हिूनच या मासंाच्या र्ोळ्याला तू डोळे उघडे ठेवनू र्ंरे्च्या ओघातं 
फेकून हदलास! मातोश्री,आपल्या उदरी माझा जन्म,यातं मी आपला काय र् न्हा केला? त्या सूयाला-हकवा 
सूयासारख्या तेजस्वी तरूिाला–तारूण्याच्या म सम सत्या श द्ध पे्रमाच्या ज्या उमाळ्यानं तू प्रथम 
िेटलीस,ते त झं पे्रम या अिा!याच्या जन्माच्या वळेीचं कसं एकदम आटलं? पहतपे्रमापेक्षा अपत्यपे्रम शतपट 
अहधक,असं म्हितात.पि त झा मामला मात्र जर्ावरे्ळा खरा! 
 

कुब्न्ि:पटलं,पटलं,माझं पाप मला पटलं.लोकहनन्देच्या दराऱ्याप ढं माझ्या बालब द्धीनं कच 
खाल्ल्याम ळंच माझ्या हातून हे पाप घडलं. 
 

किु:किाची िेट होईपयंत मात्र याची त ला जािीवहह झाली नाही ना? क क्न्त त ला स्त्री-हृदय तरी 
आहे का नाही,याचीच मला शकंा येत आहे. 
 

कुब्न्ि:अशी कशी शकंा येते त ला बाळ! आधीच द ःखानं र्ाजंलेल्या आहि पिातापानं होरपळलेल्या 
या अिार्िीवर आिखी आर् पाखडू नकोस.मी त झा जन्मतःच त्यार् केला– 
 

किु:त्यार्? त्यार् कसला! माझी बालहत्या केलीस.माझ्या दैवानं मी वाचलो न् त झा प्रयत्न 
फसला.पि त झा हेतू बालहत्येचाच की नाही? बोल.आता कशाला हा शोक न् हे हवलाप! ज्यावेळी करायचे 
तेव्हा केले नाहीस.उलट त झ्या पापाच ंमाप माझ्या पदरातं बाधूंन मला तू जलसमाहध हदलीस.तेव्हा त ला 
हकती हायसं वाटलं!साऱ्या नऊ महहन्याच ं पाप र् पचूप र्ंरे्त हनपटून ध ऊन टाकल्याच ं समाधान त ला 
झालं,नाही का? बोल,आता बोल. 
 

कुब्न्ि:बाळ बाळ,काय बोलू! 
 

किु:हव ंते बोल,क क्न्त,सर्ळी पाप ंपचतात,पि हनसर्ुधमाहवरूद्ध केलेली पाप ंअखेर सापासारखी 
नरड्ाला डसतात.आला ना अन िव? 
 

कुब्न्ि:पोटच्या र्ोळ्याची हत्या! करंू नये,पि बाळ,मी के-ली! मला आता क्षमा कर. 
 

किु:मातोश्री,पोटच्या र्ोळ्याची हत्या हे ततकं ियंकर पाप आहे की त्याची क्षमा करायला परमेश्वर 
स द्धा समथु नाही.त्यातंल्यात्यात लोकमताला हकवा रूढीला हिऊन आपल्या अपत्याचा जीव घेिं,यासारखं 
द सरं बदकमु नाही.अपत्य म्हिजे आईच्या मासंाचंं मासं,हाडाच ं हाड,रतताचं रतत आहि हजवाचा 
जीव.त्याच्या रक्षिासाठी,त्याच्या पालनपोषिासाठी,त्याच्या वाढीसाठी,जी आपल्या हजवाच ं रान 
करील,डोळ्यातं त्याच्या पंचप्रािाला साठवील हन अखेर त्याच्या हजवासाठी स्वतःच्या हजवावर रखरखीत 
हनखारे ओतून घेईल,ती खरी स्त्री,ती खरी माता आहि ती खरी मानव-देवता.मातोश्री,नवरा मेल्यावर 
त्याच्या सरिावर उडी घेिाऱ्या स्त्रीचा सती सती म्हिून कोिी हकतीहह र्ौरव केला,तरी त्या हतच्या कृत्यात 
थोडा तरी स्वाथु असतोच असतो.म्हिून असल्या सतींचा मला हबलकूल आदर वाटत नाही.मातेच्या 
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अपत्यहवषयक पे्रमात स्वाथाचा लवलेशहह नसतो.पि तू तर केवळ लौहककाच्या स्वाथासाठी हा जीता जीव 
नदीत फेकून हदलास! 
 

कुब्न्ि:बाळ,बाळ,मी त झी सवुस्वी अपराधी आहे,ही जािीव मरेपयुन्त माझ्या काळजाचे त कडे 
त कडे करीत राहील.लौहककासाठी त ला मी टाकले,पि लौहकक तरी क ठं माझ्या पदरात पडला! म्हिजे 
सर्ळीकडूनच मी नार्ावले.पि खरं म्हिशील तर बाळ,स्वतःच्या लौहककापेक्षा मी माझ्या बाबाचं्या थोर 
राजघराण्याच्या लौहककाला हिऊनच,या पापाच्या वाटेत पाऊल टाकलं. 
 

किु:आहि म्हिूनच त झ्या पापाच ंस्वरूप हवशषे घातकी,राक्षसी न समाजहवध्वसंक ठरत आहे.थोर 
क ळातल्या थोर बापाची थोर लौहककवान् म लर्ी,म्हिून ही र्ोष्ट त ला म ळीच शोिली नाही.ज्या 
थोरलोकाकंडं पाहून बह जनसमाज सामाहजक नीतीचे धडे हर्रवीत असतो,त्या श्रेष्ठानंीच जर असली 
घातकी बालहत्त्याचंी परंपरा चालू ठेवली,तर साऱ्या समाजाचंा ब हद्धभ्रंश होऊन,समाजस्वास्थ्याच्या 
हचन्धड्ा हचन्धड्ा उडतील,तकडं त झं लक्ष जायला हव ं होतं.कोनाकोपऱ्यातल्या एकाद्या क्ष द्र बाईनं 
बालहत्त्या केली तर लोक हतला अडािी,मूखु समजून हतची कीव तरी करतील,हकवाथंोडासा हधःकार 
करून,त्या र्ोष्टीला हवसरून जातील.पि तू तर महाराज क क्न्तिोजाची राजकन्या! त झ्या हातून घडलेलं 
हे महापातक,िारतीय हस्त्रयाचं्या मातृहृदयाला रततहपतीप्रमाि ंिोवल्याहशवाय खास राहािार नाही. 
 

कुब्न्ि:बालहत्त्येच्या नादान नादानं स्वतःचा,संसाराचा– 
 

किु:स्वराज्याचा न् अखेर सर्ळ्या राष्ट्राचा– 
 

कुब्न्ि:केवढा ियंकर हवध्वंस होऊं शकतो,याचा दाखला जर्ाला पटवण्यासाठीच,परमेश्वरानं या 
अिार्ी क न्तीला जन्माला घातली खास! बाळा,जािून हकवा नेिून मी जरी मातृहृदयाला पारखी झाले,तरी 
तू या क न्तीच्या पोटी जन्मलेला ज्येष्ठ पाण्डव आहेस,ही र्ोष्ट कालत्रयी खोटी पडिारी नाही. 
 

किु:होय,क क्न्त,मी पाण्डव आहे,ज्येष्ठ पाण्डव आहे,त झा प त्र आहे.पि या क ळकथेचा आता 
उपयोर् काय? आजच्या संग्रमात किाज ुनाचा मारीन मरेनचा झर्डा स रू होण्यापूवी तू मला दशनु 
हदलंस,हे एकपरी चारं्लंच झालं. 
 

कुब्न्ि:त झं श ि कल्याि व्हावं,हीच या किमुातेची तच्छा आहे. 
 

किु:तथास्त ,त झा मंर्ल आशीवाद मी हशरसावन्द्य मानतो. 
 

कुब्न्ि:पाण्डवाचंहंह या वडील िावानं श ि मंर्ल करावं,अशी मी प्राथुना केली,तर बाळ ती 
अनाठायी होईल का? बाळा,त झ्या हातून अज ुनाचा वध होऊ नये,या एकाच आशनंे मी त झ्या िेटीला आले 
खरी;पि–पि–पि– 
 

किु:पि कसला? क क्न्त,स्पष्ट बोल,हिऊ नकोस. 
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कुब्न्ि:शौयुवीयाहद पराक्रमाप्रमािचं त झ्या ब हद्धवैिवाच्या तेजानं या क न्तीला तू ततकी क क्ण्ठत न् 
मोहहत केलीस,की माझी किाज ुनाची जोडी अिरं् हचरंजीव राहहलीच पाहहजे,या आशनंे माझ्या काळजात 
आता पोखरि घातली आहे. 
 

किु:मातोश्री,ही आशा आता फोल आहे,कि ु हकवा अज ुन यापैकी कोिी तरी एकानं धारातीथी 
आज देह ठेवल्याहशवाय,या महाय द्धाचा शवेट लार्िं शतय नाही. 
 

कुब्न्ि:का ं शतय नाही? तूच मनावर घेशील तर किाज ुन य द्धाहशवाय या महाय द्धाची समाक्प्त 
होईल. 
 

किु:ती कशी? 
 

कुब्न्ि:सख्या ज्येष्ठ बन्धूच्या श द्ध पे्रमानं तू अज ुनाला हमठी मारलीस तर हकती तरी श ि र्ोष्टीनी या 
िरतखण्डाचं िा!य उजळ होिार आहे.एवढं श्रेय,बाळ,आज तू घेतलच पाहहजेस. 
 

किु:किाज ुन-सन्धीवर िरतखण्डाच ंिा!य कसं काय उजळ होिार? 
 

कुब्न्ि:कौरवाचंा सारा पीळ त झ्या हहमतीवर– 
 

किु:आहि तो वाजवी आहे. 
 

कुब्न्ि:ज्येष्ठ पाण्डव म्हिून तू पाण्डवानंा सामील झालास,की या मेल्या कौरवाचं्या नाड्ा तेव्हाच 
आखडतील आहि महाय द्ध बदं पडून िारतीय क्षहत्रयाचंा संहार तेव्हाच थाबंेल.क्षहत्रयाचंा संहार ही केवढी 
ियंकर हाहन आहे हे त झ्यासारख्या राष्ट्रप रुषाला मी सारं्ाव ं असं नाही.ती वाचवनू िारताच ं िा!य 
राखण्याची प ण्याई माझा बाळ नाही का पदरात घेिार? 
 

किु:िारतीय क्षहत्रयाचंी हाहन टाळण्याची जबाबदारी माझ्या र्ळ्यात? का ं म्हिून? कौरवाचं्या 
बाजूनं मी पाण्डव-हनःपाताला हसद्ध झालो,याला वास्तहवक कारि कोि? –तूच.हेच नव्हे,पि कौरव 
पाण्डवाचं्या वैराला आहि महाय द्धालाहह कारि तूच–त झी बालहत्त्या.तू माझा त्यार् केल्याम ळं,कीर्भतला 
हन यशाला एक जन्म तरी मी कायमचा नाही का म कलो! क्षहत्रयाचं्या सवु संस्कारानंा पारखा झालो आहि 
सूतक लाच्या वातावरिात येऊन पडलो. या एकाच पापम ळं मला पदोपदी हकती मानहानी,उपहास आहि 
त्रास सहन कराव ेलार्ले हन लार्तात! स्वयंवर प्रसंर्ीं त झ्या त्या पाचं नवऱ्याचं्या द्रौपदी स नेनं िर िारतीय 
राजमण्डळा समक्ष ‘सूताधम सूताधम’ म्हिून या किाचा केलेला उपहास,क क्न्त,त झ्या कानावर आला 
असेलच.अशा शकेडो हजारो तेजोिरं्ाना तोण्ड देण्यातच माझी अधीअहधक हहम्मत या जन्मी खची 
पडली.याला कारि कोि? तूच.हा हवचार मनात आला म्हिजे माझा सात ज्न्माचा कडवा वैरीस द्धा यापेक्षा ं
अहधक माझं काय न कसान करू शकेल? तूच सारं्,ज्यावळेीं आपले पंचप्राि पिाला लावनू तू माझं संर्ोपन 
आहि क्षात्रसंस्कार करायचे,त्याच वळेी तू मला उकीरड्ावर फेकून हदलंस,आहि तो काळ हनघून रे्ल्यावर 
आता त झ्या प त्रवात्सल्याला िरती आली! 
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[द योधन दूर र् पचूप मार्ें येऊन उिा राहतो.] 
 

कुब्न्ि:बाळा,बाळा,माझ्या काळजाच्या हचधड्ा हचधड्ा केल्यास! त झ्या हनमुळ अंतःकरिाच्या 
आरशात मला माझं चहरत्र स्पष्ट हदसलं! किा–बाळा,सारं हवश्व मला पेटल्यासारखं हदसतं आहे! 
 

किु:आई,रडू नकोस,घाबरू नकोस.हवश्वरूपदशनुाची कृष्ट्िाची जाद हर्री या कोिाजवळ नाहीं! 
कदरबाज व्यवहाराचा रोकठोक मामला मी त ला पटवनू हदला.आई मला क्षमा कर.अहधक उण्या 
शब्दाबंद्दल मी त झ्या पाया पडतो. 
 

कुब्न्ि:ऊठ बाळा ऊठ,माझ्या पातकाबद्दल तू मला हव े ते शाप दे.वाटेल हततकी हनितु्सना 
कर,पाहहजे तर त झ्या खड र्ानं माझी मान तोड– 
 

किु:मला तू मातृहत्यारी परश राम समजू नकोस. 
 

कुब्न्ि:बाळ,हकती झालं तरी पाण्यापेक्षा रतत केव्हाहह घट्टच असतं.तू माझ्या हजवाचा जीव,प्रािाचा 
प्राि.बाळ,या त झ्या मातेच्या रतताशी नको तू बेईमान होऊंस.धमाज ुन िीमाच्या आंर्ातं क न्तीच ं जे रतत 
खेळत आहे,तेच या माझ्या लाडतया हजवाच्या नसात नाही का सळसळत? [किाला हमठी मारते.तो ‘आई’ 
म्हिून कवटाळतो] माझं बाळ ते! बाळ,बाळ,बाळ,! (दोघेहह हकहचत् मूक्च्छुत.) 
 

दुयो :(स्व.) हा पेच मात्र मोठा हबकट हदसतो.कृष्ट्िाला यानं वाटाण्याच्या अक्षतावर वाटेला 
लावलं,पि हा मातृपे्रमाचा उमाळा अखेर काय करतो कोि जािे! 
 

कृष्ट्ि:(हकहचत् डोकावनू स्व.) ही पकड आता छान बसली.(जातो.) 
 

किु:आई आई! आऽहाऽ! जन्मदात्या मातेच्या स्पशात खरोखरच काही तरी जादू आहे.हहच्या 
अंकावरच्या माझ्या या िा!यवान् शयनाचा शषेशायी िर्वन्तानं हेवा करावा! 
 

कृष्ट्ि:(पूवुवत्) यात म ळीच संशय नाही. (जातो.) 
 

कुब्न्ि:देवा,आज हकत्ती हकत्ती वषांनी माझ्या बाळाच्या अंर्स्पशानं मी धन्य होत 
आहे.लोकलज्जेसाठी पोटच्या र्ोळ्याची हत्त्या करिाऱ्या अिार्िीनो,या असल्या सौिा!यासाठी तरी 
त मच्या हजवाच्या हजवाला जपा. देवाघरच्या त्या हहऱ्यामािकाला प्रािाच्या कोन्दिात ठेवा.माझं बाळ! 
आहा! सारी माया फ लली न् काया रोमाचंानी डवरली! बाळ,त झ्या या हमठीत मला मरि आलं,तरच रे मी 
पापीि उद्धरून जाईन. 
 

किु:आई–आई! 
 

कुब्न्ि:बोल,बोल,ते र्ोड शब्द प न्हा बोल. 
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किु:आई,त झ्या अंकावर असा मी डोकं ठेऊन पडलो असता,मरिाची िाषा कशाला बोलतेस? 
आता ंसारं मंर्ल–मंर्ल–मंर्लच होिार. 
 

कृष्ट्ि:(पूवुवत्) तथास्त .(जातो.) 
 

किु:आजच्या संग्रामाच्या मंर्ल दंर्लीत किाज ुनापैकी कोिी तरी एक धरिीमातेच्या 
अंकावर,अस्साच मंर्ल शयन करिार.माझ्या आईचा क सवा धन्य होिार. 
 

कुब्न्ि:नको नको,बाळ,असं अिद्र काही बोलू नकोस.माझ्यावर रार्ावलास होय तू? माझ्या 
पाडसाला उटि ं लावनू ि डि ड र्ंर्ा आंघूळ घातली नाही,माझ्या सोन कल्याच्या र्ाली कपाळीं तीट 
लावली नाही,त ला बाळलेिं चढवलं नाही,र्झनीच्या र्ोण्डेदार क ं चीत र् रफाटून कडी खान्द्यावर खेळवलं 
नाही,‘ल च्चा रे ल च्चा’म्हिून दाट माट चा र्ालर् च्चा घेतला नाही,म्हिून का माझा राजा माझ्यावर रुसला 
आहे? आल्या रे्ल्याची,वाटच्या वाटसराची,घरातली दारातली दृष्ट माझ्याछबड्ाला लारे्ल,म्हिून त ला 
मी पदराखाली झाकंलं नाही,मीठ मोहऱ्यानंीं त झी दृष्ट काढली नाही,म्हिून का माझा राजहंस माझ्यावर 
रार्ावला आहे? बाळ,लौहककाला भ्याले,माझ्या पाडसाला म कले,पि त झ्या पे्रमाला नाही बरं पारखी 
झाले.पोटातंलं पे्रम ओठानंा उमटत नाही,ते या डोळ्यातूंन टपटपा र्ळत आहे.क न्तीच्या मानस–सूया,या 
अध्युदानानं तरी संत ष्ट होऊन,या अिाहर्िीवर प त्रपे्रमाची पाखर घाल. 
 

कृष्ट्ि:(पूवुवत्) पेचावर सरकर्ाठं तर छान बसली! (जातो.) 
 

किु:आई,पडू दे,पडू दे,त झ्या डोळ्यातले ते हदव्य दंवकिाचे थेम्ब या किाच्या मस्तकावर सारखे 
टपटप पडू दे.त्या तेजाळ थेम्बाचं्या हकहरटाप ढं पथृ्वीच्या साम्राज्याचा हकहरटस द्धा ंमी त च्छ लेखतो. 
 

दुयो :[स्व.] मातृपे्रमाच्या मोहनीनं कौरवाचंा सेनाहन–हकहरट स द्धा त च्छच लेखला म्हिायचा! 
किा,अखेर तू स द्धा िीष्ट्म द्रोिाच्याच वळिावर जािार आं! 
 

किु:आई,त झ्या हातची क रवाळिी म्हिजे या किाला हत्रि वनाची ओवाळिी आहे.त झ्या या 
पाझरत्या डोळ्याचंी हपलहपलती नजर,अमरत्वाच्या अमृतानं मला सचैल स्नान घालीत आहेशी 
वाटते.बालपिींच्या सवु आठविींची आंर्डीं क ं चलीं घालून,त झ्या हृदयाच्या पाळण्यातं जो जो र्ाई 
करिाऱ्या या त झ्या किाला,त्याच्या जीवनाच्या अखेरीला,दे दे,एकसारखे झोके दे,म्हिजे त झ्या उष्ट्ि 
श्वासाबरोबर आपोआप उमटिारीं पे्रमाच्या ह न्दतयाची म की र्ािीं ऐकत ऐकत लार्िाऱ्या र्ाढ 
झोपेप ढे,मला मोक्षाची स द्धा पवा वाटिार नाही. 
 

कृष्ट्ि:[पूवुवत्] मन्त्र बरोब्बर लार्ू पडला.प रं्ीच्या आलापात नार्ोबा छान ड लू लार्ला! 
बक्न्सबहाद्दर कृष्ट्िाच्या बासरीची तान फ कट जायची नाही.[जातो] 
 

दुयोधन:[स्व.] अखेर किुस द्धा माझी हनराशा करिारसा हदसतो! 
 

कुब्न्ि:बाळ,तू पाण्डव ना? या क न्तीचा क सवा धन्य करिारा ज्येष्ठ पाण्डव ना? 
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किु:आई,हा कि ुनखहशखान्त पाण्डव आहे,पाण्डव आहे,असं शतवार म्हितो.मर् तर झालं ना 
माझ्या आईच ंसमाधान? 
 

कुब्न्ि:[हमठी सोडून दोघे उठतात.] आहा,आज मी धन्य झाले! 
 

कृष्ट्ि:[पूवुवत्] माझ्या श्रमाचं ंसाथुक झालं [जातो.] 
 

कुब्न्ि:बाळा किा,तू पाण्डव आहेस.माझी–आईची–आज्ञा म्हिून,आत्ता माझ्याबरोबर आपल्या 
धाकट्या िावंडाचं्या िेटीला चल.पाण्डव पक्षाचा सम्राट म्हिून श्रीकृष्ट्िासकट धमुिीमाहद पाचहह पाण्डव 
मी त झ्या पायावर घालते.या मेल्याकौरवाचं्या िाडोत्री अहिमानापेक्षां,रतताच्या अस्सल हजव्हाळ्यानं त म्ही 
सहाहह पाण्डव या क न्तीच ंजीवन धन्य करा. 
 

किु:हा,ंएवढं मात्र घडिार नाही.आई,हा त झा आग्रह फ कट आहे.त झ्या पे्रमानं हवतळून,अर्दी 
सद िावनेनं आहि त झ्या आजे्ञनं,कौरवाचंा त्यार् करून मी पाण्डवानंा हमळालो,तर सारे िारतीय क्षहत्रय या 
किाच्या बीजाची न् ब्रीदाची हकती बेस मार हनन्दा करतील,याची त ला जािीव आहे काय? 
 

कुब्न्ि:रततानं रतताला ओळखलं,यातं त्याना हनन्दा करण्याच ंकाय कारि? 
 

किु:कारि काय? आई,तू प्रसंर्ाचा नीट हवचार केला नाहीस.या घटकेला हा कि ुकौरव सैनाचा 
अहधपहत आहे.कौरवाचंी िा!यश्री द योधनानं हवश्वासानं माझ्या हाती हदलेली आहे.अशा वेळीं न सत्या 
जन्माच्या सबबीवर पाण्डवाना मी सामील झालो,तर सारे क्षहत्रय म्हितील की,‘पहा हो,आतापयंत 
पाण्डवाचं ंिाऊपि याला माहीत नव्हतं.पि त्याचं्याकडं कृष्ट्िाज ुनाची जोडी दण्ड थोपटून सामन्याला उिी 
राहहलेली पाहाताच,स्वारी िेदरली,आहि िाऊपिाच ंनातं उकरून,भ्याडासारखी पाण्डवाचं्या आसऱ्याला 
पळाली.’ आई,असला आरोप या किाला क्षििर स द्धा सहन होिार नाही.माझं असेल नसेल ते शरीरबल 
आहि ब हद्धबल एकवट खची घालून आज मी त झ्या पाचहह प त्राशंी लढायला कमी करिार नाही.त झा 
उपदेश हकतीहह कल्यािाचा असला,तरी कौरवाचं्या हमठाला न् तमानाला हा किु प्राि रे्ला तरी बेतमान 
होिार नाही. 
 

दुयोधन:[स्व.] शाबास,किा शाबास! 
 

कृष्ट्ि:[पूवुवत्] वतेाळ पूवुस्थळावर आला! [जातो.] 
 

किु:त झे पाच प त्र या किाला संग्रामात िारी आहेत,असं म ळीच नाही.यादव कृष्ट्िाच्या कपट 
नीतीची कास न धरता,क्षहत्रयोहचत य द्धधमानं ते जर मला सामना देतील,तर आई,प रती खूिर्ाठ बाधूंन 
ठेव,त्याना ढेकिासारखा सहज लीलेनं हचरडून टाकायला हा कि ुसमथु आहे. 
 

कुब्न्ि:हीमाझी बालंबाल खात्री आहे.म्हिूनच बाळ,माझा हनवशं टाळण्यासाठी मी त झ्या िेटीसाठी 
ततकी धडपडत आले.पूवी लौहककासाठी मी त झ्या हजवावर त ळशीपत्र ठेवले,आता त झ्या सकट पाचहह 
पाण्डवाचं्या हजवासाठी मी माझ्या लौहककावर हनखारे ठेवायला तयार आहे.एवीतेवी लौहककाला िीत 
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असतानाहह जर माझा द लौहककच झाला आहे तर कि ुमाझा कानीन प त्र आहे,असा मीच जाहीर डंका 
हपटून,त झा अस्सल पाण्डवपिा हसद्ध करते.मर् नाही ना त झी हरकत? 
 

किु:मातोश्री,वळेीं िारतीय क्षहत्रय ब्राम्हिाचें हवे ते आरोप मी हनमूट सहन करीन.पि रतताच्या 
नात्यार्ोत्याच्या हकवा माताहपत्याच्या पे्रमाच्या सबबीवर,द योधनाच्या हवश्वासाला बेतमान होिार नाही. 
 

दुयो :[स्व.] किा,त झ्या धन्यतेच्या थोरवीप ढं सूयाचं तेज स द्धा हफकं पडेल. 
 

किु:धृतराष्ट्र–प त्रानंी आजवर माझं के्षम केलं.माझ्या स्विावजन्य र् िकमाची बजू राखून मला 
प्याद्याचा फजी केला आहि अखेर माझ्या आत्महवश्वासावर हवसंबनू सेनाहनपदाचा हकरीट माझ्या मस्तकावर 
ठेवला.त्याचंा मी ऐन घटकेला मनोिरं् करू?नाही नाही,आई,यावळेी आकाश कडाडून कोसळलं तरी 
आपल्या कौरवहनष्ठेपासून हा कि ु रहतमात्र ढळिार नाही. आजपयंत ज्यानी ज्यानी द योधनाचे तान्द ळ 
महार् केले,त्याचं्या परीके्षची वळे आता आली आहे.अथात् प्रािाची तमा न बाळर्ता,कौरवाचं्या उपकाराचंी 
फेड घनघोर रिसंग्रामानं आज मला केलीच पाहहजे. 
 

दुयो : [स्व.] किां,त झ्यावरून हा जीव ओवाळून टाकावा! तू माझा परमेश्वर आहेस. 
 
[आत आकाशवािी:–“दानशूर किा,देवी क क्न्त त झी जननी आहे आहि हतच्या आजे्ञप्रमाि ंवार्लास तर 
त्यात त झं कल्याि आहे.] 
 

कुब्न्ि:ऐक ऐक बाळा ऐक.प्रत्यक्ष सूयुदेवाची–त झ्या हपत्याची–ही आकाशवािी ऐक. 
 

किु:मातोश्री,ही आकाशवािी नाही.त्या नाटकी कृष्ट्िाची चेटकी वािी आहे. 
 

कृष्ट्ि:[प्र. क.] नाही नाही किा,खरोखरच ही आकाशवािी झाली.हकती र्ंिीर! हकती स्पष्ट! 
 

किु:हे तूच सारं्ायला आलास म्हिून ठीक झालं. 
 

कृष्ट्ि:आकाशवािी म्हिजे देववािी.हतचा अनादर कोि करील? 
 

किु:आकाशवािीनं डळमळिारा आहि कृतहनियापासून ढळिारा नामदु हा कि ु नव्हे,हे त म्हा 
सर्ळ्या र्ारोड्ाना आजच्या संग्रमानं मी हसद्ध करून देईन. 
 

कृष्ट्ि:आत्याबाई,किाचे बालपिचे कसलेहह हट्ट त म्ही प रवलेले नाहीत.खरं ना? म्हिून त्यानं 
लाड कपिाची ही टोलवाटोलव चालवली आहे.बाकी,कि ुम्हिजे देववािीचा अवमान करिारा नाही बरं! 
अर्दी खात्री ठेवा.पि म लानं आपल्या आईजवळ हट्ट धरू नये, तर कोिाजवळ धरावा? असला काही 
हट्ट,तर प रवा.मी राहतो जामीन,–न् चला हात धरून घेऊन आपल्या हशहबरात.म लाचा हट्ट आईनी नाही 
प रवायचा,तर कोिी? मी? 
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कुब्न्ि:माझ्या बाळाचा हवा तो हट्ट प रवायला मी माझ्या हजवाची क रवण्डी करीन. 
 

किु:कृष्ट्ि असला की हव्या त्या नाटकाला रंर् िरलाच! पि आई,या नाटकाच्या पचनी मी 
पडेन,ही र्ोष्ट मात्र दोघेहह हवसरा. 
 

कृष्ट्ि:आत्याबाई,हट्ट जरा घट्टच हदसतो.पि मायेच्या उबाऱ्यानं हवतळेल. 
 

किु:कृष्ट्िा,दर्लबाजी करून त झ्यासारखे लोकमान्य बनण्याचं द कान नाही मी 
थाटलं.प्रहतपक्षाला धमुपे्रमाच ंअवसान दाखवनू,हवा तो मतलब साधण्याची त झी ठकहवद्या मला प री माहीत 
आहे. 
 

कृष्ट्ि:र्रीबावर हा काय र्हजब ब वा! मी काय क िाच ंन कसान केलं? नेहमी ज ळतं हमळतं घेऊन 
तण्टे हमटविारा र्रीब मध्यस्थ मी.मायलेकाची हदलजमाई होत असेल तर पोटिर द ध हपिारा मी 
र्वळी.माझ्यापाशी कशाची ठकहवद्या? 
 

किु:ठकहवद्या? त झ्यासारखा महाठक पूवी झाला नाही हन प ढे होिार नाही.कौरवपाण्डवाचंा 
कलहाक्!न या क न्तीनं पेटवला आहि कारस्थानाचें फ ं कर घालून घालून तू त्याचा हा प्रचण्ड होम 
िडकवलास. आता या होमात कौरवाचें कोळसे होऊन,हवधवा बाया न पोरतया पोरानी र्जबजलेल्या 
िारताचे पाण्डव जरी स्वामी झाले,तरी तू हन त झी लोकमान्यता शीरसलामत! 
 

कृष्ट्ि:आत्याबाई,पाहहलंत ना? मध्यस्थाला तकडून थप्पड हतकडूनहह थप्पड! तरी मी होऊन कधी 
क िाच्या िानर्डीत पडत नाही.नको रे ब वा! प ढल्या जन्मी मेलो तरी क िाची मध्यक्स्थ म्हिून करायची 
नाही. 
 

कुब्न्ि:कृष्ट्िानं द योधनाच ं तरी काय वाईट केलं बाळ? महाय द्ध टाळण्यासाठी शवेटपयंत त्यानं 
नाही का हजवापाड खटपटी केल्या? 
 

कृष्ट्ि:पि लक्षात कोि घेतो? जर् हे असं आहे.काय केलं न् काय नाही,हे माझ्या हजवाला 
माहीत– 
 

किु:का आम्हा कौरवाना माहीत.कृष्ट्िा,त झ्या दर्लबाजीचे न् दर्ाबाजीचे दाखलेच देऊ 
लार्लो,तर त्याचा एक महािारत ग्रन्थ तयार होईल. 
 

कृष्ट्ि:सारी द हनया तो िक्ततिावानं वाचील. 
 

किु:तेवढी छाप लोकावर तू बसवली आहेस खास.असं नसतं तर द्रौपदीवस्त्रहरिाची िाकडकथा 
कोिा शहाण्यानं खरी मानली असती? द्यतूात हजकलेली दासी म्हिून हट्टी द्रौपदीला द ःशासनानं दरबारात 
खेचून आिली.त्या खेचाखेचीत साहहजकच हतचा पदर तकडं हतकडं उडाला असेल.मी म्हितो 
उडाला.पि या साध्या र्ोष्टीवर,कृष्ट्िा,त झ्या बडव्या िर्तानी कल्पनेची िली मोठी तमारत रचून,त झ्या 
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देवबाजीच ं केवढं रे प्रस्थ वाढवलं? काय म्हिे,द ःशासनानं दौपदीच ं एक ल र्डं फेडताच आत द सरं 
तयार.द सरं फेडताच हतसरं तयार.हतसरं फेडताच चवथं,पाचंवं,सहाव–ंअसा हजारो ल र्ड्ाचंा हढर्ारा 
पडला आहि शिंर हत्तीचं बळ असलेला द ःशासन म्हिे ल र्डी फेडता फेडता थकला.अरे त मची द्रौपदी 
म्हिजे कायल र्ड्ा पातळाचं ं चालतं बोलतं हजवन्त द कान होती,का द्रौपदी समजून ल र्ड्ाचं्या लठ्ठ 
र्ठ्ठ्ठ्याशीच पाच िावानंी ल!न लावलं होतं? चमत्काराचं्या बाजारर्प्पावंर त ला लोकमान्य देव 
बनहवताना,कृष्ट्िा,श्तयाशतयतेचाहह तोल त झ्या बडव्यानंा सावरता येऊ नये? 
 

कृष्ट्ि:अरे पि ितताचं्या पापाच ं प्रायहित मला काय म्हिून? छे ब वा,मोठेपिा हे मोठं्ठ पाप 
आहे.किा,मी का त्या मूखाना असं सारं्ायला रे्लो होतो? राण्डलेक हव्या त्या र्प्पा उठवतात हन मला 
प्रायहित! होतो उद्यापासून मी लहान.त्रास आला या मोठेपिाचा. 
 

किु:पि त झ्या कमाच ंतरी प्रायहित तू घेशील का? 
 

कृष्ट्ि:मी नेहमी हनष्ट्काम कमुच करतो.फळाची आशा करीत नाही,तर प्रायहित का?ं 
 

किु:महाय द्धापूवी द योधन आधी आहि त्याच्यामार्ून अज ुन,त झ्या मदतीची याचना करायला 
रे्ले.त्यावळेी उशा पायतराच्या बठैकीच्या सबबीवर कौरवानंा बाजारब ि!या यादव सैन्याची आहि 
पाण्डवाना स्वतः एकट्याची मदत देऊन,तू केवढी दर्ाबाजी केलीस? सेनापहत पाण्डवाकडं आहि सैन्य 
कौरवाकंडं! हशराहशवाय धडाचीच देिर्ी! 
 

कृष्ट्ि:अरे पि,“न धरी शस्त्र करीं मी,र्ोष्टी सारें्न य ततीच्या चार” या अटीवरच ना मी रे्लो? 
 

किु:मर्,िीष्ट्मानं अज ुनाला शरहवद्ध मूर्भछत करताचं,हातात चक्र घेऊन कशाला धावलास त्याचं्या 
अंर्ावर? कृष्ट्िा,मला असली साहजदे बाहजदेहर्री साधिार नाही.मी साधासीधा सरळ मनाचा हशपाई 
र्डी.कौरवाचंा सेनापहत म्हिून आजच्या संग्रामात अज ुनाला मी ठार मारीन,हकवा मी मरेन.कल्पान्त झाला 
तरी या हनियाचा अि रेिू आता चळिार ढळिार नाही. 
 

कुब्न्ि:बाळा,लौहककाची चाड हन हजवाचं िय न बाळर्ता,तथवर येण्याच ंमी धाडस केलं.त्याच ंहेच 
का फळ आईच्या पदरातं तू घालिार? 
 

किु:आई,त झ्यापेक्षा मला माझ्या शीलाची हकमत अहधक आहे.पाण्डवपक्षपाती कृष्ट्िाच्या िर्त 
बडव्यानंी आम्हा कौरवाचं्या बदनामीचा डंका हकतीहह हपटला,तरी एक सत्यवादी,सत्यशोधक आहि 
सत्यप्रहतज्ञ राष्ट्रवीर म्हिूनच मला िारतीय तहतहासात हजवन्त राहायच ंआहे. 
 

[आत नौबदी,किे,त ताऱ्या व हशरे् वाजतात.हातातं चाबूक घेऊन शलय घाईघाईनें प्र॰ क॰] 
 

शलय:किा,हकती हा उशीर.सर्ळ्या सैन्याची तयारी होऊन ते आघाडीला रे्लं,तरी अजून त झा 
पोषाख नाही? रथ जोडून तयार आहे,आहि त झे आवडते पंचकल्यािी अबलक घोडे समरारं्िाकडे धाव 
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घ्यायला फ रफ रत एक सारखे थै थै नाचत आहेत.चल चल लवकर.अरे वा! तथं तर एक मोठी पहरषदच 
िरलेली हदसते.काय,आहे काय प्रकरि? 
 

किु:शल्या,माझ्या हवनंतीला मान देऊन माझं सारथ्य करायला तयार झालास,मला फार आनंद 
वाटतो.[क न्तीला] मातोश्री,ही पहा सैन्याच्या उठाविीची नौबत झडली.आपि आता रजा घ्या आहि या 
आपल्या प त्राला आशीवाद द्या.[हतच्या पायावर मस्तक ठेवतो.] 
 

कुब्न्ि:किा,बाळा,त ला काय आहशवाद देऊ? 
 

किु:हवा तो दे.मला तो मंर्लच होईल.रिके्षत्री मरिाचा आहशवाद हदलास तरीहह तो मी मंर्लच 
मानीन. 
 

कुब्न्ि:बाळ,काय बोलू? माझ्या काळजाच ंकाळीज तू! त ला मी जन्म हदला– 
 

किु:आता मरिाचा मंर्ल आशीवाद दे,म्हिजे माझ्या जीवनाच्या दोनीहह टोकाना तू धन्य 
केलंस,असं मी मानीन. 
 

कुब्न्ि:हचराय  िव.बाळ ऊठ.त झ्या उदार चाहरत्र्यानं मला तू अर्दी ब ळीबावळी केलीस.त झ्या 
िेटीची खूि म्हिून माझ्यावर थोडीशी तरी दया दाखव.हनःपाण्डवी पथृ्वी करून,या त झ्या आईला 
हनप हत्रका म्हिून नरकाची वाट तरी दाखव ूनकोस,दानशूरा,एवढी तरी िीक या हिकारिीला घाल. 
 

[पदर पसरते.] 
 

किु:ज्या उदरातून हा कि ु जन्माला आला,ती माझी माता हिकारीि? कोि म्हिेल? त झ्या 
र्िवुासाच्या श्रीमन्तीनं र्िशु्रीमन्त बनलेला हा किु,त झी हवी ती तच्छा पूिु करील,पि कल्पान्त कोपला 
तरी पाण्डवानंा सामील होऊन द योधनाचा घात मी करिार नाही.[द योधन धावत येऊन किाला 
कवटाळतो.] 
 

दुयो :आहि प्रािान्त होईपयंत द योधन किाला अन्तर देिार नाही.अंर्राजा,त झ्या हनःस्सीम 
िततीनं आहि उदार चहरतानं आज साऱ्या कौरवाना तू धन्य केलंस. 
 

कुब्न्ि:किा,मी जाऊ ना? मी येताक्षिीच तू हदलेलं पाण्डव–रक्षिाच ंवचन फोलच समजायच ंना? 
 

कृष्ट्ि:आत्याबाई,चला परत. कसली वचनं हन कसली दानं.सारी फोल. 
 

किु:किाच ं दान हन वचन फोल? शतय नाही.आई,प त्रनात्यानं मी त ला एवढीच आश्वासनाची 
देिर्ी देतो की,अज ुन वजा करून मी कोित्याहह पाण्डवाशी लढिार नाही.जा आता. 
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कुब्न्ि:य द्धात त झ्या सामन्याला एकटा अज ुन हटकिार नाही. मर् “क न्तीचे पाचहह पाण्डव 
हचरंजीव राहतील” या त झ्या वचनाचीवाट काय? किाचा शब्द खरा असेल तर माझे पाचहह पाण्डव 
हचरंजीव राहहलेच पाहहजेत. 
 

किु:क न्तीचे पाचं पाडंव अखेर हजवन्तच राहिार. आजच्या किाज ुन संग्रामातं मी मेलों,तर त झे 
पाचं पाण्डव हजवन्त राहतील आहि प्रहतजे्ञप्रमािे अज ुनाला मी ठार मारले,तरीहह माझ्यासकट पाचं 
पाण्डवाचंी माता तू राहिारच आहेस.जा.किाचा बोल फोल होिार नाही. 
 

दुयो व शलय:सेनापहत अंर्राज किाचा जयजयकार! 
 

अंक २ रा समाप्ि. 
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अंक ३ रा] [प्रवेश १ ला 
 

[ब्स्थणि:एका बाजूने काथ्याची र् ण्डी पेटवनू,रस्त्यावर काहीतरी हरवलेले शोधीत आहे,असा 
बेहडा आहि द सऱ्या बाजूने खाकेत दारूची स रई लपवलेला हहरडा येत आहे.] 
 

णहरडा:बेहड्ा बेहड्ा हो ऽऽतू.अरेच्चा हा आपल्याच नादात! शोधतोय तरी काय? ए बेहड्ा! 
याच्या कानानंीस द्धा पाहाण्याचं काम पत्करलंय की काय? अरे ए बहहऱ्या,कसली मसि–ध ण्डाळी 
चालवली आहेस? 
 

बेहडा:र्प बस जरा बाजूला.घात झाला.हरवली.रे्ली. 
 

णहरडा:हरवली? रे्ली? कोि रे्ली कोि? आवळकटीच ना? 
 

बेहडा:हत्रफळाचूि ुझालं हतच.ंत्या र्प्पाळ र्ंरे्च ंनाव काढू नकोस. 
 

णहरडा:अरे मर् रे्ली कोि? 
 

बेहडा:तू मधे ल डब डू नकोस रे ब वा.पायदळी नाहीशी व्हायची.बाजूला हो,डोळे फाडफाडून 
ताितािून वासवासून शोधतोय मी.हरवली.घात झाला. 
 

णहरडा:अरे पि हरवली काय–कोि,ते तर नीट सारं्शील? न सतं “हरवली–हरवली” 
करीत,रस्त्यावर कसला हा तमाशा चालवलाहेस हा? हे काय,सारे लोक त झ्या पार्लपिाकडं पाहून 
हासत आहेत. 
 

बेहडा:लोकानंा हसायला काय? डोळे आहेत म्हिून पाहतात अन् बहत्तशी शाबदू म्हिून 
हासतात.माझं न कसान िरून द्यायला क िी थोडाच प ढं येिार आहे! रे्ली तरी क ठं? 
 

णहरडा:अरे,रे्ली कोि,ते तर सारं्,म्हिजे त झ्या दोन डोळ्याचं्या हदमतीला माझ्या दोन डोळ्याचंी 
जोडी जोडून,हतचा द प्पट द जोऱ्यानं शोध करंू. 
 

बेहडा:[रडण्याचा र्ळा काढून] हहरड्ा रे्ली रे रे्ली, या अिा!याला याच हदवसातं एकाकी 
सोडून रे्ली. 
 

णहरडा:[स्व.]याची आई मेली का बायको? [उ.] जाऊ दे बेहड्ा,जर् म्हंजे पाण्याचा फ र्ा–रडू 
नकोस उर्ा.त झी आई मेली का बायको रे्ली? ते नीट सारं्.म्हंजे ठरावीक स रात िोकाडा पसरून,मला 
त झ्या स राला सूर देता येईल.सारं्,त झी आई का मेली? 
 

बेहडा:म्हातारी मरता नयेहच हतजला माता मदीया अशी. 
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णहरडा:काय? मरता नयेहच हतजला? 
 

बेहडा:होयरे बाबा.म्हातारपिाम ळं माझ्या आईला मरायची अर्दी ताकदच उरली नाही.फार वषें 
जर्ण्याच्या संवयीम ळं,सफाईत मरायची हहकमत ती अहजबात हवसरली आहे. 
 

णहरडा:मर् कोि त झी बायको का मेली? 
 

बेहडा:अरे बाबा,मेलास तरी असं बोलंू नकोस.मी मरतो. पि बायको जर्ू दे.हतला अखंड 
सौिा!यवती राहू दे.हवधवा म्हंजे मेल्या नवऱ्याच ंहजवतं सावुजहनक स्मारक. ते तरी मला लाि ूदे.रे्लीऽऽ 
 

णहरडा:त झी एकादी बहीि का मेली? का क िाचा हात धरून उठून रे्ली? 
 

बेहडा:बहीि मरती हकवा उठून जाती,तरी हरकत नव्हती.िाऊहबजेच्या छनछहनत 
िवानीसाठी,र्ावातली हवी ती बया हबनिोिाट र्ळ्यात येऊन पडती.पि ही–ही–रे्ली ना! 
 

णहरडा:ती रे्लीमसिातं हन तू जा सरिातं. पि रे्ली काय कोि ते तर सारं्शील? 
 

बेहडा:अरे बाबा,माझ्या एकट्याची जाती तर नसतो मी एवढा रडलो.पि सर्ळ्या कौरव 
पाण्डवाचंी रे्ली. 
 

णहरडा:सर्ळ्या िरतखंडाची रे्ली.पि काय रे्ली ते तर सारं्शील मसण्या. 
 

बेहडा:तेवढंच नेमकं हवसरलो ना मी? मायाजाळ मोठा कठीि आहे! 
 

णहरडा:बेअक्कल र्ंजड! 
 

बेहडा:अक्कल.अक्कल.आठवली रे आठवली.अक्कलच रे्ली.अक्कल हरवली. 
 

णहरडा:अन् हा काथ्याचा काकडा पेटवनू,तू अक्कल का शोधीत होतास र्ंजडा? अकलेच्या 
कादं्या,िीष्ट्माचायु,द्रोिाचायु,कृपाचायु असल्या बड्ा धेंडाचं्याच नव्हे, तर स्वर् ुपाताळ पथृ्वीच्या अकलेचा 
खहजना,हा बघ,या हहरड्ाच्या बर्लेत आहे.मार्ं,कोिे एके काळीं,वाली नावाच्या ह प्या वानरानं,लंकेच्या 
राविाला बर्लेत मारून,सात वळेा पकृ्थ्वप्रदहक्षिा केली.तसा हा हहरडा,द हनयेच्या अकलेचा रस्सा,अस्सा 
बर्लेत मारून,या कौरव-पाण्डवाचं्या समरारं्िावर बेरोजर्ारीं पक्ण्डतासारखा विवि िटकत आहे. 
 

बेहडा:हर्ऱ्हातकच नाही वाटतं! असिार क ठून? र्ाजंा तो र्ाजंा.त्याची सर नाही यायची 
क िाला.र् ंडी पेटवायची थाथड,का ढोराचं्या मढ्ावर जशी हर्धाडं,तशी जमलीच िर्ताचंी 
र्ोहचडर्दी.उर्ाच नाही म रदं!याना र्ाजंाची एवढी िक्तत! चामडं क ठून लाकडाच्या ठोकळ्यातनं बोल 
काढाव ेलार्तात बोल.धाहकट ताहकट तक-तकहधन ध न न नू– 
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णहरडा:कशाला सारं्तोस या महामायेप ढं त्या पार्ल र्ाजंाचीं हमजास.कौरवाचें सेनापहत हचलमीत 
अडकले म्हिून तर हे महाय द्ध.िीष्ट्मद्रोिानी र्ाजंाऐवजी या हदव्य अकाची आराधना ठेवलीअसती,तर 
कौरव-पाण्डवातं तंटाच म ळी लार्ला नसता.एका घोटात पोटातल्या पोटात हजरता. 
 

बेहडा:अरे वा! हा मोठा कदुनकाळ अकु हदसतो. 
 

णहरडा:हा असा तसा नाहीं.हशपीिर अकात हण्डािर पािी हमसळलं,तर त्या तीथाच्या प्राशनानं 
शिंर टोिरे् माकडासंारखा वदेघोष करतात. 
 

बेहडा:मर् मािसं कसला घोष करतात? 
 

णहरडा:ते सारं्ण्यापेक्षा ऐकण्यातच खरी ख मारी असते. 
 

बेहडा:यंव रे यंव वल्ली.हहरड्ा,तू देव आहेस,ब्रह्मदेव आहेस,महादेव आहेस,बापदेव आहेस.दाखव 
दाखव मला तो अकलेचा अकु. 
 

णहरडा:(स रई प ढे ठेवतो) अर्त्य अर्त्य.या पात्राला स रत म्हितात अन् यात जे परब्रह्म 
आहे,त्याला म्हितात स रा. 
 

बेहडा:स रा? अन् क िाच्या ख पसायचा तो उरा? 
 

णहरडा:र्ाजंाच्या ध रानं त झी अक्कल प री ध रकटली.ही स रा म्हिजे खाटकाचा स रा नव्हे.ही 
स्त्रीहलर्ी.तो असतो प हल्लर्ी.अरे अरे अरे,र्ंजड हलर्िेदाला स द्धा पारखेच अं? अरे शहाण्या, “देवीं दैत्यीं 
सार्रमंथन पैं केलें” तें स द्धा हवसरलास? स रा हें त्यातंलं चौथं रत्न. 
 

बेहडा: म्हिजे चौदाव्या रत्नाच्या फार पूवीचं. 
 

णहरडा:बेहड्ा,र्ाजंा सोडून तू आता अकाची आराधना चालू कर.मी त झा र् रु न् तू माझा हशसा. 
आपि र्वई हन मृदंरे् एक धंदेवाले.दोघानीं स रेची एकतान उपासना केली तरच आपले जलसे स रेल 
रंर्तील.म रदं!याचा र्ाजंा न् र्वयाची दारू.असला बेताली मामला आता बस्स झाला. मी काशीला हन तंू 
रामेश्वराला.मी देतो त ला हहची दीक्षा.हहचा एक घोट पोटात जाताच,अकलेचं चक्र हिरुरु हफरू 
लार्तं.ितू,वतुमान,िहवष्ट्य आरशासारखं स्वच्छ हदसतं. नामदु मदु बनतो.अन् मदाची मदाई वारा 
प्यालेल्या वासरासारखी बेफाम िडकते.हहच ंआकण्ठ प्राशन करिारा ितत, वामनाप्रमािे,तीन पावलात 
पथृ्वी पालथी घालून,चवथ्या पावलातं बळीप्रमाि ंपाताळाचा ठाव घेतो. 
 

बेहडा: अरे वा! ही तर मोठी कडकलक्ष्मी हदसते.आजच क ठून ब वा ही एकदम प्रर्ट झाली? 
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णहरडा:र्ाजंा ढोसून ढोसून त झ्या अकलेला र्ंज चढला,बेहड्ा.ही स रा म ळची 
िरतखण्डीच.वदेाचं्या पूवी हहचा जन्म झाला. फार काय पि,या स रेच्या स रातूंनच वदेाचंी उत्पहत्त 
झाली.प्राचीन आयांनी या स रेच्या तारेतच आपल्या अकलेची तार हमसळून चार वेदाचंी पैदास केली. 
 

बेहडा:म्हिजे ही देशी देवता आहे. 
 

णहरडा:खास स्वदेशी,श द्ध औरस िारतकन्या. 
 

बेहडा:या िारतकन्येच ं पाहिग्रहि करण्याचा मान,र् रुराज हहरडेश्वर,या आपल्या हशसोत्तमाला 
आता द्याच. 
 

णहरडा:अवश्य,अर्त्य.हे घे पाहहले पात्र.मी म्हितो मंत्र,तू चालू कर सत्र.“श ि ंकरोत  कल्यािम्–
” 
 

बेहडा:हा तर हदवालार्िीचा मंत्र. 
 

णहरडा:मर् च कलं क ठं त्यात? स रा ढोसून अकलेचा हदवाच पाजळावयाचा आहेना? चल ढकल 
घशातं.“श ि ं करोत  कल्यािम्! आरो!यं धन संपदा! शत्र ब हद्ध हवनाशाय! स रापानं ढसाढसा” ॥अझनू 
हातातच? 
 

बेहडा:फार जलाल प्रकरि हदसते रे हे? 
 

णहरडा:हा,ंचचा हचहकत्सा न क यात्.एकदम् र्टायस्वाहा. 
 

[बेहडा हपतो.त्याला ठसका लार्तो. हहरडा फ टािे देतो.] 
 

बेहडा:अर्दी चरचरत रे्ली रे! पि आहे मोठी छान न् रुचकर. 
 

णहरडा:ही काही दरबारी छापाची बाजारी नाही.खास र् पच प घरर् ती आहे.हहच्या घोटासाठी 
मोठमोठे दरबारी महाजन स द्धा अडल्या नारायिाप्रमािे,हव्या त्या र्ाढवाचे पाय धरतात.बाजारी मालापेक्षा 
घरर् ती माल केव्हाहह चारं्लाच. 
 

बेहडा:आहा! और आहे ब वा ही वल्ली.माझ्या डोतयात हदवाळीचा िपका उडाला आहे.कि ु
महाराजानी अज ुनवधाची प्रहतज्ञा केली.अज ुनानं किवुधाची केली.कौरवानी पाण्डववधाची 
केली.सर्ळीकडं वधाचंा स ळस ळाट उडाल्याम ळं, कहलय र् स रू झालं कीं काय,या िीतीनं स न्न झालेलं 
माझं डोकं खाडकन् हठकािावर आलं.आिखी एक पात्र दे.(हपतो.) पि काय रे,कहलय र् खरंच स रू झालं 
नाहीना? 
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णहरडा:कहलय र् स रू व्हायला अजून प ष्ट्कळ काळ रे्ला पाहहजे.हसन्ध ,र्ंर्ा,यम ना,कृष्ट्िा असले 
मोठमोठाले नद नद्या, पाण्याऐवजी,या दारूनं द थडी िरून वाहतील,तेव्हा क ठं म्हिे कहलय र्ाची झ ंजूम ंजू 
होईल. 
 

बेहडा:मर् मी नाही िीत.या दारूचा प रवठा तरी र्ाजंासारखा िरपूर राहील ना? का ही पि त्या 
आवळकटीसारखी द्यायची हातावर त री? 
 

णहरडा:सध्या दारूच ं माहेरघर म्हिजे यादवाचंी द्वारका.सर्ळे यादव लढाईला 
आल्याम ळं,द्वारकेला पाण्याच्या मोलानं दारू मोकाट हमळते. 
 

बेहडा:मर् चल आपि द्वारकेला जाऊ.या कौरव पाण्डवाना मरू दे या क रुके्षत्रावर, मघाशी 
नक लाचा न् वृषसेनाचा अस्सा सामना झाला–अस्सा सामना झाला– 
 

[आंत:–“वृषसेन पडला-वृषसेन पडला” अशा आरोळ्या.] 
 

बेहडा: वृषसेन पडला? खरा मदु. 
 

णहरडा:अँ? यात कसली आली आहे मदाई? दारू ढोसून पडेल,तो खरा मदु.लढाईत पडला,तो 
मेला.ठार झाला.जीव रे्ला तरी प न्हा उठायचा नाही.पि या जर्दंबेचा िर्त,हकतीही वळेा पडला,तरी तो 
उठायचाच–उठलाच पाहहजे.वदेातं म्हटलं आहे-हपत्वा हपत्वा प नः हपत्वा–क ठपयंत? यावत् पतहत 
ितूले.उत्थायच प नः हपत्वा,नर नारायि होतसे. 
 

बेहडा:लढाईत मरिाला मोक्ष नसतोच कारे? 
 

णहरडा:कमाचा आलाय मोक्ष! जीव नकोसा झालेले मूखुच लढायला जातात.वृषसेन पडल्यावर 
किु महाराजाना जर्ून काय फायदा? त्याना लढाईत पडलंच पाहहजे. आता ही महाय द्धाची रेटारेटी 
हहमालयाच्या पायथ्यापयंत जाऊन हिडिार. 
 

बेहडा:हहमालय? हे शहर कोित्या खेड्ात आहे? 
 

णहरडा:चल मूखा,असं दारू ढोसल्यासारखं काय बरळतोस? हहमालय म्हिजे थण्डर्ार बफाचा 
एक मोठा डोंर्र आहे. 
 

बेहडा:हतकडं आपल्याला जाव ंलार्िार की काय? 
 

णहरडा:र्ाड्ाबरोबर नळा हन आचाऱ्याबरोबर पळा.हतकडं थण्डी म्हितात ततकी कडक आहे 
की,कडोसरीचा रुपया एका रात्रीत आखडून त्याची वालाएवढी चवली होते आहि साठ वषाचा म्हातारा 
थण्डीने आखडून आठ वषाचा पोरर्ा होतो. 
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बेहडा:प रुषाचं्या बायका नाही ना होत? नाहीतर हतकडच्या दौऱ्यावरून परतल्यावर,घरच्या 
संसाराचा पातळ झ िका! 
 

णहरडा:अरे ही जलाल जडीब ट्टी जवळ असल्यावर कोि लेक थण्डीची पवा करतो.[आंत 
नौबदी,हशरे् वाजतात] 
 

णहरडा:ही पहा नौबत झडली,दौऱ्याची तयारी झाली. चल ऊठ.(त्याला उिा करतो) 
 

बेहडा:(हझर्त उठतो) हहरड्ा,मी महाय द्ध आहे,बफाचा डोंर्र आहे,मी दौरा आहे,नौबत 
आहे.शखं आहे.–काय रे माझे पाय लटपटतात–का डोकं हवते हर्रतया खातंय? घालीन पथृ्वी 
पालथी,स्वर्ा आिीन वरती– 
 

णहरडा:अरे,आता स्वर्ाचे पृथ्वीशी लर्ीन लार्िार आहे लर्ीन.पाय संिाळ. आस्ते कदम.हनर्ा 
रखो मेहेरबान. 
 

बेहडा:स्वर् ुपृथ्वीच्या ल!नातला मी वरघोडा आहे,वरघोडा. 
 

णहरडा:(कान पकडून) या घोड्ाची लर्ाम अश्शी पकडून,तबेल्यात ठािबदं केला 
पाहहजे.(ढकलून देतो) दारू ख शाल प्यावी–म्हिून काय ततकी? 
 

(जातात.) 
 

☐ ☐ ☐ 
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अंक ३ रा] [प्रवेश २ रा 
 

[समरारं्िाची एक बाजू] 
 

[आंत “वृषसेन पडला” आरोळ्या कि ुव शल्य प्र. क.] 
 

किु:कसला हा र्लबला? कोि पडला? 
 

शलय:किा घात झाला.आपला वृषसेन पडला. 
 

किु:वृषसेन पडला? माझा य वराज पडला? शाबास शाबास,लाडतया हजवा,आपल्या स तक लाचा 
उद्धार केलास. 
 

शलय:किा,याप ढे य द्ध चालवण्यात अथु नाही.त झा हनदेश झाला.महारािी वस न्धरेला काय 
वाटेल? त्या व द्ध राधा मावलीला काय वाटेल? 
 

किु:त्यानंा काय वाटायचे? वृषसेन पडला.अधा हदवस पाण्डवातंल्या मोठमोठ्या मोहऱ्यानंा 
जेरीला आिून,धारातीथात माझ्या आधी मोक्षाला रे्ला.माझ्या वस ंधरेचा क सवा धन्य झाला.लेकानी 
बापावर मात केली.माझ्या वीरश्रीला न् कौरविततीला वृषसेनानं चैतन्याची चारं्लीच चपराक हािली. 
 

शलय:प त्राच्या मृत्य नं त ला काहीच द ःख होत नाही किा? 
 

किु:अरे,माझा वृषसेन काय द खण्यानं हखतपत पडून हबछान्यात मेला,का आकण्ठ जेविाऱ्या 
आधाशी हिक्ष कासारखा ठसका लार्ून,िरल्या ताटावरून ताटीवर रे्ला? क रुके्षत्राच्या 
समरारं्िावर,तब्बल पधंरा घटका,घमेण्डखोर पाण्डवाचंीहतरन्दाजी बोथट पाडून मदासारखा 
समरारं्िावर पतन पावला.प त्रवधाची न सती बातमी ऐकताच देहिानाला हन कतुव्याला हतलाजंली देिारा 
द्रोिाचायु मी नव्हे. 
 

शलय:किा,बाहेरून तू हकतीहह हववके दाखवलास,तरी प त्रशोकाच ं जलाल हवष खात्रीनं त झ्या 
अन्तयामीच ंपािी पािी करीत असिारच. अशा व्याक ळ मनानं अज ुनाच्या सामन्याचा चरं् बाधंण्यापेक्षा– 
 

किु:शल्या,हा त झा प्रश्न नव्हे.तू माझा सारथी आहेस.तेवढं काम उत्तम कसोशीनं बजाव,म्हिजे 
झालं.ततर बाराबत्तल र्ोष्टींची चचा करू नकोस. 
 

शलय:किा,त झा आत्महवश्वास मला फाजील हदसतो.र्वाच ंघर खाली,ही म्हि हवसरू नकोस. 
 

किु:प ढारलेल्या घमेण्डखोरानीच मार्ासलेल्या र्ोरर्हरबासंाठी,असल्या म्हिी चलनी केल्या 
आहेत.स खद ःखाची हन यशापयशाची वान्झोटी बडबड हनष्ट्क्रीय दैववाद्यानंी करावी.स्वतःच्या पोटचा 
र्ोळा,समरारं्िावर,मदाच्या मरिानं मोक्षाला रे्लेला पाहून,वीर हपत्याला न् वीर मातेला केवढा ब्रह्मानंद 
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होत असतो, याची कल्पना,यशापयशाची हचन्ता करिाऱ्या भ्याडानंा असिार क ठून! चामडी बचावनू कसे 
तरी जर्ण्यापलीकडे ज्याना हवशषे काही कतुव्य नाही,नव्हे,काही करण्याची अक्कलच नाही–असल्या 
शने्दाड षण्ढानंी महत्त्वाकाकं्षी मदाच्या अपयशातं हन मरिात स द्धा समाधानाचा काय मोक्ष असतो,याचा ठाव 
घेण्याची खटपट करू नये. 
 

शलय:किा,कृष्ट्िाज ुनाशी समोरासमोर सामना हिडला नाही,तोवर या जम्ब की वल्र्नानाहकमत. 
 

किु:कृष्ट्िाज ुनाचा दरारा त झ्यासारख्या द टप्पी द तोण्ड्ानंा.मला नाही. 
 

शलय:अपयशाची बोहिी झालीच आहे.आता लवकरच अधःपाताचा दिका बसला कीं ब्रह्माडं 
आठवले. 
 

किु:कौरवाचं्या सेनापतीचा सारथीच ही बडबड करीत आहे का? त झ्या जार्ी जर द सरा कोिी 
असता तर शल्या, त्याचा हशरच्छेद करूनच मी कृष्ट्िाज ुनाशी हिडलो असतो समजलास? अरे अधःपाताचा 
दिका सहज लीलेनं झेलायला छातीस द्धा तशीच किखर लार्ते.शल्या,मला माहीत आहे,आज 
सकाळपासनं हवी तशी उिीद िी िाषि ं बोलून,माझा तेजोिरं् करण्याचा सारखा अट्टहास तू करीत 
आहेस.पि लक्षात ठेव,श्रीकृष्ट्ि यादवाच्या या पाताळयन्त्री कारवायीला बळी पडिारा हपठाचा प तळा हा 
कि ु नव्हे.अरे,तेजोिरं् आम्हा सूताहद शूद्रजनाचं्या पाचवीलाच प जलेला! त्याच्या टचतयानं हपचिारी 
आमची हृदये, म्हिजे छेलछबेलीच्या हातातल्या बारं्ड्ा समजतोस की काय? तू आपलं सारथ्यकमु 
कौरवाचं्या हमठाला जार्ून चोख करून दाखव. किाच्या हकवा महाय द्धाच्या िहवतव्याचा वान्झोटा 
उपद्व्याप सोडून दे.प्रहतपक्षाच्या न् हनन्दकाचं्या बऱ्यावाईट अहिप्रायावर महत्त्वाकाकं्षी मदु 
आपल्याकतुव्यहनष्ठेची पावलं मार्ंप ढं चाळवते,तर शल्या,आजला ही द हनया मािसाऐंवजी कृहमकीटकाचं्या 
स ळस ळाटाची मसिवटी बनली असती. 
 

[आत नौबदी,शखं,हशरे् वाजतात.सैन्याचा र्लबला,कृष्ट्ि. “तो पहा–अज ुना,तो पहा,कि ुहतकडं 
आहे.किा चल हो तयार अज ुनाशी सामना द्यायला.”] 
 

किु:हा ंहा ंकृष्ट्िा,हा कि ुत मचीच वाट पहात आहे.येऊ दे त झ्या अज ुनाचा पहहल्या प्रहिपाताचा 
बाि– 
 

वांणकव धनुला चढणव बाि आकिु ओणढ प्रत्यंचा । 
प्रहार पणहला मर् आवडिो अणिशय मदु णरप चा ॥ 
कारि माझा काळबाि सुटिांच णरप चें स्थान । 
क्षिांि होईल भस्म ियाचें कसलें  मग अवसान ॥ 

 
[आतून बाि येतो] 

 
–शाबास–आता पहा या किाचा पराक्रम.शल्या,चल, हिडव आपला रथ कृष्ट्िाज ुनाच्या रथाशी. 
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शलय:आज्ञा प्रमाि. 
 

[दोघे जातात.] 
 

☐ ☐ ☐ 
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अंक ३ रा]  [प्रवेश ३ रा 

 [समरारं्िाची द सरी बाजू]  

 [श्रीकृष्ट्ि आहि अज ुन प्र. क.]  
 

कृष्ट्ि:अज ुना,पाहहलास ना किाचा पराक्रम? 
 

अरुु्न:कृष्ट्िा,सारथ्यकमाची आज तू कमाल केलीस. किाच्या बािाचा वधे न् वेर् 
ओळखून,चटकन् आपला रथ जहमनीत तू दाबला नसतास,तर माझ्या हकहरटाऐवजी हे हशरकमलच त्यानं 
उडवलं असतं. 
 

कृष्ट्ि:आहि त झ्या वधानंच या महाय द्धाचा शवेट आत्ताच लार्ला असता.पि जोवर मी आहे तोंवर 
त म्हा पाण्डवानंा कशाचीही िीहत नाही.अज ुना,य द्धनीतीची सूतं्र हालवताना माझ्या वतुनातं प ष्ट्कळानंा 
धरसोडपिा हकबहूना धडधडीत खोटेपिा स द्धा हदसून येईल.पि जर्ण्या मरण्याचा हनियु ठरविाऱ्या 
य द्धात,‘सत्यंवद’‘धमंन्चर’ असल्या लौहककी नीतीचा उपयोर् करून िार्त नाही.शठंप्रहत शाठ्यम् सेच 
काय,पि सत्यमप्रहत शाठ्यम् चाही टित्कार करून हवजय हमळवावा लार्तो.कौरवाशंी सरळ धमुय द्धाचा 
सामना देण्यात पाण्डवाचंा हटकाव म ळीच लार्ला नसता,अन् याप ढं तो लार्िारहह नाही. शत्र ूअडचिीत 
सापडलेला पाहूनच त्याला र्ारद करण्यातं– 
 

अरुु्न:प रुषाथु कसला? 
 

कृष्ट्ि:प रुषाथु नसला,तरी कायाथु साधत असतो ना? कायुहसहद्ध झाल्यावर साधनाचं्या 
बरेवाईटपिाची चौकशी कोि कशाला करतो?–(दूर पाहून) अज ुना-अज ुना,कर चपळाई.ते पहा, 
किाच्या रथाच ंचाक जहमनींत रुतलं,पृथ्वीनं हर्ळलं,तो पहा शल्य न् कि ुरथावरून खालीउतरून,चाक 
बाहेर काढण्यासाठी खेचाखेची करीत आहेत.हा!ं पाहातोस काय तोण्डाकडं? सोड बाि न् कर किाला 
ठार.उशीर लाऊ नकोस.चल आटप. 
 

अरुु्न:काय? कि ु रै्रसावध असता,त्याच्यावर मी शरवृहष्ट करू? असलं कृत्य पाहून देव-दानव 
मानव माझी आचन्द्राकु हनन्दाच करतील. 
 

कृष्ट्ि:आलं का मोहाच ंढर्ार प न्हा त झ्या मनावर? फ कट फ कट त ला ततका र्ीतोपदेश केला हन 
आत्तापयुन्त सावरून धरला.म खा,कि ु त झा शत्र .त्याला ठार मारिं,एवढाच त झा धमु.अशा प्रसंर्ी 
हनन्दास्त तीच्या ब जर्ावण्याना हिऊन,कतुव्यच्य त होतोस? ते काही नाही.किाला याच अवस्थेत त ला ठार 
मारलं पाहहजे.हा मोका र्मावलास हन कि ु रथारूढ झाला,तर अज ुना, लक्षात ठेव,त्याच्या कोदण्डाचा 
टित्कार तन्द्राच्या वज्राचेही खडपे खडपे उडहवल्याहशवाय रहािार नाही.चल,चढव धन ष्ट्यावर बाि न् मी 
सारं्तो म्हिून ठोक त्यावर हदव्यास्त्र. 
 

अरुु्न:किा,सािंाळ.हा पहा आला माझा बाि. 
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[आत किु–पाथा,पथृ्वीनं हर्ळलेलं माझ्या रथाच ं चाक बाहेर कढण्यात मी र् ंतलो आहे.तेव्हा 
क्षििर थाबं.मला रथावर आरूढ होऊ दे.मर् ख शाल चालू दे त झी अस्त्रवृहष्ट.पि अडचिीत सापडलेल्या 
हनःशस्त्र शत्र वर बाि सोडिं,हा क्षहत्रय बाण्याच्या तोण्डाला काळं फासिारा अधमु आहे.तो तू करू नकोस.] 
 

[“हा अधमु होत आहे” असा आत ओरडा] 
 

कृष्ट्ि:राधेया,आता त ला धमाची आठवि झाली काय? नीच प रुषानंा व्यसनाहतरेकाच्या प्रसंर्ीच 
धमाची आठवि होत असते. 
 

[अस्तन्या वर सारलेला किु प्र. क.] 
 

किु:नीच प रुष? कोि नीच प रुष? रथाच ं चाक बाहेर काढण्यात आम्ही दोघे र्कु 
असता,आमच्यावर शरसंधान रोखण्याचा सल्ला देिारा नीच,का क्षहत्रयोहचत धमुय द्धाची मार्िी करिारा 
नीच? 
 

कृष्ट्ि:य द्धधमात लौहककी धमाला जार्ा नसते. 
 

किु:ही कृष्ट्िनीहत असेल,पि ती त झ्या रंर्ा नावासंारखीच काळीक ट्ट म्हिून हवचारी सज्जनाचं्या 
हनन्देलाच पात्र होिार.अज ुनासारख्या धन धरुानं धन धुराशी सामना द्यावा.मला माझा रुतलेला रथ चालता 
करू दे.माझं धन ष्ट्य मला हाती घेऊं दे.मर् पाहून घेऊ आम्हीएकमेकाला. पि मी हन माझा सारथी रथच्य त 
असता,आमच्यावर शरसंधानाची हचथाविी देतोस? हाकोिता नीतीचा धमु? शरम वाटली पाहहजे कृष्ट्िा 
त ला. 
 

कृष्ट्ि:धमावरच येऊन हिडलास,म्हिून हवचारतो.किा,अक्षहवदे्यत अनहिज्ञ अशा धमुराजाला 
शक नीनं द्यतूाच ंपाचारि केलं आहि त्याला फसवलं, त्यावळेी त मचा धमु क ठं रे्ला होता? 
 

किु:त मच्या धमाची अक्कल क ठं रे्ली होती? अक्षहवदे्यत आपि ढ आहोत,हे जािून ब जून 
पाचारिाचा स्वीकार केला कशाला धमानं? पोहता येत नाही त्यानं पाण्यात पाऊल टाकावचं कशाला? 
 

कृष्ट्ि:बारा वषे वनवास हन एक वष ेअज्ञातवास िोर्ल्यावर स द्धा,पाण्डवाना त्याचं ंराज्य न देण्याचा 
त म्हा कौरवाचंा हट्ट,हा देखील धमुच होता नव्हे का? 
 

किु:राजसंन्यास करून वनवास पत्करिाऱ्या पण्डूच्या हनयोर्ाच्या संततीला कसला आला 
राज्याचा वारसा? िारत सम्राटाची राजर्ादी म्हिजे काय ओसाड र्ावची धमुशाळा समजता? हव ेत्याने 
याव े न् हबऱ्हाड थाटावे? वनवासाच्या,संन्यासाच्या न् उपासतापाच्या प ण्याईनं राज्यप्राप्तीचे म काबले 
फडशा पडते,तर कृष्ट्िा,हहमालय पवुतावर िटकिारे सर्ळे जोर्डे आज िारतसम्राट म्हिून हमरवते. 
 

कृष्ट्ि:सूतप त्रा,वारिावतामधे पाण्डवाना लाक्षर्ृहात हजवन्त जाळण्यासाठी,किा,तूच नाही का 
काकडा पेटवलास? त्यावळेी त झा धमु क ठं रे्ला होता? 
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किु:अरे,एकदा शत्र  ठरल्यावर त्याचा हवातसा हवध्वंस करावा,हा त झ्याच र्ीतेच्या कृष्ट्िनीतीचा 
प रावा! एकाच तोण्डाने नीहत अनीतीचे सदुर्रम स स्कारे सोडताना,कृष्ट्िा,त ला तरी खऱ्याखोट्याची चाड 
राहहली आहे कारे? तर मला मोठ्या धमाच्या र्ोष्टी हशकवतोस? 
 

कृष्ट्ि:रजस्वला.द्रोपदीला द ःशासनानं िरदरबारात फरफटत ओढीत आिली,त्यावळेी तू मोठ्यानं 
खदखदा हसलास.त्यावळेी त झा धमु क ठं रे्ला होता. 
 

किु:घटकेत त झे तेरा रंर्! कृष्ट्िा,काल रात्रीची हशष्टाई हवसरलास वाटतं तततयात? मी क िाला 
कोि,हे त ला माहहत आहे.अस असताना स द्धा, त्या दर्लबाज द्रौपदीनं,अहखल िारतीय 
क्षहत्रयासंमोर,स्वयंवर प्रसंर्ी “सूतप त्र-सूताधम” अशा कचकचीत हशव्या देऊन माझा तेजोिरं् केला,तेव्हा 
त म्ही सर्ळ्यानंी बहत्तशी वासून हासण्याचा खोकाट केलात,तो अर्दी र्ाळीव धमाच्या साच्यातलाच 
होता,नाही का? 
 

कृष्ट्ि:सर्ळे पाण्डव आता हिकारी झाले,कायमचे नरकात पडले,तेव्हा द्रौपदी,तू आता द सरा 
नवरा कर,असा टोमिा देताना,किा,त झा धमु क ठं रे्ला होतारे? 
 

किु:त्या पाच नवऱ्याच्या पहतव्रतेनं आिखी एका जादा नवऱ्याच ंपाहिग्रहि केलं,तर त्यात काय 
धमाला एवढी !लानी येती? द्रौपदीनं या किालाहह नेत्रकटाक्षाची मोहहनी घालायला सोडलं नव्हतं,हे 
कृष्ट्िा त ला चारं्लं माहहत आहे. हशवाय एक हौशी उमेदवार म्हिून धन र्भवदे्यची परीक्षा द्यायला,मी प्रथम 
रंर्िमूीवर पाऊल ठेवलं,त्यावळेी ‘त झा बाप कोि? त झा बाप कोि?’ म्हिून कलकलाट करिाऱ्या या 
त झ्या पाण्डवानंा लाज नाही वाटली.अन् आता मोठी धमाची प राि ंसारं्ता! र्ोक ळातल्या र्ौळिींना बासरी 
वाजवनू नादी लाविाऱ्या कान्होबानं तरी स्त्रीदाहक्षण्याच्या वल्र्ना करू नये. 
 

कृष्ट्ि:माझ्या स्त्रीदाहक्षिाच ंरहस्य उमर्ायला फार य र्ं लोटली पाहहजेत. 
 

किु: प्रत्येक िोन्दू हन लफंर्ा याच हवधानावर आपल्या ब वाबाजीचा बाजार थाटीत असतो. 
 

कृष्ट्ि:परवा चक्रव्यहूामध्ये त म्ही सवु महारथ्यानी अहिमन्यलूा एकटा र्ाठून ठार मारला.हा त मचा 
धमु झाला काय? 
 

किु:तो तरुि मदु हनधड्ा छातीने,चक्रव्यहू फोडीत धडाडीनं प ढं जात असता,त्याच्या पाठीशी 
सैन्याची क मक न पाठवता,त झे सर्ळे पाण्डव व्यहूाच्या बाहेर मजा पहात स्वस्थ बसले,हा काय त्याचंा 
धमु,य द्धकौशल्य का शहािपिा? 
 

कृष्ट्ि:पि त म्ही तर त्याला एकटा र्ाठून ठार मारलात ना! 
 

किु:ते आमच ं कतुव्यच होतं.पि त्यासाठी ततकीहातबोटं चोळायला काय झालं? माझ्या 
वृषसेनाला आत्ताच,अर्दी थेट तस्साच—नाहीत का त म्ही मारलात. 
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कृष्ट्ि:दाताला दात हन डोळ्याला डोळा,असा सूड आम्ही घेिारच. 
 

किु:केवळ सूडाची िावना बाळर्िारानी तरी धमाधमाच्या बाष्ट्फळ बाता मारू नये.त्या हसहाच्या 
छाव्यानं तब्बल पन्धरा घटका त म्हाला दे माय धरिी ठाय केलं,आहि अखेर त्याचा वध करायला पाचहह 
पाण्डवाना आपली य द्धशक्तत एकवट खची घालावी लार्ली ना! मर् मी नाही क ठं त मच्यासारखी बायकी 
तक्रार केली ती,का माझ्या य वराजाला त म्ही एकटा र्ाठून ठार मारलात म्हिून? हे य द्ध आहे,महाय द्ध 
आहे,ते हजकण्याची प्रत्येक पक्ष हशकस्त करीत आहे.त्यात अमतयाला अछं मारलं न् तमतयाला तछं 
मारलं,या लौहककी रडर्ाण्याचे सूर दर्लबाज घोडेहातयाच्या तोण्डातच छान शोितात. 
 

[आत-शलय:किा,चल लवकर परत ये.हे पहा मी त झ्या रथाचं चाक बाहेर काढलं.] 
 

किु:शाबास शल्या शाबास! हा पहा आलोच मी.कृष्ट्िा,त ला हनक्षनू सारं्तो,त झ्या कपटनीतीच्या 
िाडंवलावर पाण्डवानी जयश्री हमळवली,तरी अखेरीला हे कृष्ट्िनीतीच ंिाण्डवल त्याचं्या सावुिौम सते्तला 
कीड लावल्याहशवाय राहािार नाही,हे लक्ष्यात ठेव. 
 

कृष्ट्ि:िहवष्ट्याची वाटाघाट आत्ताच कशाला? ते आमचं आम्ही पाहून घेऊ. 
 

किु:ठीक आहे.िहवष्ट्य तर पहालच,वतुमान आत्ताच दाखवतो.शल्या,चल आि या बाजूला माझा 
रथ.कृष्ट्िा, आत्ता मी रथारूढ होतो हन धन ष्ट्य हाती घेतो.मर् येऊ दे त झ्या अज ुनाची शस्त्रास्त्रवृष्टी. पाहून 
घेईन. 
 

[जातो.] 
 

कृष्ट्ि:अज ुना,पाहातोस काय? रथारूढ होऊन,किु धन ष्ट्याला हिडला नाही,तोच सोड त झे राखीव 
हदव्यास्त्र,शाबास![अज ुन हदव्यास्त्र सोडतो.मोठा आवाज होतं.“कि ु पडला”असा आत ओरडा 
होतो.बावरलेली क क्न्त येते.] 
 

कुब्न्ि:कि ुपडला? कि ुपडला? कृष्ट्िा, कि ुअसा तततयात कसा रे पडला! 
 

कृष्ट्ि:आत्याबाई,लढाईच्या रिध माळीत त म्ही कशाला आलात? 
 

कुब्न्ि:अरे पि तो रथावर स द्धा चढला नव्हता? 
 

[चवताळलेला शल्य प्र॰क्र॰] 
 

शलय:क क्न्त,हधक् त झ्या पाण्डवाचं्या क्षात्रधमाला! कि ु रथच्य त आहि हनःशस्त्र असतानाच, 
अज ुनाने अस्त्र सोडून त्याचा वध करावा? कौरवाचें सेनापहत दर्ाबाजीच्या कपटनीतीनंच ठार मारून 
हमळिारा हवजय त मचा त म्हालाच लखलाि असो.हधःक्कार, कृष्ट्िा,हधःक्कार त झ्या य द्धनीतीला! 
 



 

अनुक्रमणिका 

कुब्न्ि:कि ुहनःशस्त्र असता त्याचा वध झाला? कृष्ट्िा,तू जवळ असता अशी नाम ष्ट्कीची र्ोष्ट कशी रे 
झाली? 
 

कृष्ट्ि:आत्याबाई,हे य द्धशास्त्रातले डावपेच त म्हा बायकानंा नाही उमर्ायचे. 
 

कुब्न्ि:पि या डावपेचानी कृष्ट्िा अखेर पाण्डवाचं्या बन्ध धमाला हन क्षात्र धमाला काळोखी आिली 
हन मरेपयुन्त या अिार्ी क क्न्तच्या आतड्ातं प त्रशोकाची घ सळि घातली! 
 

अरुु्न:प त्रशोकाची घ सळि? आई,म्हितेस काय तू? 
 

कृष्ट्ि:अज ुना,कि ु हा त म्हा पाण्डवाचंा श्रेष्ठ बन्धू,पहहला पाण्डव.य हधहष्ठराच्या जन्माप वीच या 
क क्न्तचा क सवा धन्य करिारं टाकलेलं पोर. 
 

अरुु्न:अरे पि कृष्ट्िा,हे आधी का नाही आम्हाला तू साहंर्तलंस? 
 

शलय:त्याला दािे टाकून कोंबड्ा झ ंजवायच्या होत्या ना? 
 

कृष्ट्ि:कोंबड्ा झ ंजवायच्या नव्हत्या,समाजाच्या हवकल्पाना तोंड द्यायच ं होतं अन् प रस्कार 
केलेल्या पाण्डवाचं्या महत्त्वाकाकं्षा हसद्धीला न्यायच्या होत्या. 
 

अरुु्न:अरे,पि हे रहस्य आम्हाला आधीच कळतं,तर वडील बन्धूचा असला अधमुवध करायचं 
पातक,कृष्ट्िा,त झ्या आग्रहानं स द्धा मी खास खास केलं नसतं. 
 

कुब्न्ि:शल्य दादा,माझ्या बाळाच ंशवेटचं दशनु तरी मला अिार्िीला घडेल का रे? 
 

शलय:क क्न्त ताई,आत्म्याची हदव्यज्योत हवझालेल्या त्या धन धरुाच्या शवाच ं न सतं दशनु घेण्यात 
काय अथु! क क्न्त,त झं टाकलेलं पोर पाण्डवाचं्या कपटनीतीला बळी पडलं! त झा य वराज रे्ला. 
 

कुब्न्ि:माझा बाळ रे्ला? रे्ला? मला न हवचारता रे्ला? कसा जाईल? नाही जािार! नाही 
जािार! त्याच्या उदार हृदयाची अथारं् श्रीमन्ती शल्यदादा,नाही या अिार्ी मातेशी अशी प्रतारिा करिार! 
जा–पहा पहा–माझ्या िेटीसाठी माझ्या बाळाचा प्राि खास घ टमळत असला पाहहजे.दादा,दादा,जा हो 
क हितरी माझ्या किाला तकडे घेऊन या.का मीच जाऊ पे्रताचं्या राशी त डवीत त्याच्याकडं? मीच जाते. 
 

शलय:ताई थाबं,मीच त्याला तकडं आिवतो.[जातो] 
 

कुब्न्ि:जा जा लवकर जा.या अिार्िीनं जन्म देऊन,माझ्या बाळाला द धाचा एक थेंबस द्धा हो नाही 
कधी पाजला.माझे दोन अश्र हबन्द  तरी अखेर त्याच्या तोण्डातं पडू द्याहो! अज ुना-कृष्ट्िा,कसलारे प्रसंर् 
आिलात या क न्तीवर! 
 



 

अनुक्रमणिका 

कृष्ट्ि:आत्याबाई,स्पष्ट बोलतो त्याचा रार् नका मानू.लौहककाला न् समाजाच्या हवकल्पाला 
वचकून, पोटच ंपोर टाकण्याचा अत्याचार,अखेर केवढा ियंकर पहरिाम करतो, हे स्त्रीजातीच्या मातृहृदयी 
मनावर हबम्बवण्यासाठी त झा अवतार,आहि मार्ासलेल्या समाजाचंा उद्धार करिाऱ्या स्वयंप्रकाशी 
वीराला,हकती हवरोधानंा तोड देऊन प ढं याव ंलार्तं, याचा दाखला जर्ाला पटवण्यासाठी या वीरमिी 
धन धुर किाचा अवतार! आत्याबाई,किाच्या सवांर्स न्दर चाहरत्र्याचा मला म ळीच आदर वाटत नाही,अशी 
का त मची समजूत आहे?—मोठा अहिमान वाटतो.महािारतीय य द्धाचा तहतहास जरी कायमचा नष्ट 
झाला,तरी उदारधी धन धुर किाच ंचहरत्र मार्ासलेल्या न् पददहलत अहखल मानवजातींच्या उद्धारासाठी 
आपल्या देहदप्यमान तेजानं श ल्केन्द वत् प्रज्वहलतच राहील. 
 

[“धन धरु अंर्राज किाचा जयजयकार” अशा र्जुनात मूक्च्छुत किाला सेवक घेऊन येतात,शल्य 
येतो.क क्न्त त्याचे मस्तक माण्डीवर घेते.] 
 

कुब्न्ि:बाळा किा–बोल माझ्याशी एक शब्द तरी बोल रे.ते पहा त झे ओठ हालताहेत.‘आई’ अशी 
शवेटची एक तरी हाक मार रे. 
 

किु:आई! अधमुय द्धानं माझा वध होत आहे.हे त झं टाकलेलं पोर त झ्या अंकावर मरत आहे.एवढचं 
समाधान!ॐ शाहंतः शाहंतः शाहंतः 
 

कृष्ट्ि:धारातीथी पतन पावलेल्या धन धुर किाला श्रीकृष्ट्िाचा पहहला प्रहिपात. 
 

सवु:अंर्राज कि ुमहाराजाचंा जयजयकार! (हत्रवार) 
 

ॐ शुभम् भविु 
  



 

अनुक्रमणिका 

नाटकाची पय–पुरविी 
 

[प्रयोर्ात अधून मधून पदे असावी,असे ज्याना सोयीस्कर वाटत असेल,त्याचं्यासाठी ही व्यवस्था 
केलेली आहे.] 
 

(पडद्यातं र्ावयाची नानं्दी.) 
 

(िपू–झपताल.) 
हणरि हणर दुणरि–नग करूणन र्य मंगला । 
पांडवारी खलुणन देइ यश वांणछिा ॥धृ.॥ 
देविा अंणबका पाथु–शर चेिना । 
सारथी हणर रिीं महिुणन णरपु भंगला ॥१ ॥ 

 
[ठाकरे] 

 
[हहरडा र्ात प्रवशे करतो.अंक१,प्रवशे२,पान १३१] 

 
(लाविीहमश्र कटाव.) 

 
हहरडा:– 

 
फुका मरणि संगरी धडाधड बुळे बावळे खुळे । 
हे मदु कशाचे? ित्वमणस न त्या कळे ॥ 
सणखणवि क्षिभर । राणह नच णप्रयकर । 
संिाप णवरह दे सदा । नामदिं संगरी णफदा ॥१ ॥ 
माझया णर्वा पे्रमाचा चटका । मी मदु नव्हे मुशळ लटका 
नर्रेचा लागला झटका ॥गणहरी नर्र,कणर र्वान 
र्रु्र,क्षिांि रससंगरीं । घेिार उडी बेफाम पृब्थ्व 
सम्राट सखी शर्कुणन ॥२ ॥ 

 
[ठाकरे] 

— —— — 
 

[पान १३७,हहरडा बेहडा जाताना हत्रवर्ांनी म्हिावयाचें पद] 
आवळकटी:– 

 
खरिर शलयें । टोंचुनी शणररीं । णनर् मणन देइल मोदा 

 
हहरडा:मधुरशा सुखवशा बाला ॥ 



 

अनुक्रमणिका 

आवळ॰: 
भुलवुणन अणि रमिा । रुचि मना । फसवुणन प्रिया । 
सुखद मला गमिे । र्गीं िें ॥ 

 
हहरडा॰: 

 
कुिा न रमवी । र्गांि रमिी । र्ोडवी र्न सगळे । साचे ॥ 

 
आवळ॰: छंद सारा 
 
हहरडा॰: र्ीव घाला 
 
आवळ॰: र्ाि णवलया 
 
हहरडा॰: शीि सगळा हा 
 
हह॰आ:– 
 

चला चला । ियार व्हा । णववाह ये सुखवाया । आिां ॥१ ॥ 
[कहव कै.मानकर.] 

 
— — — — 

 
[पान १४७,ओळ५,हहरडा–‘काय त्याची तारीफ करावी?’ यानंतर–] 
 

हहरडा :– [रार् हबहार्डा] 
 

अरणसक हे गायनास । णवटि सिि । णवकल होि गाना । 
सुखणवि पणर । रणसक सकल । मधुर गोड िाना ॥धृ  ॥ 
पुणनि कणरि भावनांस । णवरुणन र्ाि वासना । णविरि 
मधु स्वर सुखदा ॥१ ॥ 

[–मानकर.] 
— — — — 

 
[पान १५५, ओळ १२ ‘कबूल,कबूल,कबूल’ नंतर हहरड्ाचे पद.] 
 

हहरडा:– 
 

िव पि हा । शर्कुणनया । बघ सखी । िव कर घेईन हा ॥ 



 

अनुक्रमणिका 

आवळ॰: प्रिाम िव णशर कणर पदीं या॥ 
 

हहरडा: 
 

प्रिय फुलां । गंुफुणनया । िुला वाही सर्िे सदा ॥१ ॥ 
[–मानकर.] 

— — — — 
 

पान १६७,ओळ २,क न्ती:–’ म्हिून का ंमाझा राजहंस 
[माझ्यावर रार्ावला आहे’ यानंतर–] 

 
कुिा कळावा । कुिा णदसावा । मम हृदयीचा बाळ णवसावा ॥१ ॥ 
अनुढा मािा । ठरिे पणििा । समार्बंधनीं । णिर् ना त्रािा । 
मािृस्िनीं या फुटला पान्हा । कुठले कौिुक । त्यणर्ला िान्हा ॥२ ॥ 

[–मानकर.] 
— — — — 

 
[पान १७४,हहरडा–‘पार्लपिाकडं पाहून हासत आहेत’ नंतर–] 

 
हास र्रा वा नाच र्रा । शीळ र्रा ललकार । 
हलका कर हास न पुरा । र्गण्याचा र्डभार ॥ 
हसिारा हसणवल दुणनया । रडिारा रडवील 
दुक्खावरिीं पसणरल छाया । हसिारे सत्शील ॥ 
श्रम थोडे वेिन थोडें । बाकीच्या संिोष । 
रमयिेंि कर मन वेडे । त्यांिच हो बेहोष ॥ 
असिां असिां हासच अथवा । हसिा हसिा डोल । 
आनंदाचा असला ठेवा । हें र्गण्याचे मोल ॥ 

[कहव ‘आनंद’ हचपळूि.] 
— — — — 

 
[पान १७६,ओळ १७.हहरडा–‘खरी ख मारी असते’ नंतर–] 

 
हहरडा:– 

 
र्गीं मोहवाया । सुरा दे णवधािा । सुखा या सुधारा ॥धृ  ॥ 
सुरासुरां णप्रय ही मणदरा । मधुरस खुलणवि । झुलणवि 
मन मन ॥१ ॥ 

[–मानकर.] 
— — — — 



 

अनुक्रमणिका 

अथवा हे पद.[चाल—जो हपया आया॰] 
 

मधुर वारुिी । स्वगु—सौख्यास देइं नरा प्राशनीं । 
िरुि र्ाया युवा र्ैं णप्रया ही र्नीं ॥धृ  ॥ 
णनधी-मंथनीचे अमृि त्या शब्क्ि नसे ॥ 
सुरा मुब्क्ि िरां देइ करा श्री भासे । 
िरुणि-नयना णहची उपमा । कणव-कलपना देिसे र्नीं ॥१ ॥ 

[ठाकरे] 
 

☐ ☐ ☐ 
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काळाचा काळ 
 
 
 
 
 
 
 

(अैणिहाणसक गय नाटक) 
 
 
 
 
 
 
 

–लेखक— 
 

प्रबोधनकार ठाकरे 
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सरं्ीत काळाचा काळ 
 

✧ ✧ ✧ 
 

अंक पणहला. 
 

(स्थळ,ब्स्थिी णन पाते्र:हचतोड हकल्ल्यातील श्री एकहलरे्श्वराचे देवालय.पूजा आटोपल्यावर 
प जारी आहि ततर लोक आरती करताहेत.) 
 

र्टा भुरं्ग शपगलत् स्फुरत्फिा मणिप्रभा 
कदमब कंुकुमद्रव प्रणदप्ि णदग्वध मुसे 
मदान्घ णसन्धुरस्फुरत् त्वगुत्तरीय मेदुरे 
मनोणवनोदमद मुिम् णवमुिु भ ि भिुरी 
अगवु सवु मंगला कलाकदमब मंर्री 
रसप्रवाहमाधुरी णवरृ्मभिा मधुव्रिम् 
स्मरांिकम् पुरांिकम् भवान्िकम् कृिान्िकम् 
गर्ान्ि कान्ि कान्िकम् िमान्िकान्िकम् भरे् 
र्यत्वद्रम णवभ्रम भ्रमद भुरं्ग मत्स्फुरत् 
धगत् धगत् णवणनभु्रमत् कराल काल हव्यवाक् 
णघणमत् णघणमत् णघणमत् ध्वनन् मृदंग िंुग मंगलत् 
ध्वणनक्रम प्रवर्जिि प्रचण्ड िाण्डवः णशवः 

 
(आरती प री होत असतानाच सरदार जयपाळ दशनुाला येतो.एक िटजी घाअीघाअीने प ढे होअून 

त्याला आरती दाखवतो.जयपाळ आरतीत मोहोर टाकतो.िटजी आशीवाद र् िर् ितो.हचरंजीव 
िव,हवजयशाली िव.) 
 

सवुर्ि ओरडिाि –श्री एकहलरे्श्वराचा जयजयकार.हचतोडाहधपहत बनबीर महाराजाचंा हवजय 
असो. 
 

(देवळापासून दूर अंतरावर बसलेला,दाढीहमशाचें जंजाळ वाढलेला,फाटके त टके कपडे 
घातलेला हमीर ककुश आवाजात र्जुना करतो॰—त्याचा सत्यानाश होवो.द सऱ्यादंा जयजयकार होताच 
प न्हा ओरडतो॰ त्याच्या तोंडात माती पडो.ते आवाज एैकताच सारे चहकत होतात आहि तकडे हतकडे पाहू 
लार्तात.जयपाळाला तो हदसतो.झपाट्याने तो त्याच्या जवळ जातो.) 
 

र्यपाळ –हा कोि वडेापीर तथं आलाय? हचतोडच्या महाराजाना जयश्री हचतन करताचं,याच्या 
का ंकपाळाला आठ्या? (हमीर प न्हा हातबोटे चोळीत दात खात तेच हनषेधाचे शब्द उच्चारतो.)प न्हा तेच? 
काय रे? कोि तंू? आमच्या बनबीर महाराजाचं ंनावं काढताचं..... 
 

हमीर –त्याचा सत्यानाश होवो........... त्याचे कोळसे होवोत.......त्याच्या तोंडात माती पडो. 
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र्यपाळ –(तलवार उपसून) चूप रहा बेशरम.राजद्रोही. 
 

हमीर –राजद्रोही? (उठून समोर येतो.) कोि राजद्रोही? तंू राजद्रोही..........त म्ही सारे 
राजद्रोही. 
 

र्यपाळ –(त्याला ओळखून) कोि? माझा हमत्र हमीर? काय रे वनवासाम ळे त झी क्स्थहत झाली 
ही.ये..... ये..... हमत्रा,मला कडकडून िेट दे.(त्याला िेटायला प ढे होतो.) 
 

हमीर –हा ं खबरदार मला हशवशील तर,वनवासानं मला पे्रतकळा आलेली असली,तरी 
हरामखोर धन्याची सेवा करिाऱ्या र् लामाचं्या िपकेदार पोषाकाच ंपाप मला म ळीच परवडिार नाही. 
 

र्यपाळ –हमीर,या पोषाकावरून माझ्या अंतःकरिाची.....त्यात रात्रहदवस धर्धर्िाऱ्या 
हववचंनेची.....हकमत करण्याच ं धाडस करतोस तंू? मोठी चूक करतो आहेस तंू.या पोषाकाच्या आत 
हहमराच्या श द्ध अंतःकरिासारखं स्वदेेशहनष्ठ हन स्वराज्यहनष्ठ अंतःकरि धडधडत आहे. 
 

हमीर –बस् कर त झ्या स्वदेश हन स्वराज्यहनष्ठेच्या वल्र्ना.बाप्पा रावळाच्या 
तेजाच,ंक ं िाराण्याच्या बीजाच ं हन करुिदेवीच्या शीलाच ं अस्सल रजपूत हबयाि ं आज हहद स्थानात 
असतं,तर जयपाळ,या ज लमी अत्याचारी हन ख नी बनहबराचा दास तंू खास बनला नसतास. 
 

र्यपाळ –त ला माझी िहूमका नीटशी उमर्ली नाही हमीर अजून.माझी राजहनष्ठा...... 
 

हमीर –आर् लाव त झ्या राजहनष्ठेला.दर्ाबाजी खून अत्याचाराचं्या काजळीनं काळं तोंड 
करून,मेवाडवर ज लमी सत्ता र्ाजविारा तो बदमाष बनबीर,हाच त झा राजा ना? 
 

र्यपाळ –च कत आहेस,हमीर,च कत आहेस तंू. 
 

हमीर –तर मर् या अधमाच्या पायाची धूळ चाटीत क ल ं !या क त्र्यासारखा तथं कातंूं पडून राहहला 
आहेस? अत्याचारी ज लमाचं्या घरटात मायदेशाची हाडं कडकडा हपचून तसंच त्याचंं पीठ पडत 
असताना,स्वताच्या प्रािाची न् रुबाबाची पवा करिारे त झ्यासारखे बेमान रजपूत बोकाळले, म्हिूनच 
बनहबरासारखे नराधम दासीपूत्र हचतोडच्या छातीवर टाचं देऊन उिे राहहले. 
 

र्यपाळ –हमीर,तोंड संिाळून बोल.माझ्याबद्दल त झ्या काहीहह कल्पना असल्या, तरी मला 
बेमान रजपूत म्हटलेलं म ळीच खपिार नाही. 
 

हमीर –कशाला खपेल? हो.तमानाचा म खवटा घालूनच हा चोरटा मेजवानीला आला ना? 
हवक्रमाहजत महाराजानी हदल्दार मनमोकळेपिानं या पाप्याच ंआदराहतथ्य केलं.आहि...... जयपाळ,त्या 
काळरात्रीच्या घोर प्रसंर्ाची आठवि कर.मेजवानीला स रुवात होते न होते तोंच या कृतघ्न लाडं!यानं 
ताडक् न उडी मारून,महाराजाचं्या छातींत खंजीर ख पसला.आहि महाराजाचं्या अन्नाला न् हचतोडच्या 
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तभ्रतीला बेमान झालेल्या आपल्या जातिाई रजपूत सरदारानी,मेजवानीची िरली ताटं 
लाथाडून,राजवाड्ात कापाकापीची कत्तलरात्र केली.काय? त झ्या डोळ्याना पािी? 
 

र्यपाळ –का ंयेिार नाही.हमीर,त्या काळरात्रीची आठवि,काळाच्या काळजाच ंस द्धा पािीपािी 
करील,मर् माझी कथा काय? अरेरे,कसली घातकी ती काळरात्र. 
 

हमीर –राज्यतृष्ट्िेपेक्षा रािी रूपमतीहवषयी त्या राक्षसाची हवषयवासनाच त्या ख नाच्या म ळाशी 
होती ना? सारे रजपूत क्ष द्र स्वाथाला बळी पडून,आत्मद्रोही बनले नसते,तर तराि अफर्ािच्या धाडशी 
ल टारंुची या हहद स्थानाकडं वाकडी नजर फेकायची काय माय व्याली होती.रजपूतच एकमेकाचंी हाडं 
कडकडा चावायला सवकले,म्हिूनच अकराव्या शतकात महमद र्झनीचा सोटा सोमनाथाच्या टाळतयावर 
तडाड कोसळला. 
 

र्यपाळ –हमीर,असा त्रार्ा करून,ज लमी सते्तचं उच्चाटन होिार नाही.शातंपिानं...... 
हववकेानं...... 
 

हमीर –बस् कर त झ्या शातंीच्या न् हववेकाच्या र्प्पा,बदअफलाद बनहबराच्या एका शब्दाचा तरी 
क िाला हनवाळा देता येईल काय? राजक मार वयात येईतोंवरच मेवाडची राज्यसत्ता मी चालवीन.नंतर 
हबनतक्रार सत्तासंन्यास करीन,अशी आपल्या साक्षीदार रजपूत सरदाराशंी केलेली प्रहतज्ञा तरी त्या नीचानं 
पाळली काय? उलट,महाराजाचं्या तेराव्याच्याच हदवशी क मार उदयहसहाचा खून पाडण्याचा त्या राक्षसानं 
धाडशी प्रयत्न केला.त्या प्रसंर्ी,त्या पन्नादाईनं......आहा,देवते पन्ना,त झं न सतं नामस्मरि केलं तरी हा 
हचतोड न् मेवाडचसा काय,उिा िरतखंड उद्धरूनजाईल...... त्या महान् देशाहिमानी पने्ननं,आपला 
पोटचा र्ोळा बळी देऊन,क माराला प्रािदान हदलं.जयपाळ,जयपाळ,क ठं ती त्या पन्नादेवीची राजहनष्ठा न् 
क ठं त म्हा हमशाळ मदांची शातंीची हन हववकेाची प रािं. 
 

र्यपाळ –माझी हववकेाची िहूमका त ला क्ष द्र वाटि ं साहजीक आहे.पि मातोश्री रािी 
रूपमतीच्या पाहतव्रत्यावर त्या लाडं!याची झापं पडू नये, म्हिून,हमीर,या जयपाळानं आपल्या नाटकी 
राजहनष्ठेची ढाल आड धरलेली आहे. 
 

हमीर –खरंच का हे जयपाळ? 
 

र्यपाळ – श्री एकहलर्जी याला साक्ष आहे.अखंड रततपाताला सोकावलेल्या बनहबरासारख्या 
बोतयाप ढं,नीच र् लामाला साजेल,अशा हनष्ठेच्या नटवेपिान नाचून,रािी रूपमतीच्या द तखाचा कडेलोट 
सावंरून धरताना, या हतिार्ी जयपाळाच्या मनाचे आतल्या आत काय हधडवडे अडत असतील,याची 
हमीर,त ला कल्पना करता येत असेल तर करून पहा.....उद्या तर तो प्रळयच करिार आहे. 
 

हमीर –काय करिार आहे? 
 

र्यपाळ –परमाराचंा परािव करून आल्याम ळं,बनवीर हवजयानंदानं अर्दी बेहोष झाला 
आहे.रािी रूपमतीनं आपलं उघंडउघड पािीग्रहि करून,हवक्रमाहजताच्या रततानं माखलेल्या 
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हसहासनावर, बनबीर-पक्त्न म्हिून िरदरबारात उद्या बसलंच पाहहजे,असे जबरदस्तीचे यत्न आता चालू 
आहेत. 
 

हमीर –आमच्या मातोश्रीवर तो नराधम हात टाकील,तर जयपाळ, माझ्या आईच्या रतताची शपथ 
घेऊन सारं्तो,उद्याचा सूयु उर्वण्यापूवीच हा हमीर त्याच ंनरडं हचरल्याहशवाय रहािार नाही. 
 

र्यपाळ –ख नाचा यत्न फसल्यावर,हद्दपार झालेल्या उदयहसहाचा स द्धा बनहबरानं पाठलार् 
चालवला आहे.सापडेल हतथं त्याला ठार मारण्याठी,र् प्त वषेाचे पटाईत मारेकरी,देशोदेशी रवाना झाले 
आहेत.कदाहचत्...... या पूवीच हबचाऱ्या उदयहसहाची तहतश्री..... 
 

(एकदम नौबदी किे त ताऱ्या वाजतात.) 
 

र्यपाळ –हा.ं चल,पळ तथूनं आता.बनहबराची स्वारी देवदशनुासाठी राजवाड्ात् नं हनघाल्याची 
हशर्ं वाजली.आता तंू तथं क िाच्या नजरेला पडलास,तर फ कट प्रािाला म कशील.चल जा जा,लवकर 
जा. 
 

हमीर –उकीरड्ाच्या मोलानं जीव र्माविारा हा हमीर नव्हे.(जयपाळाच्या कंबरेच्या पटट्याला 
झोंबतो.) दे दे,जयपाळ,दे मला त झा हा खंजीर.आता एकटाच हचत्त्यासारखाउडी घेऊन,त्या अधमाच्या 
नरड्ाच्या हचधड्ा हचधड्ा उडवतो. 
 

र्यपाळ –हमीर थाबं.अशी लाट करू नकोस.त झ्या या आकातंाडंवानं नहजकच्या राजवाड्ातले 
लोक धावनू येतील आहि तंू हन मी अचानक र्ोत्यात सपाडलो का आपल्या साऱ्या मनोरथाचंा डोलाराच 
जमीनदोस्त व्हायचा.जा.आल्या पावली परत जा. 
 

हमीर –जातो.पि जयपाळ,हवक्रमाहजत महाराजाचं्या छातींत घ सलेला तो ियंकर 
खंजीर,रतताच्या हचळकाडं्ानी िरलेला तो पचंपक्वान्नाचंा थाळा,रतताचं्या हपचकाऱ्यानी लालब ंद 
रंर्लेल्या त्या चादरी,हन र्ाहलचे,महाराजानी फोडलेली शवेटची ती िेसूर हककाळी हन मारे् लोडावर 
टाकलेली ती मान,जयपाळ, आठवि कर,त्या सवु देखाव्याची आज सहा वषानी प न्हा आठवि कर,आहि 
त झ्या मेवाडहनष्ठ हृदयात सूडाचा धर्धर्ता विवा िडकत राहू दे. 
 

र्यपाळ –तो देखावा रातं्रहदवस माझ्या डोळ्यासंमोर वावरतो आहे अन् सूडाच्या िावनेलाहह माझं 
मन पारखं झालेलं नाही.(आत प न्हा किे त ताऱ्या नौबदींचा आवाज.) ही पहा,त्या बनहबराची स्वारी जवळ 
येत चालली.चल जा जा चटकन हनघून जा.(प न्हा हशरे् वाजतात.) चल आटप.या दहक्षि बाजूच्या 
दरडीवरून घसरत जा.जोहार. 
 

हमीर –जोहार.(तकडे हतकडे पहात हनघून जातो.) 
 

(आि –राजकन्या कमलादेवी देवदशनुाला जात आहेत.जाबताबदं.हनर्ा रखो मेहरबान.) 
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र्यपाळ –आस्सं,राजकन्या येत आहे.हमीर र्ड उतरून रे्ला का नाही,पाहहलं पाहहजे. 
(जातो.) 
 

(पूजेचे साहहत्य घेतलेली दासी चंचला आहि पाठोपाठ राजकन्या कमला.) 
 

कमल –चचंले,परमाराचंा परािव करून महाराजानी हदक्!वजय हमळवला.म्हिून साऱ्या र्डावर 
आज हकतीहह आनंद उसळसा असला,तरी या एकहलरे्श्वराच्या मंहदरातला आनंद काही हनराळाच 
असतो,नाही का? वाटतं,रातं्रहदवस तथंच त्या र्ािाऱ्यात बसून,या र्ौरीहराची मंर्ल स्तोतं्र सारखी र्ात 
रहाव.ं 
 

चंचला –ताईसाहेब,आज आपि अर्दी दैवी पावुतीचीच िाषा बोलताहात,असं वाटतं. 
 

कमल –काहीतरीच बोलाव ं झालं.क ठं पावुहत माई न् क ठं आपि मािसं.देवाची यो!यता 
मािसाला अशी लाव ूनये चचंले. 
 

चंचला –लाव ू नये खरं.पि आपले श द्ध हवचार हन तसाच हा पाढंरा श भ्र वषे पाहून,हृदयेश्वर 
महादेवाला प्रसन्न करण्यासाठी ही हहमनर्जा र्ौरी तपियेच्या तयारीत आहे,असाच देखावा मला आता 
हदसत आहे. 
 

कमल –र्ौरीसारखी तपिया क िाला साधिार चचंले.तपाच्या तेजानं र्ौरीनं हराला प्रसन्न 
करून,जर्ाला र्ौरीहर दाखवला. 
 

चंचला –मर् या आमच्या र्ौरीला राजक मार िेटून,आज मलूल असलेल्या या कमलाला प्रफ हल्लत 
करिार नाही की काय? एकहलरे्श्वराची सेवा वाया जायची नाही म्हिते. 
 

(आत वाद्याचंा र्जर होतो.) 
 

–अर्बाई.महाराजाचंी स्वारी देवदशनुाला येत आहे वाटतं. 
 

कमल –चल,आपि पूजा आटपून लवकर परत जाऊ राजवाड्ात.(चचंला पूजासाहहत्य घेऊन 
हपडीजवळ जाते.) थाबं थाबं चचंले.मी माझ्या हातानीच देवाला साज चढवते.(हपडीला हार घालते.) 
 

चंचला –ताईसाहेब, ही पहा हबल्वपतं्र खाली पडली.र्ौरीहरानं कौल हदला.राजक मार उदयहसह 
लवकरच येिार र्डावर. 
 

र्यपाळ –(प्र. क.) धारानर्रीच्या िावी सम्राज्ञीचा जयजयकार असो. 
 

चंचला – (मोठ्याने ओरडते.) र्ोषा र्ोषा.जाबत्यावर कोि आहे? 
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र्यपाळ –घरोब्याच्या मंडळीना कसला आलाय र्ोषा? र्ोषा तरताना.जयपाळाला नाही. 
 

कमल –चचंले,अर् हे आपले हप्तहजारी सरदार जयपाळ.असं काय नीट मािूस पाहहल्यावाचून 
खस् कन् एकाद्याच्या आंर्ावर जाव.ं 
 

र्यपाळ –(प्रिाम करीत) धारानर्रीच्या िावी सम्राज्ञीचा जयजयकार. 
 

कमल –जयपाळ,हा प्रिाम का माझी थट् टा? 
 

र्यपाळ –कदुनकाळ बनबीर महाराजाचं्या लाडतया राजकन्येची थट् टा? कोि करील? 
धारानर्रीच्या आजच्या य वराज्ञीनं आहि उद्याच्या परमार सम्राज्ञीनं या राजहनष्ठ जयपाळाचा म जरा घ्यावा. 
 

कमल – त म्ही खास माझी थट् टा करीत आहात. 
 

चंचला –कदाहचत् हवनोदाचा एक नवा प्रकार असेल हा.महाराजाना कळला तर? 
 

र्यपाळ –कळला तर? कमलदेवीला ही आनंदाची बातमी प्रथम कळवल्याबद्दल मला 
शाबासकीच हमळेल. 
 

कमल –मी धारानर्रीची य वराज्ञी? क िाशी हा आचरटपिा करता अहात जयपाळ? 
 

र्यपाळ –राजकन्येनं रार् मानू नये.हा आचरटपिा नाही कार्दोपत्री ठरुन रे्लेला हसध्दातं 
आहे.महाराजानी पराितू केलेल्या परमाराचें प्रहतहनहध,तहनामाच्या अटीप्रमािं,उद्या सकाळी िर 
दरबारात,मंर्ल आहेराचा राजकन्येला साखरप डा देिार.आमची राजकन्या कमलदेवी धारानर्रीची 
परमारय वराज्ञी होिार. 
 

चंचला –आय् या.ही बातमी आम्ही आताच एैकतो. 
 

र्यपाळ –वा या हववाहाच्या टोलेजंर् तयारीचे खास ह कूमस द्धा सवु खात्याना जाहीर 
झाले,आहि देवीना अजून पत्ताहह नाही? .....हा.ंकदाहचत् असं असेल.हवजयोत्सवाच्या आजच्या दरबारी 
मेजवानीत, ही मंर्ल वाता देवींच्या कानावर घालून,आपल्या लाडतया राजकन्येच्या कोमल मनाला 
साखरधक्का द्यायचा महाराजाचंा हवचार असेल. 
 

कमल –कोि क ठली धारानर्री न् कोि क ठले परमार.जन्मात,त्याचंी तोंडंहह पाहहली नाहीत मी 
न् म्हिे,त्याच्याशी माझा हववाह. 
 

र्यपाळ –देवी,हा राजकारिी हववाह आहे.पे्रमकारिी नव्हे.आहि तो बनबीर महाराजानी 
आपल्या िावी स खाकडं पूिु लक्ष देऊनच ठरवला असला पाहहजे. 
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कमल –राजकारिी हववाह म्हंजे पे्रमाच ंझालंच मातेरं.आहि पे्रमाहशवाय हववाह म्हंजे प्रािाहशवाय 
पे्रताचचं हजिं,नाहीतर काय? मला म ळीच न हवचारता,ंमाझ्या हदलाच ं दान? देहाच दान? पे्रमाच ं दान 
करायला स द्धा आम्ही र् लामच वाटतं? 
 

चंचला –हा काय न्याय झाला? 
 

कमल –माि सकी तरी म्हिता येईल का? 
 

र्यपाळ –न्यायदेवतेप्रमाि ं राजकारि हे स द्धा आंधळं असून,हशवाय त्याला काळीज म ळीच 
नसतं.राजकारिाच्या तभ्रतीसाठीच हा हववाह ठरला आहे न् तो सवुसमथु बनबीर महाराजानी ठरवला 
आहे.कोि त्याला आता हवरोध करिार? 
 

कमल –त्या तभ्रतीच्या थड!याखाली ही कमल हजवतं र्ाडली रे्ली,तरी त्याची मर् क िालाच 
पवा नाही,असंच ना जयपाळ? 
 

र्यपाळ –चािाक्ष राजकन्येला हे काय मी सारं्ायला हवे? राजकन्याचें हववाह राजप त्राशंीच 
व्हाव ेलार्तात. 
 

चंचला –तो कसाहह असला तरी? 
 

कमल –जयपाळ,पे्रमाच्या स्वयंवराहशवाय,या कमलदेवीच्या हजण्याचा असा राजकारिी हवक्रा 
व्हायचा असेल,तर परमाराना म्हिाव,ंत मच्या य वराजाना या बनबीरकन्येच्या पे्रताचचं पाहिग्रहि करावं 
लारे्ल. 
 

र्यपाळ –देवीनी थोडा हववके करावा.त्रार्ा करू नये.हववाह राजकारिी असो,नाहीतर 
पे्रमकारिी असो,ती स खी हकवा द तखी करण्याचे ममु पहतपत्नीच्याच हाती असते. 
 

कमल –बाबाचं्या राजकारिी ज र्ारीला मान वाकंवण्यापेक्षा,माझ्या हृदयाला हजकिाऱ्या त्या 
हदव्य जादूसाठी.....आ हा...... ही कमलदेवी आपल्या हजवाच ंरान करायला मार्ं प ढं पहािार नाही. 
 

र्य –म्हिे? ताईसाहेबानी आपल्या हृदयाच ंदान आधीच क िाला केलंय की काय? 
 

चंचला –या र्ौरीवर हचतोडच्या र्ौरीहरानं आपल्या मायेची पखरि घातली आहे हो. 
 

र्य –हचतोडच्या र्ौरीहर? हचतोडचा र्ौरीहर कोि? 
 

कमल – हचतोडचा हा एकहलरे्श्वर नाही का? याला मी माझं सारं जीवनच अपुि करून 
टाकलंय. (चंचलेला डोळ्यानी दटावते.) 
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र्यपाळ –प्रश्न जोवर लाड कपिाचा हकवा सामोपचाराचा असेल तोवर ठीक आहे.पि 
राजकारिाची पाषािहृदयी िकू शमवण्यासाठी,परमाराना राक्षसहववाहाची परवानर्ी हमळाली,अन् आपली 
संमहत असो वा नसो,आपल्यावर बलात्काराचा प्रसंर् आला...... 
 

कमल –तसा तो येईल म्हिता? 
 

र्यपाळ –शकंा आहे की काय? बनबीर महाराजाचं्या राजवटीत आज अशतय असं काय आहे? 
 

कमल –तसाच म काबला हबतला,तर माझ्या प्रािेश्वराच ं हचतन करीत आनंदानं मी अक्!नकाष्टं 
िक्षि करीन. 
 

र्यपाळ –महारािी रुपमतीनं हेच करावं,असंच का आपलं म्हििं? 
 

कमल –म्हंजे? त मचा सवाल समजला नाही नीटसा मला? 
 

र्य –महारािी रुपमतीनं आपलं राजरोस पाहिग्रहि करून,बनबीरपत्नीच्या नात्यानं,उद्याच्या 
दरबारात हसहासनावर शजेारी बसलंच पाहहजे,अशा हट्टानं,आज रात्री महाराज रुपमतीवर बलात्कारस द्धा 
करतील. 
 

कमल –रािीसाहेबावंर महाराज बलात्कार करिार? 
 

र्य –तसा प्रसंर् आला आहे खरा. 
 

कमल –नाही......नाही.....हत्रवार नाही.माझ्या देवाला हदलेल्या वचनासाठी तरी असला प्रसंर् 
रािीसाहेबावंर येऊ देिार नाही मी. 
 

र्य – प्रश्न हस्त्रयाचं्या अब् रूचा आहे.आहि तो प रुषापेक्षा हस्त्रयाच क शलतेनं सोडवतील.माझी महत 
तर अर्दी क ं ठीत झाली ताईसाहेब.म्हिून आपल्या पायाचंा आसरा शोधीत धावत आलो.देवीनीच आपल्या 
हजवािावाची पाखर रािीसाहेबावंर घातली,तरच त्याचंा काही बचाव होिार आहे.आपि धीर 
सोडलात...... का..... साराच अंधार. 
 

कमल –जयपाळ,म ळीच घाबरू नका त म्ही,हा बाप्पा रावळाच्या प ण्याईचा हचतोडर्ड 
आहे.बायकाचं्या अब् रूचा प्रश्न हनघाला,तर सारा र्ड जोहाराच्या हल्लकल्होळाने िडकून,आकाशाच्या 
छताची राखरारं्ोळी करील.पि कोिाहह पाप्याचा हात हनष्ट्पाप पहतव्रतेच्या पदराला स्पश ुकरू शकिार 
नाहीं. 
 

र्यपाळ –तशी तहतहासाची साक्ष आहे खरी,प..... ि.... कालमाहात्म्याबरोबर तहतहास स द्धा 
परंपरेला पारखा होतो. 
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कमल –नाही होिार.बाबाचं्या पे्रमाला र्दार्दा हालवनू,मी त्याचंी ब हद्ध पालटीन.त्यात मी 
फसलेच तर माझ्या र्ौरीहराची शपथ घेऊन सारं्ते,रािीच्या पदराला हात घालायला,बनवीर महाराजाना 
कमलचं पे्रतच त डवीत जाव ंलारे्ल.(दासीसह जाते.) 
 

(हशरे् कितु ताऱ्याचं्या घोषात,मेवाडाहधपहत बनबीर महाराज की जय,अशा र्जुना,प्रत्येक 
र्जुनेला समोरच्या बाजूने हवक्रमाहजत महाराजकी जय..... रािा उदयहसहकी जय,अशा हवरोधी र्जुनाचंी 
उलट सलामी हमळते.छत्र मोचेले अडत आहेत,अशा लवाजम्याहनशी संतापाने खवळलेला बनबीर प्रवशे 
करतो.) 
 

बनबीर –हनमकहराम बण्डखोर.हवक्रमाहजताचा जयजयकार? (आतून तसा जयजयकार होतो.) 
उदयहसहाचा जयजयकार? (तोच जयजयकार आतून.याहशवाय,बनबीराचा सत्यानाश, सत्यानाश,अशा 
आरोळ्या ऐकू येतात.) 
 

.....जा,त्या राजद्रोही बण्डखोराला आत्ताच्या आत्ता हर्रफ दार करून तकडं घेऊन या.(काही 
सेवक जातात.) जयपाळ,परमाराचंा परािव करून,हवजयोत्सवात देवदशनुासाठी आम्ही आलो 
असता,ंआमच्या सते्तचा उपमदु? 
 

र्यपाळ –हकती पापी धाडस हे? 
 

बनबीर –परस्पर वैराच्या वाळवीनं हवस्कळीत झालेली रजप ताचंी राज्यसत्ता,िरिक्कम पायावर 
उिारण्यासाठी,मेवाडचा राजदण्ड हाती घेण्याची आम्ही मेहरबानी केली.रे्ल्या सहा वषात राजद्रोही 
बण्डखोराचंा नायनाट करून,उिा मेवाड आम्ही आमच्या कदरबाज हशस्तीखाली एकवटला. 
 

र्यपाळ –सारी द हनया उघड्ा डोळ्यानी हे पहात आहे. 
 

(काही सेवक एका तरुिाला पकडून आितात.बनबीर महारजकी जय असा जयघोष करतात.तो 
तरुि रािा उदयहसहाचा जयजयकार अशी र्जुना करतो.) 
 

बनबीर –चूप रहा बदमाष.जयपाळ,या हरामखोराची जीि आत्ताच्या आत्ता आमच्या समोर छाटून 
टाक..... का?ं अशी काकंूं का?ं 
 

र्यपाळ –(बावरून खंजीर काढीत) बन्दा...... ह जूरच्या...... ह कमाचा.....ताबेदार...... 
 

िरुि – (जयपाळाला) हधःकारहधःकार,हत्रवार हधःकार त झ्या म दांड बीजाला न् ब्रीदाला. 
 

बनबीर –उडाव हरामखोराची हजिली सफाचाट. 
 

िरुि –हजिल्या सफाचाट छाटून,आमच्या जळत्या हवचाराचंी िडकती आर् तंू थोडाच हवझवू 
शकशील? त झ्या राक्षसी संतापाच्या होमात धडाड उड्ा घेिाऱ्या शकेडो हजवाचें शाप,प्रत्येक क्षिाला 
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त झ्या ख नसट राजदण्डाचे कोळसे कोळसे करीत आहे.हे ध्यानात ठेव.आतापयंन्त हज्जारो हजवाचंी हत्या 
केलीस,तरी मदान्ध बनहबरा,हवक्रमाहजताच्या रतताच्या थेंबा थेंबासाठी,त झ्या नरड्ाच्या हचधड्ा 
हचधड्ा उडवायला खवळलेला वतेाळ काही ठार मेला नाही.उदयहसहाचा जयजयकार,बनहबराचा 
सत्यानाश. 
 

बनबीर –बनहबराच्या सते्तची बदनामी? 
 

िरुि –लाख वेळा करीन. 
 

बनबीर –(तरूिाच्या पोटात तरवार ख पशीत) हे घे राजद्रोहाचे प्रायहित. 
 

िरुि –(तडफडत मरता मरता) उदयहसह हझदाबाद.बनहबराचा सत्यानाश.हचतोड..... 
हचतोड. . . हच..... तो.... ड.... (मरतो.) 
 

र्यपाळ –हकतीउलट्या काळजाचा राजद्रोही हा.(सेवकाना) जा हे पे्रत हजथूनं घेऊन.सरकार 
स्वारी देवदशनुाला आलेली न् हा अमंर्ळ देखावा तथं कशाला? जा.उचला.(सेवक पे्रत नेत असताना) 
त्याच्या धमाप्रमािे त्याचे शवेटचे संस्कार करा. 
 

बनबीर –राजद्रोही बण्डखोराना कसला धमु न् कसला संस्कार.लाथेच्या ठोकरीनं द्या ते पे्रत 
र्डाखाली ढकलून. कोल्ही क त्री हर्धाडे त्याचे लचके तोडताना पाहून, मेवाडाहधपहत बनहबराच्या सते्तचा 
क्ष ल्लक अवमान करिाराचंी काय दशा होते,याची उरल्यास रल्या माथेहफरूना चारं्लीच दहशत बसेल. 
 

र्यपाळ –खावदंाचं ंकरिचं रास्त न् न्यायाचं.....ह जूरनी आता देवदशनु घ्यावं. 
 

बनबीर –(लवाजम्याला) जा.त म्ही सारे सेवक र् लाम,महाद्वारावर आमची रहा पहात उिे 
रहा.(लवाजमा प्रिाम करून जातो.बनबीर र्ािाऱ्याजवळ जातो.िटजी त्याला हबल्वपते्र देतो.ती तो 
हपडीवर उधळतो आहि नमस्कार करून परत येतो.) 
 

जयपाळ,तरूि रजप तातं असला माथेहफरूपिा बोकाळलेला पाहून,आम्हाला फार आियु 
वाटतं.ही सारी ि तावळ उदयहसहानंच उठवलेली असावी,असं नाही का त ला वाटंत? 
 

र्यपाळ –सरकार,वावटळ येते न् जाते.पि हतचा आर्ाहपछा उमर्ि,ंकठीिच काम. 
 

बनबीर –पि या वावटळीची जरूरच काय? राजक माराच ं मोकळ्या मनानं स्वार्त करायला 
आम्ही तयार असता,ंआमच्या या मेहरबानीचा हधःकार करून, ििरं् हिकाऱ्याप्रमाि ं रानावनात विवि 
िटकण्याच ंद िा!य त्यानी का ंपत्करावं,या त्याच्या मनाच्या ठेविीचा त ला काही अंदाज घेता येतो काय? 
हवक्रमाहजताचा अकाल मृत्यू होताचं,......... 
 

र्यपाळ –(स्व.) हो.खून म्हंजे अकाल मृत्यचू तो. 
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बनबीर –न सत्या परंपरेच्या प ण्याईनं उदयहसह बालराजा र्ादीवर बसता,तर 
जयपाळ,एकमेकाचंी हाडं फोडायला सवकलेल्या,त म्हा पार्ल रजप ताचं्या बेबदंशाहीच्या थड!याखालीच 
तो हजवतं र्ाडला जाता आहि या हचतोडावर म सलमानाचंा चान्दतारा हमखास फडकला असता. 
 

र्यपाळ –यात मला तर म ळीच शकंा वाटत नाही. 
 

बनबीर –बेबन्दशाहीची पाळंम ळं खिून काढून,रजप ती सते्तचा हवस्ताराचा मार्ु आम्ही हबनधोक 
ख ला केला.आहि हचतोडच्या दराऱ्यानं उिा हहद स्थान धाकात ठेवला. आज हचतोडची राजर्ादी म्हिजे 
हबनकाटेरी र् लाब प ष्ट्पाचंी शय्या बनवली आहे आम्ही.वचनाप्रमाि ं ती उदयहसहाच्या हवाली करायला 
आम्ही तयार असतां,त्यानं हनव्वळ खोडसाळ दे्वषानं आमच्या सते्तहवरूद्ध हदल्लीच्या पातशहाकडं र् प्त 
खलबतं करावी,हे काहीसं चमत्कारीक नाही का? 
 

र्यपाळ –चमत्कारीक तर खरंच सरकार. 
 

(म्हातारा किुपाल सरदार प्र. क.) 
 

किु –राजाहधराज बनबीर महाराजाचंा जयजयकार असो. 
 

बनबीर –कोि? किपुाल? काय बातमी घेऊन आलास? आनंदाची का द तखाची? 
 

किु –द तखाची? आता वाऱ्याच्या झ ळकीवरस द्धा द तखाला थारा हमळेनासा झाला 
आहेसरकार.हचतोडर्डाला न् ख द्द महाराजाना माझ्या बातमीच ंमोल करता करविार नाही.उदयहसहाचा 
अवतार संपला. 
 

र्यपाळ –(दचकून) उदयहसहाचा अवतार संपला? 
 

बनबीर –का? जयपाळ,या बातमीनं तंू ततका बावरलास? पाण्ढरा हफकट पडलास? तो आमचा 
कट्टा द ष्ट्मन नव्हता का? 
 

र्यपाळ –म्हिूनच मला आियु वाटलं सरकार.कोित्या मदानं सरकारच्या कपाळी हा यशाचा 
हटळक लावला? काय,तपशील तरी काय आहे किुपाल? 
 

किुपाल –राजक मार प्रथम दोन तीन वषें आग्रा येथे ह मायनू बादशहाच्या आसऱ्याला होता. 
 

बनबीर –पि त्याच्यामारे् तो शरेशहा शनीसारखा लार्ला आहे ना? 
 

किु –होय सरकार,ह मायनूच हजथं पळप टीच्या घसरिीला लार्लेला,हतथं तो या पळप ट्या 
राजप त्राला हकतीशी मदत करिार? आग्र्याहून उदयहसह रोठज येथे शरेशहाला शरि रे्ला... 
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बनबीर –परधमी शरेशहाला शरि? 
 
र्यपाळ –मूर्भतिजंक सैतानाशी संर्नमत? 

 
बनबीर –त्या पोराच्या नादी लार्ून,शरेशहा मेवाडवर चाल करून येता,तर त्याच्या तोंडावर 

आमचा दोस्त र् जराथचा बहादूरशहा सोडून,आम्ही काट्याने काटा उखडला असता. 
 

र्यपाळ – आहि ख द्द खावदंानीच त्याचा पार ध व्वा उडवायला काय कमी केलं असतं? 
 

बनबीर –अलबत्.पि जयपाळ,राजकारिात अजून तंू कच्चा आहेस. 
 

र्यपाळ –अर्दीच. 
 

बनबीर –दैत्यावंर दैत्य घालून देवानी जय हमळवला,तरच ते राजकारि.बरं, प ढं काय झालं? 
 

किु –तकडून रवाना झालेल्या दोन मारेकऱ्यानंी उदयहसहाला अखेर कनोज येथे 
र्ाठला.हतघाचंा ियंकर अटीतटीचा सामना झाला.राजक मारस द्धा काही सामान्य असामी नव्हता.पहहल्या 
झटापटीतच त्याने एका मारेकऱ्याला ठार लोळवला. पि शवेटी द सऱ्या जोडीदारानं मात्र मात 
केली.त्याच्या खंहजरानं उदयहसहाच्या काळजाचा हबनचूक ठाव घेतला. 
 

बनबीर –फ टतया कपाळाच्या कृतघ्न पोरा,त टली.... त टली त झ्या पोरकट महत्त्वाकाकें्षची 
वावडी.परधर्भमयाचें आंर्ठे च खण्यापेक्षा,त झ्या आजाच–ंसंर्राण्याच ं रतत नसानसात खेळविाऱ्या या 
स्वधमी च लत्याची मनधरिी त ला बेतभ्रतीची वाटावी काय? 
 

र्यपाळ –च लता म्हिजे हपता. 
 

बनबीर –पि या हपत्याला रततहपत्या समजून,त्या उद्दाम पोरानं जािूनब जून माझ्या मेहरबानीचा 
हधःकार केला. 
 

किु –दैव देतं न् कमु नेतं,ते हे असं. 
 

बनबीर –जयपाळ,त झ्या राजहनष्ठेबद्दल आमची बालंबाल खात्री पटलेली आहे.तरीस द्धा त झं 
तमान कसोटीला लावनू पहाण्याची आमची लहर लार्त आहे.हदल्दार जयपाळ,शास्त्रश द्ध हववाहाच्या 
बधंनानं रािी रुपमहत माझ्याशी एकजीव झाल्याहशवाय,आमच्या मस्तकारवरचा राजहकरीट केव्हाही 
डळमळीतच राहिार.तंू आत्ताच्या आत्ता जाऊन रािीची िेट घे.हतला सारं्,अल्पाय षी नवऱ्याच्या 
पापासाठी,सोनेमोल आय ष्ट्याच्या मातीचा हचखल,अश्रूंच्या अखंड पाटानी हिजवीत बसण्यापेक्षा,त्या 
हतिार्ी नवऱ्याची राज्यलक्ष्मी मनर्टाच्या जोरावर हस्तर्त करिाऱ्या आमच्या सारख्या हदक्!वजयी 
प रुषोत्तमाची पट्टरािी होऊन देवानं हदलेल्या आय ष्ट्याचा,तारुण्याचा आहि सौंदयाचा सद पयोर् कर,अशी 
रािी रुपमतीची तंू खात्री पटवली पाहहजेस. 
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र्यपाळ –यशापयश देवाधीन,प्रयत्नातं कसूर करिार नाही. 
 
बनबीर –ती आमची खात्री आहे.जा.आत्ताच्या आत्ता धावत जा.हतच्या प त्राच्या मृत्यचूी बातमी 

हतच्या कानावंर जाऊन,मनोहवकाराचं्या सवु कोमल िावनाना ती पारखी होण्यापूवीच हतच्या पाहिदानाची 
संमहत तंू हमळवली पाहहजेस.मनाच्या वरे्ानं जाऊन,हतततयाच तातडीनं रािीच्या मनाला काबीज 
कर.हतच्या पे्रमदानाच ंस्वार्त करायला,पे्रमाचे पखं लावनू,त झ्या पाठोपाठ आम्ही आलोच समज.जा. 
 

र्यपाळ –जोहार. (जातो.) 
 

बनबीर –किपुाल,आत्ताच आपि खरी मात केली.आता मी मेवाडचा खराख रा अहधपहत 
झालो.आम्हाला आता एकस द्धा प्रहतस्पर्भध उरला नाही.हवक्रमाहजताच्या राज्यलक्ष्मीप्रमािचं त्याची पट्टरािी 
आमची अधांर्ी झाल्यावर,बनहबराची ही हवजयी समशरे,हदल्लीला पालथी घालून,काबलू कंधारच्या 
डोंर्राळ म लखात पराक्रमाचा धौशा र्ाजवण्याची कामहर्री हाती घेिार आहे. 
 

किु –यो!य.....रास्त......वाजवी. 
 

बनबीर –आता तंू एक नाजूक काम केलं पाहहजे.रािी रुपमतीनं आपले वैधव्याचे अश्रू 
प सून,शास्त्रश द्ध हववाहानं आम्हाला हनष्ट्कलंक पे्रमाचं पाहिदान करायचं हनहित ठरवलं आहे,अशी दे एक 
कण्डी तंू लोकातं फैलावनू. 
 

किु –पि रािी वश होण्यापूवीच? 
 

बनबीर –हतच्या ख हषनाख षीची कोि पवा करतो.बेलाशक दे ही बातमी फैलावनू सर्ळ्या 
र्डावर.सामोपचारानं ती वळली नाही,तर जबरीनं हतला अंहकत केल्याहशवाय आम्ही रहािार 
नाही.बनहबराच्या तच्छेला हवरोध? परमेश्वराची छाती नाही,मर् या बहंदवान् रुपमतीची काय प्राज्ञा. 
 

किु –वाहवा.ही शक्कल मात्र नामी खरी.स्वयंि ू सत्ताधीशाखंेरीज असले म काबले पार पडत 
नसतात.जबरदस्ताच्या जबरीची जरब.र्ािि नसेल तीहह र्ाि टाकील. 
 

बनबीर –किपुाल,परमारावंर हमळवलेल्या हवजयाच्या आनंदोत्सवासाठी आजची सारी रात्र 
मेजवान्या,नाचर्ािे........ 
 

किु –आहि महदरापानात....... 
 

बनबीर –घालवण्याची आमची तच्छा आहे. 
 

किु – आहि ती यो!य वाजवी न् रास्त आहे सरकार. 
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बनबीर –आमच्या सवु लढाऊ सैहनकानी स द्धा आजची रात्र बेहोष आनंदात घालवावी,म्हिून 
आमच्या खास मयार्ारातल्या कंधारी अनार मद्याकाची सवांना सरास सवलत आम्ही देत आहोत. 
 

किु –द्वारकेच्या यादवावंर ताि. 
 

बनबीर –फतत र्स्तीच्या हशपायाना मात्र सतत मनाई आहे. 
 

किु –आहि ती वाजवी यो!य आहि रास्तच आहे.र्स्तीचे हशपायी मस्तीला आले का साऱ्या 
बदंोबस्ताला बस्तीच हमळायची.असली नसती स स्ती काय कामाची. 
 

बनबीर –जा तर मर्.आमच्या वैिवशाली मेजवानीच्या व्यवस्थेचे ह कूम जारी कर. 
 

किु –जो ह कूम.जोहार.(जातो.) 
 

बनबीर –(स्व.) आत्ताच्या मेजवानीच्या प्रसंर्ीच रािी रुपमहत माझ्या मार्िीचा स्वीकार 
करून,शजेारी बसेल,तर माझ्या आनंदाला सीमा उरिार नाही.या रजपूतहस्त्रयाचंा मानीपिा एरवी क िाला 
हकतीहह कौत कास्पद वाटला,तरी माझ्यासारख्या हदक्!वजयी नरकेसरीचा तच्छािरं् होत असताना,त्या 
मानीपिाची मान्यता कोि मानी मान्य करील?....खरं पाहहलं तर रुपमतीच्या बापाजवळ प्रथम मी हतला 
मार्िी घातली.पि पथृ्वीराजाचा मी दासीप त्र,या सबबीवर त्या उमुटानं माझ्या मार्िीचा हधःकार 
करून,हतला हवक्रमाहजताच्या बाहशर्ाला आवळली.बनबीर दासीप त्र आं? पि आज याच दासीप त्राच्या 
सते्तखाली श द्धबीजाचे हे घमेण्डखोर रजपूत माना वांकवनू उिे आहेत ना? र् लामहर्रीच्या बेशरम फासात 
माना अडकल्या असतानंा स द्धा,श द्ध रतताच्या न् श द्ध संस्कृतीच्या र्प्पा झोडिाऱ्या हहदंूच्या या 
पार्लपिाला उपमा देताना शरमेलाहह शरम वाटली पाहहजे..... पि रुपमहत,त ला माझ्या मार्िीला 
हबनतक्रार मान वाकवलीच पाहहजे.मोठमोठ्या मानधनप्रिूचं्या माना वाकंवनू,त्याना माझ्या पायावंर लोळि 
घ्यायला लाविारा हा बनबीर,या काळाच्या काळाशी र्ाठ आहे.सामोपचाराची कालमयादा 
संपल्याबरोबर,नादान र् लामानी थेर माजवलेल्या नीहतशास्त्राच्या नरड्ावर टाचं देऊन,रुपमहत,त झ्या 
हनरीला हात घातल्याहशवाय हा बनबीर रहािार नाही. 
 

अंक पणहला समाप्ि. 
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काळाचा काळ 
✧ ✧ ✧ 

 
अंक २ रा] [प्रवेश १ ला 
 

स्थळ आणि पाते्र:राजवाड्ाचा महाल.(कव्हर.) हवचारम!न बनबीर शतपावली करीत हफरत 
आहे. 
 

बनबीर –(स्व.) काय बरं हे र्ूढ असावं? उदयहसहाच्या ख नाची बातमी तततया झटपट हहच्या 
पयुन्त कशी रे्ली?...जयपाळ?.....जयपाळनं तर साहंर्तली नसेल?..... पि असं होिार नाही.त्यानं 
आपल्या तमानाची साक्ष हरवख्त चोख पटवलेली आहे. 
 

(किपुाल येतो.) 
 

किु –बनबीर महाराजाचंा जयजयकार. 
 

बनबीर –कोि? किपुाल? अर्दी वळेेवर आलास. संताप हन हनराशा यानी माझ्या हृदयात 
घ सळि घातली असतां, मनाला धीर देण्यासाठी त झीच जरूरी होती. 
 

किु –महाराजाचंी तच्छा हात जोडून मूर्भतमंत उिी आहे. 
 

बनबीर –किपुाल,ती हेकेखोर रूपमहत... 
 

किु –काय,जयपाळला स द्धा वश होत नाही? 
 

बनबीर –आमच्या खास मनधरिीलाहह ती ज मानीत नाही.आम्ही आत्ताच हतची िेट घेऊन 
आलो,उदयहसहाच्या ख नाची बातमी हतच्या कानी तततया झटपट कशी पडली कोि जािे.त्याम ळं सारं 
र्ाडं एकदम हबथरलं.जयपाळानं तरही च र्ली केली नसेल? 
 

किु –अशतय.अर्दी अशतय.सरकारची शकंा अस्थानी आहे.जयपाळासारखा हाडाचा चोख 
मािूस मी आजवर कहध पाहहला नाही. 
 

बनबीर –मर् सात पहाऱ्याचंी तटबदंी फोडून ही बातमी रािीला हबनचूक कशी हमळाली? 
 

किु –बातम्या न् बायका,हशदळीच्या दोघीही पळण्यात पटाईत.बोल बोलता स्वर् ुपाताळाचा ठाव 
घेऊन पथृ्वीवर हजर.र्डावर ही बातमी सर्ळीकडे ज्याच्या त्याच्या तोंडी झाली आहे.बायकाचंी तोण्डं 
म्हंजे हबनब डाच ंिाडंं.हतथं काही हटकायच ंनाही.रूपमतीच्या हदमतीच्या एकाद्या फटाकड्ा बटकीच ंतोंड 
क ठंतरी लार्लं असंल अन् हतनं ही बातमी हतला साहंर्तली असंल. 
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बनबीर –त्या अवदसेला शोधून काढून ठार मारली पाहहजे. 
 

किु –बेषक बेषक.जीि कापून जीव घेतला पाहहजे.हास द्धा राजद्रोहच आहे...पि 
सरकार,रूपमहत म्हिते तरी काय? 
 

बनबीर –मी हतची मनधरिी केली,हवी ती लालूच दाखहवली,अखेर दटाविीचा वळसाहह 
हदला.पि या तीनीहह उपायानी हतच्या हट्टी स्विावाप ढं हात टेकले.मी एवढा काळाचा काळ,पि माझ्या 
शब्दाला ती रहतमात्र िीक घालीत नाही. 
 

किु –सरकार,आपलं थोडं घसरलं...फारसं नाही च कलं....पि घसरलं.जयपाळाच्या 
खटपहटचा अंदाज घेण्यापूवी रािीच्या तोंडाला तोंड देण्याची खावन्दानी उर्ाच घाई केली.अहो ही 
बायकाचंी जात िाटीसारखी मोठी हट्टी. धरायच ं ते धरतील,करायच ं ते करतील,पि 
र् रर् रण्या,फ सफ सण्यानं सारा र्ाव उठविीला आितील.पडछाया न् बाया,एकाच सूत्रार्ोत्राच्या.आपि 
जों जों त्याचं्या पाठी लार्ावं,तों तों त्या हटकलीच्या पाठ दाखवनू पळतात.पि त म्ही त्याचं्याकडं पाठ 
हफरवा मात्र,का हचकटल्याच येऊन त्या पोटाला. 
 

बनबीर –तरुिींच्या पे्रमयाचनेत म्हातारे ब द्र क बरेच वाकबर्ार असतातसं हदसतं. 
 

किु –सरकार,प्रश्न अन िवाचा आहे.रंरे्ल पे्रमाला ही काळ्या पाढंऱ्या रंर्ाची कसोटी हबनचूक 
उमर्ते.काळ्या क ळक ळीत केसाचं्या पावुतीनं पाढंऱ्याश भ्र जटादाढीहमशीच्या म्हाताऱ्या शकंरासाठी काय 
उर्ाच घोर तपिया केली? त्याने हतला हकतीतरी हझडकारली,हफडकारली पि अखेर पावुतीनं 
शकंराच्याच र्ळ्याला हमठी मारली ना? 
 

बनबीर –तारुण्यापेक्षा केसाचं्या रंर्ाची महहत हवशषे असते म्हितोस? 
 

किु –आकषिुशास्त्रातला हा मोठा र्मकाचा म द्दा आहे सरकार.काळ्यािोर केसापेंक्षा,हपर्ट ि ऱ्या 
केसाचं्या तरुिीकडे सर्ळ्याचें डोळे चटकन वळतात,ते काय उर्ाच? काळ्या डोळ्यापेंक्षा घाऱ्या डोळ्याचंी 
चमक काही न्यारीच असते.काळ्या डोतयाचंी तरूि मंडळी पाढंऱ्या केसाचंी टर उडवतात आहि हकत्येक 
पोतत शहािे आपल्या पाढंऱ्या केसानंा कलप चोपडून काळे करण्याची धडपड करतात.पि त्या दोघाहह 
मूखांना पाढंऱ्या रंर्ाच ंरंरे्ल माहात्म्य म ळीच उमर्लेलं नसतं. 
 

बनबीर –पाढंऱ्या केसानंा काय ततकं माहात्म्य आहे? 
 

किु –पाढंऱ्या केसाचं्या म त्सद्याहंशवाय आजवर एक तरी राजकारि पार पडलं आहे का 
सरकार? राजकारिाप्रमािचं पे्रमप्रकरिात स द्धा पाढंऱ्या केसाचंी मध्यस्थी हततकीच उठावदार वठत 
असते.ल!नं ज ळवण्याच्या मोहहमेवर काळ्या केसाचं्या कच्च्या तरुिापेंक्षा पाढंऱ्या केसाचें पके्क ददी ब द्र क 
काय उर्ाच जातात,खावंद,पाढंरे केस म्हंजे बायकाचं्या घोळतयात हबनहदक्कत घ सण्याचा राजरोस 
परवाना.हशवाय,पाढंऱ्या केसाचें तरूि अहलकडे बायकानंा फार आवडतात आहि म्हाताऱ्याचं्या कामचेष्टा 
हकतीहह खोडकर असल्या तरी हचडखोर बायका फारशा वदुळीवर येत नाहीत. 



 

अनुक्रमणिका 

बनबीर –पाढंऱ्या केसाचं्या किपुालाएैवजी काळ्या केसाचंा जयपाळ रािीकडं पाठवण्यात चूकच 
झाली म्हिायची आमची. 
 

किु –छे छे छे छे,चूक आहि सरकारकडून? व्हायची नाही.सर्ळाच व्यवहार त्रयराहशकी 
पद्धतीनं करून थोडंच चालिार? एका बाईला पाच पोरटी म्हिून दहा बायकानंा पन्नास कारटी थोडीच 
होिार? सम व्यस्त,शतयाशतय,पात्रापात्र सर्ळंच नीट पहाव ं लार्तं.रुपमतीप ढं हा किुपाल म्हंजे 
महहषास र मर्भदनीप ढं टोिर्ाच म्हटला तरी चालेल.खावदं,रािीच्या वशीकरिाची कामहर्री माझ्यापेक्षा 
जयपाळच चोख बजावील.अहो,तरुि तरुिी सर्ळे छाहंदष्ट.एकदा एखाद्या र्ोष्टीचा छंद घेतला,का 
त्याच्यासाठी जीव द्यायचा.मोठे हट्टी.आपली ही राजकन्याच घ्या ना. 
 

बनबीर –राजकन्या? कमलनं काय केलं? 
 

किु –मेजवानीची सारी तयारी झाली न् हहचा पत्ताच नाही. 
 

बनबीर –पत्ताच नाही? रे्ली क ठं मर् ती? 
 

किु –सारा राजवाडा पालथा घातला... 
 

बनबीर –रूपमतीकडं तर रे्ली नसेल? 
 

किु –हतकडेहह शोध केला. 
 

बनबीर –मोठी हट्टी पोर.हचतोड हजकला,त्या हदवशी सकाळी आम्ही या कमलच ं तोंड 
पाहहलं.िा!याची पोर,म्हिून राजकन्येसारखी हहला आम्ही वाढहवली.हहच्या हट्टीपिाचा आम्हाला प ष्ट्कळ 
वळेा रार् येतो,पि ती र् िाची पोर समोर आली,का सारा रार् जार्च्या जार्ी हजरतो.किपुाल,कमलला 
क िी काही बोललं तर नाही ना? (दूर पाहून) ती...ती...ती कोि हतकडं चालली आहे? 
 

किु –ती... ती... ती....बटहकची चंचलादासी... अर् ए फटाकडे,तकडं ये.(चचंला येते.) 
राण्डलेक,हचच दं्री,हबजलीसारखी तकडून हतकडं.हतकडून तकडं,कंबर लचकावीत,मान फलकावीत न् 
डोळे हमचकावीत चमकतेस,पि राजकन्या कमलदेवी क ठं आहे? 
 

चंचला – ताईसाहेब आत्ताच एकहलरे्श्वराच्या देवळाकडं रे्ल्या. 
 

बनबीर –दशनु घेऊन न कतीच ती आली होती ना? मर् प न्हा कशाला रे्ली? बरोबर कोि आहे? 
 

चंचला –क िी नाही.पाठोपाठ मी जात होते,तर मला दटावनू म्हिाल्या,नको येऊस माझ्या 
मार्ं.मर् मी काय करिार सरकार. 
 

बनबीर –मलाच जाऊन हतची समजूत घातली पाहहजे. (जातो.) 
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(चचंला जाऊ लार्ते.) 
 

किु –अर् ए चटकचादंिी,अर्दी लाडंोरीच्या फिकाऱ्यानं चाललीसशी? 
 

चंचला –माझ्यामार्ं कामं आहेत. 
 

किु –काम सर्ळ्याचं्याच मार्ं लार्लेला आहे.थोडी थाबंलीस,तर काय माझ्या उिाऱ्यानंं त झ्या 
मखमाली नखऱ्यात र्रममसाला पडेल? 
 

चंचला –म्हातारे बाबा... 
 

किु –त झा बाप म्हातारा,म्हातारा म्हातारा क िाला म्हितेस? मला त ं द सऱ्या लाख हशव्या 
दे,पि म्हातारा हशवी देशील,तर नाक हचरून हमरच्या िरीन. 
 

चंचला –म्हातारा ही कहधपासून हशवी झाली बाई? आता त म्हाला म्हातारा नाही म्हिायचं,तर 
काय तरूि म्हिून आरत्या ओवाळायच्या? 
 

किु –आढीतल्या पाडापेक्षा हपकल्या आंब्याचा दजा केव्हाहह मोठाच,वयानं म्हातारे,मनानं 
म्हातारेच असतात,असा काही नेम नाही.तारुण्याच्या िरअमदानीत म्हातारे बनिाऱ्या तकलादी 
तरुिापेक्षा,म्हातारपिाच्या िर अवसानात तारुण्याची कळी हटकविाऱ्या,माझ्यासारख्या कळीदार 
जवानाशी,त झ्यासारखी तरुि फटाकडी,जरा बोलली चालली,हकहचत हसली खेळली,जरा नाचली 
बार्डली... 
 

चंचला –(स्व.) म्हातारा आज रंर्ात आलाय, 
 

किु –तर काय चटहदशी तंू म्हातारी होशील,दासीची क त्री बनशील,बाईचा ब वा होशील,काय 
होईल तरी काय? 
 

चंचला –मािूस जसजसं म्हातारं होत जातं,तसतसे त्याला तरूिपिचे रंर्ढंर् करण्याची तलफ 
जास्त येते.शोितो का या वयातहा चारर्टपिा? 
 

किु –न शोिायला काय झालं? तारुण्याच्या हघसाडघाईत थातूरमातूर उरकलेले रंर्ढंर्,प्रौढ 
वयाच्या अन िवी अवसानात यथासारं् वठवता येतात. 
 

चंचला –वय रे्ली तरी नजर.... 
 

किु –अजून जशीच्या तशी कायम आहे.आम्ही त मच्याकडं हनरखून कळवळ्यानं पाहती,पि 
राण्डेच्यानी,त म्ही आमच्या डोळ्याला डोळास द्धा हमळवीत नाही.बायकाचं्या जातीला तरी असला 
अरहसकपिा शोित नाही....बरं ते जाऊ दे....राजक माराची काही बातमी समजली आहे का त ला? 
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चंचला –राजक माराची बातमी? राजक मार कोि? बनबीर महाराजाना कहध झाला राजक मार? 
तो तर हवधूर. 
 

किु –अर् चंवढाळ सटवे,मला बनवतेस काय तंू? राजक मार उदयहसहाची त ला काहीच माहहती 
नाही म्हितेस? 
 

चंचला –उदयहसह? साऱ्या रजप तान्यािर हसह,हसर्,पाल,बीर न् वीर बोकाळले आहेत.त्याचं्या 
उठाठेवी आम्हा बटकीना काय करायच्या? हदल्या दामाची न् साहंर्तल्या कामाची आम्ही मािसं.आम्हाला 
काय चाटायचं ते हसह न् हसर्.आजीचा,आज कन्दाहारी अनार महदरेच्या कोठाराच्या हकल्ल्या हातीं आल्या 
आहेत,म्हिून मेजवानीच्या आधीच नैवदे्य केलेला हदसतो. (जाते.) 
 

किु –(स्व.) या हमरकीच्या दासी मोठ्या हफरकीच्या असतात.कसा मला हहनं वरच्यावर 
उडवला हो.खोल हवहहरीच ं पािी काढता येईल,पि तरुिींच्या मनाच्या बोकलावर न सतं डोकावण्याची 
पचंाईत. (जातो.) 
 

— — — — 
  



 

अनुक्रमणिका 

अंक दुसरा.] [प्रवेश २ रा 
 

स्थळ, ब्स्थणि णन पाते्र:एकहलरे्श्वराच्या र्ािाऱ्यात कमल हात जोडून अश्रू ढाळीत आहे.बनबीर 
हतला हाका मारीत येतो. 
 

बनबीर –कमलदेवी,कमलदेवी,कमल...क ठं रे्ली ही एकटीच. 
 

कमल –(र्ािाऱ्यातून बाहेर येत) कोि? बाबा? ही मी तथं आहे. 
 

बनबीर –(हतच्या डोळ्यातं आसव े पाहून) कमल,साऱ्या हचतोडर्डावर आनंदोत्सव चालू 
असता,त झ्या डोळ्याना पािी? हव्या त्या वळेी आसवं र्ाळिं,हा त झ्या करमि कीचा खेळ तर नाही ना 
होऊन बसला? 
 

कमल –अश्रूंचा खेळ कहध क िी खेळतं का बाबा? 
 

बनबीर –मर् हा त झा मूखुपिा तरी होत असला पाहहजे.त ला माझं वाढतं एैश्वयु पाहवत नाही 
का? 
 

कमल –बाबा बाबा बाबा,हकती अघोरी कल्पना केलीत ही.या कमलच्या मनाची अखेर हीच का 
पारख केलीत? 
 

बनबीर –मर् त झे डोळे पाण्यानी का ंिरले आहेत? 
 

कमल –आनंदाचा दंहहवर आहि करुिेचा र्ंहहवर,मनाच्या पाझरिीत् नं हझरपू लार्ला,म्हिजे 
या कमळाच्या पाकळ्या अशाच डबडबतात. 
 

बनबीर –आता तंू आनंदाच्या दंहहवरात आहेस,का ...... 
 

कमल –करुिेच्या र्ंहहवरात आहे बाबा.रािी रूपमतीच्या वतीनं आपल्यापाशी मला एक याचना 
करायची आहे. 
 

बनबीर –श्रीमंताचं्या लाडतया पोरी असल्याच िानर्डी खेळवीत असतात. रूपमतीच्या वतीनं 
याचना,बह तकरून ती आमच्या तच्छेचा मानिरं् करिारीच असिार.बोला बोला, काय त मची याचना आहे 
ती. 
 

कमल –परमाराशंी घोर संग्राम करून आपि हवजयी झाल्याम ळं,रािीच्या मनात आपल्याहवषयी 
ियंकर धास्ती उत्पन्न झाली आहे. 
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बनबीर –तशी ती हदल्लीपहत ह माय नाला हन त्याचा प्रहतस्पधी शरेशहालाहह झाली आहे.रािी 
रूपमतीला तसल्या धास्तीचा संबंध काय? 
 

कमल –बाबा,रािीच्या िावनाचंी आपल्याला नीटशी कल्पना नाही.आपि त्या पहतव्रतेच्या 
पाहिदानाचा आग्रह धरल्याम ळं,त्या अनाथ र्ाईनं कोित्या दैवाची करुिा िाकावी? मेवाडच्या 
परमेश्वरानंच हतची लाज राखावी,म्हिून आपली ही लाडकी लेक आपले पाय धरीत आहे.बाबा,रािीच्या 
प नर्भववाहाचा आपला हट्ट सोडून द्या. 
 

बनबीर –नाही,ते आम्हाला नाही खपिार.आमच्या तच्छेला नकार? कृतातं काळाची छाती 
नाही.कमल,परमाराचं्या मोहहमेम ळं हचतोड सोडून आम्हाला बाहेर जाव ं लार्लं नसतं,तर रुपमतीच्या 
हेकेखोर नकाराला िीक न घालता,यापूवीच हतला मी त झी आई बनवली असती.पि आता? रूपमतीची 
प्राप्ती,हा आमच्या एैश्वयाचा,सौख्याचा,छे,खास आमच्या मनस्वास्थ्याचा प्रश्न आहे आहि त्याला हवलंबाची 
सबब स द्धा आम्ही आता ज मानिार नाही. 
 

कमल –बाबा बाबा,आपल्या हदल्दार हृदयाला असा पोलादी कठोरपिा आिू नका.राजवैिवाच्या 
िरल्या ताटावरून उठलेल्या त्या अनाथ र्रीब र्ाईला... 
 

बनबीर –सनाथ करून त्याच िरल्या ताटावर सन्मानानं बसवीत असता,मला हवरोध? कमल,हा 
त झा न् त्या रािीचा मूखुपिा होत आहे.पि आजच त ला रािीबद्दल ततका उमाळा येण्याच ंकारि काय? 
 

कमल –जोवर रािी रूपमहत द तखात ब डालेली आहे,तोवर या कमलदेवीला स खाचा लेशहह 
लाििार नाही. 
 

बनबीर –खरं ना हे? खरं ना हे? माझी लाडकी कमल बेहद्द स खात लोळावी,म्हिून रािी 
रूपमतीच ंपाहिग्रहि करून,हतच्या सर्ळ्या द तखाचंा आजच्या आज मी शवेट करिार. 
 

कमल –नाही,नाही,बाबा नाही.कमलच्या स खाचा हा मार् ु नाही.रजपून वीरारं्ना आपल्या 
पाहतव्रत्याला हकती कडव्या कदरीनं जपतात आहि वेळच आली तर जोहाराची अक्!नकाष्ठं सहज लीलेनं 
कशी हर्ळतात,याचा तहतहास,बाबा,नजरेआड करू नका. 
 

बनबीर –बस्स कर त झं जोहार प राि.हट्टी पोरी,िलिलत्या क कल्पनाचं्या िरीं पडून,सवुत्र 
चाललेल्या आनंदात हवरजि घालू नकोस.त ला माझ्या मनस्वास्थ्याची काही चाड वाटत असेल,तर 
चल,आटप,पूस ते अश्रू.अश्रू उसासे न् ऊमाळे,बनहबराच्या या हदक्!वजयी हरयासतीत,आजच्या 
आज,आत्ताच्या आत्ता,हद्दपार झाले पाहहजेत.(कमल अश्रू प सते.) हा.ंशाबास.चल एकदा र्ोडशी हास 
पाहू.(ती हासते.) शाबास.उर्ाच नाही लोक म्हित का आमची कमलदेवी र् िाचंी म्हिून.अशी त ं हासऱ्या 
चेहऱ्यानी माझ्याप ढं आलीस,का माझ्या पराक्रमाचंं चैतन्य द प्पट चौपट वाढतं.कमल,आता न कतीच 
आलेली बातमी,उद्या स योदयाबरोबर,साऱ्या मेवाडिर पसरताच,माझ्या हकर्भत द ंद िीचा दिदिाट 
र्र्नाला हमळेल.आनंदानं दाही हदशा कोंदाटून जातील. 
 



 

अनुक्रमणिका 

कमल –अशी कोिती आनंदाची बातमी ती बाबा? या कमलला नाही का ती सारं्ायची? 
 

बनबीर –त ला ती बातमी आधी साहंर्तली पाहहजे.पहहली बातमी.आमची लाडकी राजकन्या 
कमलाराजा लवकरच परमार य वराज्ञी होिार.(कमल दूर होते.) मनाजोर्तं असं काही झालं म्हंजे आपली 
पसंहत क माहरका अशाच र्ोड हतटकाऱ्यानं दाखवतात.का? हफरली आमच्याकडं पाठ? लार्ला धारा 
नर्रीचा ध्यास? (हतचा हात धरून जवळ आितो.) पि तततयातच का आमचा हा हतटकारा.ल!न 
झाल्यावर हवसरा वाटेल तर आम्हाला,आहि हवसरिारच.आम्ही तो हवचार र्ोड र्ोडच मानू.पि त्या 
र्ोष्टीची र्ोडीस द्धा हनर्ोड पाडिारी द सरी बातमी,म्हिजे रािी रूपमहत ज्या लौहककी आके्षपाच्या 
तंतूसाठी माझं पाहिग्रहि करायला बाचकत होती,त्या आके्षपाचा हवषय....तरूि उदयहसह..... 
 

कमल –(एकदम उमाळ्यानं) काय? हचतोडला परत येिार? 
 

बनबीर –माझ्या पटाईत मारेकऱ्यानी जर्ात् नं कायमचा नाहहसा केला. 
 

(कमल हककाळी मारून खाली पडते.) 
 

बनबीर –कमल कमल,झालं काय त ला एकदम असं? (हतला उठवतो.) 
 

कमल –(रडत) उदयहसह...उदयहसह,त मच ं अंतःकरि हकती हो उदार,हदल्दार न् सरदारी 
होतं. 
 

बनबीर –(स्व.) आस्स.ंयात काहीतरी िानर्ड हदसते.(उ.) कमल.माझ्या कटट्या द स्मानाची 
ही बातमी ऐकून त ला एवढा धक्का बसावा? द तखाला बेिान िरहत यावी? काय याच ं कारि? खरं 
सारं्.बताविी करशील, तर देखत ह कूम देशोधडीला जाशील. 
 

कमल –बनबीराच्या रार्ाचा झपाटा ही कमलदेवी चारं्ली जािून आहे.पि प्राि रे्ल्यावर पे्रताला 
आर्ीच ं िय हकतीसं असिार? खऱ्या र्ोष्टी मी आता कशाला छपवू? हबचारा उदयहसह रे्ला...रे्ला 
बाबा,त मच्या न् जर्ाच्या रार्ालोिाच्या हद्दपार रे्ला.आता त्याला क ण्िा क ण्िाचं िय उरलं 
नाही.राजक मार,या बेमाि सकीच्या जर्ातनं झाली त मची स टका,पि आपल्या हदल्दारीनं साऱ्या जर्ाला 
हो लावलात चटका. 
 

बनबीर –उदयहसहाची न् त झी िेट झाली होती? 
 

कमल –सहा महहने झाले बाबा.हवशे्वश्वराच्या दशनुाला आपि मला काशीला पाठवलं,हतकडून 
परत येताना शरेशहाच्या एका ल टारू टोळीनं आमच्यावर हल्ला करून,राखिीचे सारे हशपायी ठार मारले 
आहि मला कैद करून रोठसच्या हकल्ल्यात शरेशहाकडे नेले.बाबा,ही हकीकत आपि तततयातच नाही ना 
हवसरला?ं 
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बनबीर –नाही.आहि त्याचा नहतजा शरेशहाला कहध ना कहध हदल्याहशवाय मी खास राहिार 
नाही.पि त्या र्ोष्टीचा तथं काय संबंध? 
 

कमल –त्या वळेी माझ्यावर र् दरलेल्या त्या प्रसंर्ाची,बाबा,आपल्याला करवेल तशी कल्पना 
करा.म सलमानाचं्या कैदेत हहन्द  तरुिी,म्हिे हव्या त्या चारर्टानं हवी ती थट्टा करण्याची बेवारशी 
चीज.बक्न्दवासाचे... उघड्ा हवतेले... काटेरी हपजऱ्यातले ते हदवस मी कसे काढले असतील,ते मला 
माहीत का या एकहलर्जीला माहीत.अशा वळेी एका तरुिाचं हहन्द  हृदय,माझी द बळी क्स्थहत पाहून 
कळवळलं.आ हा,श क्राच्या चादंिीप्रमाि ंचमकिारे त्याचे ते सरदारी दयाळू डोळे... 
 

बनबीर –आहि तो तेजस्वी डोळ्याचंा तरुि म्हिजे उदयहसह,हेच ना तंू मला सारं्िार? 
 

कमल –होय बाबा.त्या नरकवासातनं उदयहसहानंच माझी स टका केली.प्रथम त्याने शहाची 
प ष्ट्कळ मनधरिी केली.हवनविी केली,पि खंडिीचा हट्टच जेव्हा तो घेऊन बसला,तेव्हा उदयहसहानं 
आपल्याजवळ होतं नव्हतं ते...अंर्ावरल्या पोषाखासकट हवकून टके्क केले, हन खंडिीचा एैवज िरुन माझी 
स टका केली. 
 

बनबीर –(स्व.) आियानं हहनं मला चहकत केलं. 
 

कमल –उपकाराचं्या उमाळ्यानं आहि आनंदाच्या उसळीनं,बाबा,त्याच्या ईश्वरी पायाना मी 
आपल्या आसवानंी आंघोळ घातली. त्याच्याहह डोळ्यातंल्या आसवानंी माझ्या मस्तकावर अहिषेक केला. 
 

बनबीर –त्यानं नाही का त झी हवचारपूस केली? 
 

कमल –पिं मी जेव्हा माझं नाव बनबीर महाराजाचंी राजकन्या कमलदेवी असं साहंर्तलं,तेव्हा 
तो एकदम दचकला.त्याचा चेहरा पाढंरा फटफहटत पडला. 
 

बनबीर –त झी स टका केल्याबद्दल त्याला पिाताप झाला असेल. 
 

कमल –म ळीच नाही बाबा.चटकन िान सावरून तो मला म्हिाला,कमलदेवी,तंू आता ख शाल 
हचतोडला जा.हतथं माझी अनाथ माता आहे.त ला तथल्या बहंदवासाची काही कल्पना असेल,तर त्या 
मावलीची सावलीसारखी पाठराखिी कर.उदयहसह त झ्याशी ज्या माि सकीनं वार्ला,त्या िावनेनं तंू 
हतच्याशी वार्.असा तो श्रीमंत हदलाचा हदलदार सरकार.आहि असला उमदा मोहरा,देवा 
र्ौरीहरा,पोटिरू मारेकऱ्याच्या हातनं मारला जावा ना.(स्फ ं दन करते). 
 

बनबीर –कमल,या िानर्डीचा आजवर मला तंू थारं्स द्धा लार्ू हदला नाहीस. 
 

कमल –बाबा,उपकारानी त्यानी माझं जीवनसवुस्वच हजकून घेतलं हो? 
 

बनबीर –माझा द स्मान त झं जीवनसवुस्व हजकिार? 
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कमल –मरिीं मेलेल्या महात्म्याबद्दल आता कशाला एवढा रार् बाबा.आपला राजकारिी दे्वष 
सारखा हात ध व न त्याचं्या पाठीमार्ं लार्ला होता.म्हिून स्वताचं नावं बाहेर न फोडण्याबद्दल,त्यानं मला 
त मच्याच हो रतताची शपथ घातली होती.त्याच्या मृत्यूबरोबरच,बाबा,त मच्या दे्वषाची नाही का त म्ही आता 
समाप्ती करिार? 
 

बनबीर –त झ्या बापाच्या द स्मानानं हदलेल्या स्वातंत्र्यांची त ला एवढी र्ोडी न महहत वाटते? 
 

कमल –पि बाबा,स्वप्नात तरी त्यानं त मचा हेवादावा केला होता का हो? 
 

बनबीर –बेईमान.बनहबराप ढं उदयहसहाची तरफदारी? त्याच्या र् िामं ळेच तो हरामखोर ठार 
झाला. 
 

कमल –राजाहधराज बनहबराच्या म लीची अब् रू ज्यानं राखली,त्याचे असेच का आपि उतरायी 
होिार? राजकारिी हेवादावा हकतीहह कडवा असला तरी,बाबा,सत्ताधाऱ्यानंी माि सकीला अर्दीच 
लाथाडून िार्िार नाही. 
 

बनबीर –बापाच्या हदक्!वजयी कीतीला काहळमा फासिारी कारटी बनहबरानं अजून हजवतं ठेवली 
आहे.याबद्दल त झ्या दैवाचे तंू आिार मान,माझ्या द श्मानाच्या मेहरबानीनं हजवतं रहाण्यापेक्षा,शरेशहाच्या 
काटेरी हपजऱ्यातं तंू र् लाम राहहली असतीस,त झ्या अब् रूचे हव े ते बीित्स हधडवडे हनघाले असते,हनजुन 
अरण्यात लाडं!या कोल् ानंी त झ्या शहरराचे लचके लचके तोडले असते,तरी देहखल मला ततकं वाईट 
वाटलं नसतं. 
 

कमल –बाबा,देवाप्रमाि ंत म्हाला वदं्य मानून,माझ्या हपतृिततीची मी कसोशी केली,त्याला अखेर 
हेच का फळ? कातड्ाच्या पे्रमापेक्षा आतड्ाची माया हनराळीच म्हितात,ते काही खोटं नाही.क ठं तो 
हदल्दार उदयहसह.... 
 

बनबीर –(तलवार उपसून) माझ्या शत्रूचा नावाचा उच्चार? सफाचाट र्दुन छाटून टाकीन. 
 

(र्ािाऱ्यात उदयहसह हझदाबाद असा ध्वहन हनघतो.बनबीर ३ वळेा उदयहसह हझदाबाद? असा 
प्रश्नाथुक सवाल टाकतो,त्याला तीनहह वेळा तोच जबाब हमळतो.) 
 

बनबीर –काय? हरामखोर देवस द्धा माझ्या वैऱ्याचे साथीदार? 
 

कमला –बाबा,देवानं काय केलं? त मच्याच शब्दाचंा र्ािाऱ्यात प्रहतध्वहन उमटला. 
 

बनबीर –पि प्रथम ध्वहन क िी काढला? उदयहसह हझदाबाद? (तोच आवाज होतो) नाही 
नाही.बनबीर हझदाबाद. आता का ंनाही होत प्रहतध्वहन? हा एक हलरे्श्वरच राजद्रोही हरामखोर आहे.बस् 
ते काही नाही. आमच्या सते्तहवरुद्ध न सता स स्कारा टाकिाऱ्या दानव,मानव,देवाचंा,क्षिाचाहह म लाजा हा 
बनबीर राखिार नाही.कोिआहे जाबत्यावर? (एक सेवक येतो.) जा,एक घि घेऊन ये.(आज्ञा म्हिून तो 
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जातो.) बनहबराच्या सते्तचा उपमदु? मानला तर देव,नाहीतर धोंडा.(सेवक घि आिून देतो.) (हपडीला 
उदे्दशून) बोल,काय उद र्ार काढलास? (र्ािाऱ्यातून.–उदयहसह हझदाबाद) उदयहसह हझदाबाद? 
हनमकहराम,हे घे बनबीरद्रोहाच ंप्रायहित. 
 

(हपडीवर घि उिारून धावतो.कमल एकदम लर्ट करून त्याच्या हातून घि हहसकावनू घेते.) 
 

कमल –बाबा, बाबा, काय करता हे? बाप्पा रावळानं प्रािप्रहतष्ठा केलेलं हचतोडच ंहे क लदैवत. 
 

बनबीर –क लदैवत. आमच्यासारख्या हदक्!वजयी जेत्याना असल्या दर्डी क लदैवताचंी पवा 
नाही.हा काळाचा काळ देवबीव क छ जानता नहह.मेवाडचा परमेश्वर हा बनबीर.त्याची तच्छा हीच 
रजप ताचंी राजनीहत.हतला हवरोध करिाराचंी तमा आम्ही बाळर्िार नाही.(सेवकाला) हे एकहलरे्श्वाराचं 
देवळू आत्ता आजच्या रात्री जहमनदोस्त करा.उद्या सकाळी सूयानं पूवु हक्षहतजावर आपलं डोकं वर 
काढताच,या हठकािी र्ाढवाचें नारं्र हफरताना त्याला हदसले पाहहजेत.(सेवक जातो.) कमल,जा.याप ढं 
रािी रूपमतीच्या म लाखतीची त ला सतत मनाई करण्यात येत आहे.चल,जा,चालती हो. 
 

(कमल जाते आहि किपुाल येतो.) 
 

किु –आनंदाची बातमी,सरकार,आनंदाची बातमी. 
 

बनबीर –काय,जयपाळानं रुपमतीची संमहत हमळवली? 
 

किु –त्या रािीला राहू द्या तशीच जळफळत.उदयहसहाला ठार मारिारा आपला तरूि 
मदुमारेकरी ह जूरच्या दशनुाला आला आहे. 
 

बनबीर –कोि? आपला जेठी प्रािमल्ल? 
 

किु –प्रािमल्लाचा प्राि उदयहसहानंच घेतला.पि त्याच्या बरोबर असिाऱ्या या मदु 
केदारनाथानं उदयहसहाला स्वता ठार मारून,सरकारच्या पायाचंी हबनमोल सेवा बजावली आहे. 
 

बनबीर –शाबास त्या मदाची.त्याच्यापाशी आमची ख िेची राजम हद्रका आहे ना? 
 

किु –अलबत.ती घेऊनच महाराजाचंी खात्री पटवण्यासाठी आजे्ञची वाट पहात तो बाहेर उिा 
आहे. 
 

बनबीर –जा.आत्ताच त्याला आमच्या समोर घेऊन ये.(कि,ुजातो.) (स्व.) या बातमीनं तर 
माझ्या मनोरथाची हिर्री आशचे्या अंतराळात पार हिरकावनू हदली.हा केदारनाथ ख िेची राजम हद्रका 
घेऊन आला असेल,तर उदयहसहाच्या अवतारसमाप्तीची शकंाच उरिार नाही. 
 

(केदारला घेऊन किुपाल येतो.) 
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किु –सरकार,हा पहा तो मदु केदारनाथ. 
 

केदार –महाराजाहधराज बनबीर महाराजाचंा जयजयकार असो.सरकारच्या पायाचं्या प ण्याईनं 
उदयहसहाला ठार मारण्यात यशवतं झालेल्या या केदारनाथ सेवकावर खावदंाचीमेहरनजर 
असावी.(आर्ंठी दाखवनू) ही साकेंहतक खूि माझ्या सेवचेी हबनतोड साक्ष देईल. 
 

(किपुाल आंर्ठी घेऊन ती बनहबराला देतो.) 
 

बनबीर –(आंर्ठी तपासून) खात्री पटली.शूर केदार,त झ्या कामहर्रीहवषयी आमची बालंबाल 
खात्री पटली.प्रािमल्ल जेठीचा मदतर्ार दोस्त तंूच ना? 
 

केदार –हा ं ह जूर.शत्र च्या रतताचा हटळा महाराजाचं्या कपाळी जाऊन लाव,अशी प्रािमल्लाची 
शवेटची तच्छा.ती मला अक्षरशः जरी पार पाडता आली नाही,तरी उदयहसहाच्या रततानं माखलेला हा 
खंहजर तरी,महाराजानंी आपल्या िालस्पशानं धन्य करावा.(खंजीर देतो.) 
 

बनबीर –(खंहजराला लार्लेले रतत पहात.) केदार,या खंहजरानं राजक माराच्या काळजाचा 
ठार फार सफाईत घेतलेला हदसतो.या हटचिर पात्यानं त्याच्या साऱ्या धाडशी महत्त्वाकाकं्षा च टकीसरशा 
हवते फ ं कून,आमच्या हदक्!वजयाचा राजरस्ता सताड मोकळा केला,आ हा.एकवार त्या हिकारड्ा पि 
धाडशी पोराच्या छातीत बनबीरदे्वषानं उसळिार ताजं तापट रतत,या हतखट पात्यावर माखून,आज माझ्या 
हातात आलं आहे.याला कसलंहह चैतन्य नसलं,तरी माझ्या पराक्रमाच्या िरारीचं चैतन्य,रततलेपानं बेहद्द 
फ रफ रलं आहे.याला वाचा नसली तरी अशाही हनवाच्य क्स्थतीत,बनबीराच्या िावी उत्कषाची र्ीता,हे रतत 
म तत कंठानं र्ात आहे.(रतताचा वास घेत) आ हा हा,आपल्या कटट्या द स्मानाच्या रतताचा अस्सा वास 
घेण्याचं िा!य फारच थोड्ा नरपतींच्या नहशबी हलहहलं असेल.जर्ातल्या साऱ्या स र्ंधाचा अकुस द्धा 
याच्या पासंर्ाला प रिार नाही. 
 

केदार –खावदं,बेआदबी माफ,आपल्या सारख्या हदक्!वजयी नृपतीनं हहऱ्यामोत्याचंी राजहचन्हं 
छातीवर लटकवण्यापेक्षा,आपल्या द स्मानाच्या रततानं माखलेले खंजीर, माळ करून,वैजयंतीप्रमाि ं
र्ळ्यात धारि केले पाहहजेत.देवाहधदेहव महादेव नररंुड मालघर हमरवण्यातच धन्यता मानतात. 
 

किु –श्रीशकंर तर न सता नररंुड-मालघर,पि आपले राजाहधराज प्रत्यक्ष नृपरंुड-मालघर. 
 

केदार –यात काय संशय,परमेश्वरी अवताराहशवाय पराक्रमाचंा घौशा असा ह कमी हवजयी होत 
नसतो.महाराज,आपल्या मेहरबानीची एकाग्र नजर हकहचत त्या पात्यावर हफरवावी म्हिजे सरकारच्या 
िावी चहरत्राचा हचत्रपट त्यावर स्पष्ट उमटलेला हदसेल. 
 

बनबीर –(पात्यावर तीक्ष्ि नजर रोखून) खरंच,केदार,किुपाल,या रततलाहंछत खंहजराच्या 
पात्यावर आमच्या सवु महत्वाकाकं्षा हजवतं हालचाल करताना हदसताहेत.हा पहा,हा काळाचा काळ 
बनबीर,केवळ मेवाडच्याच नव्हे,तर साऱ्या हहद स्थानचा बादशहा म्हिून,कौरव पाडंवाचं्या हक्स्तनापूरच्या 
प्राचीन हसहासनावर चढत आहे.पादाक्रातं झालेले ह मायनू,शरेशहा,आमचा रत्नजडीत िरजरी झर्ा 
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उचलून,आदबीनं आमच्या मार्ं चालत आहेत.काबूल कंदाहार न् क न्स्त न्त हनयाच्या स लतानाचें एक वेळ 
मर्रुर असलेले प्रहतहनधी,हातात करिार घेऊन,आम्हाला खडीताजीम देण्यासाठी दरबारात खाली माना 
वाकवनू उिे आहेत.ही पहा,एकैा,तोफाचंी सरबहत्त झाली.मंर्लवाद्याचंा घिघिाट चालू झाला.आम्ही 
आता बादशाही हसहासनावर चढिार.पि आम्ही एकटेच हसहासनावर? काय म्हिून? किपुाल, आमची 
रािी... नव्हे महारािी....सौन्दयुसम्राज्ञी रूपमहत यात का ं हदसत नाही? क ठं आहे रूपमती? 
रूपमती,बस्स रूपमती. 
 

किु –सरकार,हा उद्याचा हचत्रपट आहे,आजचा नाही.हक्स्तनापूर हस्तर्त करण्यापूवी 
रूपमतीचा हस्त ह जूरना हस्ताहंकत केलाच पाहहजे. 
 

बनबीर –रास्त आहे त झं म्हिि ंकिपुाल.(केदारला खंजीर परत देतो.) तमानी केदार,आज तंू 
न् त झ्या खंहजरानं बजावलेली चोख कामहर्री आम्ही फार फार वाखाितो.आता आिखी एक हतततयाच 
महत्वाची,पि नाजूक कामहर्री त झ्या स पूदु करण्याची आमची मेहरबानी होत आहे. 
 

केदार –बदंा ह कमाचा ताबेदार आहे. 
 

बनबीर –आत्ताच्या आत्ता जाऊन रािी रूपमतीची िेट घे.लक्षात असू दे,उदयहसहाच्या मृत्यूची 
बातमी हतला लार्ली असून,ख नाच्या वहहमाची कडवी नजर हतनं आमच्यावर रोखून धरली 
आहे.केदार,हतच्याकडं तंू जा.राजक माराला मरताना तंू प्रत्यक्ष पाहहलंस,अशी हतची खात्री पटव.आहि 
प्रािाहंतच्या ियंकर यातनानंी तो तडफडत असताना,त्यानं आपल्या आईला शवेटची अशी 
अच्छा,त झ्याजवळ साहंर्तल्याच ं हतला ख लवनू सारं्,हक माझ्या आईनं राजाहधराज बनहबराच ं शास्त्रोतत 
पाहिग्रहि करून,देशात शातंता प्रस्थाहपत करावी.या य ततीनं आमच्याहवषयी रािीचा सवु रै्रसमज दूर 
होऊन,आमच्या तच्छेला ती खास मान देईल. 
 

केदार –वाहवा,य क्तत तर मोठी छान हनघाली. 
 

किु –अवतारी महात्म्याचंी लीला काय सारं्ावी. 
 

(जयपाळ येतो.) 
 

बनबीर –ओहो.जयपाळ,अर्दी वळेेवर आलास.या तरुि मदाला तंू ओळखतोस काय? 
 

र्यपाळ –(केदारला हनरखून) नाही सरकार.मी याला कधीच पाहहलेला नाही.हा हचतोडकर 
नसावा,परदेशी असावा. 
 

बनबीर –या अनोळखी परदेशी केदारनं आपल्या साम्राज्याची एक अहतशय महत्वाची कामहर्री 
बजावली आहे.जयपाळ,आत्ताच्या आत्ता तंू याला घेऊन रािीकडं जा.मरि पावलेल्या राजक माराची 
शवेटची तच्छा हा हतला स्वतः सारं्िार आहे.ती ऐकल्यावररािीच्या मनात आमच्याहवषयी पे्रम उत्पन्न 
होईल,अशी आम्हाला बळकट आशा आहे.(किपुालास) किपुाल,चल.हतकडं मेजवानी अर्दी थाटून 
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राहहली असेल.चल.आता उशीर नको.चमकदार मद्याच्या पेल्यात आमच्या हवजयोत्सवाचा आनंद मूर्भतमंत 
चमकला पाहहजे आहि आज रात्रीच्या रोषनाईनं प्रत्यक्ष सूयाचा र्वु पार उतरला पाहहजे. 
 

(बनबीर आहि किुपाल जातात.) 
 

केदार –काय मेहरबान,राजवाड्ात थाटलेली मेजवानीची चरं्ल हन अकुप्राशनाची चरं्ळ 
उडवायला,नाही का त मची लहर लार्त?.......काय हो,उत्तर देत नाही? म दे्रवरून त मच्या डोतयात 
कसल्या तरी चमत्कारीक हवचाराचंं सम द्रमंथन चाललेलं हदसतय.ं 
 

र्य –सम द्रमंथन तर खरंच.पि कसल्या र् प्त धोरिानं त झी या हठकािी रवानर्ी झाली आहे,हे 
तरी सारं्ण्याची तू मेहरबानी करशील का? 
 

केदार –हो,हो,न सारं्ायला काय झालं? माझा धंदा हपढीजात मारेकऱ्याचा.आमच्या डोळ्यावंर 
सदा न् कदा खून चढलेला.हवा त्याचा,हवा हतथं,हवा तसा खून पाडिं,हाच आमचा मूळधमु.श्वासोच्छास 
करिं,ही जशी मािसाचीसहज हक्रया,तसे खून पाडि ं ही आमची सहज हलला. माझ्या िेसूर उग्र 
चेहऱ्यावरून हन पोषाखावरून.उदयहसहाचा खून करिारा तो मीच,हे त ला समजायला हव ंहोतं. 
 

र्य –काय? उदयहसहाचा खून करिारा? 
 

केदार –का? त ला आियुसं वाटलं? राजघराण्यातला रतताहशवाय,द सऱ्या कोित्याही रतताची 
चटक या माझ्या खंहजराला नाही.यात आियु कसलं? 
 

र्य –आियु कसलं म्हिा.होतंय ते ठीकच होतयं.तो खरोखरच बनहबराचा शत्र ूहोता. 
 

केदार –बनहबराचा शत्रू,म्हिूनच मेवाडचा हाडवैरी न् हचतोडचा चाण्डाळ नव्हे का?...का?... 
एकदम त झी वृहत्त अशी बावरली? खवळली? उसळली? 
 

र्यपाळ –आर् लार्ो या माझ्या जीहवताला हन द िा!याला.नाही...नाही...नाही माझ्या हात् नं 
आता असली छपवाछपवी होिार.राजक माराच्या रततानं माखलेला ख नी बदमाष या माझ्या ं डोळ्यानंा 
पहावतो तरी कसा? बस...बस झाला हा मनाचा कोंडमारा न् खोट्या राजहनष्ठेचा म खवटा.जा.आत्ताच्या 
आत्त त्या ज लमी हरामखोर बदनाम बनहवराला जाऊन सारं्,जयपाळ त झ्या सते्तचा म लाजा म ळीच मानीत 
नाही.उदयहसहाच्या रततानं माखलेल्या या त झ्या हाताचंी स द्धा मी हदक्कत बाळर्ीत नाही.जा.त्या 
अत्याचारी सैतानाला जाऊन सारं्,राक्षसा,माझाहह प्राि घे.र्ळा कापून घे,कातडी सोलून घे,हवा तसा 
घे.बनबीर राक्षसाचा सत्यानाश.....सत्यानाश.... सत्यानाश,अशा आरोळ्या ठोकीत,मरिाला हमठी 
मारायला हा जयपाळ तयार आहे. 
 

केदार –अरे वा,त झी बरीच तयारी हदसते.उदयहसहावर त झं पे्रम होतंस हदसतं. 
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र्य –त्याच्यावर क िाचं पे्रम नसेल.हचतोडर्डावरचा ध ळीचा कि न् कि त्या सद र् िी 
राजप त्राच्या पे्रमानं िारलेला आहे. हाय हाय,त्याचा स्विाव ततका उमदा न् हदलदार, त्याच ंचाहरत्र्य ततकं 
उज्ज्वल न् पहवत्र,का प्रत्यक्ष जहरी दे्वषाची नारं्ीस द्धा बोथट पडावी आहि त्याच्या धवल कीतीवर हशतोडा 
उडवताना,जर्ातल्या सैतानी वृत्तीची स द्धा मान म रर्ळून पडावी.असला हचतोडचा मोहरा,रजप ताचंा 
राजा,त झ्यासारख्या पोटिरू मारेकऱ्याच्या शस्त्राला बळी पडावा.त्यापेक्षा आता मरि काय वाईट? 
ज्याच्यासाठी जर्ायच,ंतोच मरिीं मेल्यावर,धरिीला या अिा!याचा िार कशाला? त्या पाषािहृदयी 
राक्षसाचा तंू तनामी सेवक.मी पि उदयहसहाततकाच त्या राजक माराच्या छातीत घ सलेल्या या त झ्या 
काळशस्त्रानं,ही माझी बनबीरद्रोही छाती फाडून टाक.टाक...टाक...एका झटतयात आटपून 
टाक.(त्याच्या कंबरेच्या खंहजरासाठी लर्ट करतो.) 
 

केदार –(त्याला आवरून) राजक मारावरच्या त झ्या पे्रमाची न् हनष्ठेची मी मोकळ्या मनानं तारीफ 
करतो आहि माझ्या या खंजीराचीच शपथ घेऊन सारं्तो,का मी या बनबीराला सपशले फसवला 
आहे.उदयहसह अजून हजवंत आहे. 
 

र्य – उदयहसह अजून हजवतं आहे? 
 

केदार –ततकं नव्हे तर या घटकेला तो हचतोडर्डावर आहे. 
 

र्यपाळ –अशतय.साफ खोटी र्ोष्ट.माझ्याशी तरी लफंरे्हर्री करू नकोस. 
 

केदार –त ला हवश्वास वाटंत नसेल,तर त्याला आत्ताच्या आत्ता त झ्याप ढं आिून उिा करतो. 
 

र्य –पाया पडतो,बाबा त झ्या पाया पडतो.एवढा तरी अत्याचार करू नकोस.या वाघाच्या 
जबड्ात त्या हबचाऱ्या कोकराचं बहलदान करू नकोस. 
 

केदार –अरे,ततका कशाला घाबरतोस.मी त्याला तततया र् प्त वेषानं तथं घेऊन येतो 
का,ततराचंी र्ोष्टच सोड,पि तंू स द्धा त्याला ओळखू शकिार नाहीस. 
 

र्यपाळ –काय? मी स द्धा त्याला ओळखिार नाही? त झा आत्महवश्वास फार दाडंर्ा हदसतो. 
 

केदार –अलबत.हकती वष ुतंू पाहहला नाहीस त्याला? 
 

र्यपाळ –जवळजवळ सहा वष ुझाली.त्या पन्ना मावलीनं आपला बारा वषाचा कोवळा पोटचा 
र्ोळा संग्रामहसह या हरामखोर बनहबराच्या कट्यारीला बळी देऊन,राजक मार उदयहसहाचा प्राि वाचवला 
आहि त्याला हातोहात हचतोडहून पळवला.त्या काळघटकेपासून आतापयुन्त या अिा!याला राजक माराचं 
म ळीच दशनु नाही. 
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केदार –खरं ना? मर् या सहा वषाच्या हद्दपारीत त्याच्या वाढत्या तारुण्याच्या आवाजात न् 
चेहऱ्यात खात्रीनं ततका फरक पडला असेल,का तो त झ्यासमोर येऊन उिा राहहला तरी त्याला 
ओळखायला त झी नजर खास चकलीच पाहहजे. 
 

र्य –केदारनाथ,या र्ोष्टी हकतीहह खऱ्या असल्या तरी अस्सल राजतेजानं चमकिारा त्याचा 
उमदा चेहरा आहि पािीदार डोळे,याचंी आमची आठवि कालान्तरानेहह ब जिारी नाही.हशवाय एक खूि 
तरी अशी आहे की ती पहाताचं,हचतोडचा हरएक मन ष्ट्य त्याला हटकून ओळखल्याहशवाय रहािार नाही. 
 

केदार –आस्सं? अशी कोिती ती ख ि? 
 

र्य –राजक मार दहा अकरा वषाचा असताना,अजायबखान्यातल्या एका कू्रर हचत्त्याने त्याच्या 
आईच्या....रािी रूपमतीच्या अंर्ावर झाप टाकली.त्यावळेी राजक मारनं कट्यारीच्या एकाच वारात 
हचत्त्याला ठार केला.त्या झटापटीत हचत्त्याने उदयहसहाच्या कपाळावर पजंाची एक चपराक मारली.त्याची 
खोक.... 
 

केदार –काय खोक? 
 

र्य –िालचंद्रासारखी ती.स न्दर खोक कधीहह नाहहशी होिार नाही. 
 

केदार –(हशरस्त्राि बाजूला सारून) पहा बरं,ती अशीच होतीच का. 
 

र्य –(चपापून) मी क िाला पहात आहे? स्वप्नात तर मी नाही ना? राजक मार उदयहसह? माझे 
पूज्य महाराज? (र् डघे टेकून प्रिाम करतो.) महाराज,हे काय र्ौडबरं्ाल? केदारनाथ मारेकरी हाच रािा 
उदयहसह? 
 

केदार –यात काय संशय.तमानी जयपाळ,ऊठ ऊठ.त झ्या एकहनष्ठेची फेड मला अश्शी करू 
दे.(त्याला कडकडून िेटतो.) 
 

र्यपाळ  –महाराज,आजचा हदवस धन्य.आपले दशनु झाले.पि महाराज.... 
 

उदय(केदार) –का? एवढा कापंतोस का?ं माझा हात घट्ट का धरतोस? त ला माझा संशय येतो 
का? 
 

र्य –म ळीच नाही महाराज. आमच्या थोरल्या महाराजाचंा हा ह बेहूब तोंडवळा पाहून कोि शकंा 
घेईल? पि बनहबरानं म द्दाम पाठहवलेल्या त्या मारेकऱ्याच्या तडातयातूनं महाराजाचंी कशी स टका झाली? 
 

उदय –प्रािमल्लानं माझ्यावर झाप तर मोठी सफाईत टाकली.पि चपळाई करून मी हा खंजीर 
त्याच्या हातून हतततयाच चपळाईनं हहसकावनू घेतला न् डोळ्याच ंपातं लवतं न् लवतं तोंच त्याच्या छातीत 
हबनचूक ख पसला. 
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र्य –असल्या प्रसंर्ावधानी चपळाईबद्दल महाराजाचंी ख्यातीच आहे. 
 

उदय –त्याच्या बोटात बनहबराची ही अंर्ठी होती.प्राि सोडताना तो मला म्हिाला,पापाचं 
प्रायहित्त मला चारं्लंच हमळालं. त्याच ं थोडंतरी पालन व्हावं म्हिून ही घे अंर्ठी.बनहबराला ही तंू 
दाखहवलीस म्हंजे त झ्या मृत्यूबद्दल त्याची खात्री पटेल आहि साऱ्या मेवाडिर आहि ख द्द हचतोडर्डावर 
स द्धा त ला हबनधोक हबनसंशय उघड्ा माथ्यानं वावरता येईल.ततकं बोलून प्रािमल्लानं प्राि सोडला. 
 

र्य –पि या काळ्या कहिन्न वषेानं,राजवाड्ात आपला प्रवशे कसा झाला? 
 

उदय –कसा म्हजे? उदयहसहाचा खून करिारा तो मीच,या बताविीनं. हशवाय ही ख िेची 
आंर्ठी न् बनहबराचं नाव ंखोदलेला हा खंजीर,प्रत्येकाची तशीच हबनचूक खात्री पटवीत आहे. 
 

र्य –आपि तथं येण्यापूवी आपल्या मृत्यूची बातमी सर्ळीकडं फैलावली होती. 
 

उदय –ती कंडी मीच हपकवली होती.लोकाचंं काय? जरा क ठं क िी काही हूल उठवली का 
हतचा प्रहतध्वहन तेव्हाच सर्ळ्याचं्या हजिावंर नाचू लार्ायचा.खऱ्या तोट्याची पारख करतो 
कोि?.....जयपाळ,वषेातंराच ं हे नाटक आतापयंत तरी बेमालून हबनबोिाट ठीक वठलं...पि माझ्या 
आईची काय अवस्था आहे? हतचीआठवि झाली का माझा हववके पारं्ळा पडून,सारा देह थरथर कापू 
लार्तो.हतची जाहतवतं रजप ती तडफ अजून आपल्या सत्याला नाही ना पारखी झाली? 
 

र्य –नाही,रहतमात्र नाही.ख नाच्या धमतयाचंा न् जबरीच्या दहशतींचा,त्या राक्षसानं त्याचं्यावर 
सारखा मारा चालू ठेवला आहे,तरीस द्धा मासाहेब मेरुपवुतासारख्या अचळ न् अिेद्य आहेत. 
 

उदय –या कामी,परमेश्वरा,तू माझ्या मातृदेवतेचा पाठीराखा हो आहि हतच्या द तखाची समाप्ती 
करण्याची मला शक्तत य क्तत दे.....बरं जयपाळ,मासाहेबाचंी न् माझी िेट तंू केव्हा करतोस? चल,मला 
त्याचंी आत्ताच िेट घेतली पाहहजे. 
 

र्य –महाराज,आपल्या दशनुानं मला हकतीहह आनंद होत असला,तरी आपि या हठकािी–या 
वाघाच्या जबड्ात पाऊल ठेवल्यापासूनं....काय असंल ते असो....माझ्या मनात िलतीच िीहत उत्पन्न 
झाली आहे. 
 

उदय –िीहत? चोर र् न्हेर्ारानी िीहत बाळर्ावी.हनष्ट्कलंक मनोवृत्तीला िीतीची काय पवा? 
आपि काय क िाचा घातपात केलाय, तर िीतीच्या र्ोष्टी बोलतोस? 
 

र्य –पि....बनहबराची शकेंखोर वृहत्त..... 
 

उदय –त्याची नको त ला काळजी.त्याच्याच खास ह कमानं मासाहेबाकंडं मी जािार आहे,हे तंू 
तततयातच हवसरलास? हे पहा,हा मारेकऱ्याचा पोषाक,ही राजम हद्रका आहि हा खंजीर,या माझ्या वषेात 
मला ओळखण्याची क िाचीहह छाती नाही. 
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र्य –आपि काहीहह म्हिा,नसत्या कल्पानानी माझं मन बेताल होत आहे.(पाय धरून) 
महाराज,कृपा करा न् शतय हतततया लवकर आपि हचतोड सोडून जा. 
 

उदय –प्रहतजे्ञला पाठ दाखवनू पळून जाऊ? काय,काय म्हितोस जयपाळ? हसहाचा छावा 
खवळल्यावर,मत्त हत्तीच ं र्ण्डस्थळ फोडल्याहशवाय तो कसा राहील? माझ्या ठरलेल्या हनियाच्या 
झंजावाताचा सोसाटा,या ज लमी राजाचं हसहासन आजच्या आज उखडूनजमीनदोस्त करील. 
 

र्य –म्हिजे? महाराज, आपल्या मनात आहे तरी काय? 
 

उदय –माझ्या बाबाचं्या रतताचा सूड.पन्नादाईच्या ख नाचा सूड,संग्रामहसहाच्या बहलदानाचा सूड 
आहि अखेर....अखेर....माझ्या मातेच्या छळाचा सूड. 
 

र्य –महाराज,आपि एकटे.ना क िाचा पाहठबा,ना मदत.हकती लोकाशंी तोंड द्यायच ंआहे,याची 
महाराजानंा काही कल्पना आहे काय? 
 

उदय –म्हिूनच हा ख नी बदमाषाचा पेहराव.जयपाळ,त झ्या िीहतग्रस्त मनाची पवा करिच ंमला 
काहीच कारि नाही.पि लक्षात ठेव,उद्याचा स यु उदयाचलावर येण्याच्या पूवीच,त्या पापधन बनहबराच्या 
रततानं या खंहजराची तहान िार्लेली त ला हदसेल. 
 

र्य –महारुद्र महादेवा,माझ्या धन्यावर त झ्या कृपेची पाखर घाल.पि महाराज,सूडाची अशी 
घोर प्रहतज्ञा करण्यापूवी,आपि प रता हवचार केला आहे ना? 
 

उदय –जयपाळ,हवचारात आता हकती काळ घालविार? या हतिार्ी राजक मारानं तब्बल 
बारावष ुरानावनात कदन्न खावनू काढले,तरीहह त मच्या हवचारातं अजून कमक वतपिाच? त म्हा रजप ताना 
खरोखरच काही हवचार असतां,तर हा ज लमी नराधम हचतोडच्या छातीवर चढलाच असता 
कशाला?....पि जयपाळ,तंू घाबरु नकोस.िेदरु नकोस.मी तथं येण्यापूवी आपले खारे तमानी 
दोस्त,हमीर,कृष्ट्िदेव,मालवराय ..... 
 

र्य –हमीर मला न कताच देवळात िेटला. 
 

उदय –या सर्ळ्याचं्या हहमतीवरच मी आपल्या प्रहतजे्ञचा पाया उिारला आहे. 
 

र्य –हचतोडच्या स्वातंत्र्याची आशा करण्याततकी तयारी झाली आहे म्हिायची.तरी 
म्हटलं,हमीर असा अवहचत र्डावर कसा आला.महाराज,सारं्ा सारं्ा,कशी काय तयारी झाली आहे ती. 
 

उदय –जयपाळ,पहरक्स्थतीनं हचतोडल र् लामहर्रीत हकतीहह िरडून काढलं,तरी स्वातंत्र्याच्या 
रजप ती आकाकं्षा कधीहह मरिाऱ्या नव्हत.मेवाडाहिमानी हनवडक नार्हरकाचंी एक मजबतू टोळी,दहक्षि 
ब रूज स रंूर्ानं उडवनू आज र्डावर घ सिार.आजच्या मेजवानीच्या चमचमीत खाद्यावर आहि िरंसाट 
मद्यावर यथेच्छ ताव मारून हनशाबाजीत बेहोष तरुर झालेल्या बनहबराच्या पोटिरू सैहनकाचंी सरुहा कत्तल 



 

अनुक्रमणिका 

करिार आहि मेवाडच्या पायात खळखळिाऱ्या बनहबरी सते्तच्या शृखंला आजच्या आज तोडिार,अशी 
बेलिडंार उचलून सवांनी शपथ घेतली आहे.आहि लवकरच उसळिाऱ्या त्या हलकल्लोळात,बनहबराच्या 
िडकत्या क्रोधापासून मासाहेबाचं ंरक्षि करीत,मी तथंच आसपास रहािार. 
 

र्य –हचतोडच्या क लदेवता आपले मनोरथ पूिु करीत.प ण्यश्लोक बाप्पा रावळची प ण्यायी 
आपल्या हनधाराना यशवतं करो.हचतोडचा उद्धार होवो. 
 

उदय –तथास्त ,जयपाळ,त झ्या उत्साहह वािीनं माझ्या सूडाच्या प्रहतजे्ञला द प्पट चैतन्य 
आलं.त मच्या सारख्या तमानी दोस्ताचं ं पाठबळ असल्यावर हा उदयहसह कहळकाळाला दाद देिार 
नाही.ततकंच काय,पि आजची रात्र संपण्यापूवीच,हचतोडची राष्ट्रदेवता,या बनबीर महहषास राचं मंथन 
करून,हवजयादशमीच ंस्वातंत्रसोनं साऱ्या मेवाडिर उधळून त मचा जयजयकार करील. 
 

अंक दुसरा समाप्ि. 
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काळाचा काळ 
✧ ✧ ✧ 

 
अंक ३ रा] [प्रवेश १ ला 
 

(कमलदेवी आहि उदयहसह अचानक समोरासमोर येतात.उदयहसह चट् कन मारे् 
परततो.कमलदेवी आियाने त्याच्या वाटेकडे पहात उिी रहाते.) 
 

कमल –कोि ते? बोलत का ंनाही? काय बाई चमत्कार तरी.अहलकडं असली अनोळखी मािसं 
काय म्हिून तकडं हघरट्या घालीत असतात? 
 

उदय –(स्व.) अनोळखी शब्दानं बाजू राखली. 
 

कमल –अनोळखीपिाच ंपाघंरूि पाघंरलं,तरी ओळख नाही बरं लपिार.कोि आहे ते? जबाब 
येतोय,का मारू जाबत्याला हाक? 
 

उदय –(नातलाजाने प ढे येत.) अरेरे,घात झाला अखेर. 
 

कमल –कमलदेवीच्या हातून घात? कधीच होिार नाही.उदयहसह हजवतं असेल,तर 
कमलदेवीचा आनंद अस्मान ठेंर्ि ंकरील. 
 

उदय –दर्ाबाजी,खास माझ्याशी क िीतरी दर्ाबाजी करीत आहे. 
 

कमल –दर्ाबाजी? कमलदेवीच्या हातूनं दर्ाबाजी? प्राि रे्ला तरी होिार नाही. 
 

अदय –अहो बाई,िलत्याच अनोळखी मािसाशी ततकी सलर्ी करि ंशोित नाही त म्हाला. 
 

कमल –कशाला हवी आता ही छपवाछपवी? शरेशहाच्या बन्दीतनं स टका करून,हजला आपि 
जीवदान न् अब् रूदान हदलंत,ती ही कमलदेवी,आपल्या हजवासाठी हव ंते हदव्य करायला तयार आहे. 
 

उदय –कमलदेवी,हचतोडवरच्या हजारो लोकाना मी ि रळ पाडली,पि त झ्या चत रायीनं त्या 
ि रळीच ंध कं पार उधळून लावलं,माझा घात झाला. 
 

कमल –कमल हजवतं असेपयन्त घात? महाराज,अशी शकंा तरी त म्हाला कशी येते? ततरानी 
आपल्याला ओळखलं नसेल हन ओळखिारहह नाहीत.पि हदव्यपे्रमाच्या शोधनप्रकाशात,महाराज,मी 
आपल्याला ओळखल्याहशवाय कशी राहीन? माझ्या अब् रूसाठी आपल्या सवुस्वाचहंह बहलदान करिाऱ्या 
महािार्ाला ही कमलदेवी कशी बरं हवसरेल? 
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उदय –राजकन्ये,त झ्या मनाचा मोठेपिा न् हृदयाची श्रीमंती,या मृत्य लोकावर स्वर्ाच्या 
एशै्वयांची हदव्य साक्ष पटवीत आहे.शकेडोसंकटाना हन हालअपेष्ठानंा पोलादी हनियानं िरडीत च रडीत 
येथवर मी आलो.पि आज त झ्या चारुशीलाप ढं मी हात टेकले.कष्टाचं्या कठोर आघातानी हछन्नहिन्न 
झालेलं माझं हृदय,त झ्या चारं् लपिाच्या वसंतानं कल्पनातीत फ लवून,आज पल्लहवत केलं.हस्त्रयाचं्या 
हृदयाची माध री न् मादुव,या द दैवी उदयहसहानं आजवर अनेक वळेा अन िवलेलं आहे.पि 
पहरक्स्थहत....हो पहरक्स्थतीच.या अवदसेनं जन्मापासूनं माझा सारखा पाठलार् केल्याम ळं,त्या हदव्य 
िावनाचंा घोट ओठाआड होण्यापूवीच,माझ्या स खाचे अनेक प्याले खडतर दैवानं लाथाडून फोडलेले 
आहेत. 
 

कमल –खरं ना हे? मर् महाराज,या काळाच्या र् हेत पाऊल ठेवण्याच ंधाडस आपि कशाला बरं 
केलंत? महाराज,माझ्याहवषयी आपल्याला थोडा तरी कळवळा वाटंत असेल,तर आत्ताच्या आत्ता हा 
हचतोडर्ड सोडून आपि हनघून जा.हात जोडते,पदर पसरते,पाया पडते.तथं क्षििरस द्धा राहू नका 
र्डे.आपि शीर सलामत हजवतं आहात,ही आनंदाची बातमी रािीसाहेबाना सारं्ून,त्याचं्या द ःखाचा िार 
हलका करण्याची कामहर्री मी पार पाडते.त्याची म ळीच काळजी करू नका. 
 

उदय –मी प न्हा वनवासात जाऊ म्हितेस? 
 

कमल –आपि परदेशी स खानं रहाण्यातच या कमलदेवीच्या स खाचा पाया आहे.आपल्या 
बऱ्यावाईट िा!यात सारं हजि ं समरस करून बसलेल्या या कमलच्या प्राथुनेचा नका र्डे आता अव्हेर 
करू.प्रत्येक क्षिाला,महाराज,काळाचा काळपाश आपल्या मानेिोवती घट्टघट्ट आवळला जात आहे,याची 
जािीव ठेवा.चला.आता क्षििरस द्धा तथं रा च ंनाही र्डे,मी आपली ना? 
 

उदय –कमल,मी तरी माझा राहहलो आहे काय? या अफाट पथृ्वीवर माझं असं म्हिण्यासारखं 
काय राहहलं आहे? 
 

कमल –महाराज,आपल्या पाठोपाठ वनवासी म्हिून हव ंहतथं अनवािी िटकायला ही कमलदेवी 
तयार आहे,पि अचानक काळपाशात सापडून,आपल्या उमलत्या हजवाच ंबरं वाईट झालेलं,नाही र्डे मला 
पहाविार. 
 

उदय –कमल,त झ्या हवचाराचंी श्रीमंती क बेराच्या एैश्वयाचाहह र्वुिार उतरील,ततकी र्ोड न् 
थोर आहे. 
 

कमल –आता बोलण्यात वेळ घालव ूनका.एकेक क्षि आपल्या सोनेमोल आय ष्ट्याची काळनजरेनं 
मोजदाद करीत आहे.माझ्यावर कृपा करा.वाटेल तर,माझ्या पे्रमाचा हधःकार करा,मला साफ हवसरून 
जा.... 
 

उदय –त झ्या पे्रमाशी प्रतारिा? वीज कडाडून मस्तकाचे कोळश ेहोवोत. 
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कमल –आता वळे घालव ू नका म्हिते ना? आपल्या रततासाठी तान्हेलेला वाघ सावध झाला 
नाही तोंच त्याची र् हा सोडून हनघून जा लवकर. 
 

उदय –तथ नं लवकर हनघून जाव.ं...असं मलास द्धा वाटतं...प....ि.... 
 

कमल –पि? चटकन हनघून जायला अडचि कसली? 
 

उदय –अडचि माझ्या दैवाची,दैव आड आलं नाही,तर मला न्याय हमळालाच 
पाहहजे.कमल,प्रत्यक्ष कृतान्त काळ कोपला,तरी माझ्याहपत्याच्या ख नाचा सूड उर्वल्याहशवाय मी राहिार 
नाही.संकटाना हिवनू मी आपला पाय मार्ं घेऊ? शतय नाही ते आता.ख नाचा सूड घेतला नाही,तर माझे 
स्वर्वुासी बाबा मला शाप देतील. 
 

कमल –काय म्हटलं आपि? बापाच्या ख नाचा सूड? हा,ंमहाराज,लक्षात असू द्या.मलाहह बाप 
आहे म्हटलं. 
 

उदय –काय...काय म्हिालो मी? माझ्या बाबाचं्याहवषयी काही बोललो? छे छे.त्यात काही अथु 
नाही.त्या र्ोष्टीच्या आठविीनं हतनं मला वडंेच लार्लं आहे.िलत्याच वळेी त्याबद्दल उर्ाच काहीतरी मी 
बडबडतो झालं....मी काय बरं म्हििार होतो? हो.रािी रूपमतीला.....माझ्या आईला िेटल्याहशवाय मी 
कसा परत जाव?ू 
 

कमल –मला न्याय हमळालाच पाहहजे,असंच नाही का काहीसं आपि म्हिालात? 
महाराज,आपि वडेाच ं हकतीहह सोंर् पाघंरलंत,तरी हबजलीच्या कडकडाटासारखे आपले ते शब्द माझ्या 
काळजात घ सले बरं.हा मारेकऱ्याचा र् प्त वषे,त्वषेानं तारवटलेली ही नजर,कपाळावर सिाििाऱ्या या 
हशरा....अखेर रततपात,हाच ना आपला उदे्दश? महाराज,धमुहपत्याच्या रततपाताला कळत नकळत मी 
कारि झाल्ये,तर माझ्या मनाची काय क्स्थहत होईल,याचा हवचार करा. 
 

उदय –धमुहपत्याचा रततपात? 
 

कमल –नाहीतर काय? महाराज,आपली राक्षसी प्रहतज्ञा छपवण्याची धडपड फ कट आहे.माझ्या 
धमुहपत्याच्या रतताच्या घोटासाठी त्याच्यािोवती हघरट्या घालिारा,मी उघड्ा डोळ्यानी पहात 
असता,ंत्याचा मी प्रहतकार केला नाही,तर माझ्या पातकाचंी मोजदाद करताना,महाराज,हचत्रर् प्तालास द्धा 
हकळस येईल.नको नको,देवा,माझ्या हातूनं असलं पातक घडव ूनकोस. 
 

उदय –कमल,हेच का त झं माझ्यावरच ं पे्रम? शरेशहाच्या कचाट्यातून त झी स टका करताना 
प्रािाची तमा नाही बाळर्ली मी.त्या उपकाराची फेड तंू अशीच करिार काय? 
 

कमल –बापाच्या रततनं माखलेलं पाहिदान तरी मी आपल्याला कसं करू महाराज.आहि 
केलंच,तर आपि तरी कोित्या िावनेनं त्याचा स्वीकार करिार? माझ्या हपत्याशी हजततया तमानानं मला 
वार्लं पाहहजे,हतततयाच तमानानं आपल्याहह कल्यािासाठी हजवाची क रवडंी करायला मी तयार 
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आहे.धमुहपता आहि िावी पहत...मानीत असाल तर....यापैंकी क िाचहंह रतत साडंलेलं मला पाहविार 
नाही. 
 

अदय –हा त झा हट्ट तडीला जािार नाही.बनबीर हकवा उदयहसह यापंैकी एक ठार 
झाल्याहशवाय,द सऱ्याला जर्ण्याची म ळी सवलतच उरलेली नाही.दोघापंैकी कमलदेवीला जो हवशषे हप्रय 
असेल,त्याच्यासाठी ख शाल हतनं आपल्या हजवाचा आटारेटा करावा. 
 

कमल –महाराज,माझ्या हनमुल िाबड्ा िततीची अशी हवटंबना करू नका.मला माझा हपता 
जसा हप्रय आहे.... 
 

उदय –त झा बाप,ज लमी अत्याचारी सैतान नाही का? त्यानं माझ्या बापाचा खून नाही का केला? 
 

कमल –महाराज,महाराज,क्षमा करा.माझी अब् रू अशी चव्हाट्यावर आिू नका.पाषािहृदयी 
राजकारिानं माझे बाबा माि सकीला म कले असले,तरी मी त्याचंी धमुकन्या आहे आहि पोटच्या 
पोरीसारखं त्यानी माझं लालनपालन केलं आहे,ही र्ोष्ट मला कशी डोळ्याआड करता येईल? 
 

उदय –त्या नराधमाच्या सवु घािेरड्ा पातकाचंी वाटेकरी व्हायला,कमलदेवीची तयारी आहे 
म्हिायची? 
 

कमल –देवा,एकहलर्जी महादेवा,असला प्रसंर् माझ्यावर आिू नकोस.काही झालं तरी बाबाचंा 
प्राि मला वाचवलाच पाहहजे. 
 

उदय –एवढंच ना? तेवढ्ासाठी त झ्या एकहनष्ठेच्या नाटकाची म ळीच जरूर नाही.चल हो 
प ढं.त झ्या बापासमोर नेऊन कर मला उिा.नाहीतर,जा,जा,त्यालाच आत्ता तकडं घेऊन ये.बनबीर,त झा 
हाडवैरी उदयहसह तो मीच,असं मीच त्याला छातीठोक सारं्ताच,राजप रुषाच्या रतताला चटावलेली 
त्याची ही कट्यार,झप् कन् या छातीत घ सेल आहि तींत् नं उडिाऱ्या लालिडक रतताच्या हपचकाऱ्या 
पाहून,हपतृितत कमलदेवी,तंू आपल्या डोळ्याचं ं पारि ं चारं्लं फेडून घे.बोल.मला हतकडं घेऊन 
जातेस....का त्याला तकडं आितेस? उदयहसह ठार झाल्याहशवाय,बनबीर हजवतं ठेवायला,प्रत्यक्ष 
परमेश्वर स द्धा आता समथु नाही.जा.उदयहसहाच्या रतताच्या अहिषेकानं तरी त झ्या बापाला हचरंजीव 
केल्याची प ण्यायी हमळवनू,हचतोडच्या तहतहासात त झं नाव र्ाजवनू घे. 
 

कमल –काळजाच ंपािी पािी केलंत महाराज माझ्या.कोित्या पातकासाठी देवा माझा असा छळ 
चालवला आहेस तंू.महाराज,या कमलच्या मृत्यनंू जर माझा हपता न् पहत शीरसलामत हजवंत रहात 
असतील,तर ही हहरकिी चावनू...(आंर्ठी चाव ूलार्ते,तोच उदयहसह हतचा हात पकडून दूर करतो.) 
 

उदय –कमल,कमल,काय करतेस हे? आत्महत्या? महापातक.पे्रमी हजवाचं्या स खासाठी 
आत्महत्या हेच एक साधन असतं,तर पे्रमळ हृदयदेवते,त झ्यावर सौख्याचा म सळधार पाऊस 
पाडण्यासाठी,या खंहजरानं उदयहसहाच्या छातीचा कोट फोडून,त ला केव्हाच धन्य केली असती.जर्ातल्या 
द तखाना रामराम ठोकण्याच ंआत्महत्त्या हे एकच साधन असतं,तर कमल,त झ्याआधी माझ्या द दैवी मातेनं 
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त्याचा खास उपयोर् केला असता.पि लक्ष्यात ठेव,माझी माता रजपूत वीरारं्ना आहे.ती आत्महत्येचा 
असला भ्याड मार् ुकधीच पतकरिार नाही. 
 

कमल –पि महाराज,माझ्या हपत्याचा धडधडीत खून होत असतां,मी तो उघड्ा डोळ्यानी कसा 
हो पाहू? 
 

उदय –माझ्या बापाचा खून मी नाही का डोळे उघडे ठेवनू पाहहला? 
 

कमल –तसाच मी पि पाहू म्हिता? कसं मला ते सहन होईल? त्यापेक्षा महाराज,आपल्या या 
पायाच्या दासीला आपल्याच हातानं आत्ता तथं खापलून ठार केलीत,तरी माझ्या हजवाच ंसोनं होईल.माझ्या 
प्रािाच्या परमेश्वराला उदण्ड आय ष्ट्य हचतीत मी देवाच्या पायाशंी जाऊन पडेन.(रडू लार्ते.) 
 

उदय –कमल रडू नकोस.त झ्या डोळ्यातंूंन टपकिारे हे अश्रूहबदू माझ्या काळजाला साडंशीच्या 
डार्ण्या देत आहेत.चल,पूस पाहू हीं आसवं.त ला रडवनू हमळिाऱ्या कसल्याहह यशाची मला पवा 
नाही.पि आजचा म काबला द सऱ्या कोित्या मार्ानं सफाईत पार पाडता येईल,याची तूच तरकीब 
काढ.चल.मी आपला हट्ट देतो सोडून.पि माझ्यासाठी तंू बेचैन होऊ नकोस. 
 

कमल –आत्ताच्या आत्ता आपि हचतोडर्ड सोडून हनघून जा.आपल्या मनाला झालेल्या ियंकर 
जखमाचंी मला चारं्ली जािीव आहे.पि महाराज,ख नाचा सूड ख नानं घेण्याचा अघोरी हवचार आपल्या 
हदल्दार मनात आिू नका.आपि आपला हट्टच तडीला न्याल,तर हजकडं हतकडं अनथु माजेल,याचा या 
कमलसाठी तरी थोडाहवचार करा.आत्ताच्या आत्ता,याच पावली,याच काळ्या वषेात,अंधाऱ्या रात्रीच्या 
ब रख्याखाली,हचतोड सोडून हनघून जा.पाया पडते,जा र्डे आत्ता. 
 

उदय –पि कमल,हजवाच ं रान करून,मी माझ्या आजीच्या दशनुासाठी,प्रत्यक्ष काळाच्या 
नरड्ात उडी घेतली,हतच्या न सत्या नजरिेटीला स द्धा तंू मला पारखा करतेस? त ला नाही का कहध 
त झ्या जन्मदात्या आईची आठवि होत? 
 

कमल –र्ाय वासराची ताटातूट करण्याच ं पाप मी कशी करीन? आज मी क मारी असले,तरी 
मातृपदानंंच माझ्या जीवन–सौिा!याची अखेर होिार ना? पि महाराज,प्रसंर्ाचा हवचार करा. 
 

उदय –मातृदशनुाच्या स्वर्सु खाप ढं,कमल,प्रािातंीच्या हव्या त्या हदव्याचे वज्रप्रहार आनंदानं मी 
सहन करीन.पि या क डीतूनं प्राि जाण्यापूवी,या द दैवी जीवाला आपल्या आईच्या हृदयावर अखेरचे दोन 
अश्रूहबदू र्ाळण्याची तरी संहध मला देशील काय? 
 

कमल –संहध? संहध मी का ं देिार नाही.आपल्या मृत्यचूी बातमीएकूैन,रािीसाहेबाचं्या 
अंतःकरिाची अवस्था हहवाळ्यात वठलेल्या उपवनासारखी झाली असेल.त्याना आपि अर्त्य 
िेटून,त्याचं्या द तखाचा िार हलका करा,त्याना दीलहदलासा द्या आहि पहाट फ टण्यापूवीच र्ड सोडून 
जा. 
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उदय –त झ्या म्हिण्याप्रमाि ंमी अर्त्य वारे्न. 
 

कमल –न वार्ाल,तर वेडानं माझं मस्तक हफरून मी भ्रहमष्ट होईन. 
 

उदय –छे छे.तसं काही होिार नाही.हा पहा,आईच्या महालाकडेच मी चाललो.महालाचा रस्ता 
हाच ना? 
 

कमल –होय तोच.लवकर िेट घेऊन हचतोडला रामराम ठोका.काही झालं तरी बाबाचें 
प्राि...पि नकोत ते हवचार,र्ळ्याची शपथ आहे आपल्याला.पहाट फ टण्यापूवी तथून हनघून जा. 
 

उदय –त्याची नको त ला काळजी.जा आता स्वस्थ जाऊन नीज.झाल्या र्ोष्टी साफ हवसरून 
जा.(जाऊ लार्तो.) 
 

कमल –(जाते,पि लरे्च परतते.) ऐकलं का म्हटलं? (तो परततो.) म्हटलं,मृत्य चा फास 
आपल्या मानेिोवती पडला आहे,ही र्ोष्ट नजरेआड करू नका. 
 

उदय –छे छे.असं कसं होईल.(दोघे दोन बाजूनी जातात.) 
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अंक ३ रा] [प्रवेश २ रा 
 

स्थळ,ब्स्थणि व पात्रें:– िव्य हदवािखाना.उच्चस्थानी बनबीर.दोनी बाजूला सरदार.बाजूला एका 
मेजावर मद्याच्या स राया प्याले वरै्रे.सर्ळ्याचं्या हातातं मद्याने िरलेले प्याले आहेत.हसहासनासमोर 
नतुकींचा नाच चालू आहे.नतुकी म जरा करून जातात. 
 

बनबीर –किपुाल आहि सरदार दोस्त,िारतीय संर्ीत आहि नृत्य,या कलाचंी थोरवी न् 
माध री,या कलावहंतिीनी फारच छान हसद्ध केली.आमची सारी हयात राजकारिी दलामलीत खची 
पडल्याम ळं,समशरेीच्या तलख पात्याप्रमािचं कठोर बनलेल्या मनोवृत्तीला,या अनार मद्याच्या 
माध रीप्रमािं,र्ोड स्नेहरसानं चटकन् रंर्वनू र् ंर् करिारी जादू या संर्ीतात असेल,अशी आतापयुन्त 
आमची समजूत नव्हती. 
 

किु –राजाहधराज ह जूरचं बोलि ंकेव्हाहह रास्त वाजवी न् यो!यच असायच.ंसंर्ीत तर म ळातच 
र्ोड,पि त्याच्या जोडीला मद्यप्राशनाचा थाट असला की त्या मजलसीची मजा काही और असते.नाच र्ािं 
हन मद्य हपिं,हेच मािसाचं ंखरं हजि.ं 
 

बनबीर –संर्ीतापेक्षा मद्याला तंू हवशषे महत्व देतोस किपुाल? 
 

किु –खावदं देत नसतील तर मीस द्धा देिार नाही.पि मद्याच्या सबरंर्ी मसाल्याहशवाय न सता 
छ मछ म छनननचा प लावा खात्रीनं खमंर् बनिार नाही.अशी माझी समजूत आहे सरकार.प ष्ट्कळ पटे्ठ 
सौंदयुवान तरूिींच्या पे्रमासाठी उर्ाच आपल्या हजवाचे पापड िाजतात.पि मद्याच्या एकाच घ टतयात 
सौंदयु,तरूिी,पे्रम,स्वर्,ुमोक्ष,सब क छ बडीबडी जडीब ट्टी बेशक िरी ह ई है.एसैा अंदाच है खावदं. 
 

बनबीर –दोस्त हो,किपुालाच्या वा!शलैीने कलावहंतिीच्या पैंजिाच्या झित्कारालाहह आज 
मारे् सारले आहे. 
 

किु –याची प ण्याई या पेल्यात साठवलेली आहे,खावंद,पे्रमाच्या मद्यापेक्षा,मद्याच ंपे्रम मला हवशषे 
वाटतं.मद्य कसं तयार करतात,माहीत आहे ह जूरला? 
 

बनबीर –मूखुपिाचा सवाल आहे हा.बेहोष दारूबाजच असा प्रश्न हवचारील.मद्य म्हिजे द्राक्षाचा 
रस. 
 

किु –ही लौहककी समजूत आहे सरकार.बायकाचं्या हजिाचंा आहि हसहाच्या काळजाचा रस्सा 
एकत्र हमसळून,दारू ही चीज पैदा होते. 
 

बनबीर –याला प रावा? 
 

किु –प राव्याहशवाय हवधान,म्हिजे दारूहशवाय संर्ीताचा जलसा आहि डफ त ित ण्याहशवाय 
तमाशा.असलं धाडस कोि सच्चा दारूबाज करील? बायकाचं्या चवचाल हजिाचंा अकु दारूत 
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असल्याम ळं,दारू ढोसताचं पट्टीचे म केस द्धा वाचाळ बनतात,आहि त्या अकाच्या जोडीनंच,हसहाच्या 
काळजाचा रस्सा िरपूर हमसळलेला असल्याम ळं,–काय होतं? सारं्ा पाहू काय होतं? 
 

सवु दरबारी –काय होतं? काय होतं? 
 

किु –हवा तो फाटका मािूस,दारू ढोसताचं.सैतानाच्या अंर्ावर चढाई करिारा धाडसी मदु 
बनतो. 
 

बनबीर –शाब्बास शाब्बास किुपाल शाब्बास.हा त झा नवीन शोध सम द्रमंथनातूनं स रा हनमाि 
करिाऱ्या देवदैत्याचंा र्वुिार खात्रीनं उतरील.किपुालाच्या या मद्यसंशोधनाबद्दल,दोस्त सरदार,अनार 
मद्याची आिखी एक िरर्च्च फैर झडली पाहहजे. 
 

(सवु:– अलबत अलबत,म्हिून प्याले िरू लार्तात.मेजावरची एक ज नाट स रयी किुपाल 
उचलतो.) 
 

किु –दोस्त हो,थाबंा.महाराजाचंा पेला िरू नका.आता तो याच प्राचीन स रयीतल्या प रािप्रहसद्ध 
मद्यानं िरला पाहहजे.या हदक्!वजयी स रयीकडं खावदंानंी एकवार आपली हदक्!वजयी नजर द्यावी.बाप्पा 
रावळने हचतोडर्डाची प्रािप्रहतष्ठा करून,आपल्या राज्याहिषकाच्या हदवशी याच स रयीतले पहवत्र मद्य 
प्राशन केलं होतं.तेव्हापास् नं आत्तापयंत,या र्ादीवर जे जे महाराजे हवराजमान झाले,त्यानी या मद्याचा घोट 
घेण्याचा संप्रदाय अखंड चालू ठेवलेला आहे.राजदण्डधाऱ्याहशवाय या मद्याला आजवर कोिीहह स्पश ु
केलेला नाही.आहि याचा घ टका घेतल्याहशवाय हचतोडाहधपतीचे एशै्वयु हचरंजीव हटकत नाही.हवक्रमाहजत 
महाराजानी या स रयीचा हधःकार केला— 
 

बनबीर –त्या पहरिामाची आठवि काढून नकोस.किपुाल,चल दे त्या स रयीतला मद्याचा पेला 
चटकन िरून.त्याच्या प्राशनानं माझ्या सते्तचा पाया मला हचरंजीव बसवलाच पाहहजे. 
 

किु –अलबत.(पेला िरून देतो.) ह जूरनी याचं प्राशन करताचं,महाराज बनबीराचंा राजदण्ड 
काळाच्या काळदण्डाला स द्धा िीक घालिार नाही,अशी या मद्याची प रातन प्रहचहत आहे. 
 

(सवु सरदार अपापले पेले िरून बनबीरासह उिे रहातात.) 
 

बनबीर –(पेल्यातील मद्याच्या रंर्ातं हनखून पहात) कोिा तरी ऋहषम नी महात्माच्या तपियेनं 
हसद्ध झालेल्या अमृता,त झ्या हदव्य जादूनं या बनहबराला आता तंू धन्य कर.समशरेीच्या मानवी पराक्रमापेंक्षा 
आहि राजकारिी दर्ाबाजीपेक्षा,मेवाडची सत्ता माझ्या हातातं हचरकाल हटकवण्याच ं लोकोत्तर सामथ्यु 
त झ्यात असेल,तर त्याच्या तेजानं या बनहबराला अंतबा  उजाळा दे.तब्बल आठश ेवषांच्या प्रहचतीची,या 
अहत रसरसिारी त झी प ण्याई मी आत्ता प्राशन करीत आहे.हहचा घोट माझ्या पोटात जाताचं— 
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(बाबा बाबा,घात झाला.उदयहसहाला मी आता पाहहला.अशी आरोळी मारीत झोपेतून उठलेली 
कमलदेवी धावत येते.हतची आरोळी एैकताचं,बनहबराच्या हातचा मद्याचा पेला हनसटून खाली 
पडतो,फ टतो आहि मद्य साडंले जाते.सर्ळे घाबरून उठतात.) 
 

बनबीर –(एकदम उसळून) क ठं पाहहलास उदयहसह? 
 

कमल –आत्ता... स्वप्नात.... बाबा. 
 

(दरबारी एकमेकाकंडे आियाने पहातात.) 
 

बनबीर –अवसानघातकी पोर. 
 

कमल –आजची रात्र मला काळरात्र हदसते बाबा.त मचा जीव धोतयात आहे.ियंकर संकटानी 
आपल्याला र्राडा हदलेला आहे. 
 

बनबीर –पार्ल.कसलं तरी हिकारडं स्वप्न पाहून,माझ्या रंर्ाचा बदरंर् करायला 
आलीस.कसला धोका न् कसली संकटं? चल बस स्वस्थं तथं. 
 

किु –संकटं न् धोके आम्ही पार हपऊन हर्ळून फस्त केले आहेत.स्वप्नं म्हंजे अपचनानं रात्रीच्या 
फ र्वलेल्या पोटाची बदअवलाद .त्याचंी आम्हाला िीहत? मद्याच्या एका घोटात फडशा पाडू.जय बनबीर 
महाराजकी जय.(सवु सरदारासंह पेल्यातले मद्य हपतो.) 
 

बनबीर –कसल्या तरी िेसूर स्वप्नानं िेदरवली असेल त ला.चल,मद्याचा एक पेला हपऊन,त्या 
िीतीला उधळून लाव,आहि महालात जाऊन स्वस्थ नीज. 
 

किु –दारू ढोसल्यावर दारूड्ाला काळाचेस द्धा िय वाटंत नाही.मर् हजत्या म द्याची न् मेल्या 
मदाची त्याला काय पवा? 
 

बनबीर –किपुाल,दे,कमलला मद्याचा एक िरर्च्च पेला िरून दे.स्वप्नाचंा सैतान ह सकून 
द्यायला मद्य हेच एक ह कमी शस्त्र हन हबनतोड तोडर्ा आहे. 
 

(बेशक बेशक म्हित किपुाल हतला पेला देतो.) 
 

कमल –(तो नाकारीत) मी मद्याला कधीच हशवत नाही,हशवले नाही,हशविार 
नाही.(किपुालावर डोळे वटरीत) हो दूर ल ब्र्या.सर्ळीच स्वप्नं अशी थटे्टवारी नेण्यासारखी नसतात 
बाबा.पाया पडते,माझ्या स्वप्नाची अशी थट्टा करू नका.मला मारा तोडा,वाटेल तर आत्ता जार्च्या जार्ी 
ठार करा,पि आधी माझं स्वप्नं एैका. 
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बनबीर –दोस्त सरदार,र् लाब पाण्याच्या हशडकावाप्रमाि ं हचत्त शातं करिारं संर्ीत आहि 
उत्साहाच्या पाकळ्या हळूहळू उमलहविारं मद्यप्राशन,याचंा िरघोस कायुक्रम 
रंर्ल्यावर,वतेाळपचंहवशीतल्या एकाद्या अद ि तरम्य कहािीनं आपलं मनोरंजन करिारा क िीतरी चारि 
िाट हवाच होता आपल्याला.आमची लाडकी राजकन्या कमलदेवी हे काम पार पाडिार आहे.स्वस्थ बसून 
हहची स्वप्नाची कादंबरी एैकू या.हं,कादम्बरीदेवी,चलना दो आपकी स्वप्नकहानी. 
 

कमल –हकतीहह हेटाळिी करा,बाबा,ही कादम्बरी नाही,देवाचा तषारा आहे. 
 

बन –दोस्त सरदार,ऐका,देवाचा तषारा ऐका.हं .चालू द्या. 
 

कमल –बाबा,स्वप्नात मी असं पाहहलं की हचतेच्या राखेत् नं उदयहसह हजवतं होऊन बाहेर 
पडला.... 
 

बन –अरे वा.बेटा हचतापावनच झाला म्हिायचा. 
 

कमल –त्याचे कपडे रततानी िरलेले होते.त्याच्या सवु शहररात् नं रतताच्या जशा काही 
हपचकाऱ्या उडत होत्या.रततानी माखलेले त्याचे केस सायाळीच्या हपसासंारखे ताठ उिे होते.त्याचे 
डोळे...अर्बाई...आंर्ावर काटाच उिा राहतो...तंर्ळासारखे लालब ंद असून,तो अंतराळी िरािर चालत 
होता. 
 

किु –अरे वा.उदयहसह तो बडा ईलम्ी जादूर्ार बनर्या. 
 

कमल –हातातल्या एका ियंकर कट्यारीनं हवतेल्या हवते तो त्वषेानं हातवारे करीत होता.त्याने 
एकदम एक ियंकर आरोळी मारली,त्यासरशी हकतीतरी वेडीहवद्री काळीक ट्ट ि तं िरािर जमून 
त्याच्यािवती नाचू लार्ली.त्यानं या राजवाड्ाकडं बोट दाखवताचं त्या ि तानी एकदम वढेा हदला आहि 
काडकन् स रंूर् फ टल्यासारखा आवाज होवनू,हा राजवाडा जमीनदोस्त झाला.नदीच्या फ टत्या 
धरिासारखा त्या ि ताचंा घोळका साऱ्या र्डावर सैरावैरा थैमान घालू लार्ला,आहि...आहि... 
 

बन –आहि? आहि प ढं काय झालं? सारं्,सारं्,बेधडक सारं्. 
 

किु –एकैायला आमचे कान तयार आहेत. 
 

कमल –आहि आमचे बाबा,असेच....अर्दी याच थाटात,मजलसीला बसले 
असताना,उदयहसहानं मोठी र्जुना केली अन् ताडकन् आंर्ावर झाप टाकून,हातातली कट्यार ताडकन् 
या या...या तथं छातींत ख पसली.बाबा बाबा बेसावध राहू नका. (र्ळ्याला हमठी मारून रडू लार्ते.) 
 

बनबीर –मूखु रे मूखु,अर्दीच अजार्ळ.स्वप्नाना ततकं क िी हितात वाटतं? चल,उर्ाच घाबरू 
नकोस.उदयहसहाची राखरारं्ोळी झाली आहे आहि त झा हपता बनबीर त झ्याजवळ शीरसलामत हजवंत 
आहे. 
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किु –हचतोडर्डावर उदयहसह आता कशाला मरायला येतोय. 
 

(एक नोकर धापा टाकीत येतो.) 
 

नोकर –राजाहधराज बनबीर महाराजाचंा....असो. 
 

किु –कायरे ये िेदरटा,धापा टाकीतसा आलास? 
 

नोकर –ब-ब-बातमीच हततकी.... ाची ही आहे.राजक मार उदयहसह हजवतं आहे. 
 

बनबीर –उदयहसह हजवतं आहे? 
 

नोकर –ततकंच नव्हे तर या घडीला तो हचतोडर्डावर आहे,या बातमीनं लोकातंस द्धा बण्डाच्या 
उठाविीची खळबळ उडाल्यासारखी हदसत आहे.हनर्ा रख्खो मेहरबान.(जातो.) 
 

कमल –बाबा,हा पहा माझ्या स्वप्नाचा पडताळा. 
 

बनबीर –कसला आला आहे पडताळा हन ठोकताळा.असल्या बाजारर्प्पानी िेदरून 
जाण्याततका हा बनबीर कच्च्या मातीचा प तळा समजतेस? उदयहसह अजून हजवंत.हनखालस खोटी र्ोष्ट. 
 

किुपाल –पि महाराज,बातमी खरी असो वा खोटी असो,ह जूरला हतकडं द लुक्ष्य करून 
िार्िार नाही.राजकारि दारंूत ब डाले,तरी ते राजकारिाच्या कदरीनेच हाताळलं पाहहजे. 
 

कमल –हनदान या कमलसाठी तरी,बाबा,माझ्या स्वप्नाकडं द लुक्ष्य करू नका. 
 

बनबीर –उदयहसहाच्या हजवतंपिाची बातमी खरी का खोटी,याचा त म्ही सवु सरदारानी 
आत्ताच्या अत्ता कस्सून तलास घ्या.चौकशीच्या सत्रासाठी र्डावरचा मातीचा कि न् कि आहि दर्डधोंडा 
हपळून मळून काढा. 
 

(जो ह कूम, जोहार,म्हिून सवु सरदार जातात.) 
 

किु –किुपाल,थाबं जरा.त्या केदारनाथाला आत्ताच्या आत्ता आमच्याप ढं आिून हजर कर. 
 

किु –जो ह कूम (जातो.) 
 

कमल –नको नको बाबा,असा िलताच हट्ट धरू नका.त मच्या हजवाची त म्हाला पवा नसली,तरी 
माझ्या बाबाचं्या हजवासाठी माझाजीव हतळतीळ त टत आहे.बाबा,पाया पडते,पदर पसरते,त्या 
केदारनाथाच्या नजरेला आपि प न्हा पडंू नका. 
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बनबीर –काय? त्या केदारनाथाच्या नजरेला मी पडंू नको? त्या क्ष द्र हचलटाला हिण्याततका 
त झा हपता हनबुल नामदु आहे,अंस त ला वाटतं? मूखु पोरी,स्वप्नाम ळं त झा मेंन्दू हबघडला 
खास.जा.जा.आपल्या महालात जाऊन स्वस्थ नीज.उदयहसह जर खरोखरच हजवतं असेल,तर त्या 
हरामखोर ढोंर्ी केदारनाथाच्या अंर्ाला पहलते लावनू हजवतं जाळल्याहशवाय मी राहिार नाही.कोि आहे 
हतकडे? जाबता.तो केदारनाथ अजून का ंयेत नाही? जा,त्याला आत्ताच्या आत्ता तथं घेऊन या. 
 

कमल –बाबा बाबा,हा हट्ट सोडून द्या.हनदान त्याची यावळेी तरी िेट घेऊ नका.पाया पडते.त म्ही 
नाही म्हिल्याहशवाय मी हे पाय सोडिार नाही. 
 

बनबीर –आचरट पोरी,चल दूर हो.नाहीतर लाथेच्या ठोकरीनं देईन झ र्ारून 
नरकात.राजकारिात बायकाचंी ढवळाढवळ? नाही आम्हाला खपिार.उदयहसह हजवन्त? आमच्या 
ह कमाची असली उघडाउघड पायमल्ली? नाही,नाही आम्हाला परवडिार. 
 

कमल –पि बाबा,उदयहसह हजवतं आहे क ठं आहि हजवतं राहील तरी कसा? तो कधीच 
जर्ात्नं नाहीसा झाला.लोकानी उठवलेली त्याच्या हजवतंपिाची कण्डी,बाबा,अर्दी खोटी न् खोडसाळ 
आहे.आपिकशाला हतकडं लक्ष देता? आपल्याला एवढं हिण्याचं कारि तरी काय म्हिते.आहि मी 
म्हिते,ही बातमी खरी असली,तरी तो हबचारा केदारनाथ खरोखरच हो हनरपराधी आहे. 
 

बनबीर –वा ात कारटे,त झं डोकं खात्रीनं हठकािावर नाही.म्हिूनच तंू ही असली 
परस्परहवरोधी बडबड चालवली आहेस.चल जा.चालती हो.जातोस का नाही?..... हनघून जा,म्हिून त ला 
कोि बजावीत आहे,माहीत आहे ना? 
 

(ती जाऊ पहाते तोंच आतून :–राजाहधराज बनबीर महाराजाचंा जयजयकार.केदारनाथ 
दशनुाला येत आहे.हनर्ा रखो मेहेबान.) 

 
बनबीर –थाबं,कमल,थाबं.केदारनाथ अपराधी का हनरपराधी,याचा दाखला त झ्यासमक्ष पटवनू 

देतो. 
 

कमल॰– नको नको,मला तो दाखला पटायला नको आहि तो आपल्याला िेटायला पि 
नको.बाबा,बाबा,आधी त्याला थाबंवा,येऊ देऊ नका,या वळेी तरी त्याला िेटू नका.(मोठ्याने) जाबता 
बदं.र्ोषा र्ोषा.(केदार येतो आहि वदंन करतो.) (स्व.) कशाला आले हे काळाच्या जबड्ात? 
 

बनबीर –क िाच्या प ढं उिा आहेस, याचा नीट हवचार केलास केदार? ज्याचा वषे तंू पाघंरला 
आहेस, तो तंूच आहेस काय? 
 

उदय –म्हंजे? महाराजानंा माझा संशय? 
 

बनबीर –होय,आम्हाला त झा संशय येतो आहे.उदयहसहाचा खून करिारा मारेकरी म्हिून तंू 
हमरवत आहेस. 
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उदय –अलबत्. 
 

बनबीर –मर् सारं्,उदयहसह हजवतं आहे का मेला? 
 

उदय –उदयहसह हजवतं आहे का मेला? 
 

बनबीर –बेशरम.आमच्याच शब्दाचा प्रहतध्वहन काढतो? जाळून उिा खाक करीन. 
 

कमल –उदयहसहाला तंूठार मारलंस ना? सारं् तर तसं झटकन. 
 

बनबीर –बोल.सरळ साफसाफ जबाब दे.नाहीतर हो मरिाला तयार. 
 

(कमरेची तलवार उपसतो.कमल चटकन बनबीर हन उदयहसहाच्या मध्ये जाऊन उिी रहाते.) 
 

कमल –बाबा,अजून हकती अत्याचार करिार? 
 

बनबीर –कारटे,बाजूला हो. 
 

कमल –हनरपराधी रतताच्या घोटाला चटावलेली तलवार आधी या माझ्या छातीतच घ सली 
पाहहजे. 
 

बनबीर –कमल,दूर सर,बनबीराचा िडकता क्रोधाक्!न न्यायान्यायाची पवा बाळर्ीत नसतो. 
 

कमल –न्यायाला बेपवा असलेले राजदण्ड जार्च्या जार्ी जळून खाक होतात.नाही मी बाजूला 
होिार. 
 

उदय –राजकन्ये,बाजूला हो.त झ्या मध्यस्थीनं जर्ण्याची मला म ळीच तच्छा नाही.राजाहधराज 
बनबीराची तच्छा,हाच ईश्वरी न्याय.तो मला हशरसावध आहे.महाराज,थाबं ू नका,हवचार करू 
नका,हबनधोक आपली समशरे या केदारनाथाच्या छातींत घ सू द्या.राजकन्ये,बाजूला हो. 
 

कमल –नाही,प्राि रे्ला तरी बाबाचं्या हातून हनरपराध्याच ंरतत साडंता कामा नये. 
 

उदय –त झा हट्ट वडेेपिाचा आहे.महाराजाचं्या हातच ंमरि,म्हंजे तपाहशवाय मोक्षाची प्राप्ती.ती 
मला तंू लाि ूदेत नाहीस? महाराज,आपली हदक्!वजयी समशरे बेलाशक या केदारच्या छातीत घ सवा.म्हंजे 
हतला तरी माझ्या तमानाचा ठाव प रता लारे्ल.(कंबरेचा खंजीर काढून) अरेरे,या खंहजराला वाचा 
असती,तर उदयहसहाच्या छातीतलं रतत हपताना याला झालेला ब्रम्हानंद,आत्ता यानं खास र्ावनू 
दाखवला असता.(खंजीर म्यान करतो.) 
 

बनबीर –केदार,खरोखरच उदयहसहाचा खून तंू केलास काय? 
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उदय  :राजाहधराज,हा प्रश्न मला आता हवचारू नका.आपल्या संशयाच्या कट्यारीनं माझा हदल् 
जखमी झाला.याप ढं हजवतं रहाण्याची मला म ळीच तच्छा नाही.सरकार,आता माघार घेऊ नका.आपल्या 
वज्रप्रहाराच ंस्वार्त करायला...या आिामी केदारची छाती तयार आहे. 
 

(छाती ताठ करून पहवत्र्यात उिा रहातो.) 
 

कमल –हनष्ट्कलंक मनोवृत्तीहशवाय असलं धाडस कोि करील बाबा? 
 

बनबीर –(तलवार म्यान करीत) जा.राजकन्येच्या हट्टाम ळंच आज आम्ही त ला जीवदान देत 
आहो.चल जा.चालता हो. 
 

कमल –हचतोडर्डावरनं आत्ताच्या आत्ता चालता हो.प न्हा तोंड दाखव ूनकोस. 
 

बनबीर –नाही.या प्रकरिाची आमची चौकशी प री होईपयंन्त,नेहमी आमच्या हाकेच्या टप्प्यात 
रा लं पाहहजे त ला. 
 

उदय –पडछायेसारखा ह जूरच्या पाठीवर आहेच आहे मी,ही खावदंानी खात्री ठेवावी.(जातो.) 
 

कमल –बाबा,कशाला पाहहजे हा आता र्डावर? त्याला आत्ताच्या आत्ता घालवनू द्या नं र्डे. 
 

बनबीर –कमल,माझ्या धोरिाचं्या आड तंू येऊ नकोस.जा.महालात जाऊन स्वस्थ नीज.म्हंजे 
खोडसाळ स्वप्नानं मस्तकात खवळलेला हकड्ाचंा ब जब जाट नाहीसा होईल जा. 
 

कमल –मी जाते....पि त्या केदारच्या नजरेला प न्हा पडू नका.(जाते.) 
 

बनबीर –(स्व.) त्या केदारच्या नजरेला प न्हा पडू नका.वरचे वर असा तषाराही का ं बरं देत 
आहे? माझ्या सामथ्याच्या पासंर्ालाही प रिार नाही,अशा या तरूि पोरातं काय असं र्ूढ असावं,का 
कमलनं त्याची हजवापाड तरफदारी करावी? त्याच्या नजरेला प न्हा न पडण्याचा हजव्हाळ्याचा तषारा 
द्यावा? आहि त्या तषाऱ्यानं माझ्या खंबीर मनाचीहह शाहंत ढासळंू लार्ावी? आर्ीचे लोळच्या लोळ बेफाम 
ओकिाऱ्या तोफाचं्या तोंडावर बेर् मान घोडदौड चढवनू,शकेडो र्ोलंदाजाचंी कत्तल सहज लीलेनं 
करिाऱ्या बनहबराची छाती,कमलच्या या कोमलतषाऱ्यानं एकदम धडधडंू लार्ावी? ज्याच्या न सत्या 
नावंाचा दरारा,हदल्लीच्या पातशाही दैवाचा झोला काबलू ते बरं्ाल र्ोता खात िडकवीत आहे,त्या 
बनहबराच ंकाळधैयु आज का खाऊं लार्ावं? मनर्टाच्या जोरावर काळाचा काळ बनून,शकेडो कदुनकाळ 
बण्डखोराना धूळ चारिारा मी बनबीर...मर् एकाकी माझ्या तेखाला ओहोटी लार्ल्याचा िास मला का ं
होत आहे? कोितं पाप...पा प...पापाचें पवुत...बेलर्ाम सते्तच्या प्राप्तीसाठी मी अमान ष पापाचें पवुत 
रचले.सत्तामदाच्या ध ंदीत हज्जारो जीवाचें हकनाहक बळी घेतले.त्या पापाचंी हपशाच्चें...ही पहा....ही 
पहा....मसिवटींतल्या ि तासंारखी....ही पहा....माझ्यािोवती नंर्ा नाच घालीत आहेत....हा ं
खबरदार....अशी एकदम लर्ट करू नका....काय? त म्ही माझ्या काळजाचे चाऊन चाऊन त कडे 
करिार? अरेरे,हकती आक्राळ हवक्राळ याचं्या दाढा  ा.छे, नाही बघवत याचं्याकडे....पापाचं्या पायावर 



 

अनुक्रमणिका 

उिारलेली सत्ता,म्हंजे वतेाळ पापा,त झ्या या ि ताचं्या ि ताटकीचा हबनशतु बळी.हीच त झ्या उपासनेची 
करवटंी अखेर तंू माझ्या हातातं देिार काय?....पि आता या हवचाराचंा उपयोर् काय? पापाच्या 
प रस्कारानेच पराक्रमाचा पतंर् थेट अंतराळापार हिरकावनू,मी रंकाचा राव झालो.आता माघार? 
छट्.नरकात रे्लो तरी आता पीछेहाटीची बात नाही.माझ्या पातकाचं्या हपशाच्चानंो,पिातापाची सीमा 
ओलाडूंन पार झालेला हा बनबीर,द ष्ट्कमाच्या ि ताटकींत,आता त म्हाला स द्धा चारीम ंडे चीत केल्याहशवाय 
राहिार नाही....बस्स,आता याप ढें,खून रततपात अत्याचार याचंाच राक्षसी ध माकूळ मी खेळत 
बसिार.प ण्यकमाचा प रस्कता म्हिून नावंलौकीककमावण्याची संहध जरी मला हमळाली नाही,तरी,माझ्या 
मनाच्या मसिवटीला काबीज करिाऱ्या वतेाळा,द ष्ट्कमाचा बादशहा म्हिून माझी कीर्भत तहतहासात मी 
अजरामर करून ठेविार.प ण्याचा प रुषोत्तम म्हिवनू घेण्यापेक्षा,पापाचंा परमेश्वर म्हिून बखरकारानंी माझें 
नावं आचदं्राकु र्ायलं पाहहजे.बनहबराच्या मानी हृदया (मना),शोध कर....नीट कसोशीनं शोध 
कर.सव्दासनेचा एकादा क्ष द्र तंतू त झ्या कोनाकोपऱ्यात क ठं दडून बसला असेल,तर त्याला आत्ताच्या 
आत्ता जाळून टाक.म्हिजे सदसक्व्दवके ब द्धीच्या नरड्ावर टाचं देवनू,पिात्तापाच ंउचल खािारं ि त,मी 
हा ंहा ंम्हिता ंकायमच ंर्ाडून टाकीन.(जातो.) 
 

अंक णिसरा समाप्ि. 
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काळाचा काळ 
✧ ✧ ✧ 

 
अंक ४ था] [प्रवेश १ ला 
 

स्थळ आणि पात्रें:र्डावरील मदैान.जयपाळ व हमीर 
 

र्यपाळ –महाराजाचं्या हातून अशी चूक कशी व्हावी,याच ंमला नवल वाटतं.तंू स्वता हा प्रकार 
पाहहलास? 
 

हमीर –न सता डोळ्यानी पाहहला असं नव्हे,तर चारं्ला कानानी एैकला. 
 

र्य –आहि महाराजानी हतला आपलं नावंस द्धा साहंर्तलं? 
 

हमीर –साहंर्तलं म्हिण्यापेक्षा,त्या पोरीनं त्याना चटकन् ओळखून हाक मारली.महाराजाचं्या 
मारे् मी सावलीसारखा आहे,पि ती कमलदेवी तर राजवाड्ात हठकहठकािी त्याचंा पाठलार् करीत 
होतीसे हदसते. 
 

र्य –आहि महाराजानी आपला हेतू स द्धा हतला उघड साहंर्तला म्हितोस? 
 

हमीर –उघडचसा काय,अर्दी स्पष्ट शब्दातं साहंर्तला. 
 

र्य –तर मर् घात झाला हमीर.त्या बडबड्ा पोरीच्या तोंडात कसलीच र्ोष्ट हटकायची नाही. 
 

हमीर –मला आहे हतचा स्विाव माहीत. 
 

र्य –आहि त्या राक्षसाला महाराजाचं्या आर्मनाचा न सता वास आला प रे,का आजची सारी 
मसलत फसून,आपला सवांचा घात होिार. 
 

(उदयहसह येतो.) 
 

उदय –घात होिार? काय म्हिून घात होिार? 
 

र्य –महाराज,कमलदेवीला आपि आपल्या बातबेताचा स र्ावा हदलात,काय म्हिावं या 
धाडसाला? 
 

उदय –धाडसच झालं नाही का ते?...होऊ नये ती र्ोष्ट झाली खरी.पि माझी खात्री आहे 
जयपाळ,कमलदेवी माझ्यावर खास उलटिार नाही. 
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र्य –हा त मचा भ्रम आहे सरकार.त्या िावनावश पोरीच्या डोतयात एकदा एकाद्या र्ोष्टीनं 
पोखरि घातली,का हतची बडबडी जीि कोित्या वेळी क ठं काय आर् लावील,याचा नेम नाही. 
 

हमीर –हशवाय बनहबरानं हतला ततकी लाडावनू ठेवली आहे,का त्याच्या हजवासाठी,ती 
आक्रताळी पोर,त मचा आमचा घात केल्याहशवाय रहािार नाही. 
 

उदय –बापाच्या प्रािाततकीच माझ्याहह हजवासाठी जीव द्यायला ती मारे् प ढे पहािार नाही. 
 

र्य –पि सरकार,कमलदेवीच्या प्रािहत्येनं का आजचा म काबला तडीला जािार आहे? 
 

उदय –अरे पि,आत्ताच नाही का स्वताच्या हजवावर उदार होऊन हतनं मला काळाच्या 
जबड्ातूनं ओढून काढलं? बरं,र्डावरची व्यवस्था कशी काय आहे? 
 

हमीर –त्याची महाराजानी म ळीच काळजी करू नये.सारा र्ड आपल्या बाजूला आहे.सवु 
मण्डळी हठकहठकािी जय् यत तयारीनं तषाऱ्याची वाट पहात आहेत.मध्यरात्रीच्या पहारा-बदलीची द सरी 
घाटं ठिािली,का एकदम कत्तल स रू होईल. 
 

र्य –कन्दाहारी अनार मद्यानं बनहबराच्या घोडदळ पायदळात चोख बंदोबस्त केला आहे. 
 

उदय –आता मला ऐकेक क्षि य र्ासारखा वाटत आहे.त मच्या शकेंप्रमाि ंकमलदेवी जर काही 
र्ोंधळ करिार नाही,तर दोन तासाचं्या आत,त्या ज लमी बनहबराला रसातळाला र्ाडून,हचतोड पापम तत 
होईल....अवघे दोन तास. 
 

र्य –दोन तास क ठले? अवघा एकच तास उरलाय,पि महाराज.मला त्या पोरीची फार िीहत 
वाटते.मघाच्या प्रकारानं बनहबराला आपल्याहवषयी चारं्लाच संशय आलेला आहे.हपतृपे्रमाच्या उमाळ्यानं 
हतनं आपल्याला उघडकीला आिलं,तर एवढा मोठा व्यहू उिारून स द्धा,एका क्ष ल्लक च कीसाठी आिखी 
बारा वषे बनहबराच्या र् लामहर्रीच्या बेड्ा तोडता त टायच्या नाहीत.म्हिून म्हितो,आपि आत्ताच्या आता 
हचतोड सोडून हनघून जा. 
 

हमीर –सरकारच्या पायाचं्या प ण्यातनं,आजची मसलत ठरल्या घटकेला आम्ही फडशा पाडतो. 
 

उदय –काय म्हिता? त्या पाषािहृदयी कामाधं राक्षसाच्या झडपेत माझ्या द बळ्या आईला 
अशीच सोडून मी हनघून जाऊ? जान रे्ली तरी बेहत्तर,त्या नराधमा ंआजच्याच रात्री अहतप्रसंर् करण्याची 
हतला धमकी हदलेली आहे.पडछायेसारखा त्याच्या मार्ावर राहून,तसाच काही प्रकार मला हदसला,तर 
हचत्यासारखी झाप टाकून,त्याच्या नरडीचा घोट घेतल्याहशवाय मी राहिार नाही. 
 

हमीर –महाराजानी हे काम माझ्यावर सोपवावं.मासाहेबासंाठी प्रािाचंा घ रोळा करीन,पि 
सरकारनी तथूनं चटकन् हनघून जावं.माझ्यासारखे क्ष द्र जीव,सरकार सलामत तर शकेडो हज्जारो लाख्खो 
हमळतील.पि लाखाचंा पोहषदा तवल्याश्या कामावर खची घातला,तर बखरकार न् िावी हपढ्ा आमच्या 
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नावंावंर थ ंकतील,कृपा करून जयपाळबरोबर आपि हनघून जावं सरकार.रािीसाहेबाचं्या संरक्षिाची 
जोखीम माझ्या हशरावर. 
 

उदय –मला त म्ही,एनै घटकेला चामडी बचाविारा नामदु समजता काय? संकटाचं्या िडकत्या 
ज्वालाम खीच्या जबड्ात आघाडीची उडी घ्यायची धडाडी ज्याच्या मनर्टात नसेल,त्यानं राजदण्ड 
पेलण्याचीहमजास मारू नये आहि त्या नामदु षण्ढाचा महाराज महाराज म्हिून क िी उदो उदो करू 
नये.र्हनमाच्या छाताडावर आघाडीची चढाई करिाऱ्या हहमतबहाद्दरासाठीच,बाप्पा रावळाचा हचतोडचा 
राजदण्ड जन्माला आलेला आहे,ही र्ोष्ट त म्ही हवसरलात तरी हवक्रमाहजताच्या छाव्याला ती दृष्टीआड 
करता येिार नाही....बस्.ते काही नाही.हा मी अस्साच माझ्या आईच्या राखिीसाठी त्या राक्षसाच्या 
पाळतीवर राहिार.या म काबल्यात मी मेलोच,तर माझ्या न् माझ्या आईच्या रतताच्या थेंबा थेंबाचा सूड 
उर्वा आहि त्या राक्षसाच्या रतताच्या ओंजळी ओंजळीनं आम्हाला,तपुि देऊन,हचतोडच्या सूयांहकत 
िर्व्या झेण्ड्ाचा उद्धार करा. 
 

र्य  हमीर –आज्ञा हशरसावदं्य. 
 

उदय –चला आटपा,बोलण्याच्या नादात काळ झपाझप चालला आहे,आहि बनहबराची 
काळघटका त्याच्या रतताचा घोट घ्यायला उतावीळ होत आहे. 
 

र्य –महाराज,मला शकंा येते,क्षमा करा.कमलदेवीची मनोहर मूती आपल्या प ढं येऊन उिी 
राहहली.... 
 

उदय –आहि हतनं बनहबराच्या प्रािदानासाठी माझ्या पायावंर लोळि घेतली,तर तारूण्यसहज 
पे्रमानं मी हवतळून जाईन,हीच ना त झी शकंा? 
 

र्य –शकंा आली,ती साहंर्तली.बेआदबी माफ. 
 

उदय –जयपाळ,हचतोडच्या उद्धारासाठी,स्वताच्या प्रािाची होळी करू पहािाऱ्या 
उदयहसहाला,एका तरुिीच्या पे्रमाची हकतीशी मातब्बरी वाटंत असेल,याचा तंूच हवचार कर.त्या बनबीर 
बोतयाला तर मी जीवदान देिार नाहीच नाही,पि माझ्या बेताच्या आड द दैवानं कमलदेवी आलीच,तर 
हतचाहह जोहार करायला मी मार्ंप ढं पहािार नाही.तारुण्यसहज पे्रमाची िरारी हकतीहह जबरदस्त 
असली,तरी माझ्या बापाच्या ख नाचा सूड उर्वण्याची प्रहतज्ञा काळाच्या क्रौयाची स द्धा नारं्ी बोथट पाडील. 
 

(आत र्जराचा घिघिाट.) 
 

...कसली ही घंटा झाली? 
 

र्य –मध्यरात्रीची हहली घण्टा. 
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हमीर –अध्या तासात द सरी घण्टा ठिािताच हल्ल्याला एकदम स रवात 
होईल.चल,जयपाल,आपल्याला प ढच्या व्यवस्थेला लार्लं पाहहजे. 
 

र्य  हमीर –महाराज,जोहार घ्यावा. 
 

उदय –हदलदार दोस्त,मला एकवार कडकडून िेटा.(दोघानंा आहलर्न देतो.) कदाहचत त मची 
माझी ही अखेरचीच िेट असेल.क िी सारं्ावं? क्षहत्रयाचंा पैषा हजतका धन्य,हततकाच तो पाषािहृदयी 
असतो.कतुव्याच्या के्षत्रात पाऊल ठेवलं प रे,का मािूसकीच्या सवु कोमल िावनाकंडे त्याला पाठ हफरवावी 
लार्ते.तमानी हमत्रानंो,थोरल्या महाराजाचं्या हनष्ठेला जार्ून,त्याचं्या या पोरतया पोराला,प्रािातंीच्या अनेक 
प्रसंर्ी,त म्ही आपल्या हजवाच्या ढालीवर झेलून धरले,या त मच्या स्नेहाची बहक्षसी परमेश्वर त म्हाला 
आजच्या म काबल्याच्या यशाने देवो.सत्याची न् ईश्वरी न्यायाची कसोटी अजमावण्यासाठी आपि आता 
तततयातच हवजयदेवतेच्या पाहिग्रहिासाठी समरारं्िार सरसाविार.त्या ज लमी बनहबराच्या पापाचें घडे 
िरले असतील.आहि िरतखंडाच्या सौभ्या!यासाठी मेवाडच्या रजप ती सते्तच्या प नघुटनेला परमेश्वराचा 
आशीवाद असेल,तर दोस्त हो,आजचा म काबला फते्त केल्याहशवाय त मच्या तेखदार तलवारी म्यानात 
परतिार नाहीत आहि या क्षिाला बनहबराच्या टाचेंखाली र् लाम होऊन पडलेला हचतोड,प ढच्याच क्षिाला 
त्याच्या म डद्यावर ताठ उिा राहील,आहि दोन घटकानी उर्विाऱ्या सूयुदेवाला,रजप ताचं्या सूयु 
हचन्हाहंकत हनशािाच्या फडफडाटानं,अहिनव उद्धाराच ंअहिवादन करील.दोस्तहो.जोहार. 
 

दोघे –जोहारजोहार. 
 

(जातात.) 
 

— — — — 
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अंक ४ था] [प्रवेश २ रा 
 

(घाबरलेली हन बावरलेली चचंला धावत येते.दूर पहाते.) 
 

चंचला –कसं करायच ंआता .....आता हाक तरी क िाला मारू?...ते पहा ..ते पहा ....महाराज 
रािीसाहेबाचं्या महालाकडेच चालले ...होय,हतकडंच ....आज मात्र घात होिार .....रािीसाहेब 
एकट्या...झोपी रे्लेल्या...आन् हा मेला बनबीर नराधम ...त्याचंी अबरू कीं हो घेिार....अहो,क िीतरी 
धावा हो धावा ....क िीच कसं हफरकत नाही या बाजूला? ......ओरडू का मोठ्यानं??...ताईसाहेब 
....जयपाळ .....अहो क िीतरी धावा हो .. 
 

(किपुाल येतो.) 
 

किु –काय र् ए पोरी,कसला ठिािा चालवलायंच एवढा? हचतोडला आर् लार्ली,का त झा 
बाप मेला? 
 

चंचला –बाप मेल्याच ंद तख नाही ....पि हचतोडच्या मातोश्रीची अब् रू घ्यायला ....पहा पहा ते 
महाराज चालले आहेत ..... 
 

किु –राजानं रािीकडं नाही जायचं,तर काय त झ्यासारख्या दासीकडं बघायचं? चल,जा 
आपल्या कामाला हनघून. 
 

चंचला –म्हाताऱ्या कोल् ा,त ला काही लाज शरम? 
 

किु –लाज शरम? दारूच्या घोटाबरोबर रे्ली रे्ली र्डप पोटात. 
 

चंचला –रािी साहेबावंर बलात्कार होतोय न त ला त्याच ंकाहीच वाटंत नाही? 
 

किु –बलात्कार? क िी साहंर्तलं त ला हे? अर् दोघाचंी र्ट्टी कधीच जमलेली आहे. 
 

चंचला –मेल्या,हजिेचे त कडे होतील त झ्या. 
 

किु –महदरेच्या ितताची जीि आडवी पडली,तरी त टत फ टत नसते.ध्यायचाय अन िव? चल 
माझ्याबरोबर.अनार मघाच्या हपपात त ला आरपार ब चकळून काढतो.पोटात दारू रे्ली ....चारं्ली िरपूर 
रे्ली...का द हनयेचा सारा रंर् न्यारा हदसू लार्तो.दारूची नशा डोळ्यावंर चढली म्हंजे क ब्जा नारी अप्सरा 
हदसते आहि जबरदस्ताचा बलात्कार पे्रमाची क रवाळिी ठरतो.जा आपल्या कामाला.(जाऊ लार्तो.). 
 

चंचला –(त्याला आडवनू) किपुाल,मी पाया पडते हो त मच्या.महाराजाना परत 
हफरवा,हचतोडच्या राज्यश्रीची अब् रू वाचवा. 
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किु –ए मूखु पोरी,कसली आिलीस अब् रु न् बेअब् रू? सत्ताधीशाच्या लहरीप ढं,अब् रूची हकमत 
दारूच्या फ टतया पेल्याततकीस द्धा नसते.महाराजाना रूपमहत रािी हवी.हवी म्हिजे काय? हवीच.त्यात 
त झ्या माझ्या बापाच ंकाय जातं? त झं तरी काय जातं? बलात्कार झाला तर तो काय त झ्यावर होिार 
आहे? त्यालास द्धा िा!य लार्तं िा!य. 
 

चंचला –छे छे छे छे.त मची सर्ळ्याचंीच काळजं कशी हो अशी अर्दी उलटी? 
 

किु –यथा राजा,तथा प्रजा.त ला क िहबिीला हे राजकारि काय कपाळ समजिार? तशात,तंू 
दारूहह ढोसलेली नाहीस.त ला नाही समजिार ही जबरीच्या दोस्तीची िानर्ड.(जातो.) 
 

चंचला –सर्ळ्याचंीच मनं आज मेलेली हदसतात. 
 

(एक पहारेकरी येतो.) 
 

चंचला –अरे बाबा.ते पहा महाराज....ते पहा महाराज.... 
 

पहारेकरी –पाहहलं की,रूपमतीच्या महालाकडे जाताहेत. 
 

चंचला –त झ्या पाया पडते मी.कसंहह करून त्याना परतवशील का? 
 

पहारेकरी –परतविार? कोि मी? छान.मी फासावर रे्लो तर तंू थोडीच माझ्या नावानं क ं कू 
प सिार आहेस. 
 

चंचला –तू फासावर जाण्यापूवीच वाटलं तर प सते...हे पहा प सलं.पि त्याना आडव रे आडव.ते 
रािीसाहेबाचंी अब् रू घेताहेत. 
 

पहारेकरी –त झी तर नाही ना घेत? जा आपल्या कामाला.(जातो.) 
 

चंचला –(मोठ्याने) आज परमेश्वर मेला...रजप ताचं्या आहकनीला आर् लार्ली...हचतोडची 
राज्यश्री ब डाली... 
 

(उदयहसह येतो.) 
 

उदय –काय झालं? ओरडतेस का?ं 
 

चंचला –केदारनाथ,तंू महाराजाचंा पाळीव मारेकरी असलास,तरी त ला थोडी माि सकी आहे का 
रे? 
 

उदय –माि सकीच ंराहू दे.काय झालंय ते सारं् चटकन. 
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चंचला –ते पहा....ते पहा...दारू हपऊन उन्मत्त झालेले बनबीर महाराज,रूपमहत रािीसाहेबावंर 
बलात्कार करण्यासाठी.....धाव धाव....घ सले त्याचं्या महालात. 
 

(उदयहसह झपाट्याने धावत जातो.) 
 

....रे्ला तर खरा हतकडं वरे्ानं...पि...पि...उदयहसहाचा हा पोटिरू मारेकरी....बनहबराचा 
र् लाम....आ!र्बाई...हिडलाच की तो जाऊन महाराजाचं्या नरड्ाला...आता?....आता? ....तकडंच 
आली ती लाट,(जाते.) 
 

(उदयहसह बनहबराची मानर् टी पाठीमार्ून धरून त्याला खेचीत आितो? आहि एकदम पलट 
खाऊन त्याच्या समोर होतो.कमरेची कट्यार सरसावनू.) 
 

उदय –मर्रूर पाप्या,िोर् आपल्या कमाची फळं. 
 

(बनहबरावर चढाई करीत असताना,बनबीर त्याचे मनर्ट पकडतो.हहसकाहहसकी,कट्यार काढून 
घेतो आहि उदयहसहाला दूर लोटतो.) 
 

बनबीर –बमैान सैतान.अखेर बरोबर सापडलास.माझीच अटकळ हबनचूक खरी ठरली...कोि 
आहे हतकडे? (चार सेवक येतात.) पकडा या हरामखोराला. 
 

उदय –ठार मराल,प ढं पाऊल टाकाल तर.मी हनःशस्त्र असलो तरी,मर्रूर बनबीर,माझे नाव 
ऐकताच त झ्या हातातली शस्त्र ंर्ळून पडतील. 
 

बन –(सेवकाना) बेवकूब.पकडा त्याला सारं्तो ना मी? (सेवक सरसावतात.) 
 

उदय –संिाळा.पाठकण्याचा हपजारा करीन.टीचिर पोटासाठी देशद्रोह...राजद्रोह करू 
नका.मारे् हफरा.क िाला पकडिार त म्ही? मला? त मच्या औरस राजाला? उदयहसहाला? 
 

बन –कोि? उदयहसह? 
 

उदय –मदाधं बनबीर,त झा काळाचा काळ...हा उदयहसह...नीट पाहून घे. 
 

बन –ओ हो,माझा हाडवैरी उदयहसह? मला सापडलास,काळाचा काळ हा बनबीर,नीट पाहून 
घे.(सेवकाना खूि करतो.ते त्याला पकडून हात त्याचे हात बाधंतात.) जा घेऊन याला.आत्ताच्या अत्ता 
चव्हाट्यावर खाबंाला बाधंा.आधी याची जीि कापून,लालबदं साडंशीने याचे डोळे फोडा आहि नंतर याच्या 
आंर्ाचे सालटे सोलून,लाथेच्या ठोकरीनं द्या झ र्ारून र्डाखाली. 
 

उदय –(सेवक नेत असताना) उदयहसह मेला तरी त्याच्या तळतळिाऱ्या आत्म्याचे शाप त झ्या 
ज लमी राजदण्डाचे कोळसे कोळसे करतील. 
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बन –सत्ताधाऱ्याना र् लामाचें असले शाप बाधत नसतात. 
 

(हशपायी उदयहसहाला खेचून नेतात.किपुाल येतो.) 
 

किु –महाराजएचा जयजयकार असो.राजाहधराज. आजची रात्र बरीच धोतयाची हदसते.र्डावर 
सर्ळीकडं र् प्त बण्डाची काहीतरी धामधूम असल्याच्या बातम्या आहेत. 
 

बन –किपुाल,म्हातारपिाम ळं तू काळाच्या फार मारे् राहहलास. 
 

किु –काळ नेहमीच म्हाताऱ्याचं्या प ढं उिा असतो.काळ हन म्हातारपि याचंी शयुतच लार्लेली 
असते. 
 

बन –र्डावरच्या खऱ्याखोट्या बण्डाळीचा नायक...उदयहसह.... 
 

किु –ितू होऊन परत आला की काय? 
 

बन –नाही,चारं्ला धडधाकट हजवतं...पि आत्तच हर्रफ दार होऊन,मृत्यचूा जहरी प्याला 
हपण्यासाठी,तो पहा....तो पहा....चव्हाट्यावर रवाना झाला.ती पहा, हदवट्याचंी दाटी 
होऊन,तमासहर्राचंी र्दी होत आहे. 
 

किु –तो प्रकार पाहूनच मी तकडं लर्बर्ीनं धावत आलो सरकार,महाराज,अउदयहसहाला ठार 
मारून रािीच्या पाहिग्रहिाची तरकीब यशस्वी होिार नाही.उदयहसहाचा मृत्यू.... 
 

बन –तसा आमचा ह कूमच आहे. 
 

किु –आहिरूपमतीच्या प्राप्तीचा मृत्य ू यात काहीतरी तडजोड हनघाल्याहशवाय,र्डावर 
फैलावलेल्या बण्डाच्या र्डबडीला पायबंध ठोकता येईल काय? 
 

बनबीर –उदयहसहाला हजवतं ठेवनू बनहबराला हजवंत रहाताच यायच ंनाही. 
 

किु –आहि उदयहसहाला ठार मारूि रािीच्या पे्रमाचा हकल्ला ह जूरला सर करता येिार नाही. 
 

बन –रूपमतीच्या हबनशथु प्राप्तीचा प्रश्न आमच्या अहजतय महत्वाकाकें्षला हकतीहह साजला 
शोिला,तरी एका हेकेखोर राडंरूच्या पे्रमयाचनेसाठी,मेवाडच्या सते्तवर हनखारे ओतायला हा बनबीर तयार 
नाही. 
 

किु –पि खावन्द.खास ह जूरच्या ह क मानं आम्ही मेवाडिर फैलावलेली रािीच्या पे्रमदानाची 
बातमी आता खोटी ठरली,तर आमची तोंडं काळी होतील त्याची वाट काय? सारे लोक या थेरड्ाची 
माकडटवाळी करतील.सेवकाचं्या िल्या ब ऱ्या खटपटीना सरकारनीच पाहठबा हदला नाही,तर सेवकाचंी 
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हनष्ठा र्ाविवानीच्या पे्रमाच्या परं्तीला जाऊन बसली तर त्याचे पाप सरकारच्या माथ्यावर.रूपमतीच्या 
पे्रमदानाचा म काबला डावलून आता मार्िार नाही.खावन्दाचंा बदलौकीक होईल. 
 

बन –माझा बदलौकीक? कसा होिार? 
 

किु –प ढं टाकलेलं पाऊल आता मारे् घेिार म्हिून. 
 

बन –प्राि रे्ला तरी नाही घेिार मार्ं,रततपाताच्या प ण्याईवर कमावलेली सत्ता,रततपाताच्या 
जोरावरच आम्ही हटकऊन धरिार.उदयहसहाच्या रततानी माखलेल्या हातानी त झ्या हनरीला हात 
घालीन,ही आत्ताच केलेली प्रहतज्ञा मी फोल पाडू? शतय नाही.किपुाल,मेवाडच्या हसहासनाचे माझ्या 
डोळ्यादेंखत त कडे त कडे उडाले,तरी कोित्याहह तच्छेचा न् प्रहतजे्ञचा िरं् झालेला मला साफ परवडिार 
नाही. 
 

किु –उदयहसहाच्या रततानं ह जूरचे हात माखलेच पाहहजेत आहि ते माखिारच.पि असं 
होण्यापूवी,उदयहसहाच्या जीवदानाच्या ह लकाविीनं,रूपमतीच ं पाहिदान पटकावण्याची तरकीब 
लढवायला काय हरकत आहे? रूपमहत बनबीरपक्त्न बनल्याबरोबर,राजक माराचा हबनबोिाट हनकाल 
लावायला हकतीसा उशीर? 
 

बन –किपुाल,त झं डोकं ततकं म त्सद्दी असेल,अशी मला कल्पना नव्हती. 
 

किु –ही सरकारच्या पायाची प ण्यायी तर खरीच,पि त्यात महदरेची पडलेली िर.महदरेची हनदा 
करिारे हकतीहह असले,तरी महदरा हन म त्सदहर्री ही जोडर्ोळीच राजकारिात आजवर हबनतोड ठरत 
आलेली आहे. 
 

बन –नेकजात किपुाल,त झी मसलत आम्हाला हबलक ल मान्य आहे.आतापासून अध्या 
घटकेच्या आत,आमच्या हातात हात देऊन,पे्रमाच्या सलोख्याला रूपमहत तयार असेल,तर उदयहसहाला 
केवळ जीवदानचसे काय,पि राज्यदान द्यायला आमची मंज री आहे. 
 

किु –याला म्हितात,सरकार,राजकारि आहि म त्सदहर्री. 
 

बन –चालू रात्रीच्या आनंदात या हबकट घटनेची र्ोड िर पाडण्याची अकलेची करामत 
त झ्यापाशी असेल,तर जा,त्या करामतीला कसाला लावनू,आम्हाला धन्य कर. 
 

किु –बदंाया कामी म ळीच कसूर करिार नाही.(जातो.) 
 

बन –(स्व.) हचतोडावर र् प्त कटवाल्याचंी धामधूम? माझं मन खास अस्वस्थ होत आहे.माझ्या 
कदुनकाळ दराऱ्याची पोलादी तटबन्दी फोडून,बण्डाळीचे ितू खरोखरीच आत घ सले असेल,तर माझ्या 
सते्तच्या हटकावासाठी,रूपमतीच्या प्राप्तीच्या आशलेा लाथाडून,या ि ताचं्या ितूनाथाला,त्या द ष्ट्मन 
उदयहसहाला ठार मारलाच पाहहजे. 
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(आि : कमल –बाबा,बाबा,क ठें आहात त म्ही?) 
 

बन –कोि? कमल,(ती येते.) अजून तंू झोपली नाहीस? 
 

कमल –हनरपराधी जीवाची हत्या होत असतां,झोप येिार कशी हन मी ती घेलू तरी कशी? 
बाबा,आपल्या या लाडतया म लीसाठी तरी त्या उमद्या तरूिावर दया दाखवा. 
 

बन –दया? दर्ाबाज द स्मानावर दया? कोिाची तरफदारी करीत आहेस याचा हवचार केलास? 
 

कमल –रार्ाच्या झटतयात ज्याला आपि मृत्यचूी हशक्षा फमावली,त्या हतिार्ी 
उदयहसहाहशवाय द सऱ्या क िाची मी तरफदारी करू? 
 

बन –त्याला फमावलेली हशक्षा न्यायाची आहे.त झ्या बापाचा खून करायला धावलेल्या 
मारेकऱ्याची तरफदारी करताना,कमल,त ला शरम नाही वाटंत? 
 

कमल –त्याच्या हठकािी आपि असता,तर असेच नसता का वार्ला? जन्मदात्या आईवर 
होिारा बलात्कार आपि तरी म काट्याने सहन केला असता का? बाबा,आपल्यालाही आई होती,हतची 
आठवि करा आहि रूपमतीसारखाच प्रसंर् हतच्यावर.... 
 

बन –कारटे,आईच्या आठविीनं माझ्या काळजाला करवत लावू नकोस. 
 

कमल –आहि महाराज,केवळ सते्तच्या ध ंदीनं सत्याच्या मानेवर आपिहह आपल्या सूडाची 
क ऱ्हाड चालव ूनका. 
 

बन –सत्याची मान? कसल्या सत्याची मान? त्या हरामखोरानं त झ्या स्वनातल्या सत्याला मात्र 
हबनचूक मान हदला खरा,सारा हरामखोर हवश्वासघातकी घरिेद्याचंा बाजार,चल जा,चालती हो तथून,त्या 
राजद्रोही सोंर्ाड्ा मारेकऱ्याची तरफदारी करून,कृतघ्न कारटे,तंू पि माझ्याशी दर्ाबाजी करीत आहेस. 
 

कमल –बाबा,शरेशहाच्या बदंीतून त्यानीच नाही का माझा बचावकरून,त मची अब् रू बचावली? 
मला आज त्याचं्या उपकाराचंी फेड केलीच पाहहजे.माझ्या उदयहसहाच्या प्रािाचंी मला हिक्षा 
घालीतोंवर,अश्शी मी या पायावंर अश्रूचा अहिषेक करीत लोळि घेिार,पकृ्थ्वराज महाराजावंर,आपल्या 
वडलावंर,पे्रमाची झडपघालिाऱ्या,आपल्या मातोश्रीच्या तारूण्याची,बाबा,थोडीशी कल्पना करून पहा. 
 

बन –बेमान दर्ाबाज कारटे,माझ्या द स्मानाशी संर्नमत करून,छान छान माझ्या पे्रमाचे पारं् 
फेडलेस. 
 

कमल –बाबा बाबा,काय बोलता हे? त मच्या प्रािाच्या पे्रमासाठीच उदयहसहाच्या प्रािाच ं पे्रम 
मला हवशषे वाटतंय.त म्हा दोघाचं्या पे्रमासाठी,मी माझ्या प्रािाच्या पे्रमाची होळी करायला तयार 
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आहे.बनबीर आहि उदयहसह दोघंहह शीरसलामत जर्ावे,म्हिून ही कमलदेवी आपल्या हजवाचा जोहार 
करायला तयार आहे. 
 

बन –साप म ंर्साच्या जानीदोस्तीची बंद कर ही बडबड.माझा द स्मन उदयहसह मेलाच पाहहजे. 
 

कमल –त्याचंा जीव घेण्यापूवी,बाबा,माझा जीव घ्या,(बनहबराच्या कमरेची कट्यार काढून 
त्याच्या हातात देते.) घ्या ही कट्यार अन् करा या हतिार्ी कारटीला ठार,(बनबीर कट्यार म्यानात 
ठेवतो.) कशाला आता माघार घेता? बाबा,लक्षात ठेवा,कमलाचा प्राि घेतल्याहशवाय,उदयहसहाचा प्राि 
घेण्याची ख द्द बनहबराची छाती नाही. 
 

बन –एका बण्डखोर तरूिासाठी बापाच्या हजवावर उठलेल्या नाहर्िी,त ला जार्च्या जार्ी ठेचून 
ठार करिं मला खहचत कठीि नाही. 
 

कमल –मर् करा ना ठार? ही मी तयारच आहे. 
 

बन –उदयहसहाला ठार मारला का हजवतंपिीच मृत्यचूा त ला अन िव येईल.जा.तथ नं हनघून 
जा. 
 

कमल –हजवावर उदार झालेल्या या हनश्शस्त्र म लीला कशाला हव्यात या धमतया? 
 

बन –आधी तथ नं हनघून जा. 
 

कमल –नाही जात म्हटलं तर काय आपि माझं काय करिार? जीवच घेिार ना? घ्या.मला तरी 
तेच हव.ेबनबीर महाराज,उदयहसहाच्या न सत्या केसाला हात लावण्यासाठी,या कमलच ं पे्रतच त डवीत 
जाव ंलारे्ल त म्हाला,हे लक्षात असू द्या.(जाते.). 
 

बन –कोि आहे हतकडं? जाबता? जयपाळ... जयपाळ? (एक नोकर येतो.) 
 

नोकर –जयपाळ जारे्वर नाहीत.मी आहे सरकार. 
 

बन –जयपाळ क ठं आहे? 
 

नोकर –मध्यरात्रीपासून जयपाळ सरदाराचंा पत्ता नाही. 
 

बन –जयपाळाचा पत्ता नाही? 
 

नोकर –हबलक ल बेपत्ता.किपुालस द्धा त झा शोध करून थकले.वाड्ात नाही न् र्डावरस द्धा 
क ठेच नाहीत. 
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बन –आस्सं बरं,जयपाळ नाही तर नाही.तंूच जा पाहू राजकन्येच्या पाठोपाठ.मेंदूच्या हवकारानं 
हतच ं डोकं हफरल्यासारखं झालयं.वडेाच्या िरात ती आक्रस्ताळी पोर िलतंसलतं करिार नाही,अशी 
खबरदारी घे.जा. 
 

(आज्ञा म्हिून नोकर जातो.) 
 

बन –(स्व.) जयपाळ बेपत्ता? त्यानं स द्धा मला दर्ाच हदला असावा काय? हजकडं हतकडं 
दर्ाबाजी न् हवश्वासघात.हधःकार हधःकार माझ्या जीहवताला न् सते्तला.घािेरड्ा खातेऱ्यात मनसोतत 
वळवळिारा हकडास द्धा माझ्यापेक्षा खात्रीनं अहधक स खी असेल.नराचंा नराधीष,कोट्यावहध प्रजेचा 
स्वामी,सते्तच्या हशखराला रे्लो,तरी ििंर् हिकाऱ्याच्या नहशबातलं समाधानस द्धा माझ्या वाट्याला कहध 
आलं नाही.काळीज तोडिाऱ्या मनाच्या या वदेना...नाही,नाही मला आता सहन होत,हनरंक श सते्तच्या 
चवचाल महत्त्वाकाकें्षच्या नादी लावनू...मी खास फसलो.मािूसकीला म कून समाधानाला पारखा 
झालो.सच्च्या हमत्राचं्या हजव्हाळ्याला लाथाडून,ख षमस्कऱ्याचं्या पोटाथी मसलतीना बळी 
पडलो.अहधराजपिाच्या घमेंडीने खऱ्या खोट्या राजद्रोहाची पाळंम ळं उखडण्याच्या िरात,माझा नीच 
आत्मद्रोही बनली.अरेरे ...आत्मद्रोह ...माझा मीच वैरी,माझा मीच द श्मन् सते्तच्या न् वैिवाच्या अत्य च्च 
स ळतयावर एकटाच उिा असलेल्या आत्मद्रोही बनहबरा,कोि त ला आता तथं आधार देिार?...ओ हो हो 
हो.केवढा ियंकर उंच हा स ळका.खाली...प ढे...मारे्...नजर ठरत नाही,वर? हा हा हा,वर तर सारे 
आकाश फाटलेले....काय? प न्हा पिातापाच्या हपशाच्चाचंी माझ्यावर चढाई? छट्.आकाश फाटून धरिी 
द िरं् झाली,तरी हा पापाचा परमेश्वर बनबीर,पिातापाला पालथा पाडून,पाशवी पराक्रमाने,काळाचा काळ 
म्हिून द हनयेला बेजार करिार.(जातो.) 
 

अंक चौथा समाप्ि. 
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काळाचा काळ 
✧ ✧ ✧ 

 
अंक ५ वा] [प्रवेश १ ला 
 
स्थळ,ब्स्थणि आणि पात्रें 
 

उदयहसह हातापायात बेड्ा घातलेला आहि एका खाबंाला बाधंलेला.आजूबाजूला तलवारी 
सरसावलेले मारेकरी.शजेारी किुपाल त्याची समजूत घालीत आहे. 
 

किु –राजक मार,हा हट्ट सोडून द्या. 
 

उदय –किुपाल,कशाला उर्ीच ही वटवट चालहवली आहेस? मरिाला मदानी हमठी मारायला 
मी उिा असता,त झ्यासारख्या ब ढ्ढ्ढ्ा माकडाला ही बेशरम वहकली करायला,त्या नराधमानंच पाठवलं 
असेल,तर खाल्ल्या हमठाच ं पाढंऱ्या केसाततकंच साथुक तंू करीत आहेस.पि माफीच्या म तततेची 
मसलत,हा त झाच लाडंा कारिार असेल,तर म्हातारपिाबरोबर मनाची म ंडी म रर्ाळण्याचा म दाडपिा तंू 
छान कमावलास,असंच म्हिाव ंलारे्ल. 
 

किु –राजक मार,त म्ही काहीहह बोललात,तरी मला म ळीच रार् येिार नाही. 
 

उदय –कशाला येईल? ज्याचं ंमन आहि रततच ठार मेलेलं,त्याना रार् येिार क ठून.पोटासाठी 
खऱ्या खोट्याची म स्कटदाबी,ही वहकली धंद्याची म दाड चत रायी क प्रहसद्धच आहे. 
 

किु –मी त मच्या एवढा–अर्दी अस्साच–तरिा जवान बाण्ड होतो,तेव्हा मी असाच काहीतरी 
अद्वातद्वा िकत असे.जवानीचा िररंर् काही न्यारा न् और असतो. 
 

उदय –त्या रंर्ाच्या प ण्यायीवरच ना त्या बदअफलाद बनहबराची ज लमी सत्ता त म्ही मेवाडच्या 
छातीवर नाचवता आहात ना? 
 

किु –जवान हजिली वादहववादात अशीच जबरदस्त असते,याची मला चारं्ली आठवि आहे. 
तारुण्याच्या िरअंमदानीत माझ्याततका बडबड्ा म त्सद्दी उभ्या मेवाडात नव्हता.तलवारीचा पट्टा एकीकडे 
आहि माझ्या हजिेचा पट्टा एकीकडे.म्हिून आपल्या आजानं–रािा संर्राहजतानं–या किुपालाला..... 
 

उदय –लंबकिाचा मान हदला असेल. 
 

किु –छे.फते्तपूर हशक्रीच्या लढाईत बाबराशी तहनाम्याची वाटाघाट करायला दरबारी वकील 
म्हिून धाडला होता. 
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उदय –आस्स! फते्तपूर हशक्रीच्या लढाईत रजप ती वचुस्वावर कायमचा वरवठंा का ंहफरला,याचं 
र्ूढ आत्ता समजलं मला. 
 

किु –राजक मार,साम्राज्याच्या बरकहत फारकहत दैवाधीन असतात.हतथं वकील काय करिार? 
 

उदय –आहि वकीलच आडवा पडल्यावर,दैव तरी हकतीसं हटकाव धरिार? आमच्या 
काकासाहेबान–रत्नहसह महाराजाना–ब न्दीच्या राजाबरोबर दं्वद्वय द्धाची हचथाविी द्यायला आहि त्यात 
त्याचंा अकाली घात करायला ब द्र क वहकली खची पडली असेल? किुपाल,लाजलज्जा कोळून 
प्यालात,तरी देवानं मािसाना काळीज म्हिून एक चीज हदलेली आहे,याची त म्हा तोंडप ज्या वहकलाना 
काही जािीव असते का रे? 
 

किु –जािीव नसते,असं कसं होईल राजक मार? वहकलाचंी हतरंदाजी नेहमी काळजावरच 
चालते.हनष्ट्काळजी राहून त्याचं ं िार्तच नाही.मला आपल्याबद्दल काही काळजी नसती,तर मरिाच्या 
महाद्वारातूनं आपल्याला खेचून काढायला कशाला आलो असतो तथं? द्या हा हट्ट सोडून आहि व्हा माफी 
मार्ून मोकळे. 
 

उदय –हवक्रमाहजताच्या या मानधन य वराजानं–हचतोडच्या या औरस राजदण्डधाऱ्यानं–
थेरड्ा,त झ्या या अस्सलबीज धन्यानं,त्या बण्डखोर ख नी बदमाष बदअफलाद बनहबराची हकनाहक 
माफी मार्ून मोकळं व्हावं,हीच ना राजहनष्ठ क त्तरड्ा त झी काळजी न् हववचंना? बेहत्तर आहे जान रे्ली 
तर,पि दर्ाबाजीनं माझ्या बाबाचंा खून करिाऱ्या खाटकाप ढं हा अ दयहसह रेसिरस द्धा मान वाकविार 
नाही. 
 

किु –त झ्या हात् नं कसलंच अत्याचारी द ष्ट्कृत्य घडलं नाही का? 
 

उदय –अत्याचारी द ष्ट्कृत्य? 
 

किु –प्राि घेण्याच्या तराद्यानं,जंहबया रोखून, बनबीर महाराजावर तंू झाप टाकलीस ना? 
 

उदय –अलबत.काय च कलं त्यात? 
 

किु –काय च कलं? सारंच च कलं. 
 

उदय –िर मेजवानीत माझ्या वडलावंर त्या राक्षसानं नव्हता का असाच हल्ला केला? 
 

किु –तो यशवतं झाला न् त झा डाव ह कला.खलास मामला.हारहजतीच्या ताजव्यातच 
राजकारिाची चढती उतरती िाजंिी ठरत असते. 
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उदय –हे सारं्ायला त झी र्रज नाही.यशापयशाचा मामला दैवाधीन हकवा देवाधीन ठेवनू,संकल्प 
न् प्रयत्न करिं,एवढंच मािसाच्या हाती आहे.माझं धाडस फसलं,त्याचा दोष देवाला नसून,तो मी माझ्या 
दैवाला देतो.माझ्या धाडसाचा अजूनहह मला अहिमान वाटतो. 
 

किु –अहिमान वाटतो? आिय.ु 
 

उदय –लाजलज्जेचा होम करून,टीचिर पोटासाठी बायकाचंी अब् रू सत्ताधीशाचं्या 
जनानखान्यात कोंबिाऱ्या नरपशूनाच आियु वाटिार.म्हाताऱ्या कोल् ा,स्वतःच्या आई,बायको,बहहिीवर 
एकदा लाण्डर्ा जर पाप वासनेनं बलात्कार करू लार्ला,तर षण्ढा,ताडकन् त्याच्या नरडीचा तंू घोट 
घेशील,का हहरनामाचा र्जर करीत बसशील? सारा मेवाड मातोश्री म्हिून हजला एकवार जोहार करीत 
होता,त्या रािी रूपमतीच्या पाहतव्रत्यावर झडप घालिाऱ्या त्या लाण्ड!याचा,हनजल्या र्ादीवर न् बसल्या 
बठैकीवर र्ळा दाबनू जीव घेतला असतास,तर म्हाताऱ्या िाकडा,या हरयासतीच्या तीन हपढ्ा खाल्लेल्या 
हमठाला जार्ल्याच ंप ण्य तरी त झ्या पार्ल पदरात पडलं असतं. 
 

किु –राजक मार,आपला र् न्हा केवढाहह असला,तरी क्ष म स्व या तीन अक्षराचं्या न सत्या 
उच्चारानी जर अकाली मरिाची आपहत्त टळत असेल,तर न सत्या सत्यहनष्ठेच्या नादी लार्ण्यात काय अथु? 
 

उदय –काय? र् लामहर्रीच्या बेहद्द हजण्यासाठी मी सत्याची पायमल्ली करू? सद सहद्ववेक 
ब द्धीशी दर्ाबाजी करू? 
 

किु –सत्याचा महहमा प रािात उदंड वर्भिला आहे.पि,क मार,सत्ता हेच ततकं मोठं लाबं रंुद 
सत्य आहे,का त्याच्या प्रिावाप ढं सत्याची प रािं फोल ठरतात.सते्तप ढं शहािपि चालत नाही.म्हिून 
म्हितो,माझ्या पाढंऱ्या केसातं िरलेला अन िव,शातंपिानं हवचारात घे.झाल्या रे्ल्या र्ोष्टी हवसरून 
जा.महाराजाचंी क्षमा मार्.त्यानाच हवक्रमाहजत महाराजाचं्या हठकािी मानून,मातोश्रीसह त्याचंी सेवा 
कर,म्हिजे राजदण्ड त झाच आहे.महाराज क ठं नाही म्हितात? त्याचं्यामार्ं हचतोडच ं हसहासन त झंच 
आहे.नाही कोि म्हितो? पि राज्य चालवायला थोडी पात्रता लार्ते,अक्कल लार्ते,हहमत लार्ते,ती 
महाराजाजंवळ हशकलास,का आहे ते राज्य त झेच.नाही कोि म्हितो? 
 

उदय –किुपाल,बदं कर त झी ही वटवट.राजहनष्ठेसारखा सद र् ि त झ्यासारख्या पोटाथी 
पार्भथवाचं्या हाती रे्ला म्हिजे त्याची कशी नासाडी होते,याचादाखला तंू चारं्ला पटवलास.िल्या 
मािसा,जा.त झ्या अन्नदात्या धन्याला जाऊन सारं्,सत्याला पाठ दाखवण्यापेक्षा,त झ्या अन्यायी सते्तला 
शाप देत,मृत्यलूा हमठी मारायला मी तयार आहे. 
 

किु –मरायलाच जो तयार,त्याला जर्वण्यात काय अथु? उदयहसह,अजून हवचार कर.महाराज 
त ला क्षमा करायला तयार आहेत.आततायीपिापेक्षा ज ळत्या हमळत्या धोरिानं घेशील,तर त्यात त झं 
कल्याि आहे.मृत्यचू्या र्प्पा मारतोस,पि त्याच्या वेदना सहन करिे,फार कठीि कमु आहे राजा. 
 

उदय –अरे जा.सतीला सरिाची न् मदाला मरिाची का ंम्हिून िीहत वाटावी? 
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किु –क मार,मी जातो.पि लक्ष्यात ठेव.रूपमहत महाराजाचं ं पाहिग्रहि करील,तरच त ला 
जीवदान हमळेल.(जातो.) 
 

उदय –हरामखोरा,मोकळा असतो तर जीि उखडून घेतला असता त झा जीव.अरेरे,घरिेदानं 
पछाडलेल्या राष्ट्रात असल्याच नराधमाचंी पैदास फार असते अं. 
 

(नार्वी तलवार घेऊन बनबीर येतो.) 
 

बन –सरता सवाल.त झी आई आत्ताच्या आत्ता,हबनतक्रार,आमच्या मंचकाचा स्वीकार करीत 
असेल,तरच त ला जीवदान हमळेल. 
 

उदय –बटकीच्या पोरा,स्वताच्या आईच्या व्यहिचाराचा कशाला असा चव्हाट्यावर डंका 
हपटतोस? हचतोडचा बदअफलाद चोर तंू.कोि त झ्याजवळ कसली याचना करिार? 
 

बन –जा घेऊन या त्या तापवलेल्या सांडशी आहि फोडा याचे डोळे आत्ता आमच्या समक्ष.(नोकर 
आत जातात आहि साडंशी घेऊन येतात.) आमच्या मातोश्रीची हनदा? डार्ा याचे डोळे. 
 

(घाबरलेला किपुाल धावत येतो.) 
 

किु –दर्ाबाजी,सरकार,दर्ाबाजी.दहक्षि ब रुजाखाली बण्डवाल्याचंी र्दी उसळली 
आहे.पहाऱ्याच्या पहहल्याच ठोतयाला जयपाळ फरारी.त्याच्या स्वाराचंी पार्ा हरकामी. 
 

बन –जयपाळ हरामखोर झाला? क छ पवा नहह.जा.एकदम सैन्याच्या उठाविीचा आमचा ह कूम 
सेनापतीला जारी कर.जा. 
 

किु –आता ह कमाना ज मानिार कोि सरकार? 
 

बन –का?ं आपल्या सैन्यातहह हफत र न् दर्ाबाजी? 
 

किु –दर्ाबाजी नसली तरी नशाबाजी िरपूर आहे.बराकीतले सारे हशपायी दारू ढोसून मस्त 
अन् कलावहंतिींच्या मोहल्यात नाचर्ाण्यात मष्ट्र् ल आहेत सरकार. 
 

बन –म्हंजे? याचा अथु काय? 
 

किु –यथा राजा तथा प्रजा. 
 

बन –बनहबराच्या सैन्यात नशाबाजी? 
 

किु –खास ह जूरच्या ह कमाने. 
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बन –(स्व.) अरेरे.अखेर या बनबीराचा कडवा दरारा दारूच्या पेल्यात पालथा पडण्याचा प्रसंर् 
हबतला आं? (उ॰) क छ हजा नहह.किपुाल,चल.आत्ताच्या आत्ता या बण्डाळीची ि ताटकी दहक्षि 
ब रुजाखालीच र्ाडून टाकतो.(स रंुर्ाचा स्फोट ऐकू येतो.) 
 

किु –सरकार,सरकार,मामला काही ठीक हदसत नाही.(प न्हा स्फोट.) मला वाटतं,दहक्षि 
ब रूज कोसळला.चला चला.आहलया िोर्ासी सादर असलंच पाहहजे. 
 

बन –घाबरू नकोस.चल,प ढे हो. 
 

किु –खावन्दानीच व्हाव ंप ढं.(स्व॰) आम्ही झालो प ढं,का पडलं आमच ंमढं.(जातो.) 
 

बन –(मारेकऱ्यानंा) हफत रीच्या या सैतानाला म ण्डीछाट ठार मारून,आम्हाला ताबडतोब वदी 
द्या.(जातो.) 
 

उदय –(स्व॰) आस्सं.माझ्या सत्यसंकल्पाचे मोचे या नराधमाच्या नरडीला हबनचूक लार्ले 
खास. 
 

मारेकरी –(तलवारी परजीत) चल रे.हो मरायला तयार. 
 

उदय –त म्ही मारायला तयार आहात ना? मर् हवचारता कशाला? (प न्हा स्फोटाचा आवाज.) 
धन्य झालो मी.पोटिरू पाप्यानो, एकैा.एकैा.काळाची ही काळर्जुना एैका.मरता मरता मेवाडचा प नजुन्म 
मी पहात आहे.चला.आटपा.त मच ंकाम. 
 

(मारेकरी अवसानात उिे रहातात.कमलदेवी येते.) 
 

कमल –खबरदार मेल्यानो प ढं पाऊल टाकाल तर.(उदयला हमठी मारून) आधी माझा जीव 
घ्या. 
 

१ मारेकरी –तसा ह कूम नाही बाईसाहब. 
 

कमल –राजकन्या ठार मेल्याहशवाय,राजक माराचं्या केसाला धक्का लावण्याची ख द्द बनहबराची 
छाती नाही.समजलात? जा चालते व्हा,असा माझा ह कूम आहे. 
 

२ मारेकरी –ठीक आहे.तो ह कूम तसा,हा ह कूम असा. 
 

१ मारेकरी –आम्हाला काय? आम्ही ह कमाचे ताबेदार.(दूर जातात.) 
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उदय –कमल,मरिाच्या मंर्ल मार्ावरच ंमाझं पाऊल मार्ं खेचून त ला काय हमळालं? तंू आली 
नसतीस तर या क्षिाला माझा आत्मा स्वर्ाच्या स्वतंत्र वातावरिात स्वच्छंद हवहार करण्याततका तरी 
िा!यवान झाला असता.पे्रमाच्या मािसानं िा!याची लाट अशी आडवनू धरिं,चारं्लं का? 
 

कमल –महाराज,कोित्या तोंडानं आपल्याशी बोलू? माझ्या तोंडानं माझ्या हदलाशी दर्ाबाजी 
केली.माझ्या हळव्या मनानं हपतृपे्रमासाठी पहतद्रोहाच ंपाप माझ्या पदराला बाधंलं.हनष्ठेच्या हनवडीत नादान 
बनलेल्या या पाहपिीनं,रािाजी,आपल्यासारख्या प ण्यात्म्याशी प्रतारिा केली.दर्ाबाजी केली. 
 

उदय –कमलच्या हात् नं दर्ाबाजी? 
 

कमल –मी आपला घात केला. 
 

उदय –परधमी पठािाचं्या बहंदवासातं् नं हजचा मी उद्धार केला,तीच कमलदेवी माझा घात 
करते? या कालकूट जहराचे थेम्ब माझ्या कानात ओतण्यापूवी,परमेश्वरा,माझ्यावर मरिाची मेहरबानी का ं
रे नाहीस केली? राजकन्ये,माझं मरि लाबंिीवर टाकण्यात त झ्या बापावर तंू ताि केलीस. 
 

कमल –महाराज,माझ्या िोळ्या िावाकडं पहा.माझ्या कमक वत िाबडेपिानंच आपल्याला मी 
मृत्यचू्या दारी उि ंकेलं. 
 

उदय –कमलदेवी,डोळे िरल्या केवीलवाण्या म दे्रनं कशाला आता टक लावनू माझ्याकडं 
पहातेस? त झ्या लाडतया बापानं माझ्या आंर्ावर कड्ाबेड्ाचंा हा िरजरी साज चढवनू,या जामाताचा 
र्ौरव तर छान केला.या मारेकऱ्यानंी माझ्या हशरकमळाला धडापास् नं वरे्ळं केलं,म्हिजे त्यात् नं वहािाऱ्या 
लालब दं रतताच्या पाटात,त ला माझ्या पे्रमाची कसोटी हबनतोड अजमावता येईल. 
 

कमल –वीज कडाडून कोसळती तरी ख शाल मी हर्ळली असती.महाराज,देवानं न् दैवानं माझं 
हाडवैर साधलं.बोलू नये ते करवलं न् करू नये ते बोलवलं.ज्यानी माझी जान बचावली,त्याच महािार्ाच्या 
मानेवर स री ठेवायला मी कारि व्हावं,कसं हे पाप हचकटलं मला देवा? बाबाचं्याबद्दल आपली घोर प्रहतज्ञा 
एैकून माझी र्ाळि उडाली,मन भ्रहमष्ट झालं,जीि हव ं ते बरळू लार्ली,आहि अखेर....आहि 
अखेर....रािाजी,मी आपला हा अस्सा घात केला. 
 

उदय – माझा घात त झ्या हपतृहनष्ठेने झाला,का मातृहनष्ठेनं केला,या कोड्ाचा उलर्डा...... 
 

(बदं काचं्या फैरीचे आवाज,स्फोट,धरा,पकडा,दर्ाबाजी,खून,वरै्रे संहमश्रआवाज.मारेकरी परत 
येतात.) 
 

१ मारेकरी –बाईसाहेब,बदं करा हे आपलं रडण्याच ं र् ऱ्हाळ.आम्हाला हा र् न्हेर्ार आता 
छाटलाच पाहहजे.चल रे हो तयार. 
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उदय –हकती वळेा हवचारता रे तयार हो,तयार हो,म्हिून.मी केव्हाच तयार आहे.त म्ही कशाला 
माघार घेता? कमल,हो बाजूला. 
 

कमल –नाही मी व्हायची बाजूला.अश्शी याना हचकटून रहािार.आम्हा दोघाना एकदम छाटा हवं 
तर. 
 

२ मारेकरी –अहो बाई,तसा ह कूम नाही. 
 

कमल –ह कूम नाही,तर व्हा चालते तथ नं. 
 

१ मारेकरी –चालते होण्याचा ह कूम नाही.(आत हशरे् त ताऱ्या वाजतात.) 
 

उदय – एैका एैका.हचतोडच्या ज लमी सते्तची राखरारं्ोळी करिाऱ्या ितूनाथाची ही र्जुना 
एकैा.आ हा हा,एकहलरे्श्वरा,त झी लीला अर्ाध आहे. 
 

कमल –महाराज,ही काय िानर्ड आहे? कसला हा ियंकर र्लबला? 
 

(किपुाल २-३ सैहनकासंह धावत येतो.) 
 

किु –पळा पळा,जीव घेऊन पळा.बनबीर महाराज बेपत्ता.त्याना आधी शोधून काढा.त्याना 
वाचवा.(सैहनक धावत जातात.) 
 

कमल –किुपाल,किपुाल,कसला हा र्लबला? काय झालं? 
 

किु –कपाळ फ टलं त मच ं आमच.ंदहक्षिेचा ब रूज स रंुर्ाने उडवनू,बण्डखोराचं्या फौजा 
सम द्राच्या लाटासंारख्या र्डावर उसळत घ सल्या.(हशपायी परत येतात.) परत कशाला मरायला 
आलात? जा. कड्ावरून उड्ा घेऊन जीव द्या.महाराजाचंा बचाव करता येत नाही,कशाला झालात 
हशपायी? चला,व्हा चालते.(हशपायी जातात.मारेकऱ्याना पाहून) आहि त म्ही रे कशाला ख ंटासारखे तथे 
उिे? 
 

१ मारेकरी –आम्ही ह कमाचे ताबेदार. 
 

किु –ह कूम देिारे चालले मसिात,त म्ही जा त्याचं्या सरिात. राजवाड्ाची दारं फोडून र्नीम 
आत घ सला आहि चोरानंो त म्ही तथंच? चला व्हा चालते तथ नं आहि पडा शत्रचू्या तोंडावर त टून.चोर 
हरामखोर दर्ाबाज.(मारेकरी जातात.) महाराजाना हजवतं पकडण्यासाठी राजवाड्ाचा कोपरा न् कोपरा 
र्नीम खिून क दळून काढीत आहे.चला पळा,लढून मरा नाहीतर जीव बचवायला आयाबायाचं्या मारे् 
दडा.(जातो.) 
 

(आत:– तोफाचंी धडेबाजी,र्लबला आहि रािा उदयहसहाचा जयजयकार,अशा र्जुना.) 
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उदय –मदाधं बनहबरा,कृतकमांचा कृतान्त काळ चढला अखेर त झ्या छातीवर. 
 

कमल –(हमठी मारून) महाराज–महाराज,कसला हा दंर्ा उसळलाय? माझं काळीज धडधडू 
लार्लंय. 
 

उदय –ज लमी सते्तला र्ाडून टाकण्यासाठी,पाप्याचंा नायनाट करिारा काळ आता खवळला 
आहे. 
 

कमल –म्हंजे? काय होिार आता? 
 

उदय –होत्याच ंनव्हतं होिार,अशतय शतय होिार आहि पापी राक्षसाचंा हवध्वंस होिार. 
 

कमल –हे सारं कोि करिार? 
 

उदय –मािसाचं्या रतताच्या प रात,पोलादी समशरेीची लेखिी ब चकळून,अत्याचारी ज लमी 
सते्तच्या हवध्वंसनाचा तहतहास,कृतान्त काळ आता हलहू लार्ला आहे. 
 

कमल –आता तो शातं नाही का होिार? 
 

उदय –आता त्याची लेखिी धरिार कोि? तो पहा–पहा–काळाचा थैथयाट.घाबरू 
नकोस.नीट डोळे उघडे ठेवनू एकहलरे्श्वराचं हे ताण्डव नृत्य पहा. 
 

कमल –छे छे.मला चक्कर येत आहे महाराज. 
 

उदय –त झ्या बापाच्या ज लमी सते्तचं ितू,हकल्ल्याच्या तटबदंीला तडाड उखडून,ते पहा–ते 
पहा,र्डावर कसा नंर्ा नाच घालतयं ते.पे्रताचं्या राशी त डवीत,त झ्या बापाच्या पाठलार्ासाठी,साऱ्या 
हचतोडला आता ते हपळून मळून काढील. 
 

कमल –महाराज,पाया पडते,पदर पसरते.माझ्या श द्ध पे्रमासाठी तरी माझ्या बाबाना या 
ि ताटकीच्या वावटळीत् नं वाचवा हो.चला,मी आपल्या या बेड्ा तोडून आपल्याला म तत करते.(तसे 
करते.) चला र्डे.आपि दोघेजि बाबाचं्या संरक्षिासाठी जाऊ या. 
 

उदय –या एका र्ोष्टीहशवाय त झ्यासाठी मी वाटेल ते करायला तयार आहे.पि त्या पि त्या 
पापाधमाचा बचाव करायला प्रत्यक्ष परमेश्वर जरी आता अवतरला,तरी त्यालास द्धा या खवळलेल्या 
ि ताचं्या ि ताटकीप ढं आता हातच टेकले पाहहजेत.काळचक्राच्या या त फानी दंर्लीत कमल,त झ्या माझ्या 
पे्रमाची न् प्रािाचंी जरी आह ती पडली तरी बेहत्तर,पि रूपमतीच्या हनरीला हात घालू पहािारा बनबीर 
हबलकूल हजवंत रहाता कामा नये.रहािारच नाही तो. 
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(आत:–हमीराची र्जुना॰– राजवाढ्ाचा हचरा न् हचरा उखडून बनहबरालाह डकून 
काढा.ससेहोलपट करा.) 
 

कमल –काय एैकते मी हे? माझ्या बाबाचंी ससेहोलपट? रािाजी,बाबाचं्या बचावासाठी मी एकटी 
तरी जाऊ का? 
 

उदय –त ला क िी अटकाव केला आहे? ख शाल जा.बनहबराच्या बचावासाठी,त्याच्या कन्येनं 
ख शाला आपली सारी प ण्यायी खची घालावी. 
 

कमल –(स्व.) तकडं आड,हतकडं हवहीर झालंय मला.बापाच्या हजवासाठी धावू,का हजवाच्या 
देवासाठी तथं राहू? (उ॰) महाराज,माझा प्राि या पायाशंी घ टमळत ठेवनू,कमलची न सती क डी हपत्याच्या 
बचावासाठी जात आहे.जाऊ ना मी? जाऊ ना? (उदयहसह तटस्थ.ती जाते.) 
 

(कमला जात असतानाच,समोरून रतताने आंर् न् तलवार माखलेलाहमीर त्वषेाने येतो.) 
 

हमीर – ए छोरी.खडी रहो.थाबं.क ठं आहे तो सैतान बनबीर? 
 

कमल –मला नाही माहीत कोि त मचा सैतान आहे तो.चल हो बाजूला.खबरदार मला अडवशील 
तर.बनबीर हबनबीर मी नाही ओळखत.मी माझ्या वडलाचं्या बचावासाठी चाललेय.चल हो बाजूला.रानवट 
लाण्डरे् मेले.(जाते.) 
 

हमीर –नाईक,या पोरीच्या पाळतीवर एक त कडी रवाना करा,म्हंजे त्या हरामखोराचा हबनचूक 
ठावहठकािा लारे्ल.जा लवकर.... पि रािा उदयहसह क ठं आहे.रािाजी...रािाजी.... 
 

उदय –कोि? हमीर? हा मी तथं आहे. 
 

हमीर –(प्रिाम करतो.) महाराज,श्री एकहलर्जीच्या कृपेनं आहि आपल्या पायाचं्या 
प ण्याईनं,आमची समशरे आतापयंत हबनधोक यशवतं झाली आहे. 
 

उदय –त्याचं सारं श्रेय त म्हा हदल्दार दोस्ताना आहे.माझ्या हात् नं काय झालं? काहीच नाही. 
 

हमीर –महाराजानी असं बोलू नये.हा सारा याच पायाचं्या प ण्याईचा प्रताप. 
 

उदय –रिकंदनाची ध माळी आता कोित्या बाजूला चालली आहे? जयपाळ क ठं आहे? 
 

हमीर –जयपाळनं समशरेची न् धाडसाची आज हशकस्त केली.दहक्षि ब रुजाचा स रंुर् त्यानं 
जातीनं हशलर्ावला.तटबंदीच्या धडाड कोसळिीखालीच तो र्ारद व्हायचा,पि हबजलीसारखा हनसटून 
बचावला.बोल बोलता र्डावरच्या बनहबरी सैन्याच्या छावण्या एकाच हल्ल्यात खतम करून,जयपाळने 
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आता खास राजवाड्ावर मोचा चढवलाय.बालेहकल्ल्यावर महाराजाचं ं प्राचीन सूयांहकत हनशाि 
फडकवनू,आपला शोध करीत मी तकडं आलो. 
 

उदय –बनबीर ठार झाला नाही.तोंवर या हनशािाच ंकाय महत्व हमीर.र्डाखाली उत्तर बाजूला 
परमाराचं्या सैन्याचा तळ येऊन पडला आहे.तो बनहबराच्या मदतीला धावला तर? 
 

हमीर –त्याची नको सरकारला काळजी.परमारानीच आम्हाला तोफाचंी न् दारूर्ोळ्याचंी िरपूर 
मदत हदल्याम ळंच,आजचा म काबला तततया सफाईनं पार पाडता आला.(र् ंडाळून आिलेली तलवार 
नजर करीत.) थोरल्या महाराजाचंी ही आवडती यशवहंत,आपल्या हाती देण्यासाठी जयपाळानं म द्दाम 
पाठवली आहे,हतचा स्वीकार व्हावा. 
 

उदय –(३ वळेा प्रिाम आहि च बंन घेऊन,सपकन् पाते बाहेर काढतो.) आहा.यशवहंत.हदल्ली 
माळव्याच्या चादं ताऱ्याला तब्बल आठरा वळेा नेस्तनाबदू करिाऱ्या संर्राजाची ही यशवहंत.आता माझ्या 
हातात आली आहे.दोस्त हो,चला आता.चोहीकडून हनकराचा हल्ला चढवनू,या महहषास र-मर्भदनीला त्या 
बनबीर रेड्ाच्या रततप्राशनानं ततकी बेहद्द बेताल बनव ू का हहच्या ताण्डव नृत्याच्या 
दिदिाटानं,जर्ातल्या अत्याचारी मनोवृत्तीना कायमची दहशत बसली पाहहजे.बोला श्री एकहलर्जीकी 
जय. 
 

(र्जुना करीत सारे जातात.) 
 

(िेदरलेला किपुाल धापा टाकीत येतो.) 
 

किु –(स्व॰) अरेच्चा,तकडंहह धामधूम..आहि हतकडं? हतकडं पि धामधूमच.दंर्ल आर् न् 
रततपात यानी सारा र्डच खायला उठलाय.आता मी जाऊ क ठं,धाव ूक ठं,लपू क ठं न् छपू तरी क ठं? 
मोका तर मोठा बाका आला.(आत फैरी झडतात.) अरे बापरे.या धडेबाजीनं माझ्या काळजाचा धड हादरून 
हादरून त टिारसा वाटतो.कचाकच कत्तल परवडली,पि ही बदं का तोफाचंी धडाड धोम् धडेबाजी मला 
हबलक ल पसंत नाही.हो.पि माझ्या पसंतीला आता कोि धूप घालिार....अरे बापरे,ही बडंाळीची वावटळ 
तकडंच रेटीत येऊ लार्ली.(आत:– रािा उदयहसहाचा जयजयकार अशा र्जुना.) म्हिजे? बनबीर 
ब वाचंा एळकोट उडाला वाटतं?....आं.बालेहकल्ल्यावर उदयहसहाच ं हनशािस द्धा चढलं? खतम् 
मामला.आली रे आली,ही लर्ट तकडंच आली.आहि सर्ळ्याचं्या प ढं थैमान घालिारा....हा शने्दऱ्या 
सैतान कोि? अरे हा तर जयपाळ.राण्डलेक अखेर बनहबरावरच उलटला आं? आपिहह आता केली 
पाहहजे पर्डीपालट. 
 

(आत:– जय॰–धरा पकडा,बनबीर पक्षाचा सापडेल तो आसामी बेलाशक ठार करीत चला.) 
 

किु –(स्व.) आता माझा पक्ष कोिता? बनहबराचे प रते वाटोळे झाल्याची बातमी नाही.आहि 
उदयहसहाच्या उदयाची तरी हमी कोि देिार? लढाईत क िाच ं पारडं कसं वर खाली होईल,क िी 
सारं्ाव?ं आपि आपलं पार्डं आता नीट सािंाळलं पाहहजं खरं.शीर सलामत तर पर्डी पचास.(बार 
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होतात.) आलाच की हा लोण्ढातकडं.जीव बचावण्यासाठी पार्डी-पालटापूवी जारे्ची थारेपालट केली 
पाहहजे.(पळून जातो.) 
 

(जयपाळ हन सैहनक त्वषेाने येतात.) 
 

र्यपाळ –पकडा,पकडा त्या हरामखोराला.बनहबराच्या प्रत्येक नीच करिीला हाच थेरडा 
हचथाविी देत असे.याचं नरडं दाबल्याहशवाय बनहबराचा पत्ता लार्ायचा नाही. 
 

(हशपायी किुपालाला पकडून आितात.) 
 

र्य –लाळघोट्या थेरड्ा,पळून जातोस काय? 
 

किु –पळून जाि ंहा माझा जन्महसद्ध हक्क आहे.कारि मी म्हातारा आहे.तरिा नाही. 
 

र्य –क ठं आहे त झा पोहषदा बनबीर? काळाचा काळ म्हिून केवढा घमेंड.क ठं बसला आता तोंड 
काळं करून? बोल,जबाब देतोस,का छाटू र्दुन? 
 

किु –बनबीर माझ्या र्दुनीत थोडाच लपून बसला आहे? या धामध मीत माझा मीच 
बेपत्ता.बनहबराचा पत्ता मला काय माहीत? जयपाळ,अरे मी त झ्या बापासारखा अन् माझी अशी हवटंबना? 
 

र्य –चूप रहा बेशरम.पहलते पेटवनू उिा जाळल्याहशवाय तंू खरं सारं्िार नाहीस. 
 

किु –जयपाळ,ए जयपाळ,अरे माझे असे हाल काय रे करतोस? शरि आहे मी.शरि आला 
त्याला मरि देव ूनये,असे शास्त्रात हलहलंय. 
 

र्य –हे शस्त्र आत्ताचे शास्त्र आहे.खरा जबाब देशील तरच हजवाहनशी स टशील. 
 

किु –अरे आपि एका बैठकीतले दोस्त. 
 

र्य –त झ्या दोस्तीची पवा त्या उन्मत्त बनहबराला.आम्हाला नाही.पेटवा रे पहलते...उडवा याची 
पर्डी...(हशपायी तसे करतात.) करा हतचा पहलता आहि पेटवा याला. 
 

किु – (हशपायाना) अरे ए मािसानो,मािसाकडं तरी पहाल का नाही? माझी पर्डी उडवलीत? 
हरकत नाही.शीर सलामत तर पर्ड्ा पन्नास.बनहबराची पर्डी रे्ली तर उदयहसहाची चढवीन 
डोतयावर.आहे काय ततकं त्यात? 
 

र्य –त झ्या बेशरमपिाला काही सीमा आहे का रे थेरड्ा? 
 

किु –अरे बाबा,म्हातारपि हाच म ळी बेशरमपिाचा पक्का दाखला. 
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र्य –बस कर त झी वटवट.बनबीर क ठं आहे ते सारं्,नाहीतर,हो मरिाला तयार. 
 

किु –म्हातारी मािसं मरिाला तयारच असतात जयपाळ.पि....पि हे कन्द रीच ं मरि रे 
कशाला देतोस मला? 
 

र्य –बनबीर रेड्ाचा बळी घेण्यापूवी,त झ्यासारखे लाळघोटे बोकड छाटून साफ केलेच 
पाहहजेत. 
 

किु –मला पाढंरी दाढी असली म्हिून मी बोकड काय रे जयपाळ? 
 

र्य –बदमाषाप्रमाि ंमरायच ंनसेल,तर हो सामन्याला तयार सोडा रे याला.उपस त झी तलवार. 
 

किु –तलवार उपसू? कशाला? अरे बाबा,ही माझी शोिेची तलवार आहे.चार हपढ्ात 
एकदास द्धा च कून कहध बाहेर काढली नाही.म्यानात पातं आहे का न सी मूठच बसवली आहे,क िाला 
माहीत? 
 

र्य –क्षहत्रय म्हिवतोस आहि.... 
 

किु –म्हिायला काय? हवा तो ल ं र्ास ंर्ा क्षत्रीय म्हिून हमरवतो,पि क्षहत्रयाच ं कमु थोडंच 
साधिार त्याला? 
 

र्य –त झ्यापाशी तलवार नसेल,तर ही घे.(हशपायाची तलवार देतो.) 
 

किु –छेछे छेछे.हे पाप मला कशाला? मी आहे श्रीकृष्ट्िाच्या घाटिीचा.न धरी शस्त्र करीं मी... 
 

र्य –मर् काय? र्ोष्टी सारें्न य क्ततच्या चार,एवढीच अक्कल. 
 

किु –वहकलाच ंिाण्डवल एवढंच. 
 

र्य –माि सकीला म कलेल्या हक्रयानष्ट कोल् ा,रािी रूपमहत त ला म लीसारखी.एका वळेची 
त झी चक्रवर्भतनी स्वाहमनी.हतच्यावर बलात्कार करण्याचा सल्ला बनहबराला,म्हाताऱ्या ड करा तंूच हदलास 
ना? 
 

किु –मी हदला? जयपाळ,अरे काय तोंड आहे म्हिून हव े ते बोलतोस? उन्मत्त सत्ताधाऱ्याना 
असल्या पापी र्ोष्टी काय स चवाव्या लार्तात? मी फतत बनहबराच्या हो ला हो ठोकीत होतो.वारा वाहील 
तशी हशडं फडफडवनूच समथांना नेहमी प्रसन्न ठेवण्यातच राजहनष्ठेचा धमु असतो. 
 

र्य –आर् लाव त झ्या राजहनष्ठेच्या धमाला.नराधमा,हचतोडच्या चार हरयासतींचे तंू कोळसे 
केलेस.पोट जाळण्यासाठी,हव्या त्या जबरदस्ताची पायताि ंडोईवर नाचवनू,देश धमावर हनखारे ठेवलेस. 
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किु –घे बाबा.हव ंते बोलून घे.काळ हफरला का नारं्राचा फाळ पि हफरतो. 
 

र्य –(हशपायाना) जा.या देशद्रोही क तरड्ाला सध्या काटेरी हपजऱ्यात कोंडून ठेवा. 
 

किु –एएए जयपाळ,अरे मला तलवारीनं छाटून टाक,पि काटेरी हपजरा दाखव ू नकोस 
रे.माझ्या पाढंऱ्या केसाचंी तरी त ला दया येऊ दे रे. 
 

र्य –त झ्या अन्नदात्या बनहबराला मार आता हाका.तो त झा राजा,न् तंू त्याचा राजहनष्ठ 
ख षमस्कऱ्या. 
 

किु –अरे बाबा,मला बनबीरच काय चाटायचा आहे? मी आपला समथाचा श्वान.कालपयुन्त 
हदला सर्ळ्यानी मान,आज सापडली त झ्या हातातं माझी मान.कालपयुन्त बनबीर जबरदस्त होता.त्याचा 
जयजयकार केला.आज उदयहसह जबरदस्त.त्याचा जयजयकार करीन.आत्ता करतो.रािा उदयहसहकी 
जय. 
 
(आत:–रािा उदयहसहकी जय.हमीर॰– तो पहा,हरामखोर बनबीर,उत्तरेकडच्या ब रुजावर सैन्याची 
जमवाजमव करीत आहे.चला,एकदम हतकडे मोचा हफरवा.) 
 

र्य –(हशपायाना) जा याला काटेरी हपजऱ्यात डाबंनू,एकदम उत्तर ब रुजाच्या हल्ल्यात सामील 
व्हा.(आत हशरे् वाजवतात.) (जातो.) 
 

किु –(हशपायी नेत असताना) आहलया िोर्ासी असाव ेसादर. 
 

(सवु जातात.) 
... ... ... ... 

 
(हनराशनेे संतापलेला बनबीर येतो.) 

 
बनबीर –हनमकहराम,एकजात सारी द हनया हनमकहराम.हजकडे नजर टाकावी हतकडे 

हवश्वासघात... घरिेद... हफत री.ठीक आहे.माझे सैहनक हफतवले काय? ठीक आहे.जा.असल्या िाडोत्री 
हशप रड्ाचं्या पाठबळावर माझा राजहकरीट सावरून धरण्याची माझी म ळीच तच्छा नाही.मनर्टाच्या 
मर्द रानं हमळहवलेली माझी राज्यसत्ता,त्याच मनर्टाच्या महशूर मदाईवर,मरिाने मला हमठी 
मारीतोंवर,मी खालसा होऊ देिार नाही.सारी द हनयाच हजथं मरिासाठी आलेली,हतथं,तब्बल सहा वषे 
उिा हहन्द स्थान धाकाच्या टाचेखाली ठेचून ठेविारा हा काळाचा काळ बनबीर,प्रहतस्पध्यांच्या प्रचडं सेना-
सार्राशी प्रहतकाराची म सण्डी मारताना,रसातळाला रे्ला तर त्यात आियु करण्यासारखं आहेच काय 
म ळी? माझ्या सते्तच्या मदानंच,सैहनकानंा हन नार्हरकानंा महदरा प्राशनाची हशफारस केल्याम ळेच,या 
काळतोंड्ा कटबाजाचं्या कारवाईची कराल करवाल माझ्या नरड्ाला हिडली.महदरा.... दारू.... 
अवदसे,त झ्या मोहक बहहरंर्ाला न् रुचकर घ टतयाला िाळून आजन्म मी त झा सत्कार केला.ज र्ाऱ्याच्या 
माथेहफरूपिा प्रमािं,मी त झा अंहकत झालो.त झ्या प्राशनाच्या बेर् मान ध ंदीनं बेहोष होऊन,रिारं्िावर 
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माझ्या समशरेीच ंपािी आजवर हबनचूक चमकल्याम ळे,राजकारिाची यशवन्ती म्हिून मी त झी हनस्सीम 
िक्तत केली.पि अखेर....मोहक चमकीच्या दाहक कवटाळिी,वैिवाच्या हशखरावर माझं अखेरच ंपाऊल 
पडण्याच्या ऐन क्षिाला केवढा तंू माझा कडेलोट केलास? ठीक आहे.राजकारिी धोरिाचा डाव दारूच्या 
घोटानं ह कवला.बाजू अंर्ावर आली.आता माघार? जान रे्ली तरी क छ परवा नही.जळत्या सते्तच्या 
डोम्बाळ्यात मेरू पवुतासारखा ताठ उिा राहून,माझ्या हसहासनाची न् राजदण्डाची राखरारं्ोळीउघड्ा 
डोळ्यानंी पाहीन,पि काळाचा काळ म्हिून दशहद!िार् दिािून सोडिाऱ्या बनहबराच्या छातीच्या 
कोट,राज्यक्रातंीच्या धरिीकंपात रेसिर हादरला,असल्या बदलौकीकाचा बखरीतला च टप टता 
उल्लेखस द्धा या बनबीर बहाद्दराला परवडिार नाही. 
 

(आत:–रािा उदयहसहाचा जयजयकार,या र्जुना.) 
 

(सैहनकासंह जयपाळ येतो.) 
 

र्यपाळ –याच बाजूनं तो हरामखोर पळाला. 
 

बनबीर –कोि? जयपाळ? हवश्वासघाततया,सापडलास शवेटी माझ्या तडातयात हरामखोरा. 
 

र्य –कोि हरामखोर? बनबीर हरामखोर,ख नी,दर्ाबाज.क िाला सारं्तोस हरामखोरीची 
प रािं? 
 

बन –उलट्या काळजाच्या वटवाघळा,माझं अन्न खाऊन माझ्यावर उलटलास? 
 

र्य –क िाच ं अन्न? त झ्या बापाचं? बदं कर चोरा त झी ही घमेंडखोर दमधाटी.हचतोडच्या 
हमठाला हबनचूक जार्लेला जयपाळ,हा पहा,त झ्या तोंडावर त झा हधःकार करीत आहे.चल हो सामन्याला 
तयार. 
 

बन –त झ्याशी सामना? बनहबराशी सामन्याची मर्रूर िाषा करण्यापूवी हचलटा त झ्या 
नालायकीचा हवचार कर.माझ्या ह जऱ्याची ज्याला खेटरानी त डवावा,त्याला माझ्या सामन्याचा मान? चल 
हट् क तरड्ा. 
 

र्य –त झे दरबारी,ह जरे हन ख षामत्ये....त झ्या प ढच्या तैनातीसाठी केव्हाच झाले रवाना 
नरकाला.बालेहकल्ल्यावर फडफडिाऱ्या त्या केशहरया हनशािावर नजर टाक. 
 

बन – त्या हदडदमडीच्या फडतयाचा हदमाख त ला.असली रंर्ीबेरंर्ी फडकी 
फडफडवनू,राज्यप्राप्तीचे म काबले फडशा पडते,तर र्ावोर्ावचे परीट हन रंर्ारी घरोघर हदल्लीची पातशाही 
हनमाि करते.दर्डमातीच्या ब रुजावर झेण्डे नाचविाऱ्या नामदांनो,बनहबराच्या छातीचा कोट 
फ टेपयुन्त,मेवाडच्या मातीच्या किावर सत्ता सारं्ायची कृतान्त काळाची छाती नाही,तर त म्हा माकडाना रे 
कोि हवचारतो? 
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(आत:–रािा उदयहसहाचा जयजयकार.) 
 

र्य –बनबीर,त झ्या काळाची ही काळर्जुना नीट ऐक.त झ्या अर्हित पापानंी उठवलेल्या 
हपशाच्चाचं्या या वावटळीत,क त्र्याच्या मोतानं मरण्यापेक्षा,उदयहसहाच्या फाटतया पायतिाच्या हकमतीच्या 
या त्याच्या सेवकाच्या हातूनं,धारातीथी मरिाच ंप ण्य तरी पदरात पाडून घे. 
 

बन –असल्या ितू वतेाळ हपशाच्चाचं्या वावटळी पैजाराखाली ठेवायला हा बनबीर खडा तयार 
आहे.(आत:–रािा उदयहसहाचा जयजयकार.) 
 

बन –(त च्छतेने खोखो हासत) माझ्या ह कमाने र्दुनछाट झालेल्या त्या पोरट्याचा जयजयकार? 
(हबकट हास्याचा खोकाट करतो.) 
 

(हमीर सैहनकासंह येऊन बनहबराला र्राडा घालतो.जयजयकार.) 
 

बन –क ठंय त मचा उदयहसह,तर त्याचा एवढा मोठा जयजयकार करता? भ्रहमष्ट 
माकडानं,माझ्या ह कमानं र्दुनछाट होऊन तो केव्हाच झाला नरकाच्या वाटेला रवाना.(हवकट हास्य.) 
 

(उदयहसह येतो.) 
 

उदय –उदयहसह र्दुनछाट? उदयहसह र्दुनछाट झाला,तर बनहबराची र्दुनछाट कत्तल कोि 
करिार? 
 

बन –(आपादमस्तक न्याहाळीत.) आस्सं.ठीक.अखेर तरी तंू माझ्या सामन्याला आलास. 
 

उदय –हवक्रमाहजताच्या ख नाचा सूड त्याच्या प त्रानंच घेतला पाहहजे.उघडउघड सामना मदानं 
द्यावा हन त झ्यासारख्या िेकड पापाधम घ बडानी मारेकऱ्याच्या नथिीतूनं तीर मारावा. 
 

बन –तोंडच्या वल्र्ना आता बदं कर. 
 

उदय –ठीक.चल हो सामन्याला तयार.आजवरच्या सते्तच्या न् सामथ्याच्या वल्र्ना नीट कसाला 
लावनू घे.हा घे पहहला म जरा. 
 

बन –तंू एकटा माझ्याशी लढिार,का या सर्ळ्या माकडाना घेवनू सामना देिार? दोनीही 
र्ोष्टींना माझी तयारी आहे. 
 

उदय –त झ्यासारख्या हचलटाला हचरडायला हे सैहनक कशाला? चला,व्हा रे बाजूला.(सैहनक 
दूर होतात.) बनवीर,सैतानी सते्तचा सत्यानाश होऊन,न्यायी परमेश्वराचा अंमला आता चालू झाला आहे. 
 

बन –जहान्नम्मे र्या परमेसर.ही घे माझी उलट सलामी. 
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(जयपाळ,हमीर,सैहनक,श्री एकहलरे्श्वरकी जय र्जुना करतात.) 
 

(बनबीर आहि उदयहसह याचंी ढाल तलवारीची लढत.जयजयकाराच्या र्जुना.रिवाद्याचंा 
कडकडाट.एकमेकाचें सफाईदार हात पाहून,वाहवा,शाब्बास,जीते रहो पठे्ठ,असे बन॰ आहि उदय॰ 
एकमेकाना म्हितात.दोघेही अवसानाने लढत असताना –) 
 

उदय –बनबीर, देख ले.उदयहसहकी आखरी करामात.(वार हजव्हारी लार्ून बनबीर खाली 
कोसळतो.) 
 

बन –हा....आखरी करामात का....री....र्....र.(हनिळ पडतो.) 
 

उदय –(त्याला तपासून) (म जरा करतो.) खलास.दोस्तहो,अत्याचारी ज लूमशाहीच ं उच्चाटन 
होऊन,मेवाडचा उध्दार झाला.जा.एकदम लढाईच्या तहक बीची नौबद ठोका.र्डावर हठकहठकािी होळ्या 
पेटवनू,हचतोड स्वतंत्र झाल्याचा डंका मेवाडवर जाहीर करा. 
 

सवुर्ि –हचतोडेश्वर रािा उदयहसहाचा जयजयकार. 
 

बन –(सावध होवनू उठण्याची धडपड करतो.) माझा द स्मन् हचतोडेश्वर? 
 

सवुर्ि –अरेच्चा,हा साप अजून हजवतं आहे. 
 

बनबीर –(कण्हत वळवळत) नाही नाही... माझा प्राि जाईतोंवर हचतोडचा अहधपती हा बनबीर 
आहे. 
 

उदय –(त्याच्या छातीवर पाय देवनू) राक्षसा,त ला अजूनहह लढायची ख मख म आहे? 
 

बन –बेषक्.तयों नहह? बचेंरे् तो औरहि लढेंरे्. 
 

उदय –मरिाच्या दारात पाऊल ठेविाऱ्या पामरा,मारताना तरी पिाताप कर.... पहतत पावन 
परमेश्वर त झ्या पातकाचंी क्षमा करील. 
 

बन –पिात्ताप? पिात्ताप नामदांनी करावा.नाही,नाही,द समन् उदयहसह,दे दे माझी तलवार दे 
परत.अन् रहा सामन्याला उिा.पि तलवार कशाला? (कमरेचा खंजीर काढतो.) त झ्या रततानं 
माखलेल्या हातानी रूपमतीची हनरी हासडल्याहशवाय.... 
 

उदय –(खंजीर हहसकावनू त्याच्या छातीत ख पसतो.) हा घे रूपमतीच्या हनरीचा हासडा. 
 

बनबीर –(बनबीर हझदाबाद....बनबीर हझदाबा.... द..(मरतो.) 
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र्यपाळ –द ष्टाचं ं मरि त्याचं्या द ष्टपिाच्या हत्यारातच असतं म्हितात ते काही खोटं 
नाही.यशवतंीच्या हातूनं मदाच ंमरि पत्करण्यापेक्षा,या नराधमाचं मरि त्याच्या त्या ख नी खंहजरातच होतं. 
 

उदय –(दोस्तहो,त मच्या सर्ळ्याचं्या श्रमाच ंआज साथुक झालं. 
 

हमीर –ही सर्ळी प्रिचू्या पायाचंी प ण्यायी. 
 

र्यपाळ –रािाजींची प्रहतज्ञा यशवतं झाली....पि हे काय? महाराज,आपि असे एकाकी हखन्न 
का?ं 
 

उदय –दोस्तहो,बनहबराला ठार मारून मी माझी प्रहतज्ञा प री केली खरी,पि– 
 

सवुर्ि –पि काय? 
 

उदय –हनदान कमलदेवीसाठी तरी आजचा हा प्रसंर्..... 
 

(शोकाक ल कमलादेवी येते.) 
 

कमलदेवी –टाळता आला असता....तर नसतो काहो बरं झालं.(बनहबराच्या पे्रताला 
कवटाळीत) बाबा बाबा,आता या अफाट जर्ात या अिार्ी कमलला क िाचा हो आधार न् आसरा. 
 

र्य –(हतला सावरीत) राजकन्ये,हे िहवतव्य ठरलेलंच होतं,हतथं क िाचा काय तलाज? 
सत्ताधाऱ्याचंी ज लूम जबरदस्ती कडेलोटाला रे्ली का त्याचंी कण्ठस्नानाने अशीच अखेर करावी 
लार्ते.देवीनी हपतृपे्रमाची मात्र कमाल हशकस्त केली.पोटची पोर क िावर ततकी िक्तत करिार 
नाही.देवीनी िहवष्ट्याची काळजी करू नये. 
 

कमल –(उदयला) हवजयी महाराज,मी आपली र् लाम बहटक बनले.अखेर आपिच आपला 
बोल खरा केलात ना? आता कशाला हे अश्रू न् आसवे? 
 

र्य –देवी,बनबीर आपला काही जन्मदाता हपता नव्हता. 
 

कमल –बाप-लेखाच्या हन मायलेकीच्या पे्रमासाठी जन्माची प ण्यायी लार्तेच,असा काही हनयम 
नाही.माझे बाबा हकहत्त पे्रमळ होते.एका शब्दानं त्यानी कहध मला द खवलं नाही,का माझा शब्द खाली पडू 
हदला नाही. 
 

उदय –कमलदेवी बनहबराची राजकन्या नव्हेच तर? 
 

कमल –खरंच.िलत्याच तरुिीला पे्रमाच ं आश्वासन देवनू,महाराज,आपि आपल्या 
क लवंतपिाला कलंक लावलात. 
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र्य –(हचतोडाहधपतीकडून अशी चूक कधीच झालेली नाही.कमलादेवी,त झा जन्मदाता 
हपता...हा पहा....पराक्रमी हमीर तथंच आहे. 
 

कमल –लढाईच्या धामध मीत बायको म लीला नहशबाच्या वाऱ्यावर झ र्ारून त्या ध माळीत जो 
र्डप झाला,त्याला काय बाप म्हिायचं? माझे बाबा बनबीरच.बाबा.... 
 

र्य –कमल,त झ्या पे्रमानंच हचतोडला आज हा िा!याचा हदवस हदसला.तंू आपल्या पे्रमानंच नाही 
का महारािी मातोश्रींचा बहंदवास स खाचा केलास? हहमराने–त झ्या हपत्याने–घरादाराचा मोह 
सोडून,वनवास पत्करला नसता,आहि रािाजींच्या पाठीवर सावलीसारखा रानोमाळ िटकला नसता,तर 
हचतोडला उदयहसहाचे दशनु तरी झाले असते काय? आहि तंू तर राजक माराला आजच्या एकाच रात्रीत 
या काळाच्या जबड्ातूनं दोनदा प्रािदान हदलंस. 
 

कमल –हवजयी महाराज,बनहबराच्या छातीचा ठाव घेिारा तो खंजीर क्षििर माझ्या हाती द्याल 
काय? 
 

र्य –त झ्या हाती नाही.माझ्या हाती.महाराज,आिा पाहू तो खंजीर तकड. (घेतो.) वडेे पोरी,तंू 
तर आम्हा सर्ळ्याचंी यशवन्ती.त ला पाहहलं म्हंजे आम्हा सर्ळ्यानंा पन्नाची आठवि होते.तंूच जर 
राजक मारावार आपल्या पे्रमाची ढाल आढवी धरली नसतीस,तर आजचा हा हचतोड-म ततीचा हदवस 
उर्वलाच नसता.चल.पूस ती आसवं. ...रािाजी,या असे प ढे....कमलदेवी.तंू पि ये.महारािी 
रूपमतीच्या आजे्ञप्रमािे,या खंहजराला माखलेला बनहबराच्या रतताचा हटळा मी त मच्या दोघाचं्या कपाळी 
लावनू,मेवाडाधीश्वर महाराज हन महारािी म्हिून आपला हाच राज्याहिषेक करीत आहे. 
 

(सर्ळीकडून र्जुना:–हचतोडेश्वर रािा उदयहसहाचा जयजयकार,हचतोडसम्राज्ञी कमलदेवीचा 
जयजयकार.हशरे्,त ताऱ्या,नौबादी वाजवतात.) 
 

हमीर –हा पहा सूयुनारायि उदयाचलावर आला. 
 

उदय –उर्वत्या सूयुनारायिाची आजच्या राज्यक्रातंीवर अखंड प्रकाशाची कृपा असो. 
 

(जयजयकारात नाटकाची समाप्ती.) 
 

॰॰॰ ॰॰॰ ॰॰॰ 
ता.२७ ज लई १९५३. 

 
अंक पाचवा समाप्ि. 
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खरा ब्रामहि 
 
 
 
 
 

नवी सुधारलेली रंगावृणत्त. 
[सन १९४६] 

 
 
 
 
 
 

–लेखक– 
केशव सीिाराम ठाकरे. 

[प्रबोधनकार] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

महाराष्ट्र गं्रथ भांडार,मंुबई ४ 
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अलप णनवेदन 
 

खरा ब्रामहि नाहटकेला प्रस्तावनेची हकवा जाहहरातीची आता काही जरूरच उरलेली 
नाही.महाराष्ट्राच्या सामाहजक जीवनाच्या तहतहासात या नाहटकेने हनमाि केलेला खळबळीचा एक 
छोटेखानी अध्याय सवुश्र त हन सवुपहरहचतच आहे. 
 

श्रीय त नन्द  खोटे याचं्या रेणडयो स्टासु नाट्यसंघाने ता.१२ एहप्रल १९३३ ब धवारी रात्री १॰ 
वाजता,म ंबई येथील बॉम्बे हथयेटरात,या नाहटकेचा पहहला आहि लार्ोपाठ दररोज ७५ प्रयोग केले.प ढे 
प िे,सारं्ली,कोल्हापूर,रत्नाहर्री वरै्रे महाराष्ट्रातल्या अनेक हठकािी रेहडयो स्टासुनी या नाहटकेचे ५॰ 
च्यावर प्रयोर् केले.हशवाय,र्ावोर्ाव अनेक हौशी नटसंघ रे्ली १२ वष ेसालोसाल हकतीतरी प्रयोर् अखंड 
करीतच असतात. 
 

प स्तकाची पहहली पाचहजारी आवृहत्त आता हमळेनाशी झाल्याम ळे,ही द सरी रंगावृणत्त छापली 
आहे.रंर्िमूीवर प्रत्यक्ष प्रयोर् करताना या रंर्ावृत्तीचा यो!य तो उपयोर् व्हावा,अशी आता माडंिी केली 
आहे. 
 

नर्भतकेच्या पात्राची प ष्ट्कळानंा अडचि पडते.म्हिून हहरकिीच्या प्रवेशाऐवजी,रंर्िमूीवर वठवनू 
पाहहलेले दोन बदलीप्रवशे प रवहि िार्ात म द्दाम छापले आहेत.र्ावबा हन एकनाथ या पात्राना दोन तीन 
नवीन पदे घातली आहेत.केवळ र्द्यातच नाट्यप्रयोर् करिारानी पदे र्ाळली तरी रसहानी कोठेही होिार 
नाही,असा अन िव घेतलेला आहे. 
 

माझे स्नेही श्रीयुि नन्दु खोटे यानंी न कतीच आपल्या रेहडयो स्टासु नाट्यसंघाची प नघुटना केली 
आहि महाराष्ट्र गं्रथ–िाण्डाराचे मालक श्रीयुि शंकर वामन कुळकिी यानंी श द्ध आप लकीच्या िावनेने 
प्रकाशनाचे कायु पत्करले,म्हिूनच ही रंर्ावृहत्त रहसकाचं्या हाती द्यायचा मला योर् लािला. 
 
जोशी हबक्ल्डंर्, 
रानडे रोड एतसटेन्शन 
म ंबई नं. २८ 
रामनवमी ता. १॰ एहप्रल १९४६ 

नाट्यरहसकाचंा कृपाकाकं्षी 
केशव सीिाराम ठाकरे. 

 
या नाहटकेसंबंधी सवु प्रकारचे हक्क माझ्या स्वाधीन आहेत.प्रयोर् करण्यापूवी नाट्यसंघानी माझी 

लेखी परवानर्ी हमळहविे अर्त्याचे आहे. 
 

–के. सी.ठाकरे 
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खरा ब्रामहि नाणटका. 
–✰ ✰ ✧ ✰ ✰ – 

 
अंक १ ला] [प्रवेश १ ला 
 

[पैठि शहरातील श्रीराम–मक्न्दरात रामनवमीचा उत्सव.स्त्रीप रुष व म ले देवळात जात 
आहेत.बाहेर महाद्वारावर हवठू महार व त्याची तरूि हवधवा सून सीता उिी आहेत.आत नान्दी चालू आहे.] 
 

नान्दी.(रार्–हपल ,ताल–हत्रताल.) 
उधणळ गुलाल यशाचा॥खुलणवणश । 
र्नमना सिि नवरस–शसचशन॥उधणळ.॥धृ॥ 
मानव–िनुच्या रंगभ वरीं । 
हृदयाचे नव पडदे णविरी । 
रंगवुनी त्या णवणवध णवकारीं । 
सुत्रधार आत्मा नवलाचा । उधणळ.॥१ ॥ 
िुडणव णवषम कलपना । बुडणव णवफल र्लपना । 
फुलणव सदय भावना । खुलणव रणसक सन्मना॥ 
स्फुरणवि ममिा । पसणरि समिा । 
रमाकान्ि सेवक रणसकांचा । उधणळ.॥२ ॥ 

 
[नान्दी प री होताच राम–मक्न्दरात बार होतात,“हत्रलोक प्रहतपालक श्रीरामचन्द्रजीकी जय” असा 

हत्रवार जयघोष होतो.र् लाल उधळला जातो.टाळ्याचंा कडकडाट.] 
 

णवठ :सीताबाय,पोरी,श्रीरामरायाचा जन्म झाला बरं.(देवळाला नमस्कार करतो.) 
 

सीिा:(नमस्कार करते.) मामाजी,आज हकत्ती हकत्ती य र्ं लोटलीं कोि जािं,दरसाऽल देवाच्या 
रामनवमीचा उत्सव होतो.पि दर खेपेला वाटतं,आजच–आत्ताच–रामराय जन्माला आले.असं काहो 
वाटतं आपल्याला,मामाजी? 
 

णवठ :म ली,ज्याचंा आत्माराम जार्ा आहे,त्यानाच असं वाटतं बरं.ज्याचंा आत्माराम हनजला 
आहे,त्यानंा हदवसा अन्धार हन चालती बोलती हजती मािसं दर्डधोन्डे वाटतात. [दूर पाहून] अशी बाजूला 
उिी राहा.ब्राम्हि देवळात जात आहेत.त्याचं्यावर आपली सावली पडेल. 
 

सीिा:सावली? सावली तर आपल्या पायाखालीं,अन् त्याचं्यावर क ठून पडिार मामाजी? 
 

[िडाक्!न बोजवारे र्ीता प टप टत प्र.क.] 
 

भडाब्ग्न:(स्व.) यदन्येषा ं हहतं न स्यात् आत्मनःकमु पौरुषम् । अपत्रपेत वा येत न तत्क यात 
कथंचन॥(उ.) अरेच्चा हा महारडा! हशवशील.दूर हो.राण्डलेकानीं अर्दी ताळ सोडला.[पंचपात्रातंले पािी 
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हशम्पडीत] रामाय रामिद्राय रामचदं्राय वधेसे । रघ नाथाय नाथाय–स ळावर चढवले पाहहजेत 
राण्डेच्याना.(चरफडत जाऊं लार्तो,तोच सीता नजरेला पडते.हतला पाहून स्व.) ही कोि? उत्फ ल्ल–
कमल–वदन,हबम्बोष्टी,क ं जर–र्ण्ड–स्थळ हनतम्बी,सरोज–नयना! वा!याच ंनावं पात्र! नाहीतर आमची! 
वक्रत ण्ड महाकाय–रघ नाथाय नाथाय सीतापतयेनमः(जातो.) 
 

[चव्हाटे शास्त्री प टप टत प्र.क.] 
 

चव्हाटे:(स्व.) प नरहप जननं प नरहप मरिं । प नरहप जननी–जठरे शयनम्॥(उ.) आं! अरे ए 
धेडा,डोळे आहेत का फ टले? आमचा जाण्यायेण्याचा रस्ता.बटकीच्या,पायरीला अर्दीं खेटून उिा 
आहेस.लाज नाही वाटत.चल हो दूर.(पािी हशम्पडतो.) िजर्ोहवदम् िजर्ोपालम् मूढमते.हा सर्ळा त्या 
एतयाचा पाजीपिा! र्ाढवान् सर्ळा महारवाडा डोतयावर घेतलाय्.(सीतेकडे लक्ष्य जाताच स्व.) यंवरे 
यंव! वलेाण्टीनं र्ोलाण्टी खाल्ली,नाहीतर महारीि होण्याऐवजी महारािी होण्याच्या लायकीच ंपात्र.(उ.) 
ही कोि रे हवठ्या? 
 

णवठ :जोहार मायबाप.ही दौलताबादच्या रंर्नाक स िेदाराची म लर्ी हन माझी सून सीता,मायबाप. 
 

चव्हाटे:त झी सून? म्हिजे परवा परनाळ्याच्या लढाईत पडलेल्या त्या त झ्या रामजी पोराची 
बायको वाटतं.? 
 

णवठ :होय जी मायबाप. 
 

चव्हाटे:(स्व.) र्ारर्ोटीच्या पोटी हहरकिीच म्हिायची! िज र्ोहवद िज र्ोपालं मूढमते.(जातो.) 
 

सीिा:मामाजी,हे येिारे जािारे लोक असे काय हो माझ्याकडं रोखून रोखून पाहाताहेत? 
 

णवठ :त्यानंा डोळे आहेत खरे,पि सारं जर् त्यानंा उलटं हदसतं.म्हिून ते असे रोखून पाहातात. 
 

सीिा:असं होय? 
 

णवठ :म ली,तू आता घरी जा.नीट जपून जा बरं.प्रसाद घेऊन आलोच मी पाठोपाठ. मर् आपि 
दोघेजि उपास सोडू हं.जा. 
 

सीिा:लवकर या हं अर्दी.(जाते.) 
 

[आंत सारंर् रार्ाचे सूर घ मू लार्तात व “बाळा जोजोरे क लि षिा । दशरथ–नन्दना”हा पाळिा 
र्ातात.] 
 

णवठ :(स्व॰) देवाला पाळण्यात घातला.िा!याचे ितत रामरायाला पाळण्यात घालून त्याला झोके 
देत आहेत. बाळा जोजोरे ! देवा रामराया,त झ्या पाळण्याला झोका देण्याच ंतर राहहलंच,पि िा!यवन्तानी 
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हदलेले झोके,डोळे िरुन पाहाण्याचं िा!यस द्धा ं आम्हा महारा मारं्ाचं्या कपाळी नसावं ना?– त झ्या 
दशनुाला आमचा जन्म आडवा यावा? देवा,तू हनर् िु,हनराकार,हीन दीन द बळ्याचं्या उद्धारासाठीं सर् ि 
साकार झालास,तरीस द्धात झं सावळं ढवळं रूप आम्हा अिा!याचं्या डोळ्याआड केलंस? 
िर्वतंा,िा!यवन्तानी दर्डधोड्ाचं्या देवळात त ला दडवनू ठेवला; पि रामा,आम्हा दीनद बळ्याचं्या 
हदलाच्या देवळात तर तू आहेसना![प न्हा पाळण्याचे थोडेसे स्पष्ट शब्द,नंतर न सता तंत वाद्याचा कोमल 
ध्वहन.हवठू त्या स रावर डोळे हमटून ताल धरतो. 
 

[िम्पकराव िोजने व म्हादबा पाटील प्र.क्र.] 
 

भमपकराव:(हवठूला पाहून) म्हादबा पाटील,याच ं नाव िक्तत बरं.वाहवा! िाताला चोपडलेल्या 
केशरी रंर्ाप्रमािं, हा रामितत िक्ततरंर्ात अर्दी एकतान रंर्ला आहे. 
 

महादबा:माळकरी हदसताया.व्हय.हायेच की त्येच्या र्ळ्यामक्न्द अशी त ळशीची माळ.माळकरी 
म्हजी आमचा सर्ा बरका िम्पकराव.मर् काय हब िेदिाव न्हाय.जात न्हाय न् पात न्हाय.हनवरतीच्या 
!यान्बा दे्यवान् आमा र्ोरर्हरबाचं्या र्ळ्यामन्दी ही त ळशीची माळ,हातामन्दी िजनाचा टाळ,अन् पायामन्दी 
चाळ आडकवनूशान लत उपकार केलाया,पर्ा,लत उपकार केलाया. 
 

भमपक:ज्ञानेश्वरानी िार्वत धमाचा पाया रचून,ब्राम्हिेतर र्ोरर्रीब जनतेला मोक्षाचा एक नवीन 
दरवाजा उघडला.म्हादबा पाटील,पूवी आम्ही ब्राम्हि मराठ्यानास द्धा हशवत नव्हतो,मर् पािी हपण्याची 
र्ोष्ट कशाला? पि आता आम्ही ख शाल त मच्या ओटीवर बसून पान तम्बाखू फाकतोच हक नाही? ही 
स धारिा ज्ञानोबानी केली.फार थोर प रुष! प रा अन्तज्ञानी! 
 

महादबा:अक्षी बराबर.बामनाचा बोल,कोन करनार त्येच ं मोल! !येनबा दे्यवान् मराठी बोलीमन्दी 
घेिेसरी ल्हेऊनशान् उभ्या मराठ देशावर माळकऱ्याचंा मेळा मस्त हपकावला पघा–लत मस्त.जतड पघाल 
ततड माळ न टाळ–टाळ न माळ.पण्डरीच्या तण्ट बाचा नामघोस सताड र्ंरे्वानी वाहताया.नामाचा मळाच 
हपकवला जन .जवारीच्या मळ्यात जसी उमाप कनसं ड लत्यात,तशी या नामाच्या बाजारामन्दी मस्त मािसं 
कनसापरमान अशी ड लत्यात,ख लत्यात अन् तानिकू हब ि लत्यात. 
 

[आतील तंत वादन बदं होते.] 
 

णवठ :(डोळे हमटून स्व.) क ळिषूिा,दशरथनन्दना,रामा! या अिार्ी हवठ्याचा क ळिषूि राम–
माझा बचडा रामजी – बाळा,आता क ठं रे त ला पाहू.माझ्या हदलाच्या हशलेदारा!– धमासाठीं,देशासाठीं 
देवा ऽऽ,त झ्या देवळाच्या दौलतीसाठीं महहना झाला – पनाळ्याच्या वढे्ात पडला.पाळिा 
हालतोय,हालतोय रामाचा पाळिा.रामा – हवठ्याच्या पोटच्या र्ोळ्या,माझ्या काळजाचा पाळिा असाच 
कारे जन्मिर हालत राहिार! 
 

[‘रघ पहत राघव राजाराम’ िजन आंत र्ायले जाते.हवठू ताल धरतो.] 
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भमपक:म्हादबा,च रम्याच्या लाडवासाठी किकेचे रोठ जसे कंबर मोडमोडून क टतात,तसा हा 
रामितत,िततीच्या उमाळ्यानं एकसारखा टाळ क टीत आहे.र्रम र्रम हजलब्याचंी वटेाळी पतंतीत 
वाढताना ठसकेदार वाढिारिीच्या नाजूक बोटावरून पाकाचे पाट जसे हटबकतात– 
 

[र्ावबा प्र.क.] 
 

गावबा:आन् आपल्या बोटाऐवजी हतचीच बोटं हात धरून च खावीशी वाटतात. 
 

भमपक:तसे याचे डोळे,र्ावबा,िक्ततरसानं सारखे पाझरत आहेत. 
 

गावबा:थरकत घोडा,िडकत हनशान,अठरा बरनके राज महाराज. 
 

भमपक:खरोखर,आपल्या धमासारखा धमु जर्ाच्या पाठीवर एकस द्धा नाही. 
 

गावबा:त मच्या पोटातंच धमु बसल्यावर जर्ाच्या पाठीवर तो कसा हदसिार? थरकत 
घोडा,िडकत हनशाि. 
 

भमपक:राज्यकते म सलमान,म्हिून त्याचं्या तस्लामी धमाच्या बढाया फार.पि आमच्या धमातली 
मौज र्ोडी अन् लज्जत त्यात नाही. 
 

महादबा:वातच प न न्हाई पघा. 
 

गावबा:येईल क ठून? थरकत घोडा,िडकत हनशाि.ज्या धमांत शणे्डी नाही,जानवं नाही,शिे 
र्ोम त्र नाही,बहहष्ट्कार नाही,प्रायःहित नाही,हवटाळ नाही,िजन नाही. 
 

भमपक:ब्राम्हि–िोजन नाही. 
 

गावबा:हो.तो कसला धमु! छेः, मला क िी जबरीनं म सलमान केलं, तरी मी म सलमान होिार 
नाही,िम्पकराव. 
 

भमपक:ऍ,झालास तर आमच्या सनातन धमाचा काही जीव जािार नाही. 
 

गावबा:तेवढीच काय ती िीहत. 
 

महादबा:र्ावबा,जवार आपली बामनं खबरदार हायती,तवार आपल्या धमाच ंकायबी वरं्ाळ व्हनार 
न्हाय पघा. 
 

भमपक:म्हादबा,सर्ळे हहन्द  जरी हनजामशा बहहरीसारखे म सलमानी धमांत रे्ले,तरी आमच्या 
सनातन धमाचा रोमस द्धा वाकडा होिार नाही. 
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महादबा:न्हाय व्हनार,न्हाय व्हनार,न्हाय व्हनार.बामनं हायती तवार काय बी व्हनार न्हाय. 
 

भमपक:हहन्द धमु म्हिजे काय थट्टा समजलास? 
 

गावबा:थटे्टचा धमु नसेल,पि धमाची थट्टा झाली नाही,म्हिजे थरकत घोडा,िडकत हनशाि. 
 

भमपक:ते काही चटकन हिजवनू पटकन तळिाला काढलेलं अनारशाच ंकचं्च पीठ नव्हे.चारं्लं 
दहा हजार वषांच ंहतम्बवि आम्बवि आहे. 
 

गावबा:तरीच वैहदक अनारशाचंा घािा उतरल्यावर उरल्या हपठाचे तस्लामी मालप व ेहोतात. 
 

भमपक:र्ावबा,आपला धमु फार उदार,फार मोठं पोट त्याच!ं 
 

महादबा:लई म्होटं प्वाट! बामनं बोलत्याहत. 
 

गावबा:जसा काही मूरत जा हनजामशहाचा पाण्ढरा हत्तीच.थरकत घोडा,िडकत हनशाि. 
 

महादबा:आपला धरम म्हजी योक हात्तीच हाय पघा. 
 

गावबा:तरीच बेट्याचे खायचे दात हनराळे न् दाखवायचे दात हनराळे. 
 

लाविी 
 

ब्रह्मदेवाचा बाप भट बनला र्ी । 
झाली धमाची पािळ भार्ी॥धृ ॥ 
चार विांच्या चार कोट र्ािी । 
क्षत्र वैशयांची केणल णचकिमािी । 
श द्र दुणनयेचा बामि गार्ी हो॥झाली  ॥१ ॥ 
देव राणहला पलयाड । बामि रार्ा अलयाड । 
त्याचं लागलं णलगाड । र्ो िो भीिो 
भटा करिो र्ी र्ी ॥झाली  ॥२ ॥ 

 
भमपक:र्ावबा,अझनू तू पोर आहेस. 

 
गावबा:पोर? आई म्हिते तू घोडा आहेस.थरकत घोडा,िडकत हनशाि. 

[आत रघ पहत राघव िजन.हवठू ताल धरतो.] 
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महादबा:त्यो पघा,लई उमाळ्यान् िजान करताया.चला त्येच ं दरशाि घेऊ.त्योहब माळकरी अन् 
म्याहब माळकरी.(“प ण्डलीक वरदा हाऽऽहर तण्टाऽल”म्हिून म्हादबा हवठूच्या पायावर डोके ठेवतो.हवठू 
दचकतो.उलट पाया पडतो.) 
 

णवठ :मायबाप,काय केलंस हे! मी माळकरी खरा पऽि– 
 

महादबा:माळकरी म्हजी सर्ा. 
 

गावबा:(म्हादबाला हळूच) पि जातीचा आहे ना दर्ा.आता त मच ंत म्ही बघा. 
 

महादबा:(र्ावबाला हळूच) आर या माळेनं फोडला जातीचा फ र्ा,ऱ्हा र् मान उर्ा. 
 

भमपक:रामितता,तू धन्य आहेस. 
 

णवठ :धन्य? मी कसचा धन्य.जन्माला येऊन प्रि  रामरायाच ं दशनुस द्धा या अिा!याला नाही.मी 
कसचा धन्य! 
 

भमपक:तू आन्धळा का आहेस? (हवठू नकाराची मान हालवतो) नाही ना? मर् देवदशनु घ्यायचं 
तर देवळातजा. 
 

महादबा:देवळात जा.बामनं बोलत्यात–देवळात जा. 
 

गावबा:म्हादबा हब म्हंर्त्यात,देवळात जा.हंू! थरकत घोडा,िडकत हनशाि. 
 

णवठ :देवळात जाऊ? देवळात कसा जाऊ? 
 

भमपक:देवळात कसा जाऊ? वडेाच हदसतो.अरे पायानी चालत जा. 
 

गावबा:नाही तर डोतयानी चालत जा. 
 

णवठ :डोकी चालती,तर ही दशा कशाला असती.ितत असून देवदशनुाला हन मािूस असून 
माि सकीला म कलेला मी एक अिार्ी आहे.मायबाप,र्रीबावर थोडी दया करा.रामरायाच्या र्ळ्यात हा 
फ लाचंा हार घाला.हा कापूर पेटवनू देवाला आरती करा,अन् परत येताना देवा ब्राम्हिाचंा उरला स रला 
प्रसाद घेऊन या. 
 

गावबा:(स्व.) िम्पकरावाच्या िर्दाडातून वाचला तर! 
 

भमपक:अर्त्य अर्त्य.दे तो हार न् कापूर.वाहतो नेऊन देवाला.(स्व.) माझी आयतीच सोय झाली. 
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[हवठूला हशवनू त्याच्या हातचा हार न् कापूर घेतो.तततयात िडा!नी व चव्हाटे देवळाबाहेर येतात 
व हा हशवाहशवीचा प्रकार पाहून मोठ्याने ओरडतात.] 
 

भडाग्नी व चव्हाटे:अब्रम्हण्यम् अब्रम्हण्यम्! हे काय,हे काय! अहो िम्पकराव महार,िम्पकराव 
महार. 
 

गावबा:िम्पकराव महार? – काय झालं हो बाप मेल्याततकं ठिाि बोम्बलायला? काय देऊळ 
पेटलं,का घराला आर् लार्ली? 
 

भडाग्नी:धमाला आर् लावलीन् या िम्पकरावान्. 
 

चव्हाटे:िम्पकराव,महाराच्या हातचा हार हशवनू घेतलास? 
 

भमपक:हा हार महाराच्या हातचा? हवष्ट्िव ेनमः [हार फेकून देतो.टािकन् उडी मारून दूर होतो.] 
कायरे म्हादबा,हा म्हार कायरे? अन् र्ाढवा,त्याला तू हशवलास? 
 

महादबा:(स्व.) पंचाईतच झाली! आता कसं कराव.ं(उ.) आऽऽर तहचिन!  ो कोन म्हार व्हय? 
 

गावबा:(स्व.) िटाला हबचकला हा टाळक ट्या! (उ.) म्हार असला म्हिून काय झालं! माळकरी 
माळकरी सर्ा. 
 

महादबा:माळकरी असला म्हून? आम्ही मराठं.म्हाराला हशवनू काय धरम ब डवायचा? बामनं काय 
बोलत्याल? थ ःत त झ्या हजनर्ानीवर मदा.मला तण्टाळ केलास व्हय? 
 

भडाग्नी:हवटाळ झाला त म्हाला िम्पकराव.रामनवमीचा हदवस–उपवास– 
 

गावबा:आहि िरल्या पोटी हवटाळ? थरकत घोडा िडकत हनशाि. 
 

चव्हाटे:सचैल स्नानाहशवाय त म्हाला स टका नाही.ब्राम्हि म्हिवता आहि महाराला हशवता? काय 
सर्ळी थट्टा समजता? हे पैठि आहे पैठि. 
 

गावबा:र्ावठि नाही,पैठि आहे,समजलात? हनवृहत्त,ज्ञानदेव,सोपान,म तताबाई,या संन्याशाच्या 
कारट्याना जन्मिर मसिवटी दाखविाऱ्या धमुमातंडाचं ंहे पैठि.थरकत घोडा िडकत हनशाि. 
 

महादबा:(स्व.) म्हारडा लत एडपा.घ सायच ंदेवळात.कोन वळाकत्? 
 

भमपक:म्हादबा,खूप अक्कल पाघळलीत. 
 

महादबा:म्या काय केलं िम्पकराव. 
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भमपक:अकलेच्या कादं्या,सर्ा ह्मिून तू या र्ाढवाच्या पाया पडलास.म्हिून मराठा समजून याला 
मी हशवलो न हार घेतला.(हवठूच्या अंर्ावर धावनू जातो.) र्ाढवाच्या लेका,महारडा कारे तू? लाज नाही 
वाटत? 
 

णवठ :जन्माची हन जातीची कसली लाज? जोहार मायबाप जोहार,सूयुवशंी रामाजी बाजीचा मी 
महार,त मचे र्ावचा वसेकर खबरदार,धन्याच्या रजेने सारा कारिार,करतो की जी मायबाप. 
 

भमपक:च लीत रे्ला त झा मायबाप.मसिातल्या म्हसोबा हे आधी सारं्ायला त झं तोण्ड काय ह ण्डलं 
होतं? 
 

गावबा:आहि िम्पकराव,त मच्या डोळ्यावर सडतया रताळ्याचा कीस बाधंला होता,क झतया 
ि तम र्ाची िर्र थापली होती,का नासतया केळ्याचंी लोंर्रं लटकली होतीं हो? थरकत घोडा िडकत 
हनशाि. 
 

भमपक:र्ावबा,तू स द्धा उलटलास कारे? 
 

गावबा:उलट्या जर्ात उलटू नको,तर काय स लटा चालून सालटे सोलवनू घेऊ? थरकत घोडा 
िडकत हनशाि,िम्पकरावाचंी दािादाि. 
 

भडाग्नी:चला र्ंरे्वर जाऊन प्रायःहित घ्या. 
 

चव्हाटे:सचैल स्नान करून पचंर्व्य घ्या,जानवें बदला– 
 

गावबा:शेंडी बदला– 
 

चव्हाटे:अन व्हा मोकळे. 
 

गावबा:चला र्ंरे्वर नेऊन र्ंर्ाराम न्हाव्याकडून सक्षौर मोकळे करवतो.उपासाच्या हदवशी िरल्या 
पोटी हवटाळ झाला.आधीं चारं्ली खळबळून बस्ती घ्या.नाही तर धोब्याच्या िट्टींत कोठ्या ध वनू आिा. 
 

णवठ :मायबाप,मी पण्ढरीनाथाचा माळकरी आहे.शाकाहारी आहे.त मच्यासारखा त मच्याततका 
स्वच्छतेनं राहातो.मर् माझ्या न सत्या हाराचा स्पश ुत म्हाला कसा बाटवतो मायबाप? 
 

भमपक:स्पशचु काय,न सती सावली नाही आम्हाला खपायची म्हारड्ा. 
 

गावबा:आमचा हहन्द धमु फार उदार! फार मोठं पोट त्याच!ं असंच ना हो िम्पकराव? 
 

महादबा:आरं टाळमाळीच्या,म्हराट्याना न्हाय त झी सावली खपायची तर बामनाना र कशी खपनार 
मनै्दा? 
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गावबा:अहो म्हादबा पाटील,त मच्या रे्नबाच्या िार्वत धमात तर जातपात हन हवटाळ मानीत 
नाहींत.ज्याच्या हातीं टाळ,त्याचा हफटला हवटाळ.मर् आताच त म्हाला कसा हवटाळाचा पान्हा फ टला हो? 
 

महादबा:तण्टाळ हाय न् न्हाय.धमांत मस्स हलवलय.पन बामनं काय बोलत्याल? 
 

गावबा:बामनं काय बोलत्याल! पंढरीचे टाळक टे न् र्ंरे्तले र्ोटे,छान जमले साटेलोटे! बामनं 
काय बोलत्याल! 
 

भमपक:म्हादबा पाटील,त झ्याम ळं राण्डलेका या के्षत्रस्थ पहंडतावर आंघोळीची पाळी आली. 
 

(एक फकीर आंत दोहा ललकारतो.) 
 

णर्न आपक  धोया नहीं । िनमनसे खोया नहीं 
मनमैल को धोया नहीं । आंघोल णकया िो क्या हुवा ॥ 
अल्लाके प्यारे । िेरे नगरीमें बोलिा है कौन ॥ 

 
भडाब्ग्न:(हबकट हास्यम तत थटे्टने) आंघोल हकया तो तया ह वा! (चव्हाटे हास्याचा द जोरा देतो.) 

 
गावबा:अहो िडाक्!न,अहो चव्हाटे,“मनमलैको धोया नही,आंघोल हकया तो तया ह वा”कळतं का 

काही कळतं? 
 

चव्हाटे:महहन्या महहन्यात याचंी न् पाण्याची िेट नाही हन म्हिे आंघोळ हकया तो तया ह वा. 
 

महादबा:आसं कवा झालया राव.अंर्ोली धवल्या हबर्ार कक्न्द कोन सूद झालाया? बामनं काय 
बोलत्याल? 
 

भडाब्ग्न:हे फहकरी तत्वज्ञान ब्राम्हिाला काय होय! िम्पकराव िोजने,स्नान करून प्रायहित्त घेत 
नसाल,तर वाळीत पडाव ंलारे्ल. 
 

चव्हाटे:हे पैठि आहे पैठि,समजलात? 
 

गावबा:वाळीत पडावं लार्ले,काळीत रहाव ं लारे्ल,जाळीत बसाव ं लारे्ल.हवचार करा.थरकत 
घोडा िडकत हनशाि. 
 

चव्हाटे:महाराला हशवलात,महार झालात.आता कोि त म्हाला ब्राम्हि मानिार? 
 

गावबा:अहो चव्हाटे,ब्राम्हि महाराला हशवला तर तो महार होतो.पि महार जर एकाद्या 
ब्राम्हिाला हशवला तर तो बाम्हि होईल का हो? 
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चव्हाटे:आचन्द्राकु असं घडिार नाही. 
 

महादबा:असं कसं घडल र्ावबा,आसं कसं घडल.याद काय हलवत्यात.बामनं काय बोलत्यात. 
 

चव्हाटे:एकाच धातूची हनरहनराळी पातं्र असली तरी रामपात्राची यो!यता क िी शौचपात्राला देत 
नाही.हा हवठ्या–महार,म्हिजे शौचपात्र.त्याचा हार ब्राम्हिानंी हातात घ्यायचा? 
 

भडाब्ग्न:महत्पाप महत्पाप! अब्रम्हण्यं. 
 

गावबा:बामनं तेवढी रामपात्र,बाकीचे त म्हीं सर्ळे शौचपात्र.पटतं का पाटील त म्हालंा? 
 

महादबा:बामनं बोलत्याती र्ावबा.करायच ंकाय! यदाज्ञा म्हजीच देवाज्ञा. 
 

गावबा:(स्व.) त झ्या अकलेला झाली खरी देवाज्ञा. 
 

णवठ :मायबाप,महाराला हवटाळ असला,तरी त्या हाराला कसला देवा हवटाळ? देवाघरची 
म लं,तशी ही मोर्ऱ्या र् लाबाची पाक फ लं,म लाफं लानंा,मायबाप, कसली जातपात,हवटाळ न् चाण्डाळ? 
र्ंर्ामाईचं पाकपािी,देवावर घालावं,अठरापर्ड जातीनी घ्यावं,आन् जीवन्म तत व्हाव.ं 
 

चव्हाटे:महारडा तर महारडा अन् आम्हाला ज्ञान हशकवतो? थोबाड फोडीन– (अंर्ावर धावून 
जातो.) 
 

गावबा:(त्याला आडवनू) हा ं हा ं हा ं शास्त्रीब वा,थोबाड फोडाल तर हवण्टाळ होईल.आन् सारा 
र्ंरे्चा घाट हवटाळ्या शास्त्र्यानी िरून जाईल.थरकत घोडा िडकत हनशाि. 
 

महादबा:बामनास्नी हर्न्यान हशकावतू? आर  ो मन के्ष म ंजूबा का म्हसूबा? 
 

णवठ :मायबाप,मला वेसकराला कसलं आलयं ज्ञान.त म्हा सन्ताचें चार उष्टे बोल पडतात 
कानावर,ततकंच. 
 

महादबा:बामनावानी स पास्ट बोलनं घावलं,म्हजी काय बामनाची अकूल येताया व्हय! म दाड खावा 
खावनूशान ही म्हारं लई म दाड झाली पघा. 
 

णवठ :मायबाप,म दाड जन्माच्या म दाड पापानं देवदशनुाला म कलो.पि र्ंरे्वािी हनमुळ फ लाचंा हा 
हार तरी माझ्या रामरायाला पडंू द्या हक मायबाप.महाराच ंपाप हाराला का हचकटवता? 
 

चव्हाटे:महाराचा हार देवाच्या पायावर? 
 

भडाब्ग्न:देवळाच्या पायऱ्यावर नाही पडायचा,तर देवाच्या पायावर? पाजी. 
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गावबा:पाजी नाही तर काय.देवाच्या र्ळ्यातला हार घटकेच्या आत,आनंदी बाजारातंल्या 
र्मनाजी जमनाजीच्या ब चड्ावर चढेल.पि महाराचा हार? थरकत घोडा िडकत हनशाि. 
 

भमपक:ए र्ावबा,बस कर त झा तो थरकत घोडा िडकत हनशाि.आज देवळात हार रे्ला,उद्या 
महार जाईल.मक्न्दर–प्रवशे हमळाला हक िोजनाच्या पतंतीचा हट्ट न् पाठोपाठ ल!नासाठी आमच्या पोरींचा 
हात धरतील घट्ट. 
 

महादबा:बामना अद र्र म्हराठ्याचं्या पोरीवर टाकल्यात ही म्हारं हात– 
 

भडाब्ग्न:आहि सनातन धमाचे पडतील बत्तीस दात. 
 

गावबा:ल!नासाठी हात धरायला ब्राम्हि मराठ्याचं्या म ली म्हिजे मण्डईत माण्डलेल्या कोम्बड्ा 
का हललावातल्या हण्ड्ा बारं्ड्ा? हवी त्याने हवी ती उचलावी व लम्बे करावी.िम्पकराव,तोण्ड आहे का 
घोड्ाचा तोबरा? 
 

णवठ :(र्ावबाला) मायबाप,या अिार्ी महारासाठी कशाला येता याचं्याशी वदुळीवर. 
 

भमपक:महारड्ा,तोण्डाशी तोण्ड कशाला देतोस? 
 

गावबा:तोण्डाला तोण्ड देण्याची त मची रामपात्रें फ लपाते्र आनंदी बाजारात आहेत,हे या 
शौचपात्राला काय माहीत? हा महारडा! थरकत घोडा िडकत हनशाि. 
 

चव्हाटे:त्या पाजी एकनाथाच्या पाठबळानं ही म्हारडी अलीकडं फार शफेारली. 
 

णवठ :का उर्ाच सन्ताची हनन्दा करून जीि हवटाळता मायबाप. 
 

भडाब्ग्न:सन्त? तू सन्त का त झा एतया सन्त? 
 

णवठ :आपि सर्ळे आमचे सन्त.त मच्याहशवाय आमचा उद्धार कोि करिार? मायबाप,आम्ही हीन 
दीन द बळे.जन्माचे अडािी.पण्ढरीरायाचे माळकरी.हहद धमाचे कडव े अहिमानी.शकेडों वळेा 
आमच्यातरण्याजवान महार–मारं् बाण्डानी समरारं्िावर प्राि देऊन,हहदू धमु राखला.न कताच या अिार्ी 
हवठ्यानं आपला पोटचा र्ोळा रामजी परनाळ्याच्या लढाईत बळी देऊन,स्वताचा हनवंश करून 
घेतला.मायबाप,आपि आम्हा द बळ्याचें धमुबनं्धू.मर् आमचा ततका हतटकारा का करता देवा? आम्हाला 
रततहपत्यासारखं का ं वार्वता? आम्ही मािसं आहोत.आम्हाला थोडं मािूसकीनं वार्वा.यापेक्षा ं अहधक 
आम्ही काही मार्त नाही.देव सर्ळ्याचंा एकच.त म्ही सर्ळे िा!यवंत देवळात जाऊन देवाच ं दशनु 
घेता.त्याच्या िजन–पूजनाचा आनंद ल टता– 
 

भमपक:म्हिजे त ला काय देवळात जाऊ द्यायचा? 
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णवठ :कोि म्हितं तसं मायबाप. 
 

गावबा:अरे बाबा,या देवळात लूत झालेली क त्री–माजंरं जातात.घािेरड्ा रोर्ानंी सडलेले 
शकेडों सम्िावीत जातात.म ं!यानंा साखर चारून मािसाचं्या म ण्ड्ा मोडिारे नर्रशटे जातात.र्ोम खीत 
हात घालून आनंदी बाजाराची वारी करिारे वारकरी जातात,घरारं्ना जातात,वीरारं्ना जातात,वारारं्ना 
जातात– 
 

णवठ :पि माझा र्हरबाचा फ लाचंा न सता हारस द्धा रामरायाच्या पायापयंत जात नाही! तो असा 
ध ळीत पडतो!.बापहो,हवचार करा–हवचार करा– 
 

भमपक:त झा हा हार मी अस्सा पायाखाली त डवनू टाकतो.[लाथ वर उचलतो तततयातं हवठू हार 
उचलून पोटाशी धरतो.] 
 

णवठ :महाराला त डवा,पि देवाच्या हाराला त डव ूनका मायबाप. 
 

भडाब्ग्न:हकती मदोन्मत्त महारडा हा.दीड दमडीचा हार,पि तो स द्धा त डव ूदेत नाही आम्हाला. 
 

णवठ :प्राि रे्ला तरी देवाच्या हाराला कोिाचा पाय लार्ू देिार नाही. 
 

चव्हाटे:म्हादबा,अहो त म्ही शूर मराठे,वारकरी न धारकरी.महारानं ब्राम्हिाचंा अपमान करावा 
आहि त म्ही तो उघड्ा डोळ्यानंी पहावा? 
 

महादबा:ए मनै्दा,बामनाचंा पानोतारा करत स व्हय?  ा म्हादबाशी र्ाठ हई.दण्ड तयानं टक्क रं 
फोडीन.टाक त्यो हार खाली–टाक–टाक– 
 

णवठ :महार खाली पडेल,पि हार पडिार नाही. 
 
 

भडाब्ग्न : } ब्राम्हिाची हनन्दा? म्हादबा, पाहता काय, त डवा–लोळवा–ठोका, 
जमीनदोस्त करा. भमपक : 

चव्हाटे : 
 

महादबा:(स्व.) काय कराव ंतहचिन! बामन सारं्त्यात! ठोकतोच या म्हारड्ाला. 
 

[म्हादबा काठीचा तडाखा मारून हवठूला घायाळ करतो.कपाळावर मोठी जखम होते. 
“अयाई”करीत रततबबंाळ हवठू झीट येऊन पडतो.सवुजि घाबरतात.ब्राम्हि द रून हवठूची पहािी 
करतात.] 
 

चव्हाटे:कायहो म्हादबा,हा काय अनथु केलातं? 
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महादबा:म्हजी? 
 

चव्हाटे:असे म्हजी म्हजी काय करता? वेसकर म्हाराचा खून.प्रकरि फार जड जाईल म्हादबा. 
 

गावबा:बामनं काय म्हनत्यात म्हादबा? 
 

महादबा:अब असव्ह काय करता बामनानू.त म्ही समदं म्हंर्ालात “ठोका येला.”म्हून म्या ठोकला. 
 

गावबा:त्यात तो मेला.आता स ळावर कोि चढिार? म्हादबा का बामनं? 
 

भमपक:म्हिजे? हवठू महार मेला का काय? 
 

गावबा:ठार मेला.र्ार झाला.िम्पकराव,महार मेला,हवटाळ रे्ला.ख शाल आता सर्ळे घरी जाऊन 
प रिपोळ्यावर उपास सोडा.र्ंरे्वरच्या प्रायहित्ताची आता र्रज नाही.अखेरच्या प्रायहित्तासाठी चावडीवर 
जाऊन मी या ख नाची वदी देतो.म्हादबा,बामनं काय म्हनत्यात? संिाळून असा.थरकत घोडा िडकत 
हनशाि.(जातो.) 
 

भमपक:या अनाडी मरर्ठ्यानं केला खून.जाईल आता राण्डलेक 
स ळावर.िडाक्!न,चव्हाटे,चला.या म्हादबाच्या नादाला लार्ून धमु करता ं कमु पाठीस 
लार्ायचे.चला.(जातो.) 
 

चव्हाटे:या हवकत श्राद्धाच ंफ कट तपुि करतो कोि लेक. [िडाक्!नसह जातो] 
 

महादबा:(स्व.) लत वरं्ाळ झालया.आऽऽर जानहवच्यानू.पावण्याच्या टाळतयान् तचू ठेच नशान 
पलता व्हय? आता ं मला उमर्ला त मचा कावा.िावावर िाव घालून,उलटा हे.चोर साव म्हून र्ावामदी 
हफरत्यात.र्ावातल्या समद्या िानर्डी  चे  चे करत्यात,आन् म्हराट्यावर म्हराटा न्हायतर म्हार 
घालून,दानं टाकून कोंबड्ाच्या झ जा खेळतात.आन् सवता मातूर झटाक् उपरिं झटकून फटाक् 
हनसटल्यात.पन म्हंर्ावं,आता या म्हादबा हपळवण्याशी र्ाठ हाई । आहक्ष चरकातंल्या उसापरमान 
हपळूनशान हचप्पाऽडं करतो या समद्याचंी. (तडफडत जातो.) 
 

णवठ :(अधुवट सावध होतो.) आई–आई–क ठं आहे मी.आई–पण्ढरीचे हवठाबाई–बये,त झ्या 
नावाची माळ घातली.सारा िहरिार त झ्यावर टाकला. सारी हयात त झ्या पायाची िक्तत केली.जोर्वा 
माहर्तला.पायी वाऱ्या केल्या.अखेर बया माझ्या संसाराच्या कवड्ा झाल्या! दहा वषु 
झाली.महारवाड्ाच्या आर्ीत जन्माची सोबतीि जळून मेली.तरी एक लत्या एका पोराच्या संसाराकडं 
पाहून आनन्द मानला.तोहह माझा रामजी–रामजी–देशधमु देवासाठी–परवा–लढाईत मदाच्या मरिानं 
मोक्षाला रे्ला.माझी अश्राप पोर सीता,बये,रण्डकी झाली.हतचे च डे वाढवनू त ला िरले न् हतच्या 
कपाळाच्या क ं कवानं,बये,त ला घवघवीत मळवट िरला! [जखमेच्या रततानं िरलेला हात पाहून] घाव 
ममी बसला! अबबब,रतताचा पाट थाबंत नाही.वाहू दे बये वाहू दे,या पापी महारड्ाच्या रतताचा पाट 
असाच वाहू दे.सारी दख्खनची जमीन आम्हा महारमारं्ाचं्या रततानंी हचम्ब हिजल्याहशवाय,बये 



 

अनुक्रमणिका 

महालक्ष्मी,माि सकीचं हबयाि ं तथं नाही रुजिार.जर्दम्बे,त झं रासन्हाि ं प रे होिार नाही अन् आम्हा 
मािशी जनावराना मािूसकीनं क िी क रवाळिार नाही! आई–आई,आता मात्र मी वाचत नाही.पोरी 
सीते,त झा मी घात केला.या हवठ्या कसायानं त झा र्ाईचा र्ळा हचरला.त ला या दर्डी काळजाच्या अफाट 
जर्ात एकटी सोडून मी जािार!– पि सीताबाय,तू एकटीच अिार्ी नाहीस.त झ्याबरोबर अडीच तीन 
कोट अस्पशृ्य जीव,मािूसकीच्या पाण्याच्या घोटासाठी शेंकडो वषे टाहो फोडीत आहेत!– 
आई,आई,पण्ढरीच्या हवठाई मावली,या हवठ्या महाराचा बळी घेऊन ती बये आता सन्त ष्ट हो.आज शकेडो 
वष े– बया – आम्ही अनाथ,द बळे त झ्या नावानं धाय मोकलीत आहोत.कशी बये हदलाचे दरवाजे घट्ट 
लावनू तू हनधोर बसली आहेस! बयाऽऽआता हकती अन्त पाहािार! आता अखेर झाली.कडेलोट 
झाली.आमच्या मािशी जनावराचं्या हककाळ्या ऐक,बया ऐक.हजतेपिींच झालो आम्ही ठार –आता उघड 
बया दार.बयाऽऽदार उघड. 
 

दार उघड बया । दार उघड बया॥धृ  ॥ 
हणरहर िुझें ध्यान कणरिी । चन्द्रस य ुकानीं िळपिी । 
गगनीं िारांगिे रुळिी । िेवीं भांगी भरले मोिी ॥बये  ॥ 
बया त्वां रिकुण्ड र्बढा पसरला । रिवाय दंुदुभी दण दण 
दिकला । रथ घोडे कंुर्र िुला । िारळे बया अर्जपली ॥२ ॥ 
रक्ि वाहे भडभडा । िेणच िेल ि प र्ळे धडधडा । 
पापांचा रु्लमी अन्याय-रेडा । शेवटी आहुिी घे त्याची ॥३ ॥ 

 
(प जेचे तबक घेतलेली हर्रजाबाई कावरीबावरी प्र.क.) 

 
णगरर्ा:(स्व.) क िाची हककाळी ही? तथंच क ठं तरी जवळ ऐकू आली.शब्दचारं्ला ओळखीचा 

वाटतो. 
 

णवठ :(शवेटच्या वाताच्या झटतयात) 
दार उघड बये । दार उघड बये ॥ 
अलक्षप र भवानी । दार उघड बये ॥ 
माहुरकर भवानी । दार उघड बये ॥ 
कोलहाप र भवानी । दार उघड बये ॥ 
िुळर्ाप र भवानी । दार उघड बये ॥ 
पण्ढरप रच्या भवानी । दार उघड बये ॥ 

 
णगरर्ा:कोि ते? हवठूबाबा,हवठूबाबा–(हातातलें  तबक फेकून देऊन जवळ जाते.) काय झाले? 

 
णवठ :(उमाळ्याने,डोळे हफरले असताना) कोि ते? आहा! माझी महालक्ष्मी आली? हवठाई आली? 

आहा ऽऽऽ 
 

र्गदमबा प्रसन्न झाली । भब्क्ि कवाडे खडाड उघडली । 
शंख चक्रांणकि शोभली । कोणट चन्द्र स य ुप्रभावे बाळी । 
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एका र्नादुनी माऊली । कृपेची कराया सावली । 
धावलीस का बये । धावलीस का बये ॥१ ॥ 

 
णगरर्ा:हवठूबाबा,मी महालक्ष्मी नाही.मी हर्रजा. 

 
णवठ :माझ्या एकनाथ सरदाराचंी हर्रजा? 

 
णगरर्ा:हवठू बाबाचंी म लर्ी हर्रजा.र्ंरे्च्या डोहात ब डाली असता हजवाची तमा न करता,धडाड 

उडी घेऊन हजला आपि जीवदान हदलंत ती मी त मची धमुकन्या हर्रजा नव्हे का हवठूबाबा? असे डोळे 
काय हफरवता?ं आन् हा रतताचा पाट कसला? [जवळ जाऊन हशव ूलार्ते.] 
 

णवठ :(दूर सारण्याचा यत्न करतो.) नको नको.हर्रजाबाय–हर्रजाबाय–नको नको.या हवट्या 
म्हाराला तू हशव ूनको. 
 

[हर्रजा हशवते व त्याचे डोके माडंीवर घेऊन पदराने कपाळाचे रतत प सू लार्ते.] 
 

णवठ :बये तू रामदशनुाला आलीस न् कशाला मला अिा!याला हशवलीस? 
 

णगरर्ा:मला हवठूबाबा िेटले–हेच माझं रामदशनु.(पदर फाडून जखमेवर पट्टी बाधंते.रतत थाबंत 
नाहीसे पाहून) अर्बाई! सर्ळा पदर हिजून हचम्ब झाला तरी रतत थाबंत नाही.– काय करू मी आता! – 
हवठूबाबा काय झालं हे असं? 
 

णवठ :हर्रजाबाय,हे रतत नाही.रामजन्माच्या उत्सवाचा हा र् लाल आहे र् लाला. 
 

णगरर्ा:छे! काही तरी सारं्ता हवठ बाबा.क ण्या मेल्या चाडंाळानं माझ्या बाबाना मारलं,त्या 
मेल्याच्या हाताचे कोळसे होतील. 
 

णवठ :बयेबये,क िाला शाप देऊ नकोस.माझ्या रामजीनं लढाईत रतत साण्डून पैठिच्या देवदेळाचं 
न् हहन्द  धमाच ंरक्षि केलं.या हवठ्यानं आपल्या अडीच कोट जातिाईंच्या वतीनं,रामरायाला रामनवमीचा 
फ लवरा चढवताना हा पाहहलास हार–माझ्या सीतेनं म द्दाम र् ंफलेला हार–माझ्या रततानं कसा लालेलाल 
रंर्ला आहे तो! 
 

णगरर्ा:अर्ंबाई! सारा हार रततानं माखलाय. 
 

णवठ :बये,महार िरं्ला,पि माझ्या पोरीचा हा हार नाही िरं्ला.लालेलाल रंर्ला. 
 

णगरर्ा:पि त म्हाला मारलं क िी? ही जखम कशानं झाली? सारं्ा सारं्ा–मला घेरी येऊ 
लार्ली.नाही हा रतताचा पाट आता मला बघवत.(डोळे हमटते.) 
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णवठ :[खेदय तत हवकट हास्य] आज शकेडों वष ु पाण्ढरपेशानी आह्माला जनावरासारखं 
राबवनू,काळजाला पाडलेल्या शकेडो जखमापेंक्षां,हर्रजाबाय,ही जखम त ला ततकी ियंकर वाटते? अर्ं 
आहे काय या जखमेत. – हहच्याम ळं कदाहचत फार तर मी मरेन– 
 

णगरर्ा:हवठूबाबा,असं बोलू नका.शपथ माझ्या र्ळ्याची. 
 

णवठ :एक हवठ्या म्हार मेला,म्हिून अस्पशृ्यता थोडीच मरिार आहे! एरवी तरी आम्ही हजते मेले 
सारखेच नव्हत का? बये,रामदशनु आम्हा पाप्याना नाही तर नाही,पि म्हाराचा हा हनष्ट्पाप हार हदखील 
रामरायाच्या चरिावर जाऊन पडायला नापाक ठरला अं? 
 

णगरर्ा:हा हार रामरायाला का वाहायचा आहे? द्या.आत्ता मी देवळात जाऊन वाहून येते.[हार 
घेते.] 
 

णवठ :(हतला आडवीत) नको नको माझे बये.हा हाराच्या पायीं हा महार जखमी झाला.नको बये तू 
या धाडसात पडू. 
 

णगरर्ा: यात कसलं आलंय धाडस? आत्ता मी हा हार देवाला वाहून परत येते.कोि मला मज्जाव 
करतो,अन् माझ्या आंर्ावर हात टाकतो,ते मी पाहून घेईन. 
 

[आत िडाक्!न प्रिहृत– “ए केरोबा कळस त्र्या,ए नारोबा मळस त्र्या,अरे राण्डलेकानों देवळातले 
त म्ही बडवे ना? बाहेर या बाहेर या. “उत्तर”आलों हो आलों”] 
 

णवठ :हर्रजाबाय,ऐकलीस या ि ताचंी आरोळी.पाया पडतो.तू देवळात जाऊ नकोस.रंजल्या 
र्ाजंल्याचं्या काक ळतीच्या हककाळ्या वेळी देवळाच्या दर्डी तटाना आरपार फोडतील,पि या िटाच्या 
पाषाि हृदयाचा पाप द्रास द्धा हादरिार नाही बरं.बये,थाबं,जाऊ नकोस प ढं 
 

णगरर्ा:[पायऱ्याकडे जाताना] मी जािार.ही मी चालले.देवदशनुासाठी तळमळिाऱ्या ितताच्या 
रततानं माखलेला हा हार– 
 

[िडाक्!न,चव्हाटे,िम्पकराव,केरोबा व नरोबा प्र.क.] 
 

सवुर्ि:देवळाच्या पायऱ्या चढू देिार नाही. 
 

णगरर्ा:आऽस्सं! हवठूबाबाला जखमी करिारे चाण्डाळच का मला आडवीत आहेत? 
 

पद.(रार्-शकंरा,ताल–हत्रताल) (ऐसो धीट लंर्र॰) 
ऐणस नीच करणि कणर मुख काळे । पाशणव चाळे । 
कुणटल कपट मर् ना माने ना माने ना माने ॥धृ  ॥ 
रुणधर-कलंणकि सुमन-माणलका । श्रीपशद वाणहन । 
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र्नन सफल मम या मानें या मानें या मानें ॥१ ॥ 
 

चव्हाटे:हर्रजाबाई,पायऱ्या चढू नका.त मच्यासारख्या आक्रस्ताळी बाईच्या हातून देव देवळे 
बाटवण्यापूवी,आम्ही पैठिकर या पायऱ्यावंर आमचा जीव देऊ. 
 

भडाब्ग्न:नाहीतर,हवा त्याचा जीव घेऊ.खाली उतरा. 
 

भमपक:बाईमािूस पडलात म्हिूनच त मची आम्ही र्य करतो.नाहीतर हवठ्यासारखी किीक 
हतम्बवायला कमी करिार नाही. 
 

णगरर्ा:तोफलखानाचा ध व्वा उडविाऱ्या सरदाराच्या या पत्नीवर हात तर उर्ारून पहा– 
 

णवठ :(त्वषेाने) त्या हाताचंी खाण्डोळी करून कोरड्ा िाकरीशी खाईन. 
 

(िट दबकतात.) 
 

णगरर्ा:या मदाची कहिक त म्ही हतम्बविार? हा एकटा सर्ळ्या पैठिची मसिवटी करायला 
समथु आहे.पि हबचारा पडला हजत्या आईचं दूध प्यालेला वारकरी.तो त मच्यासारख्या मेलेल्या म द्यावर 
नाही कहध वार करायचा.–ही मी अशी हा हार घेऊन देवळात जािार.(प ढे सरते.) 
 

(िट हाताची साखळी करून ‘हा ंखबरदार’ म्हित आडव ेहोतात.) 
 

भडाब्ग्न:हर्रजाबाई,त मही महाराला हशवलात तर हशवलात अन् हा रततािरला हार देवाला 
वाहण्यासाठी देवळात घ सता? काय हा अत्याचार! 
 

चव्हाटे:ब्राम्हिाच्या बाईला तरी हा बाटरे्पिा शोित नाही.चला व्हा मारे्–नाहीतर– 
 

णगरर्ा:नाहीतर? नाहीतर काय? 
 

भमपक:हात धरून खाली ढकलून देऊ.देवदेवळे भ्रष्टवण्यापूवी बाईमािसाचा अपमान झाला तरी 
परवडला. 
 

[र्ावबा अस्तन्या सारीत प्र.क.] 
 

गावबा:हर्रजाबाईंचा हात घरिाराचंी तोंडें तर मला पाहू द्या.थरकत घोडा िडकत हनशाि करून 
टाकतो. 
 

णगरर्ा:र्ावबा,तू हो बाजूला.मी आहे चारं्ली खबरदार या भ्याड मारं्ाना जाब द्यायला. 
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सवुभट:काय! आम्ही मारं्? आम्ही मारं्? 
 

णगरर्ा:हो,हो,या रामितत हवठूबाबाला जखमी करिारे सारे मारं् आहि हा खरा ब्राम्हि.या खऱ्या 
ब्राम्हिाच्या रततानंं माखलेला हा हार देवाच्या र्ळ्यात जाऊन पडलाच पाहहजे.चला व्हा दूर.होता हक 
नाही? 
 

भमपक:अहो हर्रजाबाई,अशा वदुळीवर येऊ नका.अस्पृश्याचं्या क्स्थतीबद्दल आम्हाला काहीच 
वाटत नाही,असा का त मचा समज आहे? फार फार वाईट वाटतं.डोळ्यातूंन हटपे येतात;पि करायचं 
काय? ते आमचे धमुबन्ध .त्याचंा आपला देव एकच.अखेर सर्ळ्याना एकाच रामरायाच्या पायाशीं–एकाच 
मसिवटींत जायच ंआहे ना? 
 

गावबा:मसिातंही लेकाच्यानंों त मचा सवता स िा.ब्राम्हिाचंी मसिवटीं हनराळी,ब्राम्हिेतराचंी 
हनराळी आहि अस्पशृ्याचंी त्याहून हनराळी.एकाच हठकािीं सर्ळे पेटलात तर काय नरकाला जाल? 
थरकत घोडा िडकत हनशाि. 
 

भमपक:अरे,पि सर्ळ्याच सवलती त्याना एकदम कशा हमळतील? 
 

चव्हाटे:आज हजारों वषें चालत आलेला धमाचार एकदम कसा मोडता येईल? म्हिे म्हार मारं्ाना 
देवळात घ सवा. 
 

णगरर्ा:घ सवा म्हिून कोि म्हितो? पि िक्ततिावानं त्यानी आिलेला हार स द्धा देवळात जाऊ 
नये,हा क ठच्या र्ावचा धमु? 
 

चव्हाटे:हा पैठि र्ावचा धमु.हे पैठि आहे पैठि,समजलात? 
 

णगरर्ा:मी पि पैठिचीच आहे.अन् पैठिकराचंा भ्याडपिा मला चार्ला ठाऊक 
आहे.तमादशाहीचा वाघ तोफलखान आमच्या सरदारानीं पनाळ्यात कोण्डला नसता,तर पैठिच ं आज 
एलीचपूर झालं असतं. 
 

गावबा:आन् त मच्या टाळतयावरच्या शणे्ड्ा हनवटीवर उर्वल्या असत्या,समजलात? 
 

भडाब्ग्न:पैठिच ंएलीचपूर हन देवळाचं्या महशदी होईपयंत तरी आम्ही अस्पशृ्याना देवदेवळाचें हक्क 
देिार नाही. 
 

णगरर्ा:म सलमानी त मच्या उघड्ा डोळ्यासंमोर देवळे जाळलीं न् मूर्भत फोडल्या– 
 

भमपक:तरी आम्हाला पत्करतील.पि अस्पृश्याचा न सता हार देवावर पडलेला नाहीं आम्हाला 
खपायचा. 
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[सरदार एकनाथ प्र.क.] 
 

एकनाथ:(हर्रजेला) हफरा पाहू मार्ं.के्षत्रस्थ महाजनाशंी असं वदुळीवर येऊ नये.त्याचं्या 
संरक्षिासाठीच ना आम्ही तळहातावर हशरं घेऊन मोहहमा झ ंजवतो? देशातल्या लढाऊ तरूि हफढीच्या 
आह हत देऊन,परचक्राचं्या चढाया उघळून लावतो? ब्रह्मकमांच्या जोडीनेच क्षात्रकमाची हशकस्त करतो? 
असल्या धमुमातुण्डाचंीअवहेलना करून का अस्पशृ्याचं्या उद्धाराचा प्रश्न स टिार आहे? चला,हफरा 
मार्ं.आधीं हवठूबाबाच्या जखमेचा बदंोबस्त करूया.–क ठं आहे हवठू.(हवठूजवळ जातात.) 
हवटोबा,हवठ्ठला– 
 

णवठ :कोि? सरदार एकनाथजी? मायबाप जोहार.सरदार,माझा रामराया–राम–रामजी (रडंू 
लार्तो.) 
 

एकनाथ:[त्याला उठवनू पोटाशीं धरतो] हवठोबा,हवठूबाबा,आजच त झ्या समाचाराला 
हवठ्ठलवाड्ात मी येिार होतो.हवठोबा,हहन्द धमावरील र्ण्डातंर टाळण्यासाठी परनाळ्याच्या मोहहमेत 
मेला तो एकनाथ ब्राम्हि,हन त झ्याजवळ आलाय,तो हवठू वेसकराचा मदु रामजी महार. 
 

णवठ :देवा माझ्या रामानं माझ्या महार समाजाच ंतोण्ड उजळ केलं.माझ्या घराण्याच ंनाव राखलं. 
 

एकनाथ:रामजीनं क्षात्रकमाची कमाल केली.मद ुमीची हशकस्त केली.अखेरपयुन्त माझ्या उजव्या 
बाजूलाच तो सारखा लढत होता.तोफाच्या घडेबाजीनं हकल्ल्याचा दरवाजा फोडून आम्ही आंत घ सलो हन 
तोफलखानाला हर्रफदार करण्याचा म काबला चालू असतानाच,र्हनमाच्या एका फलटिीनी बन्द काचंी 
फैर झाडली.त्यात आपला रामजी र्ारद झाला.देशधमु देवासाठीं त्यानं आपल्या हजण्याच ंसोनं केलं. 
 

गावबा:आहि त्याच रामजी मदाच्या बापाच ंकपाळ फोडून या शहाण्यानी आपल्या अकलेच ंशिे 
केलं.थरकत घोडा िडकत हनशाि. 
 

एकनाथ:र्ावबा,हा त्या हबचाऱ्याचंा दोष नाही.परम्परेच्या पायदळींनं पहतत झालेल्या त्याचं्या 
हवदे्यचा हन संक हचत चकारीनं चालिाऱ्या धमुकल्पनाचंा तो दोष आहे.काळाच्या ओघाबरोबर धमाच्या हन 
कमाच्या कल्पना बदलत असतात,ही जािीवच त्या हवचाऱ्याना नाही.शूद्राहतशूद्र ठरवलेल्या हन 
आजन्ममरि कपाळावर अस्पशृ्यत्वाची डार्िी डार्लेल्या रामजीनं,मोठमोठ्या जन्महसद्ध क्षहत्रयाना 
क्षात्रधमात हदङ मूढ कराव.ं– 
 

णवठ :आहि या अिार्ी हवठ्यानं देशधमु देवासाठी पाडंरपेशाचं्या लाथा लाठ्या खाण्यासाठीं हजवतं 
राहाव–ंआऽआऽपािी पािी पाऽऽिी-मला थोडं पािी पाजा– 
 

(खाली पडतो.सवु “पािी आिा-पािी आिा”ओरडतात.) 
 

एकनाथ:र्ावबा,र्ावबा,क ठून तरी झटकन् पािी घेऊन ये पाहू. 
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गावबा:अहो िटजी,िम्पकराव,िडाक्!न,चव्हाटे,थोडं त मच्या पचंपात्रीतलं पािी द्याहो. 
 

भडाब्ग्न:पािी? महाराला पाजायला? नाही हमळिार. 
 

णगरर्ा:तान्हेल्या मािसाला पािीस द्धा देत नाही? मेल्यानों,त म्हाला देवानं हनमाि केलं का 
सैतानानं? 
 

भमपक:त मचा आमचा बाप एकच. 
 

एकनाथ:धमुमातंडानंो,त मच्या काळजाची ही कठोरता पाहून फत्तरस द्धा शरमेनं 
उफलतील.आहो,लढाईच्या ध माळींत शत्रचूा हशपाई पािी पािी करीत असला,तर त्यालास द्धा पािी 
पाजून आम्ही जीवदान देतो.तथं तर हा श द्ध ितूदयेचा प्रश्न आहे.हशव हशव! 
 

गावबा:अहो,ही िटं जार्तीज्योत ि तं आहेत ि तं.याना कसली दया न माया! थरकत घोडा 
िडकत हनशाि. 
 

एकनाथ:के्षत्रस्थ बन्धूनो,ितूदयेला पाठ दाखवनू श द्ध मानव धमाला कहलय र्ाच ं काळं फाशंीत 
आहात त म्ही. 
 

सवु भटर्ी:त म्ही आहात ना कहलय र्ाचे कलीप रुष! आपि हासें लोकाला न काजळ माझ्या 
नाकाला. 
 

एकनाथ:मजी आपली.–चला,र्ावबा हवठूबाबाला आपल्या घरीं घेऊन चला– 
 

सवु भटर्ी:काय? ब्राम्हिवाड्ात महार नेिार? 
 

चव्हाटे:एकनाथ,हा भ्रष्टाकार नाही आम्हाला खपायचा. 
 

भडाब्ग्न:महारड्ाना हमठ्या मारायच्या असतील तर महारवाड्ात हबऱ्हाड थाटा. 
 

एकनाथ:वदेोनारायिाचंी तच्छा पूि ुहोईल. 
 

णगरर्ा:अनाथ अपंर्ाचं्या उध्दारासाठीं महारवाड्ालाच आम्ही हवठ्ठलवाडा बनवू ं बरं! 
हनवृहत्तज्ञानदेवानी पावन केलेला तो हवठ्ठलवाडा पाहून,देवस ध्दा आमचा हेवा करतील. 
 

एकनाथ:आता बोलण्यात वळे घालव ू नका.चला त्याला आपल्या घरी घेऊन न् वैद्यराजानंा 
बोलावनू आधी त्याच्या जखमेवर तलाज करा.चला उचला.झटपट करा. 
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णगरर्ा:नाही.थाबंा.या रामितताचा हा रततािरला हार देवळात जाऊन मी रामाला वाहीन,हन मर् 
हवठूबाबा तथनं हालतील.नाहींतर मी या पायऱ्यावर माझा जीव देतन,न् हवठूबाबा तथं पािी पािी करीत 
प्राि सोडतील. 
 

एकनाथ:मला त मच्या हृदयाची हतडीक समजते.पि असल्या आग्रही आतताईपिानं अस्पशृ्याचं्या 
उध्दाराचा प्रश्न कसा स टिार? महाराचा हार देवाच्या र्ळ्यात पडला,म्हिजे अस्पृश्यता रे्ली,अशी का 
आपली समजूत आहे? 
 

णगरर्ा:प्रश्न समजूतीचा नाही,तत्त्वाचा आहे.तत्त्वासाठी प्राि द्यायला हरकत कसली? 
 

एकनाथ:प्राि देण्याची आततायी कल्पना तत्त्वाला पोषक झाली,तरी तेवढ्ानं मूळ म द्या र् न्ता 
स टत नाही तो नाहीच! जीव देिारे जीव देतील,काही थोडेसेहळहळतील,यापेक्षा या आग्रही 
आततायीपिाला फारसे यश येिार नाही.िावनेच्या खळखळाटानं हकवा उपासतापासाच्या न् जीव देण्याचा 
धमतयानी अस्पशृ्यतेचा प्रश्न स टिारा नव्हे.िावना हकतीही खवळली उसळली,तरी व्यवहार व्यवहाराच्या 
कदरीनंच केला पाहीजे. 
 

पद (रार्-खंबावती,ताल-हत्रताल.) 
लवभाव ना । असे भावना िी ॥धृ ॥ 
व्यवहार सारा णवकारेंच नासे ॥ 
णववेकाणवना ना कुिा सग्दणि ॥१ ॥ 

 
आधी हवठोबाच्या जखमेवर तलाज करू,आहि मर् यो!य त्या हववेकी मार्ानं,याच ब्रह्मदेवाचं्या– 

 
गावबा:ब्रह्मसंमंधाचं्या– 

 
एकनाथ:कृपेच्या र्ंर्ाजलानं दख्खनची अस्पृश्ता यो!य वळेी ध वनू टाकू.हजारो वषांच्या रूढीच्या 

रोर्ानं ताठर बनलेली मनोवृहत्त एकाच हदवसात कशी बदलेल? 
 

णवठ :(उठून) हर्रजाबाय,आि तो हार तकडं.मी स्वतः देवाच्या र्ळ्यात घालिार. 
 

णगरर्ा:हा घ्या.चला त म्ही न् मी दोघेही देवळात जाऊ. 
 

चव्हाटे:एकनाथ,हवचार करा.दोघानाही आवरून धरा. 
 

भडाब्ग्न:रामनवमीच्या हदवशी तरी रामाच्या पायऱ्यावर ख नाचा प्रसंर् आिू नका. 
 

भमपक:रततपात होईल रततपात! 
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एकनाथ:रततपात पाहहला नसेल,त्याला रततपाताची िीहत.या एकनाथानं अघ्युदाना ततकीच 
रुहधरदानाचीहह रंर्पंचमी खेळलेली आहे.पि हे समरारं्ि नाही,धमांर्ि आहे,याचा आमचा हववके जार्ा 
आहे. 
 

णवठ :मायबाप हिऊ नका.ओरडू नका,हर्रजाबाय,फत्तराच्या काळजाच्या मािसानी फत्तराच्या 
त रंुर्ात कैद केलेल्या,फत्तराच्या देवापेक्षा–ंया हवठू महाराचा हार–हा पहा–खऱ्याख ऱ्या–चालत्या 
बोलत्या माझ्या हदल्दार रामरायाच्या र्ळ्यात पडत आहे.(एकनाथाच्या र्ळ्यात हार घालतो व पाय धरीत 
असता झीट येऊन पडतो.) 
 

णगरर्ा:उचला,उचला,हवठूबाबा झीट येऊन पडले–उचला. 
 

[पािी पािी असा ओरडा.] 
 

पणहला अंक समाप्ि 
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अंक २ रा] [प्रवेश १ ला 
 

[हातात फ लाचंी परडी घेऊन,झपझप पावले टाकीत सीता येते.आंतून केरोबा “शूः शूः सीते–
सीते–सीताऽऽ”अशा हाका मारतो.ती एकदा मारे्पहहल्यासारखे करते आहि तडक हनघून जाते.] 
 

केरोबा:(प्र.क.) हनसटलीच ही हबजली.आहा! हजवाच्या हवसाव्याला असली मोहहनी हमळेल तो 
प रूष धन्य.देवळातली देवप जा टाकून,रे्ले सहा महहने या देवीच्या पाठलार्ावर मी सावलीसारखा हफरत 
आहे.मी ब्राह्मि–ही महारीि.मला या सीतेच ं एवढे आकषिु का? हतला माझं आकषिु असेल–हकवा 
नसेलहह कदाहचत.नसलं,तर हतचा तो दोष नाही.पे्रमी जीवाचं्या साहहजक आकषिुाला बेम वुत 
अटकाव,हाच हजथं आमच्या धमाचा न् जातीिेदाचा रानटी दण्डक,हतथं त्या हबचारीनं आपल्या हदलाच्या 
हदल्दारीचे दरवाजे घट्ट लावनू बसण्यातच जीवनसाफल्य का मानू नये? (दूर पाहून) या महारवाड्ात हा 
पठाि कोि? 
 

(पठाि वषेातं र्ावबा प्र.क.) 
 

गावबा:ओहो,ओहो,केरोबा बडवे आलेकम् सलाम.हमरचीकम् सलाम्.लसूनकम् सलाम्.का? 
अहलकडे महारवाड्ात फारशा वाऱ्या स्वाऱ्या चालल्यात आपल्या? काही अस्पशृ्योद्धाराचा डाव आहे 
वाटतं? 
 

केरोबा:(र्ोंधळून) हो जवळ जवळ तसंच.पि र्ावबा? तू पठाि कधीपासून झालास? 
 

गावबा:रे्ल्या रामनवमीच्या पारण्याला मी ही हदक्षा घेतली.त्या हदवशी िटिोजनाऐवजी 
एकनाथानी महार मारं् धेडाना जेवि घातलं हन त्याचं्या पकं्ततला ते जेवले.त्याना त म्ही वाळीत 
टाकलं.घरादारावर त ळशीपत्र ठेवनू ते महारवाड्ाशजेारी रे्ले.त्याना त म्ही केलं महार.म्हिून मी बनलो 
पठाि.केरोबा होता का त म्ही पि महार? मी करतो त म्हाला महार,महार व्हा ब वा.म्हिजे असल्या 
ब रखेबाज हेलपाट्याचं्या पायहपटीहशवाय,उघड्ा माथ्यानं त म्हाला अस्पशृ्योद्धार चारं्ला करता येईल. 
 

केरोबा:एकनाथाबरोबर तू का नाही महार झालास? पठाि कशाला झालास? 
 

गावबा:अहो,थरकत घोडा िडकत हनशाि.महार िटाना हितो.फार हितो.पि िटानी पठाि 
पाहहला का र्ंरे्चा घाट धोब्यानी फ ललाच. 
 

केरोबा:र्ंरे्चा घाट धोब्यानी फ लला म्हिजे अस्पशृ्यद्धार झाला वाटतं? 
 

गावबा:नाहीतर काय.म्हारवाड्ावर बड!याचं्या वाऱ्या स्वाऱ्या होऊ लार्ल्या,म्हिजे अस्पृश्योद्धार 
होिार वाटतं? हे पहा,सर्ळे महार मारं् धेड चािंार,म सलमान तरी झाले पाहहजेत,नाहींतर पेशावरी 
पठािाचं्या टोळ्या पैठिी िटाचं्या छातीवर चढल्या पाहहजेत.त्याहशवाय अस्पशृ्याचं्या उद्धाराचा हतसरा 
मार् ुनाही.केरोबा,थरकत घोडा िडकत हनशाि पाहहजे.बोला तर मर्,महार होता का पठाि होता? पि 
लक्ष्यात ठेवा,महाराला र् न्ता न् पठािाला स न्ता.टळायची नाही.का आपले िटोबाच राहाता? 
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केरोबा:हवचार केला पाहहजे.बरं येतो मी.(जाऊ लार्तो) 
 

गावबा:येऊ नका,जा.–पि थाम्बा.त म्ही अस्पशृ्योद्धार करिार,– नाही का? पात्रापात्र हवचार 
ठरलाच असेल.तो ती का तें? 
 

केरोबा:पाजी! (रार्ाने जातो). 
 

गावबा:(स्व.) कमाल आहे ब वा या पैठिी र्ावर् ण्डीची.एकनाथासारखा एवढा मोठा पराक्रमी 
सरदार,हदलाचा हदल्दार,पट्टीचा पण्डीत,पि त्यानी अनाथ अपंर् अस्पशृ्याचं्याउद्धाराचा प्रश्न हाती 
घेताच,साऱ्या पाण्ढरपेशाचें डोळे पाण्डरे झाले,न्ःहजार हहकमती करून त्याला घरादाराला: 
म कवलं.आता,कजाच्या उघरािीसाठी त्या द हलचन्द तीनशणे्ड्ाला धरि ं धरायला त्याचं्यावर सोडला 
काय? [पद प रविींत पहा.] पि त्या पाजी बडव्याच्या पाळतीवर आता चारं्लंच राहहलं पाहहजे! (जातो.) 
 

[दाढी हमशा वाढलेला,कपडे मळके,असा म्हादबा प्र.क.] 
 

महादबा:(आश्रयाने सर्ळीकडे टेहळिी करतो.) आं आहरहचिन! सा म्हयन्यात समदी द नया 
हफरली,का माजं डोळंच हफरल्याती!   ेपयठाि का त्ये पयठाि? त्ये-त्ये-तर पैठािच अहक्ष.मंर्   ेनईन 
पैठि तथं कवा आलाया?   े तर महारवाड्ाच ं र्ावठाि.आन् म्हारवाडा काय झालाया? ही समदी 
मण्डोली तर वळखीची म्हारंच.आयाबायाबी–व्हय,म्हारनीच न्हवत जनू! काय,झालाया काय हचहमत्कार 
 ो.समदं महार बाप्ये न् आया–वा! अक्षी पाढंरपेश्यावर तान झाल्याती.लत तस्वाच,लत तस्वाच.म्हारानी 
म्हराठ्यावर तान केहलया जन . ो म्हारवाडा कोन म्हंर्ल येला म्हारवाडा जी! सराळ वळीमन्दी कशा अहक्ष 
नामी नामी ट मदार झोपड्ा.त्यो लहानर्ा फ लाचा बार्.पड्ाल िाजीपाल्याच ं हहरवर्ार मळं.हहरीवर 
म्वाटहब चाललीया.केराचं काट कबी न्हाय क ठं र्वसायचं.अक्षी नामी.अक्षी चोखाट.वाड्ाच्या मद मद 
दे्यवाच देवाळबी हाय,प ण्डलीक वरदे हाऽऽरी तण्टाल.(साष्टारं् नमस्कार घालतो.). 
 

गावबा:(प्र.क्र.) (म्हादबाला पाहून) हा कोि लोळपाटण्या तथं? (म्हादबा उठतो.) कोि? ओहो! 
म्हादबा पाटील? रामराम–रहहमराम,आलात का दौलताबादच्या त रंुर्ाची सहा महहने हवा खाऊन? 
 

महादबा:कोन? र्ावबा?–आचीर आचीर,समचदं आचीर,आन् ल्योका र्ावबा,म सलमान कवा 
झालाय तू? बामनं काय बोलत्यात? 
 

गावबा:बोलल्याल आपलं बोडकं.अकलेच्या म्हसोबा,िटाचं्या ह लकाविीनं खडी फोडून आलास 
तरी त झ “बामनं काय बोलत्याल”कायमच आं? 
 

महादबा:र्ावबा लत वरं्ाळ काम केलाया मी,!याबाच्या माळेच्यान् लत वंर्ाळ! यकनाथ 
महाराजाचं्या पायावर डोकशी ठेवल्याबर्ार आनपान्याला न्हाय यो म्हादबा हशवनार,क ठ हाईत एकनाथजी 
म्हाराज? 
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गावबा:ते महाराज महाराचें राजे होऊन,राजवाड्ाऐवजी म्हारवाड्ात जाऊन बसले 
आहेत.त्याना हशवलास,का तू पि होशील महार.मर् बामनं काय म्हंर्त्याल? 
 

महादबा:एकनाथ महाराज म्हार? 
 

गावबा:पैठिकर िटानी त्याना केलं महार,म्हिून मी झालो पठाि, 
 

(आत मारवाड्ाची बडबड चालते.) 
 

महादबा:म्हजी?  ो काय हचहमत्कार? सा म्हयन्यात पैठिचा ितूखाना? 
 

गावबा:ितूखाना का शतेखाना ते आत्ताच पाहून घे.जरा बाजूला ये.(त्याला घेऊन जातो.). 
 

(द हलचन्द मारवाडी तितित येतो.पाठोपाठ एकनाथ 
त्याची समजूत घालीत प्र.क्र.) 

 
मार:साला मोथा सादू बोते्त.सर्दार्चा हदमॉक हमर्वते.हामचा पैसा कसाला नाय देऊन ताकते? 

पॉच बर्स जाला.ऑत्ता दते,ऊदा देते,पर्वा देते.साला थॉपबॉजी कते्त? साँर्ला साँर्ला बॉमनसी 
तकलॉर् कते्त.म्हॉर् म्हाँर् सी जेवाला घॉते्त.बॉत्या.बॉत्या.समदा हहन्द  धर्मला ऑर् लावली.पेठनसी 
पलाला हन ये म्हॉर्वाड्ामन्दी येऊनशी लपला.साला ए मर्वार्ीला बनावते? तूजा बॉप हे बॉप पेसा 
टॉक.द सर्ी बॉत नही.पेसा टॉक. 
 

एकनाथ:(स्व.) पैठिाच्या धमुबाधंवाकंडून माझे सवु संस्कार यथाक्स्थत झाले.चव्हाठ्यावरच्या 
जोडेपैजारीचा हा संस्कारच कायतो राहहला होता.हचत्तश द्धीसाठी याची जरूर असतेच.(उ.) शटेजी,आज 
पाचं हपढ्ाचंा त मचा न् आमचा व्यवहार.असे वदुळीवर येि ंशोितं का त म्हाला? 
 

मार:ही बम्ब!यान् ते त ज्या हजनॉ!दनेजीला साँर्.ये द लीशनला नको साँर्.हॉमसा हपसा 
टॉक.पन्दर्ा हजॉर्! काय समदा तठ्ठा कते्त? पीसा टॉक. 
 

एकनाथ:अहो,पधंरा हजार असोत,नाहीतर पंचवीस हजार असोत.दौलताबादेहून पनाळ्याच्या 
मोहीमेच्या खचाची थैली सात आठ हदसातं आली म्हिजे त मची रकम घरपोच पाठवतो. 
 

मार:अरे् स ऽऽलीत रे्ला ते दोल्ताबाद न् ते त जा पन्नाला.कसला साँर्ते ते थेलीची वॉ!ता.दोन 
बर्स झाला.लेस्मीपूजंनलाबी बेज नाच,मंूदल नाय.वॉय् दा-वॉय्दा! जवा बर्ावा तवा वॉय् दा.साला वॉयदा 
काय कॉयदा हे! कॉयदामा कत फॉयदा हे! बस. पीसा टॉक.िॉनसोद क!जा काते्त हन धर्म कते्त.पीसा नाय 
तो धर्म कसाला मर्ाला कते्त? पीसा टॉक.समदा पीसा बॉमनशी पोटात घातला.आता साला म्हार्माँर्शी 
बोडतयावर् धार्ते,हन द लीशनला वॉयदा साँर्ते.पीसा टॉक.िॉनशोदनी धर्म् ड बवला.मर्वार्ीला 
ड बावते? ए द हलशनला ब र्वते? धर्म् र्या जान्हम्मा.माजा पीसा टॉक.साला धेडं लोकची वास्ते मर्ते,मंर् 
आमचा पीसा कसाला नही देते? सोर्.िॉनशोद ल श्या.थॉपबाजी कते्त? 
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एकनाथ:असली हशवीर्ाळीची अिद्र िाषा आपल्यासारख्या नर्रशटेजीला शोित नाही 
द हलचदंजी. 
 

मार:अरे्,मर्वार्ीला समदा शोिते,समदा शोिते.पीसा टॉक हामचा बस.पीसा टॉक. 
 

एकनाथ:शटेजी या वळेीं माझा नातलाज आहे. 
 

मार:ए र्ोष्टी ए द हलशनला नको सारं्,पीसा टॉक. 
 

एकनाथ:पैसा असता ंतर हदला का नसता शटेजी. 
 

मार:अरे् पीसा नॉय तो बजार्मन्दी बायको बेचून टक्का हान. 
 

(“बायको बेचून टक्का हान?”अशी र्जुना करीत सन्तप्त र्ावबा येऊन 
मारवाड्ाची मान पकडतो.) 

 
मार:हपथान-हपथान महर्हर्यो.ए बालाजी,ए बकंटसर्जी,ए र्िछोड-र्ायजी,माहर्हर्यो.हपथान 

मारी जान मारी नाखश.ेए हहकनाथजी म्हाको बचाव. 
 

एकनाथ:र्ावबा,र्ावबा,सोड त्याला. 
 

गावबा:सोड सोडकाय करता? हर्रजाबाईची बदनामी? जीि खेचून ठेचून टाकीन.तीन टकलीच्या 
त म्हाला क िी आया बहहिी बायका असतात हक नाही? [मारवाडी “पाँव पडू,पाँव पडू.हहकनाथजी म्हाको 
बचाव”असे हकचाळतो.] 
 

एकनाथ:र्ावबा,अरे मरेल तो,सोड त्याला.दोष आपला.आपि त्याच ं देि ं लार्तो ना? सोड 
त्याला.आपि िार्वत.हवष्ट्ि दास.आपल्याला नाही हे शोित. 
 

गावबा:शोित नाही काय? सारं िोित.“मेिाह हन मऊ आम्ही हवष्ट्ि दास,कठीि वज्रास िेदू 
ऐसे॥िले तरी देऊ हटरीची लंर्ोठी,नाठाळाचे काठी हािू माथा॥” 
 

(मार॰ च्या डोतयावर काठी मारून त्याला सोडतो) 
 

मार :बहच हर्यो,ओसे बालाजी,ओ बकंटजी,बहच हर्ओ. 
 

(हर्रजा दाहर्न्याचा डबा घेऊन येते.) 
 

णगरर्ा:शटेजी,त मच्या स्विावधमाप्रमाि ंआमच्या प रुषाचंा अपमान करून,िरलं ना त मच ंपोट? 
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गावबा:हरकामं असलं तर मी शिे िरतो. 
 

णगरर्ा:त म्हाला काय दोष द्यायचा म्हिा.मािसासारखी मािसं पैशासाठी पशू हकवा हपशाच्च कशी 
बनतात,हे जर्ाला दाखवण्यासाठीच,मला वाटतं,देवानं हा प्रािी पैदा केला असावा.हं,हे घ्या माझे 
दाहर्ने.(डबा देते.) हवकून टके्क करा हन येईल ती रक्कम आमच्या खाती जमा करा. 
 

एक :हर्रजा-हर्रजा,हे त झं स्त्रीधन! 
 

णगरर्ा:स्त्रीवर जर पतीची सत्ता,तर हतच ं धन क िाची मालमत्ता? जनता-जनादुनासाठी तकडं 
फहकरी घेतल्यावर मला ही दाहर्न्याचंी अहमरी पाहहजे कशाला? 
 

मार :(दाहर्ने तपासून) हर्रजाबॉय लत साँर्ला,लह साँर्ला मािूस! 
 

गावबा:हदडकी दमडीच्या,या मावलीला तू बाजारात हवकायला काढतोस होय? 
 

मार :र्ावबा,पाँव पडू,हर्रजाबॉय पाँव पडू. 
 

(सीता दाहर्न्याचंी प रच ण्डी घेऊन प्र.क्र.) 
 

सीिा:जोहार मायबाप जोहार.र्रीबाची ही फ लाची पाकळी नाकारू नका. 
 

(एकनाथाच्या पायाजवळ प रच ण्डी ठेवते.) 
 

एक :म ली,काय आिलंस हे?–काय? दाहर्ने? कशाला? 
 

सीिा:देवाच्या देवपूजेला मायबाप. मला हवधवेला याचंा आता काय उपयोर्? ज्यानी ते केले,ते 
देवाघरीं रे्ले– 
 

पद:(चाल॰–प्रियतरंर्ासवें॰) 
चारुशील दाणगना । हाच आवडे मना । 
कांचनीं वांछना घडणव शील-लांछना । 
सिि मणन णववंचना॥धृ  ॥ 
घन-घषशुि चंचला । 
िेर् उर्णळ भ िला । 
सणि चमकि पणिणवना । 
करूणन शीलवधुना॥कांचनी  ॥१ ॥ 
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करायचे काय ते दाहर्ने मला आता? द्या ते या मारं्ाला हन करा त्याच ंतोण्ड बन्द.साऱ्या पैठिची 
मािूसकी मेली तरी या म्हारवाड्ातून नाही बरं ती रे्ली.(प रच ण्डी मार॰ च्या अंर्ावर फेकते.) कर मेल्या 
तोण्ड काळं.हर्रजाबाईंना बाजारात हवकायला काढतोस होय? 
 

णवठु:(प्र.क्र.) अरे,आमच्या मायबापाकडं वाकडी नजर टाकायची क िाची छाती आहे? चल घे हे 
माझ्या शतेवाडीचे कार्द,न् फाड सरदाराचं्या नावानं दोन हजाराची पावहत. 
 

मार :(कार्द घेऊन पाहातो) साँर्ला.लई साँर्ला लोर् त मी.हर्रजाबाई साँहर्ला,शीटाबाई 
साँर्ला,अने हवठाबाई हब साँर्ला. 
 

एक :हवठ बाबा,सीता,काय माण्डलं आहात हे त म्ही? 
 

णवठु:र्ंरे्च्या पाण्यानी र्ंरे्चीच पूजा केली,मायबाप. 
 

णगरर्ा:हवठूबाबा,आम्ही आमच्या संसारावर त ळशीपत्र ठेवलं,पि त म्ही सर्ळ्यानंी असं करून कसं 
िारे्ल? 
 

सीिा:मायबाप,अनाथ अपंर्ाच्या उद्धारासाठी,आपि संसाराची होळी केली.मर् आमच्या वेसकर 
घराण्यातली चारदोन मानाची लाकडं,नको त्या होळीत पडायला? 
 

एक :आहा! नीच अस्पशृ्य ठरवलेल्या हीनदीनाचंा श द्ध मािूसकीचा हा हजवन्त हजव्हाळा 
पाहून,माझं सारं अध्यात्मज्ञान आज फोल ठरलं. 
 

णगरर्ा:याला म्हितात हृदयाची श्रीमन्ती बरं! (सीतेचे तोण्ड क रवाळून) म ली,कोित्यार् देवानं 
हा वािी करिीचा र्ोडवा त ला हदला? 
 

सीिा:फ लाचंा स र्न्ध मातीला लार्ला मायबाप. 
 

णगरर्ा:रामजी हशलेदाराची अधांर्ी शोितेस खरी.पि जर्ाची नजर मात्र काही चमत्काहरकच!– 
 

पद:(चाल –मरर्ाउंगी णबना देखे ) 
अवमाणनिी गुिा डोळे णवषारी हे॥ 
साणर दुणनया णफरे का नर्र णफरे॥गुिा ॥ 
भाव नवा हा धमु सुमनांचा । 
कशध पे्रमां सु-मन िें लव ना णफरे॥गुिा ॥ 
सौंदय ुबाह्य िरुिीचे भुलणव नर्र िी । 
चारुशील वसे अंिरीं र्िु णिखट कदर िी । 
दगड देव उरी र्ीव णर्िा धणरिी दुरी । 
“णशवणशल द रद र” कटुभाषी हृदयीं सुरी॥गुिा ॥ 
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णवठु:(मार.ला) चल दे पावती हलहून. 
 

गावबा:का दाखऊ थरकत घोडा िडकत हनशाि. 
 

मार :ए र्ावबा,पाँव पडू,पाँव पडू.ए हहकनाथजी,तू लई साँर्ला बॉमनं.पाँव पडू.कैं  बोल्याचाल्या ते 
मिमा नही र्ाखशो जी हाँ.ए बेवार् छे.बेवार्मा खट्टी हमट्टी बात शाम्बळवीज जोईए– मे जाऊ? 
 

गावबा:आहि पावती कोि त झा बाप देिार? 
 

मार:अरे् तसा पाँती पाँती काय कते्त? काले सवारे् द कानमाथी िेजून देते.–कई तश्वास हबश्वास? 
 

णवठु:त मच्यावर हवश्वास? मर् सापावर तरी का नसावा? 
 

गावबा:चल हो प ढं.का करू थोतरीची बोतरी. 
 

मार :अरे् म्हार्ो लाढीजी,थार्ा व्हाला बचीहर्यो रे म्हार्ा बालाजी![जाऊ लार्तो,तोच आत 
“हकधर रेहता है सरदार तकनाथ”असा जोरकस शब्द ऐकू येतो.मारवाडी घाबरतो. “अरे् हपथान 
हपथान,मर्ी हर्योरे बाबा,हपथान!”असे ओरडत जातो. र्ावबा त्याच्या मार्ोमार् जातो.] 
 

(हनशािाचा िाला घेतलेला आरब स्वार प्र.क्र.) 
 

स्वार:हकधर है तकनाथ सरदार? [हवठ  बोटाने दाखवतो] यह आदमी तकनाथ सरदार? 
पार्ल,तया खूब मजाक मचाते हो? आज बडी फजरसे पैठिका तमाम मोहल्ला मोहल्ला घूमघूमके धूण्ड रहा 
हंू कोईिी शतस सरदारका पता नहह बदलाता.तया यह पैठाि है,या पार्लखाना? 
 

एक:ऐ नादान,बक् वा हबलफेल बन्द कर.हजस शतसको सरदार तकनाथ केहलाते है,उसीके 
सामनेही तू खडा है.बोल,तया तेरा बयान? कहासें आया? 
 

स्वार:बडी ताजूबकी बात? तकनाथजीको तक दो दफा मनेै दौलताबादमें देखाथा.वाहवा,कैसा 
बडा उमदा अमीर! उसीका नूर देखतेही हदल आराम होता था! आप म झे कंर्ाल फकीर हदखते हो. 
 

एक:फहकरी पाया तो तया ह वा? 
 

पद:(तस तन धनकी) 
अल्ला रखेगा वैसाही रहेना । 
मौला रखेगा वैसाही रहेना॥धृ  ॥ 
कुइ णदन रार्ा बडा अणधकारी । 
एक णदन हुआ कंगाल णभकारी॥१ ॥ 
एका र्नादुणन करि कर िारी । 
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गाणफल,क्यंव करिा मगरूरी॥२ ॥ 
 

स्वार:बडा अवहलया जनादुन हदवानजीका नाम? क स र माफ,सरदार,क स र माफ! मय आपके 
हदलकू रंज खीचा हंू.म झे माफ हो. 
 

एक:माफ िाई माफ.तया तू दौलताबादसे आया? 
 

स्वार:शहेेन्शा मूत ुजा हनजामशहाके खास मोतुबकी यह थैली,हदवाि अवहलया जनादुनजीने,आप 
ह जूर के हखदमतमे स पूदु करनेके वास्ते ए बन्देको ह क्क फमाया है.थैलीमे तीस हज्जारके रोखे रख्खे 
है.हर्न्के लेना,और बन्देकू फौरन वापस जानेकी ताहबल देना. 
 

(सलाम करून जातो) 
 

एक:(थैली मस्तकाला लावतो) काय चमत्कार आहे या लक्ष्मीचा.हहच्यासाठी जे जीव 
टाकतात,त्याचं्याकडं ही ढ ंकूनस द्धा बघत नाही.अन् जे हहचा संन्यास करतात त्याचं्या पायाशी ही अशी 
लोळि घेत येते.जडमूढ जीवाचं्या पाषाि हृदयातनं माि सकीचा पाट फोडण्यासाठी आम्ही दाहरद्र्याचं 
कवच पाघंरलं.मनोवृक्षावर मोहाच ंमोहोळ बाजू नये,म्हिून या हवठ्ठलवाड्ात वस्ती केली तरीहदखील या 
लक्ष्मीची मोहहनी काही आमची पाठ सोडीत नाही. 
 

णगरर्ा:या मोहहनीला आपला नाद चारं्लाच लार्लेला हदसतो.आमच्या दहरद्री संसाराच ंवैिव या 
सवतीला पाहावतं नाहीसं हदसंत! 
 

अभंग 
 

या गरीणबच्या संसाराचें कोि मोल देई ॥ 
कोि मोल देई । बाई कोि िोल देई ॥धृ  ॥ 
कोब्ण्डयाचा गोड माण्डा । समाधान हािीं खाण्डा । 
स्नेहभाव या ब्रमहाण्डा । व्यापुणनया राही ॥१ ॥ 
आप्ि बन्धु सगळी दुणनया । भेदभाव गेला णवलया । 
नर्र र्ाइ णिकडे माया । पान्हविी गाय ॥२ ॥ 
श्रीमब्न्िचा हेवादावा । पे्रमामधें उर्वा डावा । 
नीच थोर असला कावा । ठाऊकाच नाही ॥३ ॥ 
र्नादुन र्निा सारी । एकनाथ हणर कंसारी 
प णर् सिि या संसारीं । रमाकांन्ि पाय ॥४ ॥ 

 
एक:हवठोबा,आजच्या आज ही थैली स िेदाराकडं पाठवनू दा हन त्याना म्हिाव ं रे्ल्या लढाईंत 

जखमी झालेल्याना हन ठार झालेल्याचं्या वारसाना ही रक्कम वाटून द्या.सरकारचा पैसा सरकारी कामालाच 
खची पडला पाहहजे. 
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सीिा:आमच्याकडं मात्र त्यातली हदडकी येता कामा नाही बरं! आम्ही घेिार नाही. 
 

णवठ :त्याची वासलाद मी लावतो.ही थैली घेऊन तू चल पाहू घरी देवदशनु घेऊन आलेच मी 
पाठोपाठ. 
 

[हर्रजा,सीता,हवठू जातात.] 
 

एक:(स्व.) झाला हा प्रकार ठीकच झाला.आत्मोद्धार हकवा समाजोद्धार साधायला सवुस्व 
त्यार्ासारखं द सरं अिेद्य कवच नाही.आता मात्र मी खराख रा सरदार बनलो.आत्मबल हनवैरा!य या ढाल 
समशरेीनंच हहन्दंूच्या कठोर मनोवृत्ती व हल्ले चढवनू,मला या अनाथ अस्पशृ्याचं्या उद्धाराचा मार्ु 
चोखाळला पाहहजे.जन्माच्या सबबीवर मूठिर मर्जबाज लोकानी.ततर हजारो जातीना क्ष द्र लेखावं,त्याना 
हतटकाऱ्यानं वार्ण्यातच आपल्या श्रेष्ठपिाचं मण्डन करावं,अडीच तीन कोट लोकानंा अस्पशृ्य मानून 
त्यानंा मसिवटीच्या राहिीत डाम्बावं,अन् हे सर्ळे अत्याचार न् ज ल म,धमाच्या नावावर हबनअटकाव चालू 
रहावे,या धडधडीत अन्यायाहवरूद्ध माझ्या रतताचा थेम्ब न थेम्ब बण्डासाठी सिाित आहे. 
 

(जाऊ लार्तो तोंच म्हादबा दवकत िीत प्र॰ क॰) 
 

एक :कोि? म्हादबा पाटील? 
 

महादबा:(पायावर डोके ठेवीत.) म्याच नव्हका त्यो पापी? दे्यवा,म्या लई वरं्ाळ काम केलाया.लई 
पापी. 
 

एक :पापी? म्हादबा,पापी कोि नाही? आपि सर्ळे पापी.आम्ही पापी.ही दख्खन पापी.आमचा 
चालू धमु पापी.फार काय पि म्हादबा,पाण्ढरपेश्याचं्या आचार-हवचारातं मािूसघािेपिाची कीड घालिारा 
देवस द्धा मी पापीच समजतो. 
 

महादबा:असत्याल.प न म्हाराज,तण्टू एसकरला िटाचं्या हचताविीनं हकनाक जखमी करनारा  ो 
म्हाद्या समद्याहून लत वंर्ाळ.लत पापी. 
 

एक :दोष त मचा नाही न् कोिाचाहह नाही.दोष काळाचा आहे.क ठं तरी काहीतरी 
च कलंय.मािसाशी मािसासारखं वार्ण्याततकीहह माि सकी ज्या धमांत नाही,तो आचन्द्राकु आम्हाला 
र् लामहर्रीतच हपचविार खास,हहद  समाजाचे ध रीि म्हिविारेच हजथं मािूसकीला पारखे झाले,हतथं 
त म्हालंा काय दोष द्यायचा? 
 

महादबा:न्हाय म्हाराज.समदा दोष माजाच.अन् त्येचं पराहचत प न् म्या िोर्लाया अक्षी हनरोती 
!येन्बाच्या या माळेच्यान्– 
 

एक :(चपापून) काय? त मच्या र्ळ्यात माळ? त म्ही माळकरी? 
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महादबा:व्हतन्हाय,माळ घातलीया.चाळ िान्द न टाळ घेऊन िजान करत या.!यानबा 
दे्यवाच,ंिामदेवाच ंअिारं् र्ात पण्डरीला हदण्डी घ्येऊनशान दरसाल जातोया,अन्– 
 

एक :अरे अरे! हवठू पि माळकरीच.त्याला जखमी करायचा अहवचार त मच्या हातून कसा झाला 
म्हादबा? 
 

महादबा:बामनानी अक्षी हचथावलंच न्हव जनू! 
 

एक :पि त म्ही त्याचं्या हचथाविीला कसे बळी पडला म्हादबा! हिक्ष की धमानं समाजाची घडी 
हबघडली,धमाच्या खऱ्या अथाचा अनथु केला,अन् सर्ळीकडे मािूसघािीचा उहकरडा फैलावला.म्हिून 
ज्ञानेश्वर महाराजानी िावाथु–दीहपका पाजळून,िार्वत धमांचा पाया याच हवठ्ठलवाड्ात घातला ना? 
आपि मािसं सारी एका देवाची लेकरं.त्यात कोिी उच्च नाही,नीच नाही.क िीक िाचा हवटाळ मानू 
नये.सर्ळ्याशी बंधूपे्रमानं वार्ाव.ंमोक्षाचा अहधकार सर्ळ्याना सारखा.ही आपल्या िार्वत धमाची 
हशकवि,ही त ळशीची माळ,रातं्रहदवस त मच्या मनावर हबबवीत असता,हवटोबा वसेकर,–जातीनं महार–
म्हिून त म्ही त्याच्यावर हात टाकावा? मार्ासलेल्या स्पशृ्यास्पशृ्य ब्राह्मिेतर समाजाचं्या उद्धारासाठीच 
िार्वत धमाची ध्वजा फडकली ना म्हादबा? अन् त म्ही मराठे बंधूच जर असा आचरटपिा करू 
लार्ला,तर आळंदीला समाहधस खात ड लिाऱ्या ज्ञानोबारायाना काय वाटेल बरं? त्याचं्या काळजाला 
चटका बसेल.त्याचंा समाहध–िरं् होईल.हनवृहत्त देवाचंी वृहत्त कावरीबावरी होईल.मोक्षसोपान चढलेले 
सोपानदेव जार्च्याजार्ी थबकतील.म तताबाई ढळढळा रडू लार्तील.नामदेवरायाचं्या अखंड टाळाला 
खंड पडेल.दौलताबादला जनादुन स्वामी उपोषि ंकरतील,अन् सारी द हनया या एकनाथाच्या तोण्डाला 
काळं फासून,म्हादबा,माझ्या तोण्डात माती हकहो घालतील. 
 

महादबा:(शोकम!न,पाय धरतो.) या म्हाद्याच्या त्वाण्डात माती पडो.प न दे्यवा माज्या हनरोती रे्न्बा 
न् स्वापान म कताई िामद्यावाच्या नर्रं नर् तन्ट बा! म्हाराज,या म्हाद्याला द्या सोडून हशम्िार ख्याटरं 
हाना,पन् या पाप्याला पावन करा जी मायबाप. 
 

एक :(त्याला उठवनू पोटाशी धरतो) उठा उठा महादबा.पिातापासारखं द सरं प्रायहित 
नाही.त म्हा मराठे बाधंवाचं्या मनावर न् मनर्टावर तर साऱ्या दख्खनची मदार! आपले महार-मारं्ाहद 
अस्पृश्य बान्धव त मच्या ततकेच पराक्रमी,धाडसी न् मनानं पाक प्रामाहिक आहेत.त्याचं्याशी त म्ही मदु 
मराठे जर एकहदलानं वार्ाल,थोर सरदारी हदलानं त्यानंा आपलेसे कराल,तर त मच्या संघहटत 
सामत्याच्या जोरावर ज्ञानबाचं्या िार्वत धमाचा िर्वा झेंडा हत्रखण्ड द हनयेवर डौलाने फडकू 
लारे्ल.ततकंच काय,पि महादबा,मनातलं एक र् हपत सारं्तो,िावी धमुराज्याची आशा,त मच्या 
जातिाईंच्या मद ुमकी िोवतीच घ टमळत असलेली मला स्पष्ट हदसत आहे. 
 

अभंग 
मराष्ट्रीं मऱ्हाठे प्रबळ होिील । 
अविार घेिील शंभ देव ॥१ ॥ 
देव देवस्थानें संस्थांना सकळा । 
मऱ्हाठ्ांचा मेळा उद्धरील ॥२ ॥ 
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कृष्ट्िा कोयनेचे खोरे उफाळेल । 
दणक्षि उर्ाळेल स्वराज्यानें ॥३ ॥ 
उभा शहदुस्थान मऱ्हाठ्ांच्या धाकें  । 
वांकवील नाकें  आदराने ॥४ ॥ 
ध्यानी मशन स्वप्नीं नाचिें भाकीि । 
ठेवा हे गुपीि मनामार्ीं ॥५ ॥ 

 
(प रािाची पोथी घेऊन हर्रजाबाई प्र.करते) 

 
णगरर्ा:शहरात प रािाला जायची नाही का वळेी झाली? 

 
एक:खरच.ंहे माझ्या लक्षातच राहहलं नाही.(पोथी घेऊन) म्हादबा येता का आमच ं बालबोध 

िार्वत ऐकायला? 
 

महादबा:लत आनंदानं,दे्यवा,लत आनंदानं. 
 

णगरर्ा:अर्बाई,म्हादबा पाटील का हे? ओळखूस द्धा आले नाहीत.काय त मची दशा ही! 
 

महादबा:मात सरी दण्डवत घ्यावा.(साष्टारं् नमस्कार घालतो.) 
 

णगरर्ा:उठा बरं म्हादबा,उठा.प राि आटपल्यावर आमच्याकडंच फराळाला या.हवठूबाबानंा पि 
िेटा.ते त मची सारखी आठवि करीत असतात. 
 

एक :बरं.मी आता प ढं होतो.(जातो.) 
 

णगरर्ा:काही ही संकोच बाळर्ू नका बरं.अहो आपि सर्ळी एकाच मातीची मडकी. काही 
कच्ची,काही पक्की.ततकच!ं 
 

महादबा:काय सारं्ू मात सरी,माझ्या काळजामंदी औताची पोखरि पडहलया.शरमेनं म्या मेलू 
पघा.तण्ट बा देवमािूस.लाखामक्न्द न्हाय असा र्वसायचा,न्हाय र्वसायचा.प न् म्या ड कार,आक्षी 
रानड कार.आताच म्या घरातून् आलो.माजी आवा न् समदी कचीबच्ची सीताबाय हन तण्ट बाला मायन्दाळ 
द वा देत्याहत.मला पकडून दौलताबादला नेलाया,तवापून या पैठिच्या एकाहब िटानं न्हाय कवा तचारपूस 
केली,का म्हादबाची आवा न कच्चीबच्ची म्येली का हजती हायती! प नै त्या तण्ट बाच्या स नबाय 
सीतामावलीनं-बये तू हाईस तरी कोन? तण्टलाची रकमाय् का रामहचन्दराची सीतामाय?–हतनं तडाक् 
माज्या घरी जाऊनशान माझ्या आवाच ंडोळं प सलं,धीर हदलाया,पोराबाळाना पोटाशी धरलाय,आन्-आन्–
मात सरी काय बोल ! तण्ट  एसकरानं डाळदाना लाक डफाटा द धद ितं घरपोच पाठवनूशान,रे्लं सा म्हतनं 
माझी कच्चीबच्ची वाचवलीया बया. 
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णगरर्ा:म्हादबा पाटील,रडू नका.डोळे प सा,अहो मािसानी नाही मािसाचं्या उपेर्ी पडायच ंतर 
क िी पडायचं तर क िी पडायचं?–जा आता प रािाला न् म लाबाळाना घेऊनच या फराळाला याल नं? 
(जाते.) 
 

महादबा:(स्व.) थूःत त झ्या हजनर्ानीला म्हाद्या! म्हार म्हून ज्येचं तू टक्क रं फोडलंस,त्येनंच त झ्या 
कच्चाबच्याना आनपानी द्याव? काय,हाय काय यो हचहमत्कार? तण्ट बा,तण्टू एसकरा,आऽऽर तू हातस तरी 
कोनरं बाबा? तण्ट  म्हार? न्हाय न्हाय.त  तण्ट  म्हार न्हाईस.राजाऽऽ तू पण्डरीचा तण्ट बाच हातस.–अद र्र 
त ज्या पायावर डोई घासतो न् मर् यकनाथ दे्यवाच्या िार्वताला जातो (जातो). 
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अंक २ रा] [प्रवेश २ रा 
 

[स्थळ,ब्स्थणि व पाते्र:हहरकिी र्ाहयकेच्या माडीवर नाच र्ािे चालू 
आहे.िडाक्!न,चव्हाटे,िम्पकराव,द हलचन्द मारवाडी,ममदूशटे बसले आहेत.मधोमध चादंीचे तबक ठेवले 
असून त्यात मधून मधून दौलतजाद्याचे रुपये खिाित आहेत.हहरकिी खालील लाविी र्ात,हाविावासह 
नाचत आहे.–अधे अहधक र्ािे झाल्यावर केरोबा उठतो.ममदूशटे व द हलचन्द “काहो.मध्यन्तरी 
उठलातसे? बसा” अशा अथाची खूि त्याला करतात,कान–जानव्याची खूि करून तो जातो.र्ािे नाच 
चालूच असतो.] 
 

णहरकिी: 
 

लाविी 
पे्रमाणच गि न्यारी । गि न्याणर ॥धृ  ॥ 
दोराणवि वावडी उडे अन्िराशळ । 
सुराणवि संणगि घुमवी गशळ । 
वेलाणवि टवटविे नवकणळ । 
अणश णह र्ादुगारी ॥१ ॥ 
धनाणवि रसरसिे श्रीमब्न्ि । 
बोलाणवि खुले फुले रसवब्न्ि । 
िोल ना मोल सदा यशवब्न्ि । 
अणश णह सरदारी ॥२ ॥ 
पे्रमाचा सौदा नसे बार्ाशर । 
माणन ना भाऊ बाप अणधकाणर । 
सिार िी णदसे,असे एकिाणर । 
णदलाणच णदलदारी ॥३ ॥ 

 
[र्ािे चालले असतानाच बाहेरून “धावा हो धावा-लवकर कोिी तरी धावा.” अशी सीतेची 

हककाळी ऐकू येते.] 
 

णहरकिी:(चपापून) अर्बाई? क िाची ही हककाळी! काही तरी दर्ा हदसतो. 
 

[ती र्डबडीने जाऊ पाहते.” क तं्र केकाटलं–खटाऱ्याच ं चाक हककाटलं–माजंरीने म्यौं म्यौं 
केलं–जाऊ द्या बसा.–मरू द्या.–एक हजवनपूरी छेडा.–वाटेल तर िरैवी होऊ द्या असे म्हिून मण्डळी 
हतला आडवतात.नाच र्ािे चालू होते.तततयात प न्हा तीच हककाळी ऐकू येते.] 
 

णहरकिी:ही पहा प न्हा हककाळी! दर्ाच आहे खास.मला जाऊन पाहहलंच पाहहजे. (र्डबडीनें 
जाते.) 
 

[द लीचन्द,ममदू वरै्रे हनराशचेे स स्कारे सोडीत जातात.] 
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चव्हाटे:राण्डेच्या केऱ्याने तर अहतप्रसंर् नाही ना केला? 
 

भडाब्ग्न:हा र्ाढव नेहमी असाच र्ोन्धळ घालतो. 
 

भमपक:काही तरी र्ोंधळच हदसतोय.आपल्यालाच जाऊन प्रकरि हनपटलं पाहहजे.चला चला. 
 

चव्हाटे:चला,कमुण्ये वाहधकारस्ते मा फलेष  कदाचन.(सवु जातात.) 
 

[हवस्कटलेले केस मोकळे स टले आहेत व दम टाकीत आहे,अशा 
सीतेला घेऊन हहरकिी येते.हतचे कपडे झाडते व ब चडा बाधंते.] 

 
णहरकिी:माझ्या बहर्च्यात येऊन असला हलकटपिा करायला या मेल्याला लाज कशी वाटली 

नाही.–सीताबाई,त ला काही द खापत तर नाही ना झाली?–चाडंाळ मेले र्ावर् ंड! केऱ्या कळस त्र्या त झ्या 
अंर्ावर हात टाकण्याततका पाजी असेल,अस ंनव्हतं बाई मला वाटलं! मेले देवाचे बडव े म्हिवतात न् 
असली बदकमु करतात!–पि त ला क ठं लार्लं नाही ना? 
 

सीिा:थोडा केसाना हहसडा बसला ततकंच.हहराबाई.ऐन वळेेला त म्ही धावत आलात, म्हिून बरं 
झालं बरं.नाहीतर माझ्या हातानं आज घात झाला असता. 
 

णहरकिी:त झ्या हातनं कसचा? त्याच मेल्यानी केला असता.त्यानी पाळत ठेऊन हल्ला केला.तरी 
म्हटलं, मधीच जलशातनं उठून हा रे्ला क ठं? मेले देवाचे प जारी म्हिवतात–[केरोबाचे कान पकडून 
र्ावबा प्र.क्र.] 
 

गावबा:अन् र्ावाचे शतेखाने उपसतात.काय बडवे महाशय,देवाच्या काकड आरतीची वळे न् तकडं 
क ठं अक्कल पाजळायला च कलात? चोरानो,प जारी म्हिून हमरवता.अस्पृश्याना अन्नदान केलं म्हिून 
एकनाथानंा महार म्हिता.सावकाराकंडून त्याचंी अब् रू घेता.घरदार ल टवनू मािसातनं उठवता.अन् तकडं 
र्ोरर्रीब पाक पोरीच्या अब् रूवर धाड घालता? बदमाष? 
 

केरोबा:र्ावबा,कान सोड.मर् करतो सर्ळा ख लासा. 
 

गावबा:आधी आठवली अवदसा हन आता करतोय ख लासा. 
 

णहरकिी:माझ्या बारे्त एकटी र्ाठून,सीताबाईसारख्या आश्राप अनाथ तरूिीच्या अंर्ावर हात 
टाकता? केरोबा,मेल्या तू ब्राम्हि का मारं्? 
 

गावबा:सीताबाई,बोल.या बडव्याची हाडं उिी हचरू,का आडवी ठेचू? 
 

सीिा:र्ावबा,त्याला सोडून दे. 
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गावबा:सोडून दे? सोडून देण्यासाठी का मी या देवळी र्ाढवाला पकडलं? त झ्या शीलावर यानी 
हल्ला करावा– 
 

सीिा:हल्ला? अरे माझ्या शीलावर हल्ला करायला क िाची माय व्याली आहे र्ावबा.ही सीता म्हिजे 
पाढंरपेशाच्या परसातलं लाजाळूच ंझाड का दाविीची र्ाय समजतोस? म्हारवाड्ातल्या हवठू वसेकराची 
सून आहे मी सून.लढाईत मदाच्या मरिानं मरून देवाघरी रे्लेल्या रामजी हशलेदाराची रण्डकी आवा 
आहे,मी रण्डकी आवा.खाली बारे्त फ लं तोडताना,रै्रसावध पाहून यानी माझ्या आंर्ावर हात टाकला.पि 
त्याप ढं याची मजल जाती तर–(हनरीतून कट्यार काढते) पाहहलीस? पाहहलीस ही? –यावर माझ्या 
हशलेदारच ंनाव खोदून नर्राहून या रण्डकीला आन्दि आली आहे आन्दि.(कट्यार कपाळाला लावनू 
हतचे च म्बन घेते) या महालक्ष्मीनं या रेड्ाच्या काळजाचा ठाव पाहहला असता. 
 

गावबा:हहरकिीबाई,कशी आहे सीता? आहे ना जार्ती ज्योत िर्व!दीता? 
 

सीिा:राजे महाराजाचं्या महाराण्यावंर बलात्कार होतील,पि महारिीवर हात टाकिाऱ्याचं्या 
घरातले क ं कवाचे करण्डे पालथे पडतील. 
 

गावबा:ऐकलं का िदेूव? (हहरकिीला) आपि तर िदेूवी.आपल्या मळवटाला नाही कशाची 
िीहत.थरकत घोडा,िडकत हनशाि. 
 

सीिा:माझी हककाळी ऐकूि हहराबाई जर चटकन् धावल्या नसत्या,तर र्ावबा,माझी एक र्रीब 
बहीि आज फ कट रण्डकी होती बरं.दे त्याला सोडून.पाप्यावर आपि नेहमी दयाच केली पाहीजे. 
 

गावबा:दया केल्याच ंद ःख नाही,पि बडवा सोकवतो,त्याची काय वाट? 
 

केरोबा:त्याची वाट आता तडक–घराकडं–घराकडं–घराकडं! 
 

गावबा:घर तर आहेच हो.पि हहराबाईच्या माडीवर थोडा जलसा तर होऊ द्या.मघाशी अध्याच 
मफैलीतून उठलात.अधी बठैक मी प री करतो.–हहरकिीबाई,ऐका सीता तू पि पहा.या तम्बोऱ्याच्या 
ख ण्ट्या हपरर्ाळून िरैव रार्ाचा मी कसा उद्धार करतो तो! [जोराने कान हपळतो,तो ओरडतो] टँव् टँव् 
टँव्ंऽऽ–अझनू झार नाही लार्त नीटशी.िोपळा फोडून ष डज तािला पाहहजे.(केरोबा “कान सोड” 
ओरडतो) जण्हारी हबघडली वाटतं? हहराबाई,जरा पायातली चप्पल काढून,नाक–बोण्डीची जव्हारी जरा 
घासून द रुस्त करा पाहू.(करोबा मोठ्यानें ओरडतो.) हाऽऽ! याला म्हितात दरबारी कानडा.का लार्ला 
का नाही तम्बोरा िरघोस स रात? 
 

सीिा:जाऊ दे रे र्ावबा,सोड त्याला.असल्या िल्या मािसाची अवहेलना करिं चारं्लं का? सोड 
त्याला. 
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गावबा:[सोडतो] जशी त झी मजी,ए मानवाच्या काट्या, जा.देवळात बसून रोज अडाण्याचंा उद्वार 
करतोस.आज वशे्येच्या माडीवर एका म्हारिीनं त ला मोक्ष हदला.चले जाव.का दाखऊ थरकत 
घोडा,िडकत हनशाि. 
 

(केरोबा हकचाळत जातो.) 
 

सीिा:र्ावबा,तूरे तकडं कसा आलास? 
 

गावबा:अर्,मी या बडव्याच्या पाळतीवर रे्ले सहा महहने आहे.–र्ावड करं घािखातेऱ्यावरच 
हटकून सापडायची.म्हिून आज मी हहरकिीच्या माडीनजीकच पाळतीला राहहलो. 
 

णहरकिी:घािखातेरं? र्ावबा काय म्हितोस तू? 
 

गावबा:मी? वडेा,वडे्ाच ंकाय ऐकता? 
 

णहरकिी:वडेा? मी त झ्या वेडातच वदेान्त असतो. 
 

गावबा:वेदान्ती बनले वेडे,म्हिून माझ्या वडेात वदेान्त रडे,हहरकिीबाई–हहराबाई–
हहराजान,सर्ळे समथु त मचे श्वान.वा! नावाप्रमाि ंत म्ही चमकदार हहरकिी,िेटेल त्याला पाजाल पािी 
मला सर्ळ्यानंी वडेा ठरवलाच आहे.आहेच मी वडेा पि हहराबाई,त मच्या हहरामहालाची ही माडी,म्हिजे 
या असल्या हलकट पाजी र्ावर् ण्डाचं्या र् ंडहर्रींचा अड्डा,न् पैठि शहराच्या कचरपट्टीचा पेटारा असावा? 
फार शरमेची र्ोष्ट आहे ब वा.पहा हवचार करा.मी काय? हढल्या डोतयाचा न् हठसूळ मेन्दूचा.अहधक 
बोलण्याची माझी लायकी नाही.कारि र्ावबा म्हिजे पैठिचा सावुजहनक र्ाढव ठरलेलाच आहे.थरकत 
घोडा,िडकत हनशाि. 
 

[जातो] 
 

णहर :(खेदय तत हचतन) र्ावड कराचं ंखातेरं–र् ण्डहर्रीचा अड्डा–कचर–पट्टीचा पेटारा– 
 

सीिा :हहराबाई,त्या वडे्ा र्ावबाचा बोल काय ततका मनावर घेता? क ठं काय बोलाव ं हन कसं 
वार्ाव,ंहे हकनै त्याला म ळीच कळत नाही.तो अर्दी वेडा आहे बरं,अर्दी वडेा. 
 

णहर :सीताबाई,शहाण्याना जरी हा वडेा हदसला,तरी शकेडो वेड्ाना हा शहािा करील.या 
वडे्ाने आज मला शहािी केली.माझ्या जातीच ंहन जन्माच ंपाप त्यानी मला दाखवलं. 
 

सीिा :हहराबाई,र्ावबासाठी मी त मच्या पाया पडते.त मच्या मनाचा मोठेपिा– 
 

णहर :मनाचा मोठेपिा! पि,जनाचं्या नीचपिाला त्याचा आम्हाला हबनशतु कसा बळी द्यावा 
लार्तो,हे र्ायक समाजात जन्म घेतल्याहशवाय नाही क िाला उमर्ायच ं सीताबाई.आमच्या हदलाच्या 
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बहर्च्यात चारूशीलाच्या कोमळ पाकळ्यानी डवरलेली हन सद्वासनेच्या स र्ंधानं दरवळलेली सारी 
फ लं,द हनयेच्या कामशातंीची पे्रतं शृरं्ारतात.थोरथोर कहवजनानी म ततकंठानें र्ायलेल्या स्त्रीजातीच्या 
चारूशीलाच्या रखरखीत हनखाऱ्यानंच या आमच्या ऐश्वयाचा हदमाख रसरसलेला आहे. ..हे ऐश्वयु ... हा 
हदमाख...ही संपहत्त 
 

सीिा :काय करिार त म्ही,हहराबाई? 
 

णहर :आत्ता आत्ता–जाळून िस्म करिार! 
 

सीिा :हन त्याच ंपाप माझ्या हन र्ावबाच्या माथ्यावर? 
 

णहर :नाही.सीते,पाढरपेशानंी अस्पशृ्य म्हिून त म्हाला मसिवटीच्या रहािीत डाबंलं,तरी 
पहतपक्त्न–पे्रम,चारूशीलाची जोपासना,नीतीचा हवकास यानंा तरी त म्ही पारखे झाला 
नाहीत.म्हारवाड्ातस द्धा कदरबाज पहतव्रता हन शीलासाठी प्राि वचेिारी त झ्यासारखी स्त्रीरत्नं हनपजतात 
ना? रामजी हशलेदाराच्या न सत्या नावासाठी– 
 

(सीता आदराने आकाशाला नमस्कार करते.) 
 

–सीताबाई,कठोर वैधव्याच ंसतीचं वाि हकती आनंदानं हन अहिमानानं तू पाळतेस,हे पाहहलं म्हंजे 
मला आमच्या हजण्याची अर्दी हशसारी येते.असलं हजि ंजर्ण्यापेक्षा– 
 

सीिा :काय करिार? 
 

णहर :काय करिार? काय करिार? या पापी ऐश्वयाची आत्ताच्या आत्ता आर् लावनू राख करिार. 
 

(आंत धावत जाते हन पेटलेला काकडा आिते.तो पहाताच सीता घाबरते हन मोठमोठ्याने 
आरडाओरडा करते.“धावा हो धावा–हहराबाई घराला आर् लावताहेत–आर् आर्–याना कोिीतरी 
आवरा हो–धावा हो धावा.” एकदम र्ावबा येतो.हहसकाहहसकी करून हहरकिीच्या हातातला काकडा 
हवझवतो हन काढून घेतो.पाठोपाठ एकनाथ येतो.) 
 

एकनाथ:म ली काय चालवलं आहेस हे. 
 

णहर:माझ्या पातकाचंी राखरारं्ोळी. 
 

एकनाथ:पातकाचंी राखरारं्ोळी घरादाराला आर् लावनू होत नसते. 
 

णहर:महाराज,महाराज,या अिार्िीला वाचवा.पावन करा.सन्मार्ाची वाट दाखवा. 
 

एकनाथ:त ला त झा हा पातकी संसार जाळायचा आहे ना? अर्त्य जाळ. 
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पद.:(चाल.–दत्तर् रू दत्तर् रू) रार् परज. 
 

र्ाळ संसार हा टाळ घेऊणन करीं । 
चाळ पशद बांधुनी माळ गशळ घाल ही ॥धृ  ॥ 

 
चाळ र्ाळील िव पापराशी अणखल । 
टाळ हा संणचिा लाणव टाळा ॥ 

 
माळ ही मािसां णशविी माि सकी । 
भागवि धमु हा ज्ञानदेवें णदला ॥१ ॥ 

 
अंक दुसरा समाप्ि 
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अंक ३ रा] [प्रवेश १ ला 
 

[पाण्ढरे श भ्र पातळ नेसलेली,केस मोकळे कपाळावर चन्दनी म द्रा,र्ळ्यात त ळशीची माळ,उजव्या 
हातात हचपळ्या,डाव्या हातात लहानसे िर्व े हनशाि,पायात चाळ अशी हहरकिी एकतानतेने िजन र्ात 
नाचत प्र.क.] 
 

णहरकिी– 
 

[पद.] 
असा कसा देवाचा देव बाई ठकडा ॥ 
देव एका पायाने लंगडा ॥ग बाई एका  ॥धृ  ॥ 
गवळ्याघशर र्ािो । दणहदुध खािो । 
कणर दह्या दुधाचा रबडा । ग बाई  ॥१ ॥ 
शशकेच िोड्िो । मडकेच फोड्िो ॥ 
पाणड लोणि िाकाचा सडा,सडा ॥ग बाई  ॥२ ॥ 
वाळवब्ण्टं र्ािो । कीिुन करिो ॥ 
घेिो साधुसन्िासी झगडा ॥ग बाई  ॥३ ॥ 
एका र्नादुनी णभक्षा वाढा बाई ॥ 
देव एकनाथाचा बचडा ॥ग बाई  ॥४ ॥ 

 
णवठ :(प्र.क.) ही कोि? –देवी हवठू वसेकराचा दण्डवत घ्यावा,(साष्टारं् नमस्कार घालतो,ती 

डोळे हमटून हात जोडते व “प ण्डलीक वरदा हाऽऽहरहवठ्ठल.जनादुन एकनाथ” म्हिते.)–माझ्या लंर्ड्ा 
िर्वन्ताच्या पे्रमासाठी हवषचा पेला आनन्दानं हासत हासत हपिारी साध्वी हमरा– 
 

णहरकिी:नाही देवा,व्यहिचार–पकंात रुतलेल्या र्ाहयका र्ायींच्या उद्धारासाठी,र्ोसावी 
बनलेली,एकनाथाचं्या पायीची पैजार हहरा. 
 

णवठ :कोि? आपि हहरकिीबाई? 
 

णहरकिी:हहरकिी! अनीतीच्या तकलादी वैिवाला िाळलेली ती हहरकण्िी,हवठ्ठल नामाची 
हहरकिी चाऊन मारे्च मेली.माझा र्ाहयका िहर्नीनी,नीतीचा दीप पाजळून,हववाहाच्या राजमार्ानं,प्रचडं 
थाटून परमाथु साधावा अन् पापी र्ोमन्तकाचा प ण्यप्रिावी स्यमन्तक करून दाखवावा,म्हिून र्ळ्यात ही 
ज्ञानदेवाची माळ घालून, द हनयेपाशी माि सकीची िीक मार्िारी हिकारीि हहरा त मच्याप ढे उिी आहे.देवा 
घालता का या हिकारीिीला थोडी िीक? 
 

णवठ  :हहराबाय,त झ्यासारख्या िा!यवंत हिकारिीला हा हतिार्ी काय आपल्या कमाची िीक 
घालिार! 
 

णहरा :मला त मच्या कमाचीच िीक पाहहजे.पैठििर लाळीच्या रोर्ानं ढेरं पटापट मरत आहेत– 
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णवठ  :हन पडी उचलून शहरसफाई करायला आमची महार मंडळी साफ नकार देताहेत.या 
पाढंरपेशानी काय आम्हाला असं माि सकीनं आजवर वार्वलं,तर त्याचंी ढोरं ओढायला आम्ही जावं,असं 
त्याच ं म्हििं.अडविूक म्हिजे सोडविूक नव्हे,असं परोपरीनं त्याना पटवण्याची मी खूप खटपट 
केली.पि त्याचंा आपला एकच हेका.काय करावं,स चत नाही. 
 

णहरा :म्हारवाड्ाचं्या हबनमोल स्वाथुत्यार्ानीच र्ावठािाचें कसबे,कसब्याचें र्ाव हन र्ावाचंी 
शहरे झाली हन आजवर हटकली.जनतेच्या आरो!यासाठी आजवर त म्ही आपल्या देहमनाचा ध रोळा 
केलात.आत्ताचा प्रश्न सावुजहनक आरो!याचा आहे.ज्याना माि सकीची ओळख नाही.अशाना आपिच 
मािसकीनं लाजवलं पाहहजे,हशवाय,काही झालं तरी आपि एका र्ावचे र्ावकरी.संकटाच्या वळेीं सर्ळी 
िाडि ं हन िेद हवसरून,एकमेकाचं्या उपयोर्ी पडण्यातच आपल्या िार्वत धमाच ं साथुक होिार 
आहे.चला,हवचार कसला करता. चला मी येते त मच्याबरोबर पडी उचलायला.सावुजहनक संकटाच्या वळेी 
उच्च नीच िेद बाळर्ि ंमोठं धोतयाच ंआहे. 
 

(सीता धावत र्डबडीने येते) 
 

सीिा:मामाजी,अहो,तकडे असे हवचार करीत काय बसला? र्ावातली बातमी तरी आहे का? 
 

णवठ  :आिखी काय िानर्ड झाली? 
 

सीिा :पड्ाचंी परवड हनपटायला एकनाथ महाराजस द्धा धावले.पाठोपाठ श्रीखंड्ा,र्ावबा,हन 
तो केरोबा बडवास द्धा धावत रे्ला. 
 

णवठ  :हा हवठ्या वसेकर हजवतं असता,माझ्या एकनाथ मायबापाला श्रमसाहास? प्राि 
देईन.(झपाट्याने हनघून जातो.पाठोपाठ दोघी जातात) 
 

(िडाक्!न चव्हाटे हन िम्पकराव बोलत येतात.) 
 

भडाब्ग्न:आता टाळकं हफरण्याची वळे आली! पैठि शहर म्हारवाडा बनलं हन म्हारवाड्ाला 
पैठिच ंमाहात्म्य आलं! एकनाथाच्या प रािाला रामंहदरात बदंी केली तर सर्ळं पैठि म्हारवाड्ातल्या 
हवठ्ठलमंहदरात घ सू लार्लं! छे! वैतार्ला जीव! हे प्रकार असेच चालू राहहले तर धमाच ंवाटोळं होऊन 
त म्हा आम्हाला शिेर्ोम त्राततकीस द्धा हकमत राहिार नाही. 
 

चव्हाटे:राहिार नाही कसली? अहो,राहहलीच नाही.िार्वत धमाच्या या नवीन बडंानं त मच्या 
आमच्या बायकास द्धा वेड्ा बनल्या.नवऱ्याना र् ंर्ारा देऊन,ख शाल एकनाथाची प राि ंऐकायला जातात. 
 

भडाब्ग्न:पायात चाळ हन हातात टाळ घेऊन,त मच्या आमच्याप ढं !यान्बा एकनाथचे जलश े
नाचवायचेच काय ते बाकी उरलं आहे. 
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चव्हाटे:हवठ्ठल नामघोषाचाच महहमा वाढल्याम ळें,वैहदक हक्रयाकमान्तरावरचा लोकाचंा हवश्वास 
अहज्जबात उडाला हन आमच्या पोटावर हबब्बा पडला.काय करावं,काही स चत नाही. 
 

भमपक:मला हवशषे संताप कशाचा आला असेल तर या एकनाथी खटपटीनं ब्राम्ह्मि-िोजनाचा 
प्रघात बदं पडून,म्हारमारं्ाहद हिकारढ्ाना स ग्रास अन्नदान स रू झालं,याचा.जे हरामखोर पूवी आमच्या 
उष्ट्ट्या खरकट्यासाठी कावळ्यासारखे जमायचे,ते राण्डलेक र्ावातली मेलेली डोरंस द्धा ओढायला 
अळम् टळम् करतात! आमच्या िोजनाच्या जन्महसद्ध हक्कावर क िी र्दा आिील,तर त्याच्या नरडीचा मी 
घोट घेईन. 
 

चव्हाटे:या पाजी एकनाथाचा काटा आपल्याला उखडलाच पाहहजे. 
 

भमपक:त्या हवठ्यालाच चारं्ला ठेचून चेचून जहमनदोस्त केला पाहहजे. 
 

भडाब्ग्न:जमीनदोस्त करायचा क िी? त म्ही,मी का या चव्हाट्यानी? दि ुमंत्रनू हत्रि वनाची होळी 
करण्याच ंआपलं तेज आता फतत प रािातंच पाहून घ्यावं. 
 

भमपक:त्या य र्ाची आठवि झाली की प रिपोळ्याचं्या िरर्च्च िोजनाचे उम्हासे येऊ 
लार्तात.आहा! काय तो काल! काय ते य र्! हन केवढा त्याचा महहमा! कालाय तस्मै नमः! 
 

चव्हाटे:‘परस्पर पाविेतेरा’ एवढंच शस्त्र सध्या कहलय र्ात आपल्यापाशी उरलं आहे.पि ते स द्धा 
या एकनाथानं अर्दी बोथट पाडल.महहन्यापूवी त्या रे्न्या जन्या मारं्ाना,हे दोन काटे 
उखडण्यासाठी,पन्नास रुपये देऊन हफतवण्याची थोडी का खटपट केली? पि मेल्या मारल्या ते तयारच 
होत ना! राण्डलेक मारं्स द्धा अहलकडे साक्त्वकपिात आम्हाला लाजव ूलार्ले आहेत. 
 

भमपक:(हचडून) त्या मारं्ाना म्हिावं,व्हा त म्ही ब्राम्हि.आम्ही होतो मारं्.रोख पैसे घेऊन मािसाचें 
खून पाडीत नाहीत ते मारं् कसचे? त्यापेक्षा आम्ही बरे!–त्या एतयानं ब्राम्हिेतराना तर बर्लेत मारलंच 
मारलं,पि पाहहलात ना आत्ताचा प्रकार? त्या र्ोवकेरिी राण्डानाहह हचथावनू पैठिातून पळवल्या. 
 

भडाब्ग्न:या हहरकिीनं तर काय हमराबाईच ं अवसान आिलंय.र्ळ्यात लाकडाची माळ 
अडकवनू,हातात टाळ घेतलाय हन “सर्ळ्या र्ोवकेरिींनी ल!ने लावावी,शछंार थाटावा,धंदा बंद 
करावा,” असला उपदेश करीत र्ावोर्ाव ती िटकू लार्ली आहे.पैठिचा सारा आनंदी बाजार ओस 
पडला. 
 

भ्मपक:राज्यकते तर हवधमीच.पि परमेश्वरा,त ला हा अनाचार पाहवतो तरी कसा रे बाबा! 
हदवसाची प्रपंचाची दर्दर् उरकल्यावर,रात्रीं घटकाबर क ठं थोडीकरमि कीची-हवरंर् ळ्याची- सोय 
होती.हतलास द्धा त्या एतयानं िडाक्!न हदला.हजवाचा अस्सा संताप होतो का एकदम क ठंतरी काहीतरी 
कसंतरी कराव ंहन त्यात र् पच प मरून जावं. 
 

चव्हाटे:हा ंहा ंहा ंिभ्पकराव,काय हा अहवचार.क तस्त्वा कश्मलहमदं हवषमे सम पक्स्थतम्? 
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भडाब्ग्न:अनायुज ष्टम्! अस्व!युम्! अकीर्भतकरम्! काय हे,असे अज ुनासारखे हातपाय र्ाळून काय 
होिार? पैठिकराला तरी हे शोित नाही.शारीहरक शततीनं आम्ही कमजोर असलो,तरी आमच्या या 
डोतयाच्या य ततीप ढं ब्रम्हदेवाच्या चार डोतयानाहह नाकं घासावी लार्तील नाकं. 
 

चव्हाटे:एकनाथाचा बदंोबस्त करायला काशीके्षत्राहून आज्ञापत्र मार्वलं आहे ना? चारदोन हदसात 
ते आलं,की मोडल्याच एतयाच्या ना!ंया. 
 

भमपक:कमाच्या मोडतात ना!ंया! ते आज्ञापत्र काय करिार? एकनाथाला वाळीत टाकिारं.तो 
बेटा आधीच आपिहून वाळीत जाऊन बसलाय्.आज्ञापत्र त्याच ं आिखीन काय वाकडं करिार? 
आज्ञापत्राचे न् मानपत्राचें हे पोरकट चाळे! अशानी तो म्हसोबा थोडाच वरं्िार? हवचू हदडीवर 
असो,नाहीतर हपडीवर असो,नालबदं खेटरानीं ठेचल्याहशवाय काय होिार? म्हिजे आज्ञापत्र याच्या ना!ंया 
मोडिार! वदेाचंी बास ंदी आटवनू आटवनू त मच्या ब द्धीचा खवा झालाय खवा,िडाक्!न चव्हाटे. 
 

चव्हाटे:वदेान्त-व्यसनानं ब द्धीला जाड् येि ं क्रमशतय आहे.आमच्या ब द्धीचा झाला खवा पि 
िम्पकराव, त मच्या अकलेचा ततका तापला तवा,तर त्यावर िाजला आहात का एकाद्या हबनतोड य ततीचा 
रवा? 
 

भडाब्ग्न:का उर्ाच तोंडची हवा,न िम्पकरावी र्वर्वा. 
 

भमपक:रवा िाजून हशरा केल्याहशवाय र्वर्वा करिारा हा िम्पकराव नव्हे.माझ्या य ततीचा 
हशरा,त्या एकनाथाच्या काळजात हशरून,हवठ्या महाराच्या घोडहशरा तोडायला झाला-
रे्ला,अहमदनर्रला जाऊन पोचला. 
 

भडाब्ग्न,चव्हाटे:काय म्हिता,काय म्हिता िम्पकराव? त मचा हशरा नर्रात हशरला? 
 

भमपक:उर्ाच नाही.दररोज सकाळी चार हडकाचे लाडू,वळेिीिर चमचमीत त पाचा हशरा दोन शरे 
आटीव दूध अन् वर जोंधळ्याची खरपूस िाजलेली िाकरी चावतो,हन मर् डोळे उघडून उजाडल्याची 
चौकशी करतो.अहो,त्या म्हादबा पाटलाला बनवला न हदली स रंुर्ाची रंज क हशलर्ाऊन न काय? 
 

चव्हाटे:म्हादबाला बनवला? वाहवा! वाहवा! याला म्हितात हवराट प रुषस्य शीषमु्. 
 

भडाब्ग्न:तो माळकरी मरर्ट्टा बनला बरा? 
 

भमपक:अहो हे मराठे मनर्टानं दिर्ट असले,तरी मनानं अर्दीच कळकट-फार 
हठसूळ,दमडीच्या र्ाजातं सारा र्ाव डोतयावर घेतील. 
 

भडाब्ग्न:मला नाही ब वा या म्हादबाचा हवश्वास! पक्का हथल्लर! कैदेतनं स टून आल्यावर 
एकनाथाच्या सावलीत रे्ला.न हवठू महाराच्या र्ळ्यात र्ळा घालून बार्डू लार्ला.हवठ  महार म्हिजे 
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पढंरीचा हवठोबा अन् एकनाथ म्हिजे ज्ञानेश्वराचा अवतार.असा साऱ्या र्ाविर शखं करीत हफरू लार्ला 
जसा रंर् तसा याचा ढंर्! 
 

भमपक:हे काय लहानसान िाडंवल समजला की काय? सध्या पैठििर र् राढोरावर आलाय 
लाळीचा रोर्.ही सक्न्ध साधून त्या बावळट म्हादबाला परवा द्वादशीच्या पारण्याला घरी जेवावयाला 
बोलवलं.काटकोनात पाट माडूंन पंततीचा देखावा केला.बेत अर्दी साधा पि हनलेप 
िात,वरि,तूप,िाजी,िाकरी,आमटी,लोिच-ंसर्ळं द धात हशजवलं.पाण्याचा स्पश ु नाही.िरर्च्च जेवि 
झाल्यावर,चम्पक,हचमाबाई हशलर्ावली न दोघानी मनम राद–हंू! िर रंर्ात आल्यावर,चचं प्रवेश े
म सलप्रवशेः! 
 

भडाब्ग्न,चव्हाटे:म सलप्रवशेः? वाहवा! कसा काय लेला ब वा म सलप्रवेशः 
 

भमपक:आधी तो थोडासा आपल्यावर र् रर् रला मी म्हटलं म्हादवा,कैदेची हशक्षा झालेल्याची 
पाटीलकी जाते.पि आम्ही सर्ळ्या पैठिकर ब्राम्हिानंी थेट दरबारपयंत खटपटी करून,त मची पाटीलकी 
हटकवली.नाहीतर आज त मची अन्नान्न दशा झाली असती. या तोड!यानं तो कोडर्ा ख लला.मर् काढली 
ढोराचंी साथ.म्हिलं म्हादबा,र्ावात ढोरं कशी मरताहेत ती पाहहलीत ना? अहो ढोरं आपल्याला 
पारासारखी.पि ही म्हारडी मारं्डी त्याना घडाघड वीष घालून ठार मारताहेत रोर् कसला न् राई 
कसली.सर्ळी एकनाथी बताविी.बरं ढोरं तर फटाफट मरताहेत,न पडी उचलायला एकही महारडा येत 
नाही.त म्ही तर र्ावचे पाटील अशावळेी न सती माळ घालून टाळ क टीत बसाल,तर पाटीलकीला म काल.हे 
ऐकताच ते बावळट िेदरलं न् लार्लं र्यावया करायला–“येक्स्न उपाय कात” म्हिून आमच्याजवळ अजु 
हलहून होताच तयार.त्यावर घेतली त्याची सही न हदला एकदम दीहक्षताचं्या वामन्याबरोबर नर्रला 
पाठवनू,त्यावर कोतवालीकडे फमानस द्धा ंआलं.चला. 
 

भडाब्ग्न,चव्हाटे:यो!य,वाजवी,रास्त! परस्पर पाविेतेरा! 
 

(जातात) 
  



 

अनुक्रमणिका 

अंक ३ रा] [प्रवेश २ रा 
 

[प्रथम काही वळे चाबकाचे फटकारे ऐकू येतात.“बोल,ढोराना वीष घातलं का नाही? 
हरामखोर,आता का दातहखळी बसली? बोलतोस का नाही?” असे कोतवालाचे धमकाविीचे शब्द ऐकू 
येतात.मर् पडदा वर जातो.हवठूला दोरानी हातपाय बाधूंन उिा केला आहे हन कोतवाल मार देत आहे. 
आजूबाजूला िडाक्!न, चव्हाटे,िम्पकराव कोतवालाला हचथावण्या देत उिे आहेत.कोतवाल एक दोन 
फटकारे मारतो,तोंच ‘कोतवाल’ अशी एकनाथाची हबकिीची आरोळी लाबंनू ऐकू येते.ती ऐकताच “अरे 
बापरे! एकनाथच आला वाटतं! होय तोच.पळा.” असे म्हित हतघेहह िटजी पळून जातात.संतप्त एकनाथ 
हहरकिीसह येतो.एकनाथाला पहाताच कोतवाल चाबकू टाकून त्याला म जरा करतो.हहरकिी हवठूला 
बाधंलेले दोर सोडवनू, त्याला सावरते,वारा घालते,रतत प सते.] 
 

एक :कोतवाल,काय हा अत्याचार चालवलाहात त म्ही.हनरपराध्याला चौकशीवाचून असली 
हािमार करता? मूतुूजा हनजामशहाच्या राज्यात अझनू मोर्लाई नाही चालू झाली,समजलात! हवठोबानं 
काय क िाच ंघोडं मारलं? 
 

कोि :(म जरा करून) घोडं नाही मारलं.वीष घालून र्ावातली ढोरं मारली न् सारी पडी क झत 
ठेली.हा अजु वाचा म्हिजे खात्री होईल.(अजु देतो.एकनाथ वाचतो.) प्रकरि वरून आलेलं.मला चौकशी 
केलीच पाहहजे. 
 

एक :हा म्हादबा पाटलाचा अजु! 
 

कोि :थेट शहाकडून खास चौकशीसाठी आलाय.दादो नरसू काळ्याचंी त्यावर मखलाशी 
आहे.माझा काय तलाज? 
 

एक :माझा काय तलाज? लाज वाटत नाही,कोतवाल असं बोलायला त म्हाला? दाद  काळे झाले 
काय,अन् मेहेरबान शहासाहेब झाले काय,पन्नास कोसावरचे अहधकारी.पैठिच्या खऱ्या हहककती त्याना 
कशा कळिार? वहहवाटीप्रमािे आलेला अजु त्यानी तकडे चौकशीसाठी पाठवला.पि त म्ही तर पैठिलाच 
राहता ना? डोळे उघडे ठेऊनच कोतवाली करता ना? महारानी वीष घालून र्ावातली ढोरं मारली 
म्हिावी,तर ख द्द म्हारवाड्ातली ढोरं कशानं मरताहेत? त म्हाला ठाऊक असलंच पाहहजे,का रे्ली आठ 
वष ुपैठिचे म्हार मारं् धेड-क िीही-मेलेल्या जनावराच ंमास म ळीच खात नाहीत.हकत्येक तर मासमच्छी 
दारूला स द्धा हशवत नाहीत.मर् त्यानाढोरं मारण्याची जरूर काय? हे त म्हाला उमजायला हव ं
होतं.क िीतरी द स्मानानं हव ेते खोडसाळ अजु वर पाठवले न् ते खाली चौकशीला आले,म्हिजे त्यातला 
प्रत्येक शब्द खरा मानून,स्थाहनक अहधकारी वाटेल त्याला फासावर चढऊ लार्ले,तर ती 
चौकशी,माि सकी,का न्यायाचे हधण्डवडे? 
 

कोि :ढोरं कशानेहह मरोत,त्याचंी पडी उचलायला महारानी नकार का हदला? वसेकराची फूस 
असल्याहशवाय? 
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एक :पडी ओढायला महार आले नाहीत,तरी र्ावात पडी क झत पडली का? केलात तपास 
त म्ही? का तथंच चावडीवर बसून चौकशीच्या वावड्ा उडवता? कोतवाल,लक्षात ठेवा,साऱ्या म्हारानी 
जरी साफ नकारं हदला,तरी या या हवठोबा वसेकरानं,अन्नपाण्याची पवा न करता,रातं्रहदवस 
श्रमून,शहरातली सर्ळी मेलेली ढोरं ओढून टाकलेली आहेत,समजलात! सीता न् हहरकिी या दोन 
म लीनी,अन् र्ावबा न् केरोबानी याला मदत केली.शहरचे कोतवाल म्हिवता,न् या र्ोष्टी त म्हाला,कशा 
हदसल्या नाहीत.शहराच्या आरो!यासाठी या मण्डळीनं हे घािेरडं काम केलं नसतं,तर आजला सारं पैठि 
एकाद्या रोर्ाच्या साथीनं उध्वस्त झालं असतं.लोकहहताच्या या हबनपर्ारी कामहर्रीबद्दल हवठोबाला 
बहक्षसी काय? तर त्याला चावडीवर आिून सवु पैठिकरासंमोर ढोरासारखा बडवता? रततबम्बाळ होईसा 
चाबकानी सडकता? 
 

कोि :पि हवठोबानी या र्ोष्टी आधी मला साहंर्तल्या असत्या– 
 

एक :सारं्ायच्या कशाला? हदसत नाहीत त म्हाला? अझनू हदसत नसेल,तर मी दाखहवतो 
त म्हाला.या एकनाथाला केवळ दिधुारी दहक्षिापंान्त् हिक्षकू समजू नका.साहत्त्वकपिाचा मला हकतीहह 
हव्यास असला,तरी आजच्या सारख्या रानटी अन्यायाना पायबन्ध ठोकण्यासाठी तामसी वृत्तीला मनम राद 
मोकळी सोडायला हा एकनाथ कमी करिार नाही.थाम्बा.आजच्या या पाशवी प्रकाराबद्दल मीच दरबारकडे 
तक्रार अजु पाठवनू,त म्हाला माि सकीचा घडा हशकवतो. 
 

कोि :(एक॰चे पाय धरून) सरदारसाहेब,माझ्या हातून फार मोठी चूक झाली. क्षमा करिार 
खावन्द समथु. 
 

(म्हादबा येतो.) 
 

महादबा:आं! यो हाय काय परकार? अन् तण्ट बा,आं! त मास्नी आसं क हन मारलाया? 
 

कोि :हा पहा तो पाजी अजुदार.र्ावचा पाटील म्हिवतो न् बादशहाकडं खोटे अजु पाठवतो. 
 

एकनाथ:म्हादबा पाटील,बादशहाकडे त म्हीच हा अजु पाठवला होता? 
 

महादबा:अजी व्हय? म्या काय हलवनार हाई,तर अजी हलवनार? 
 

एकनाथ:हवठू वसेकराहवरुद्ध केलेल्या या अजावर त मची सही आहे की नाही? 
 

महादबा:मला फकात सयी हलवाया येती.प न अजी–अन् ती तण्ट  एसकरा तरुध? कशापायी 
हलविार जी? हाय काय यो समदा परकार? 
 

एकनाथ:त मच्या या खोडसाळ अजानं हवठू वसेकाराची सालटी सोलून काढली.आहात का या 
पापाला जबाबदार त म्ही?–हा घ्या अजु (देतो.) अन् सारं्ा खरं काय ते. 
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महादबा:(डोके खाजवीत) ही अजी यो कार्ूद हा ंआलं अहक्ष.ध्येनामन्दी.र्ावामन्दी ढोरावर रोर् 
आलाया,तवा त्येचा कात दवापानी सरकारनी त रुत पाठवनूशान द्यावं,म्हून या अजीवर त्या िम्पकरावान् 
माझी सही हलहूनशान घेतली व्हती.प न् तण्ट बाबाच्या तरुध येच्यामन्दी कायबी असाल,तर 
म्हाराज,!येन्बाच्या या माळेच्यान्,म दाड िम्पकरावान् समदा घात केला,–अरारारारा! ही काय मानसं 
हायती,का हायती तरी कोन! (हवठोबाच्या पाया पडून) तण्ट बाबा,म्या असं वरं्ाळ काम कवा करीन कारे! 
अरारा,माज्यापायी त जं असं हधण्डावडं हनघावं,अन् त्ये या म्हाद्यानं बघाव!ं रर्ातहपती उठाल माज्या 
आंर्ावर! 
 

एक :(शान्त होऊन) झाला सर्ळा ख लासा.त म्हाला कळलाना कोतवाल? हात जोडण्याच ंकाही 
कारि नाही.मी आता शान्त झालो.हे प्रकरि आता तथंच र्तीला रे्लं.यो!य तो ख लासा हलहून.अजु परत 
वर पाठवा न् स्वस्थ रहा.(अजु घेऊन म जरा करून कोत जातो.) 
 

महदबा:महाराज,माज्या सयीनं माज्या तण्ट बाच्या आंर्ातून रर्ात काडलं.(पायावर पडतो.) 
आपल्या पातच्या ख्येटरानं या म्हाद्याच ंटक्क रं फोडा.न्हायतर सयी करनारा यो हात तळ्यानं तोडा. 
 

एक :म्हादबा,उठा दोष त मचा नाही.या पापाला त मचा अडािीपिा कारि आहे.त्याम ळे 
शत्र हमत्राची पारख त म्हाला नीट होत नाही. 
 

महादबा:(उठून) म दाड िम्पकरावान् समदा घात केला यो. 
 

एक :त्यानाहह दोष कशाला द्या,म्हादबा.दोष आपला.कवण्ढळापासून र्ोडीची अपेक्षा करिं 
मूखुपिाच ंआहे.(हवठूजवळ जावनू) हवठ्ठला,त ला या अवस्थेत पाहून मला फार फार समाधान वाटतं–फार 
समाधान वाटतं.समाजाच्या आत्मोद्धारासाठी कसलं लेि ं आंर्ावर चढवनू घ्याव ं लार्तं,हे अस्सं 
पाहहलं,म्हिजे,जर्द द्धारासाठी िर्वन्ताना हकती श्रम सायास सोसाव ेलार्त असतील,याची छान कल्पना 
येते.चाबकाच्या तडातयानी त झ्या आंर्ातून रतताच्या हचळकाण्ड्ा उडत असताना,तू,जी धीरर्ंिीर वृहत्त 
कायम ठेवलीस,ती पाहून पण्ढरीचा रािा हवटेवर थै थै नाचला असेल बरं.असले प्रकार पाहताना वाईट 
वाटतं खरं,पि ते पाहण्याच ंिा!य लािि ंस द्धा कठीि बरं! हवठोबा काय कमी ताकदीचा मािूस आहे? 
एका चफराकीत कोतवाल चावडी यानं उधळून लावली असती.पि ती पाशवी शक्तत! प्रहतकाराची िरपूर 
धमक असतानाच हवरोधकाचे हव े ते अत्याचार हनमूटपिानं सहन करण्यातच दैवी शततीचा हवकास 
होतो.हवठ्ठला,तो तू छान केलास,मला आनन्द झाला.अस्पृश्याचं्या उद्धाराच्या प्रश्नाच ं महत्व आज हसद्ध 
झालं.जसजसा हवरोधाचा जोर वाढत जातो,तसतशी आपल्या कायाच्या यशाची खूिर्ाठ घट्ट बसत जाते 
बरं चल,पण्ढरीनाथाच्या पायावर डोके ठेवनू,आजच ंसारं प ण्य श्रीकृष्ट्िापुिमस्त  करून टाक. 
 

(सवु जातात.) 
  



 

अनुक्रमणिका 

अंक ३ रा] [प्रवेश ३ रा 
 

[पर्डी उपरण्याचा उत्तम पोषाख केलेले िडाक्!न,चव्हाटे,िम्पकराव प्र.क्र.] 
 

भडाब्ग्न:(दूर पाहून) झाली ही व्यवस्था उत्तम-अर्दी मनपसंत झाली.र्ावाबाहेर-थण्डर्ार 
आमराईत-हवाशीर.अर्दी मनपसन्त.काशीके्षत्रातून एवढे मोठे प्रचन्ड हवद्वान् धमुमातुण्ड स्वामी 
येिार,एकनाथाच्या धमुभ्रष्ठतेची जाहीर चौकशी करिार,त्याना र्रुडमण्डपाच्या आटोपशीर जारे्त 
कोम्बण्यात अथुच नव्हता.ब्राम्हि,ब्राम्हिेतर,अस्पशृ्य,अलम् द हनयेप ढंच त्या एतयाची जाहीर चौकशी न् 
नाचक्की व्हायला पाहहजे. 
 

चव्हाटे:हजार खटपटी करून आपि काशीकर स्वामीना पैठिला आिलं.त्यानी एकनाथाचे 
अपराध त्याच्या पदरात बान्धले.तरी ते त्याला काय हशक्षा सारं्िार? 
 

भडाब्ग्न:काय सारं्िार म्हिजे? देहान्त प्रायहित्त! 
 

चव्हाटे:देहान्त प्रायहित्त! िडाक्!न बोजवारे,त मची सारी अक्कल अक्!नहोत्राच्या क ण्डात जळून राख 
झाली आहे राख.अहो,पैठिात धमुमातुण्ड म्हिून हमरवलात,अन् प राि प्रवचनातं ब्रम्हदेवाच्या चारी दाढ्ा 
र्दर्दा हालवण्याचं ं मोठं्ठ अवसान आिलंत,तरी त मच्या धमुराज्याची शणे्डी म सलमानी राजधमाच्या 
हातात आहे.त म्ही मेलेले र् लाम काय त्याला देहान्त प्रायहित्त देिार हो! 
 

भमपक:[उसासा टाकून] राज्यसत्ता! हतच्या हशवाय आमची सत्ता,केवळ हवधवा–अर्दी अस्त्रायफट् 
हवधवा होऊन बसली आहे! आमचे शापस द्धा ढेकरासारखे हवतेल्या हवते नाहीसे होतात! 
 

चव्हाटे:हशवाय,एकनाथ हकतीहह कंर्ाल क्स्थतीत राहात असला तरी तो सरदार आहे.सारी रयत 
त्याच्या िजनी लार्लेली.–परवाच्या अजाच ं प्रकरि त्यानं थेट वर पाठवलं असतं,तर कोतवालाची 
कोतवाली जावनू,िम्पकराव,त म्हाला कोतवाल चावडी र्ाठावी लार्ती.म्हिे दादो नरसू काळ्याचंा 
वहशला! काय चाटायचा! 
 

भमपक:अहो,प्रयत्नें वाळूचें–! नाही र्ळलं तेल,तर नाही.र्ळवाला त म्बडी तर लावनू पहावी. 
 

(आत र्ावबा–त म्बहड िरदे मेहर त म्बहड िर दे.) 
 

भमपक:हा कोि आला त म्बहड िरदे वाला! 
 

भडाब्ग्न:अँ! अहो तो आपला वेडा–र्ावबा. 
 

चव्हाटे:वडेा? घालवडेा आहे लेकाचा.शालजोडीतले देण्यात फार पटाईत. 
 

भमपक:वाजवा म्हिाव ंत म्बड्ा न् उडवा शालजोड्ा–आज सन्ध्याकाळ पयंत! 



 

अनुक्रमणिका 

भडाब्ग्न:चव्हाटे:सन्ध्याकाळपयंत? म्हिजे? 
 

भमपक:अहो ती आज्ञापतं्र न् स्वामी,काय याचं्या ध डर् साचा बन्दोबस्त करिार! हा म्हारवाडाच 
जाळून फस्त केला पाहहजे.सिेची नान्दी त म्ही करा हवी तशी.िरतवातयाचा बार हा िम्पकराव कसा 
उडवतो ते पाहून घ्या.िहरताच्या वा!ंयासारखा सारा म्हारवाडा िाजून काढतो. 
 

(त म्बडी वाजवीत र्ावबा प्रवशे करतो.) 
 

[पायात लालिडक दहक्षिी जोडा,रेशीमकाठी धोतर,अंर्ात म सलमानी धतीचा पातळ 
सदरा,जरतारी हहरव ेजाकीट,त्यात लाल रेशमी रुमाल र्ळ्याशी कोम्बलेला,कपाळावर पाण्ढऱ्या र्ंधाचा 
रुपयाएवढा हटकला.डोतयावर मळकट महारी पार्ोट्याची पटट्या स टलेली थप्पी.हातात नारळाची 
त म्बडी घेऊन र्ावबा प्र.क.]. 
 

गावबा: 
 

िुमबडी भरदे । मेरी िुमबडी भरदे ॥धृ  ॥ 
एक–दोन्–िीन्– 
िीन णमले नाना । उनका नाम नणह लेना । 
ऐसा चालु है र्माना । मेणर िुमबडी  ॥१ ॥ 
खािे धी शक्कर रोटी । म मे बाि बणड मीठी 
र्ाणलम रे्हर उन्के पोटी । मेणर  ॥२ ॥ 
कहिे अछ ि मेरा भाई । और गाय मेरी माई । 
ए िो धरमके कसाई । मेणर  ॥३ ॥ 
स्वाणम दौड आये काशी । कहिे नाथ र्ाव फाशी । 
नाकीं णशरली गांणधल माशी । मेणर  ॥४ ॥ 

 
भमपक:काय र्ावबा,िाद्रपदातच कशाला हा हशमर्ा? 

 
गावबा:र्ावाच्या हपतरपाखात िटाचंी हदवाळी,म्हिून िटाचं्या िाद्रपदात र्ावबाचा हशमर्ा.–अहो 

त म्ही तकडं जामाहनमा करून हनघालात,पि हतकडं सारा प्रलय झाला ना.–अहो असं तोण्ड वासून काय 
पाहाता? डोळे वासून पाहा.सर्ळा घोळा–ब्रम्हघोटाळा झाला. 
 

णिघेर्ि:कसला घोटाळा? झालं तरी काय? का पैठि पेटलं. 
 

गावबा:पैठि पेटतं तर त्यावर माझी र् डर् डी नसती का हशलर्ावली? –पि तकडं तर सारा 
ब्रम्हघोटाळा–हवराट प रुषाच्या तंर्ड्ा वर झाल्या ना? 
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णिघेर्ि:हवराट प रुषाच्या तंर्ड्ा वर झाल्या? 
 

गावबा:अर्हद! खाली डोकं वर पाय वेद करणि हायहाय । । भटं रडणि धायधाय । िंुबडी ॥हदसंत 
नाही त म्हाला? पडसं आलंय त मच्या डोळ्याना? चाम्िाराकडून डोळ्याना र्ोठ मारून घ्या.(वसानात) हा 
पहा,त मचा-सर्ळ्या द हनयेचा बाप–हवराटप रुष त मच्या प ढं उिा आहे.वदेातलं हचत्र पहा न् हे हचत्र पहा– 
 

पावमे बममन । णशरपर अछ ि । 
बीच घुसे णबसणमल्ला ॥ 
कहे गावबा,सुनणर गव्हारो । 
खिम् अकलका णकल्ला ॥१ ॥ 

 
–काय? फ टतात का अकलेला फान्दे? नाही? वठलेल्या वडाच्या पारम्ब्या आहात सर्ळे! 

 
भमपक:मूखु आहेस तू. 

 
गावबा:मी मूखु नसतो तर त मचा शहािपिा उकीरड्ावर रे्ला असता! हवराटप रुषाच्या तंर्ड्ा 

वर झाल्या,तरी त म्ही अझनू पायानीच चालता? डोकं चालवा,डोकं चालवा.नाही चालत? शहािे कशाला 
म्हिवता हो?– 
 

बनला लठ्ठ लठ्ठ बोके । डोके झाले िुमचे खोके । 
पाडणल वाळणवनी भोके । मेणर  ॥१ ॥ 
डोका चलाव मेरे यार । णनकालो अक्कलकी हणियार । 
नणह िो काळ करे बेर्ार । मेरी  ॥२ ॥ 

 
–अहो,ब्रह्मदेवाचे औरस लेक रे्ले आता उडत–राविाच्या लंकेत.अस्पृश्य शूद्र चढले 

र्ौहरशकंराच्या टाळतयावर.अन् मधी घ सलं हे तस्लामी राजसते्तच ंप रि! िम्पकराव,कसा काय आहे हा 
प रिपोळीचा बेत! 
 

भमपक:आमचा हवराटप रुष असा नाहीच म ळी. 
 

गावबा:हो हो.खरंच त मचा हवराटप रुष म्हिजे शूद्र तंर्ड्ानाच हचकटलेलं िटी 
डोकं.सत्यय र्ाच्या फासातं म ण्डकं लटकाऊन कहलय र्ाच्या खातेऱ्यातं तंर्डझाड करिारा! कम्बरेला 
म ण्डकं हचकटवण्याची मी खूप खटपट केली हो.पि काही केल्या छाहतपोटाची अडर्ळच हनघेना. 
 

भमपक:म्हिून काय,वैहदक हवराटप रुषाच्या पोटात हे तस्लामी प रि िरायचं? र्ाढव. 
 

गावबा:र्ाढव?– 
 

सुनो गदे्धणक गवाई । क्षणत्रय वैशय र्शग नाही । 
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ऐसा कहिे बममन भाई । मेणर  ॥१ ॥ 
चढा छािीपर इस्लाम । चलािा पैर्ारका पैगाम । 
बममन बोले रामराम । मेरी  ॥२ ॥ 
देखा एकनाथका दण्ड । सैिान हुवा मुदा थण्ड । 
ये है पुरिपोणळका बण्ड । मेरी  ॥२ ॥ 

 
भमपक:छान,छान हशम!याच ंसोंर् काढलसं,र्ावबा. 

 
गावबा:वेदापासून पंचर्व्यापयुन्त सर्ळाच हशमर्ा.त्याला साजं शोिेसं नको का आपि वार्ायला? 

 
भमपक:आहि अशा सोंर्ानं का तू सिेला हनघालास र्ाढवा? 

 
गावबा:पाजी-मूखु-वडेा! (जातात) 

 
गावबा: 

 
वेडा खाई पेढा । त्याचा बोल बाका िेढा । 
वेदघोष कणर रेडा । त्याची शंका सारे फेडा । मेणर  ॥२ ॥ 

 
–(स्व.) आजच्या या सिेच्या पोटात आिखी कसलं तरी काळकूट असलं पाहहजे.त्या केरोबाला 

मी पाळतीवर ठेवलाच आहे.मी वडेा कायरे? ठीक आहे शहाण्यानो,दाखवीन या वेड्ाचंा तंर्ा! 
 

(जातो.) 
  



 

अनुक्रमणिका 

अंक ३ रा] [प्रवेश ४ था 
 

[आम्बराईत सावुजहनक सिा.उच्चासनी काशीकर स्वामी.एका बाजूला िडाक्!न प्रिहृत 
ब्राम्हि,द सरीकडे म्हादबा,र्ावबा.दूर बाजूला हवठू महार वरै्रे,एकनाथ उिा आहे.] 
 

भडाब्ग्न:एकनाथ,या महासिेप ढं तू आरोहप आहेस.काशीके्षत्राहून स्वामीमहाराज ब्रम्हवृदंाचंं 
आज्ञापत्र घेऊन आले आहेत. 
 

एकनाथ:सन्ताचं ंआज्ञापत्र मला हशरसावन्द्य आहे. 
 

स्वामी:मऱ्हाठी िाषेत िार्वताहद प रािं रचून,प्राचीन देववािीचा–संस्कृत िाषेचा–तू अनादर 
करीत आहेत.ब्रम्हहवदे्यला प्राकृताच्या चव्हाट्यावर माण्डून,हतच्या र्ूढ पाहवत्र्याला तू कवडीमोल ठरवीत 
आहेस. 
 

एकनाथ:ब्रम्हहवदे्यला साधा स टस टीत मऱ्हाठी पेहराव चढवनू हतला बालबोध करण्याचा मान माझा 
नव्हे.पाविेतीनशें वषापूवीच श्रीज्ञानेश्वर महाराजानी या प ण्यप्रघाताचा पाया घातला. 
 

चव्हाटे:ब्राम्हिेतराना ब्रम्हहवद्या हशकविं महापाप आहे. 
 

एकनाथ:ज्ञान हेच अत्यन्त पहवत्र,मर् त्याचा प्रसारच तेवढा महापाप कसा ठरिार? स्वामी 
महाराज,ब्रम्हज्ञान म्हिजे एकट्या ब्राम्हिाचीच हमरास नव्हे.अलम द हनयेची त्याजवर सारखीच सत्ता आहे. 
 

गावबा:स्वामीमहाराज,संस्कृताच्या तळघरात ब्रम्हहवदे्यला िटी सवळ्याची ब रशी चढली,म्हिून 
ज्ञानोबानी मऱ्हाठीच्या मदैानावर हतचे हातपाय तािून वाळत घातली.यात या िटाचं्या नाकात झ रळं 
हशरायला काय झालं हो? 
 

चव्हाटे:एकनाथ,काहशके्षत्रस्थ पक्ण्डताचंी आज्ञा आहे.– 
 

(पदराखाली पोथी घेऊन हर्रजा प्र.क्र.) 
 

णगरर्ा:त्याचंी काय आज्ञा आहे? 
 

(ब्राम्हि मण्डळीत “ही आली महाराची महारीि” अशी हळू,पि हर्रजेला ऐकू जाईल अशी 
क जबजू होते.) 
 

णगरर्ा:आपि माझा सन्मान करीत आहात बरं! स्वामी महाराज,– 
 

मी महारीि नव्हे लानसान । 
मयाच उपणटले णत्रम िीचे कान । 
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णनगुुिाचे केले सगुि । 
आले की र्ी मायबाप ॥ 
(नमस्कार करते.) 

 
भडाब्ग्न:एकनाथानं हलहहलेले िार्वतप राि नष्ट करण्यासाठी स्वामीमहाराजाचं्या चरिी अपुि 

कराव.ं 
 

णगरर्ा:िार्वत प रािानं काय पाप केलं? 
 

भडाब्ग्न:पाप? महत्पाप ते मऱ्हाठी आहे,र्ीवाि नाही. 
 

एक :र्ीवाि िाषा देव े केली,अन् मऱ्हाठी काय चोरे आिली? ग्रन्थ नष्ट केला,म्हिजे माझं 
िार्वत नष्ट होईल,अशी का सर्ळ्याचंी समजूत आहे? 
 

चव्हाटे:प्रश्न आज्ञापत्राचा आहे,समज तीचा नाही. 
 

एक :न सत्या पोथीनंच सन्ताचं ंसमाधान होत असलं तर–? 
 

णगरर्ा:(पोथी प ढे ठेवते) ही घ्या पोथी न् करा काय वाटेल ते हतचं. 
 

(िडाक्!न पोथी ताब्यात घेतो.) 
 

स्वामी:अ!नीत जाळून ही पोथी िस्मसात् करा. 
 

सवु भट:िस्मसात्-िस्मसात् करावी (टाळ्या.) 
 

गावबा:(हळूच) म्हादबा,बामनं काय म्हंर्त्यात! 
 

णगरर्ा:िस्मसात् करावी? सर्ळ्या दख्खन्-द हनयेनं ज्याला आत्मसात् केलंय्,त्याला त म्ही काय 
िस्मसात् करिार! 
 

महादबा:अहक्ष टक्क रंच श्येक्लं जन ! 
 

भडाब्ग्न:मला वाटतं खाली वर दर्डाच्या लठ्ठ हचपा बान्धून,या बाडाला िार्ीरथीतच जलसमाधी 
द्यावी. 
 

सवु भट:जलसमाधी द्यावी-जलसमाधी द्यावी. 
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णगरर्ा:देऊन पहा.तमाम िार्वत-िततानी हृदयाच्या खोल तळाशी ज्याला ठाव हदलाय,त्याला 
कोिती िाहर्रथी आिहखन् ब डविार? ज्ञानदेव जनादुन स्वामींचा हा प्रसाद,स्वामीमहाराज,अल् म 
द हनयेची र्ंर्ा,हातावर झेलून मस्तकावर नाचवील बरं मस्तकावर! 
 

महादबा:सनान् हानहलच अन  र्ोफहनची फ्याक् 
 

णगरर्ा:पोथ्या जाळल्या ब डवल्या,तरी पाठ न् संप्रदाय कधी ब डत नसतात. 
 

भमपक:श्रीनी बायकाशंी वाद करिं,प्रशस्त नाही. 
 

णगरर्ा:का ंप्रशस्त नाही? आद्यशकंराचायानी मण्डनहमश्राच्या सरस्वतीशी केला होता ना वाद? 
 

चव्हाटे:अन् आचायानी हतला पराितूच केली ना अखेर? 
 

णगरर्ा:मर् कराना मला पराितू? बायकावंर हदक्!वजय हमळवायची ही द सरी सक्न्ध कशाला 
दवडता? 
 

महादबा:श्येन िरलाच िडकावला जन ! 
 

स्वामी:ॐ शाक्न्तः शाक्न्तः शाक्न्तः 
 

गावबा:खामोष खामोष.र्डबडम् न क यात्.सावधान दे दान स टेऽऽहर्राि. 
 

स्वामी:एकनाथ तू अन् त झी हवद षी पत्नी,जातीधमानं ब्राम्हि असून,एकीकडं मोठा धमाहिमान 
दाखवता.अन् द सरीकडं धमुभ्रष्ट हक्रयानष्ट चाण्डाळ अन्त्यजाना डोतयावर घेऊन नाचता.जन्माच्या जातीशी 
हवरोध करून,अन्त्यजाशी सलर्ी करता! सहकायु करता! 
 

एक:सहकायुचसं काय,पि सहक ट ंब सहपहरवार सहिोजनहह करतो. 
 

सवु भट:हधःक्कार,हधक्कार,हधक्कार! 
 

एक:ब्राम्हिजनाशी मी हवरोधानं वार्तो, हा श द्ध रै्रसमज आहे.स्वीमीमहाराज,केवळ 
ब्राम्हिाचं्याच नव्हे,तर अहखल हहद जनाचं्या उद्धारासाठीच अस्पशृ्यानंा जवळ आिण्याची मी धडपड करीत 
आहे. आमच्या माि सकीचा बदलौहकक टाळण्यासाठीच या अिार्ी अस्पशृानंा माि सकीनं वार्वा असा मी 
सारखा टाहो फोडीत आहे.त्याचंा उद्धार त म्ही आम्ही कोि करिार? तो करायला ते समथु आहेत. 
 

भडाब्ग्न:मर् त्याचं्याशी संर्नमत करून पाण्ढरपेशा समाजाहवरूद्ध त्याना तू का हचथावण्या 
देतोस? 
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एक:मानवी हजण्याच ं कतुव्य त्याना मी हशकवीत असतो.हचथावण्या देत नसतो.त म्ही र् लाम 
आहात,हे र् लामाना पटवनू देिं,अन् हशरजोराना त्याचं्या ज लमी हशरजोरीची लाज उत्पन्न करिं,हाच 
वास्तहवक प्रत्येक धमाचा मूळ उदे्दश.तोच हवचार मी उच्चाराप्रमाि ंआचारात वठवीत असतो. 
 

चव्हाटे:धमांचा उदे्दश त मच्याकडून हशकण्याततकी वैहदक संस्कृहत म्हिजे कच्चा मातीच ं मडकं 
नव्हे! 
 

भमपक:का कचं्च िाजलेलं थाहलहपट नव्हे! 
 

भडाब्न्ग:त झ्या साऱ्या खटपटी वतुमान धमांचा उच्छेद करिाऱ्या आहेत. 
 

एक:एवढं मात्र त म्ही खरं बोललात.तो धमु पे्रमाला पारखा झाला त्यात कसलं पे्रम उरलं? दयेचा 
थेम्ब हशल्लक नसलेल्या या धमुकल्पनेचा न् हतनं समाजातं फैलावलेल्या मािूसघािीचा उच्छेद करिं हाच 
माझ्या जीहवताचा एक छन्द होऊन बसला आहे.स्वामीमहाराज– 
 

(भैरवी:जोर्ी मत जा॰) 
 

लोकीं णिळ या हृदया न दया ॥ 
धमु धरी अणववेका ॥धृ  ॥ 
मोक्ष-वलगना घुमणविी गगना । 
मानविा नच मनुर्ा ॥१ ॥ 
धारि सुटले मारि सुचले । 
हाय! अधमु-पसारा ॥२ ॥ 
दयाश न्य हा धमु भारिा । 
दास्य-पंशक ने णवलया ॥३ ॥ 

 
स्वामी:एकनाथ,ही त झी आचार-हवचार-सरिी महापतकी,-अतएव सनातन धमांहवरूद्ध बण्ड 

आहे. 
 

एक:होय,बण्ड आहे.अन् त्या बण्डाच्या वडेानं उभ्या दख्खनला मी वडे लावलं आहे.प्रचहलत 
धमुकल्पनानंा मी जबरदस्त धक्का हदला,आज देत आहे.न् या क डींत प्राि असेपयंत देत राहािार. 
 

महादबा:(स्व.) येला म्हनत्यात मन के्ष! न्हात तर हाईत–मायन्दाळं हाईत.जर्त्यात् हन मरत्यात्! 
 

एक:िार्वत धमुच दयेच्या ओलाव्यानं ब्राम्हिासकट अहखल हहन्द जनाचंा उद्धार करील,असा 
माझा आत्महवश्वास आहे. 
 

चव्हाटे:उद्धार करील! केला उद्धार.सर्ळ्या समाजाची घडी हबघडवली– 
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गावबा:दौलत्या परटाकडं ध वायला टाका– 
 

महादबा:म्हजी,अक्षी कडाक तस्तारींत परात! 
 

चव्हाटे:याच्या मराठी प रािानी सारे ब्राम्हिेतर तर हबथरलेच,पि बटकीचे म्हारमारं्स द्धा ं
र्ावकीची कामं साफ नाकारू लार्ले.स्वामी महाराज,एकनाथाच्या या अधमी बण्डाळीम ळं,वैहदकधमु तर 
साफ ब डालाच,पि पाण्ढरपेशा रयतेला– 
 

गावबा:म्हिजे िोजनिाऊ िटाना– 
 

चव्हाटे:तभ्रतीनं जर्ण्याची स द्धा पंचाईत पडली आहे. 
 

भमपक:हिक्ष क म्हिजे तळलेला पापड हवा त्यानं हटचकीनं फोडावा.आंर्ाचा कसा हतळपापड 
होतो. 
 

चव्हाटे:न कताच पैठिवर लाळीचा रोर् आला.शकेडो ढोर मेली.पि पडी उचलायला एकहह 
म्हारडा आला नाही.अखेर आम्हाला ती महाराची कामं करावी लार्ली. 
 

गावबा:बेचाळीस पूवुज र्तीला रे्ले.वाईट काय झालं त्यात? आपलं पे्रत आपिच जाळण्या 
प रण्यात सोवळं हटकतं. 
 

भडाब्ग्न:नावाचा एकोबा,पि महारमारं्ाना हचथाऊन यानं सर्ळ्या पैठिचा एकोपा हबघडवनू 
टाकला. 
 

एक:अक्षरशः कबूल. अिार्ी अस्पृश्याचं्या मनात मी त्याचं्या र् लामहर्रीची खक्न्त उत्पन्न 
केली.माि सकीच्या हक्काची त्याना जािीव हदली,अन् िार्वत धमाच्या हदके्षनं हिक्ष की धमाचा सैतानीपिा 
त्याना पटवला. 
 

स्वामी:एकनाथ,समाजात असन्तोष िडकविारी असली कृत्यं त झ्या सारख्या हवद्वान्,नीहतवान् न् 
जबाबदार मािसाला शोित नाहीत. 
 

एक:जबाबदारीची जािीव ठेऊनच,स्वामी महाराज,हा हवस्तवाचा खेळ मी खेळलो न् 
खेळिार.माझ्या मतानं मी ब्राम्हिाच ंआद्यकतुव्य बजावीत आहे.पि त मच्या दयाशून्य धमाच्या दृष्टीनं,मी 
जािून ब जून ियंकर अपराध केला आहे.या महापातकाबद्दल अहधकात अहधक असेल ती हशक्षा स्वामीनी 
ख शाल द्यावी.ती िोर्ायला मी सहक ट म्ब सहपहरवार आनन्दानं तयार आहे. 
 

स्वामी:(स्व.) याच्या आत्मबळाप ढं आमची हनियुशक्तत हदङ्मूढ होत आहे! 
 

भडाब्ग्न:स्वामी महाराज,याला देहान्त प्रायहित्ताहशवाय द सरं प्रायहित्त नाही. 
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एक:प्रायहित्त? प्रायहित्त पिात्तापाला.मला प्रिात्तापच होत नाही,तर प्रायहित्ताचा प्रश्नच येतो 
क ठं? अस्पशृ्योद्धार हा माझ्या जीहवताचा पंचप्राि आहे,अन् तो एकनाथ नष्ट झाल्याहशवाय थाम्बिार नाही. 
 

णगरर्ा:देहान्त हशके्षच्या धमतया देता क िाला? अनाथ अपरं्ाचं्या सेवलेा ज्या हदवशी तनमनधन 
अपुि झालं,त्याच हदवशीं आमची या देहावरची सत्ता रे्ली.आमचे देह जाळून त्याचंी राख केलीत,तहर त्या 
राखेचा कि न् कि,अस्पृश्योद्धाराच्या हककाळ्या मारीत,उभ्या िरतखण्डात हधर्ािा घातल्याहशवाय 
राहिार नाही. 
 

एकनाथ:स्वामी महाराज,आपि धमुज्ञ न् धमात्मे आहात,प्रचहलत धमाच्या स्नेहशून्य ताठरपिाची 
आपली जर खात्री पटली असेल,तर चला–उठा.हिक्ष कशाहीच्या या प्रहतहनहधत्वाचा त्यार् करा,अन् 
श्रीज्ञानदेव नामदेवरायाचं्या,अस्पृश्य सन्तहशरोमिी चोखोबारायाचं्या िार्वत धमाच ं िर्वं हनशाि हाती 
घ्या.हहन्द  समाजाला माि सकीचा धमु हशकवा.र्ावोर्ावच्या असल्या मूठिर िटाहिक्षकूाऐवजी,उिा 
िरतखण्ड–महाराज–आपल्या पायावर लोळि घेऊन आपला जयजयकार करील.–हे पसंत नसेल,तर 
करा हशके्षचा उच्चार.हा मी सहक ट म्ब तयारच आहे. 
 

स्वामी:(स्व) याच्या अन्तःकरिाच्या तळमळीनं आमच्या कोत्या धमाहिमानाचा फोलपिा चारं्लाच 
हसद्ध झाला. 
 

गावबा:ब चकळ्यात पडू नका.देहान्त हशक्षा पार पाडायला समोरल्या मंडळींत मारं्ाचंी उिीव 
पडिार नाही. 
 

स्वामी:शास्त्रीजनहो,हववके–प्रामाण्य श्रेष्ठ का ग्रन्थ–प्रामाण्य श्रेष्ठ,हा प्रश्न प्रस्त त वादात महत्त्वाचा 
आहे. 
 

भडाब्ग्न:आम्ही ग्रन्थप्रामाण्य श्रेष्ठ मानतो. 
 

गावबा:मी िोजनप्रामाण्य श्रेष्ठ मानतो. 
 

एकनाथ:धमुगं्रथाच्या उलथापालथीपेक्षा,स्वामीमहाराज,त मच्या आमच्या अन्तःकरिाच्या 
उलथापालथीनंच या हीनदीन जीवाचंा उद्धार होिार आहे.काळाबरोबर काळजाची ठेवि बदला न् 
हववकेाच्या उजेडानं चालू द हनया पाहा.बापहो,या अडीच तीन कोट धमुबान्धवाना साध्या माि सकीनं 
वार्वायची आम्हाला अक्कल नसेल,तर आमच्या मोक्षाच्या वल्र्नावंर सैतानस द्धा हवश्वास ठेविार नाही. 
 

स्वामी:ही र्ोष्ट आम्हालाहह पटते.प्रस्त त वादाला आम्ही तडजोड स चहवतो. 
 

गावबा:(स्व.) आँ! जोडाजोडीवरून तडजोडीवर आले.(उ.) म्हादबा.बामनं काय म्हंनत्यात? 
 

महादबा:(हळूच) म्हनत्यात् हबरामदेवाचं टक्क रं! 
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स्वामी:ब्राम्हि गं्रथप्रामाण्य मानतात.अन्त्यजोद्धार ग्रन्थप्रामाण्याशीं हवसंर्त आहे.तेव्हा पैठिला 
िडकलेला समाहजक असन्तोष तात्प रता शमहवण्यासाठी,अन्त्यजोद्धाराचा त्यार् करायला,एकनाथ, तू 
तयार आहेस का? 
 

एक:प्रािान्तीही नाही. 
 

णगरर्ा:र्ळा कापला तरी त्या र्ोरर्हरबाशंीं आम्ही बेमान होिार नाही. 
 

[हवठू आहि म्हादबा सद्र्हदत होऊन एकनाथ हर्रजेच्या पायावर “प ण्डलीक वरदे हारी हवठ्ठल! 
जनादुन एकनाथ” म्हित डोके ठेऊन आपापल्या जार्ावर येतात] 
 

एक:ततकंच काय,पि अस्पशृ्यता–हवध्वंसनासाठी ब्राम्हण्यहवध्वंसन करायलास द्धा माझी तयारी 
आहे. 
 

भमपक:ब्राम्हि रे्लं,मर् राहहलं तरी काय? 
 

एक:हहन्द त्व! जबरदस्त संघहटत हहन्द त्व.त्याच्या हटकावासाठीच अस्पृश्याना आम्ही जवळ केलं 
पाहहजे.फार काय,पि हहन्द त्वासाठी,वळे पडली तर,ब्राम्हण्याचा हबनशतु बळी देईल,तोच “खरा ब्राम्हि” 
म्हिून सारं जर् त्याच्या माि सकीची र्ीता र्ाईल. 
 

भमपक:चाण्डाळ अन्त्यजासाठी ब्राम्हिाची होळी? वाहवारे अस्पृश्य न् धन्य त्याचंा उद्धार! (सवु 
हबकट हास्य करतात.) 
 

स्वामी:ॐ शाक्न्तः शाक्न्तः शाक्न्तः! (ब्राह्मिाना) असलं हवकट हास्य त म्हाला शोित नाही.आज 
त म्ही त्या हीनदीन अस्पशृ्याचंी हासून टवाळी करीत आहात.पि त्याचं्या हृदयातं पेटलेल्या असंतोषाच्या 
हठिर्ीकडे द लुक्ष करू नका. 
 

णिघ:हठिर्ीच आहे ना? आर् नाही ना अजून लार्ली? 
 

गावबा:आर् लावण्याचा मान त मचा.त म्ही लावाल तर लारे्ल आर्. 
 

एक:ती हठिर्ी हवझवण्याचा आत्ताच यत्न झाला नाही,तर हतच्या प्रचडं होळीत,ते र् लाम न् आपि 
हशरजोर,दोघेही जळून खाक होऊ. 
 

भडाब्ग्न:आर् तर िडकू द्या.मर् जर्तो कोि न् जळतो कोि,पाहून घेऊ. 
 

[आतून “आर् आर्–धावा धावा–म्हारवाड्ाला आर् लार्ली,” असा ओरडा होतो.सवु घाबरून 
आर्ीच्या हदशकेडे पाहू लार्तात.गावबा म्हादबाला घेऊन धावत जातो.आपल्याकडे कोिाचे लक्ष्य नाही 
असे पाहून,भमपकरावप्रिहृत एकमेकाचं्या हातावर टाळ्या देतात.] 
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एक:परमेश्वरा,काय हा आकान्त! हवठोबा धाव.(एकनाथ,हर्रजा,हवठोबा धावत जातात.) 
 

स्वामी:(आसनावरून उठून प ढे येतात.) आमच्या आर्मनप्रसंर्ीच हा अक्!नप्रलय व्हावा! हनतान्त 
द िा!य! कशानं ही आर् लार्ली? 
 

भमपक:परमेश्वराला अधमु हतळमात्र खपायचा नाही.अन्त्यज आपली पायरी सोडून अधमानं 
वार्तात.म्हिून अक्!नदेवाचा प्रकोप असाच नेहमी होत असतो. 
 

स्वामी:बन्द करा मूखानो त मची ही पाखाण्डी बडबड,स्नेहशून्य धमाचरिानं त म्ही हकती 
पाषािहृदयी झाला आहात,हेच त म्ही या पैठिात मला दाखवलंत.हशव हशव! एकाद्या के्षत्रालाहह लाजवील 
असा हा स ंदर हवठ्ठलवाडा िस्मसात व्हावा! 
 

[सवांर् िाजलेल्या सीतेला र्ावबा व म्हादबा हातावर उचलून आितात.मार्ोमार् 
हर्रजा,हहरकिी,एकनाथ व हवठू येतात.हर्रजा सीतेला माण्डीवर घेऊन बसते.] 
 

महादबा:अरारारारारा! परमेसरा,काय या देवीपरमान् बयेची दशा केलीस! कशी हबजली परमान् 
समद्या तण्टल वाड्ामन्दी चमकत व्हती रऽऽ देवा.समद्या आयाबायाना न् कच्या बच्याना मावलीनं ध-
धरून ध–धरून िाईर काढलं.त्या चारं्नाकाची आवा हदड म्हयन्याची बाळातीि,आर्ीत आडाकली.हतला 
न् हतच्या न्हान ल्या बचड्ाला वाचवायला,बया कशी वाहघनीवानी डोम्बाळ्यात धावली । बाळ बाळातीिं 
िाईर काढली न् माझी सोन्यासारखी बया आर्ीत घावली! 
 

णगरर्ा:आमच्या द स्मनाना म्हिावं,घ्या आपल्या डोळ्याच ंपारि ंचारं्लं फेडून! 
 

भमपक:म्हिजे? आम्ही का आर् लावली,हर्रजाबाई? 
 

गावबा:खाई त्याला खवखवे.देवळात देवी अन् र्ाविर नायटे.कळतं आम्हाला सर्ळं! 
 

एक:र्ावबा-म्हादबा,धावत जाऊन शहरात्नं वैद्य शास्त्रीब वाना घेऊन ये. 
 

गावबा:त्याचं्या पायावर मी लोळि ंघेतली.ते येत नाहीत.म्हितात,म्हारमारं्ड्ासाठीं नाही मी वैद्य 
बनलों. 
 

सीिा:(कण्हत बेसावधपिें) हं! चला–चला.बाहेर पडा–तकडं तकडं ये बाळ–घाबरू नकोस–
अरे मीच त झी आई! पेटली,ती पि झोपडी पेटली. 
 

णगरर्ा:बाळ–बाळ,अशी काय बरं बडबड करावी! मी त ला माझ्या माण्डीवर घेतली आहे ना? 
 

सीिा:माई–माई,आपला हवठ्ठलवाडा वाचला का? सर्ळे िाईबदं बाहेर पडले का? 
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णगरर्ा:सर्ळे पडले बरं.तूच नाही का त्याना जीवदान हदलंस बये! 
 

सीिा:हवठ्ठलवाडा–सरदाराचंा लाडका हवठ्ठलवाडा! 
 

एक:पोरी,कशाला हळहळतेस त्या जळत्या वाड्ासाठी.म्हारवाडा ही कायमचीच जळती 
आर्.त झ्यासारख्या शेंकडो जीवाचंा बळी घेऊन,अखेर ती हहन्द समाजाचीही राखरारं्ोळी करिार! 
 

सीिा:मामाजी–सरदार–माई,पािी पाऽिी. 
 

णगरर्ा:पािी पािी–र्ावबा–पािी. 
 

[र्ावबा पािी आिायला जातो.] 
 

णवठ :...(सीतेजवळ जाऊन) लाडतया हजवा,या फत्तराच्या द हनयेत त झ्या तोंडात घालायला 
क ठच ंपािी हमळिार! या हतिार्ी हवठ्याच्या डोळ्यात्नं कोसळिारी ही र्ंर्ामाई–(डोळे हनपटून ते पािी 
सीतेच्या तोंडात घालतो.) पी माझ्या हजवा पी! 
 

सीिा:आहा! माझा आत्मा थंड झाला! [एकदम झटतयाने अधुवट उठून] ते पहा,ते पहा–माझे 
हशलेदार आले.घोड्ावर बसून आले,–येऊ? मी येऊ? आले हो आले.–राऽम! (पडते व मरते.) 
 

णगरर्ा:अर्बाई! हे कसं काय झालं! पहा हो–पहा हो! 
 

एक:देवाच ंदेि ंदेवाघरी रे्लं! 
 

णगरर्ा:सीता–सीता.हहरकिी,रे्ली आपली सीता! 
 

णहरकिी:माझी र् रुमावली,अनाथ अपंर्ाचंी सावली,सर्ळ्याना चटक लावली न् हबजली चमकून 
रे्ली. 
 

[र्ावबा पािी घेऊन येतो.पि सवु प्रकार पहाताच पाण्याचे िाडें त्याच्या हातून र्ळून पडते.] 
 

णवठ :हहराबाय,हर्रजाबाय,त म्ही रडता? ही रडण्याची वेळ? 
 

णगरर्ा:हवठूबाबा,त मच्या घराण्याची होळी झाली हो होळी! 
 

णवठ :तशी सर्ळ्या हवठ्ठलवाड्ाची झाली.बये,समाजाच्या उद्वारासाठी संसाराच्या न् घराण्याच्या 
होळ्या अशाच पेटवाव्या लार्तात,हे त म्ही मायबापानीच नाहीं का आम्हाला हशकवलं? आज तर आपि 
सर्ळ्यानी हदवाळी साजरी करून,देवाघरी रे्लेल्या या देवमािसाचा नको का उत्सव करायला? 
पहा,पहा,माझ्या पोरीचा चेहरा पहा.कसा फ ललेल्या र् लाबासारखा हासतम ख आहे तो! पापी मािसं 
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मृत्यचू्या न सत्या कल्पनेनंच िेदरतात.पि असली देवमािसं हासत हासत मरिाला हमठी मारतात.देशधमु 
देवासाठी,माझ्या रामजी हशलेदारानं समरारं्िावर पचंप्राि वाहहले.आज माझ्या या हजवाच्या 
हवसाव्यानं,आर्ीच्या डोम्बाळ्यात सापडलेल्या शकेडो हजवाचं्या बचावासाठी,आपल्या हजवाच ं सोनं 
केलं.माझ्या वेसकर घराण्याचा उद्वार झला.बाप हो,असल्या आत्मयज्ञानंच जनता–जनादुनाच्या हृदयात 
माि सकीची र्ंर्ा िाहर्रथी प्रर्ट होईल.अन् आम्हा अिार्ी अस्पशृ्याना मायेच्या थण्डर्ार पाटानी हिजवनू 
हचम्ब करील. 
 

स्वामी:(उदे्वर्ाने) हधःकार हधःकार आमच्या ब्रह्मज्ञानाला न् ब्राम्हण्याच्या अहंकाराला! 
 

सवु भट:हे काय? हे काय? 
 

स्वामी:र्प्प बसा मूखांनो. 
 

एक:स्वामी महाराज,जोवर असले प्रकार र्ावोर्ाव चालू आहेत,तोवर कोित्या ना कोित्या 
जबरदस्त सते्तच्या र् लामहर्रीहशवाय हहन्द जनाना द सरा कोिता मोक्ष हमळिार? 
 

स्वामी:एकनाथ,त झ्या हववंचनेची हतडीक आम्हाला पटली.या हृदयहवदारक दृश्यानं आमच्या 
आचारहवचारातं क्राहंत झाली.अस्पशृ्यता हहन्द धमाचं महापाप आहे.आमच्या िहवतव्यावरच ं सनातन 
र्ण्डान्तर आहे.(उठून हवठूजवळ येतात.) आऽहा! हवठोबा,जातीनं तू महार.त ला अन्त्यज म्हििाराचं्या 
हजिा झडल्या पाहहजेत.त झी ही स्वाथुत्यार्ी सत्वशील न् धीरर्ंिीर वृहत्त पाहून “तूच खरा ब्राम्हि–तूच 
खरा ब्राम्हि” म्हिून त ला अस्सा (हमठी मारतो.) हृदयाशी कवटाळण्यातच आमच्या धमाची माि सकी 
हसद्ध होिार आहे. 
 

सवुर्ि:तथास्त  तथास्त  तथास्त . 
 

“खरा ब्रामहि” नाणटका समाप्ि. 
र्निा र्नादुनापुिमस्िु. 

  



 

अनुक्रमणिका 

नवीन पुरविी प्रवेश 
 

– ✰ ✰ ✰ – 
 

हेि :खरा ब्राम्हि नाहटकेचे प्रयोर् करिाऱ्या अनेक हौशी नाट्यसंघाना नतुकी हहरकिीच्या पात्राची 
मोठी अडचि पडते.प्रवशे र्ाळावा तर पचंाईत,न र्ाळावा तरीहह पचंाईत.डेक्कन पाक्ुस नाट्यसंस्था 
चालहवताना माझ्याप ढे हीच अडचि पडली होती.तेव्हा मी एक नवीनच प्रवशे हलहहला हन रंर्िमूीवर 
दाखवला.तोच या प रविीत म द्दाम छापीत आहे.त्याचा प ष्ट्कळ नाट्यसंघाना चारं्ला उपयोर् होईल,अशी 
माझी खात्री आहे. 
 

–के.सी.ठाकरे. 
— — — — 

 
अंक २ रा.–प्रवेश २ रा.(हहरकिीच्या प्रवेशाऐवजीं.) 

 
स्थळ:एकनाथाच्या घराची ओसरी. 

 
[स्थणि:पठािाचा वषे घेतलेला र्ावबा एका बाजूने येतो हन द सऱ्या बाजूने जातो.पाटोपाठ 

त्याच्याकडे पहात हर्रजा प्रवशे करते.] 
 

णगरर्ा:हा काय मेला चमत्कार? कोि रे तो.होतोस का नाही बाहेर,का श्रीखंड्ाकडून घालू 
खेटर मारून बाहेर.पैठि के्षत्राच ंअझनू काही हहद स्थान नाही झालं.श्रीखंड्ा–अरे र्ावबा,मारा रे याला 
मोजून दहा धके्क हन न्या पकडून हतकडच्या समोर. म्हंजे दाखवतील उमुटाला दौलताबादचा 
त रंुर्.श्रीखंड्ा– 
 

गावबा:[प्र.क्र.] श्रीखंड्ा पानी िरता है मायजी.म ै र्ावबाखान हंू.तशरीफ उठानेके हलये बन्दा 
एक छोडके दो पावंपर खडा है.आलेकम सलाम. 
 

णगरर्ा:काय चमत्कार तरी! र्ावबा!,हदसंदीस तू फारच आचरटपिा करू लार्लास. 
 

गावबा:आचरटपिा हा सध्याच्या य र्ाचा महहमा आहे.मायजी.त्याहशवाय उर्ाच का हलकेसलके 
र्ावर् ण्ड देवकळा पावतात हन रंकाचे राव होतात? मला प रुषोत्तम व्हायच ंआहे.ज्ञानदेव नामदेवावर ताि 
करायची आहे. 
 

णगरर्ा:आस्सं! म सलमान बनून का तू प रुषोत्तम होिार? 
 

गावबा:मी क ठं म सलमान बनलोय? िलतेसलते आरोप नका करू ब वा. 
 

णगरर्ा:त ला आता म सलमान नाही म्हिायच ंतर काय हहदू? 
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गावबा:पेहराव बदलला का धमु बदलता,तर आपल्या हवठू वसेकराला मराठे मण्डळीनी मराठा 
मानून,श द्ध करून,केव्हाच पकं्ततपावन केला असता.राजकत्यांचा राजमान्य पेहरावपाघंरला म्हिजे काय 
चमत्कार होतो,माहीत आहे?–नाही?–चालू जमान्यात थोड्ाशा बदलानं–पर्डीपालटानं–चारचौघात 
मानमान्यता हमळते.नातयावरले–चावडीवरले हशपायी म जरे करतात.अडािी लोक टरकून दूर 
होतात.शकेडो नंदी महादेवाच्या र्ािाऱ्यावर देवकळा पावतात.असे हकती तरी फायदे होतात. 
 

णगरर्ा:हा,ंअन् उचल्या िामट्याना राजरोस हखसे कापता येतात.–दात काय काढतोस? हतकडून 
त ला असं पहाि ंझालं,तर काय म्हितील. 
 

गावबा:का–ही म्हिायचे नाहीत.बाहेरच्या रंर्ाढंर्ावरून अंतयामाची हकमत करिारी कोती 
कावळी दृष्टी स्वामीना असती,तर,मायजी,सन्त म्हिून एकनाथजींचा डंका काशी ते रामेश्वर झडलाच 
नसता. 
 

णगरर्ा:अरे,पि आमच्या थेट घरात म सलमान वावरताना पाहून लोक काय म्हितील? 
 

गावबा:लोक काय म्हितील! हर्रजाबाई,फ कट फ कट स्वामींच्या अधांर्ी झालात! अझनू त म्ही 
लोकमताला हिताच आं? आमच्या लोकाना खरोखरच काही मत असतं,तर अस्पृश्यतेसारखी बेमि सकीची 
रततहपती हहद समाजाला लार्लीच असती कशाला? हा महारोर् समूळ नाहीसा 
करण्यासाठी,एकनाथजीनी हातात वीरकंकि बाधंलं,ते काय या हपसाट लोकमताची पवा करूनच वाटतं? 
 

णगरर्ा:आहा र्ावबा,त झ्या वडेचाराचा रार् येतो खरा.पि हकत्येक वळेा त झे हे असले खडे 
ताक्त्वक बोल ऐकून कौत क वाटतं.क ं ठ रे हा ततका शहािपिा हशकलास? 
 

गावबा:शहािपिाचा र्ड्डा शहाण्याचं्या पार्ोटींत.माझ्या खाकोटींत थोडाच असिार! मला 
सर्ळ्यानी ठरवलाच आहे वडेा.हढल्या डोतयाचा हन हठसूळ मेन्दूचा.अहधक बोलायची मला लायकी 
नाहीं.कारि,र्ावबा म्हिजे पैठिचा सावुजहनक र्ाढव.थरकत घोडा िडकत हनशाि. 
 

णगरर्ा:ज्ञानेश्वर महाराजाचं्या कृपेनं रेडा जसा वेद बोलू लार्ला– 
 

गावबा:तसा मात्र हा र्ाढव ज न्या वदेाचंी रकटी चघळिार नाही हां,ख्याल रखो,माझा खातया 
थरकत घोडा िडकत हनशाि.हनत्य नव े र्ावबाला हवे.काल आपल्या घरीं श्राद्धाच्या ब्राह्मि 
िोजनाऐवजीं,म्हार-मारं्ाहद अस्पशृ्याना म ततेद्वार स ग्रास िोजन घातलं.त म्ही स्वता त्याना पतंतीत 
वाढलं–आग्रह केला.त्या हबचाऱ्याना केवढा बरं आनंद वाटला! एकनाथजींच्या डोळ्यातस द्धा ब्रम्हानंदाच्या 
हहरकण्या–कशा चमकू लार्ल्या–पाहहल्यात ना? रेड्ाम खी वदे बोलाहविाऱ्या ज्ञानोबानी स द्धा असल्या 
आनंदाचा हेवा करावा.मर् त म्हीच सारं्ा.अस्पशृ्याचं्या पतंतीला,जोडीला जोड म्हिून,एकादा 
वकठलेण्डम ण्डखान हकवा र्ावबाखान माडंी ठोकून बसला असता,तर काय त म्ही श्रीखंड्ाकडून त्याला 
र्चाडं्ा हदल्या असत्या? 
 

णगरर्ा:म ळीच नाही.सवांितूीं सम,वैष्ट्िवाचा धमु,िेदािेद भ्रम अमंर्ळ. 
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(लाबंनू “धावा धावा,क िीतरी धावा,” अशी सीतेची हककाळी ऐकू येते.) 
 

णगरर्ा:अर्बाई! क िाची ही हककाळी? काहीतरी दर्ा हदसतो.र्ावबा धाव धाव. 
 

गावबा:पाहून घ्या आता या र्ावबाखानाचा तडाखा.माझा होरा च कायचा नाही. 
 

णगरर्ा:सीतेचीच हककाळी ही.(दोघे लर्बर्ीने जातात.) 
 

(द लीचदं मारवाडी हन िपंकराव िोजने येतात.) 
 

मार:साला येची घरामंदी हमहसलमान बी रेते? 
 

भंपक:सर्ळा भ्रष्टाचार माडंलाय राडंलेकान्! काल सर्ळ्या महार-मारं्-धेडाना श्राद्धाच ं िोजन 
घातलं,हन हपतर म्हिून हा एकनाथ त्याचं्या पाया पडला. 
 

मार:अने ते धेडलोर्ला हदक्च्छना हब हदली? अरे् बालाजी,बकंटजी,र्नछोडर्ायजी,ए तर् 
धर्मला ड बवते साला. 
 

भंपक:पाहून घ्या.स्वताच्या डोळ्यानी पाहून घ्या.खात्री करून घ्या.आम्हाला सर्ळ्यानी ठरवलंच 
आहे म्हिा कानफाटे.तशात आम्ही त म्हाला हचथावलं,असा नसता आरोप नको ब वा आम्हा र्हरबाचं्या 
माथ्यावर.पैठि म्हिजे दहक्षिेतली काशी– 
 

मार:हतला ए हहकनाथ देते फाँसी. 
 

भंपक:अशा पहवत्र के्षत्रात असा भ्रष्टाचार होऊ लार्ला तर सारी द हनया आमच्या त मच्या तोंडात–
काय हव ेते घालील. 
 

मार:घालेल घालेल–मूमंदी शने घालेल. 
 

भमपक:तर मर् या बाट!याला पैठिातनं नको का उखडून टाकायला? हवचार करा.त म्ही तर 
आमचे प ढारी–नर्रशटे–सारा व्यापार त मच्या हातीं.धमाचे त म्ही कटे्ट कैवारी.त म्हीच मनावर घेतलं 
नाहींत,तर आम्ही पळीपंचपात्रवाले काय हो करिार? कहलय र् म्हिून पोटाची दामटी चोळीत बसिार! 
 

मार:अरे् ईसा कसाला घाबरते.त मी शानालोर् काय आमाला खोत्ता सारं्ते,ए हहकनाथजीिे सम्दा 
बॉतेहर्र्ीचा बेपार् चालवनूशी हहद  धर्मला ऑर् लावली ऑर्. 
 

भमपक:लावली ना? पाहहलीत ना? 
 

मार:हामसा तो दोका िडकला! 
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भमपक:हा!ं धमु िडकला,तरी डोकं िडकंू देऊ नका.शीर सलामत तर धमु पचास.डोतयाचा धमुच 
धमाच ंडोकं वाचवील. 
 

मार:धर्म रे्ला मंजी काय राला? तमे न हमे? शटेजी ने िटजी? 
 

भमपक:ही जोडर्ोळी हवा तो धमु पैदा करील.पि हटकली पाहहजे कशी? अश्शी! अर्दी कडीत 
कडी.बोला.पैठिची अब्र ूवाचवता,का हा भ्रष्टाकार मेल्या म द्यासारखा उघड्ा डोळ्यानी पहाता? 
 

मार:कसाला पाहेल–कसाला पाहेल.साला ए हहकिाथजीला उखडून टाकेल. 
 

भंपक:मर् काढा त मच ंउघरािीच ंशस्त्र बाहेर हन आिा राडंलेकाची हंडी-मडकी चव्हाट्यावर. 
 

मार:ए िपंकराव,असा नको तू बोल.तेनी तर् आमचा सम्दा पीसा कवाच देऊनशी टाकला. 
 

भंपक:अहो पि अजून त म्ही पावती क ठं हदली आहेत? पावतीहशवाय पैशाची फेड कायद्यानं होत 
नाही. 
 

मार:अरे् ते तठू हन र्ावबा हामसी छातीवर् बसला मजी कॉयदा बॉयदा सम्दा– 
 

(आत र्ावबा ओरडतो॰– “जोड्ाखाली फटकावतो हरामखोराला.”) 
 

मार:अरे् िार्ो िार्ो–ते र्ावबाच हहकडशी आला.बालाजी बकंटजी. 
 

(िपंकराव हन मारवाडी पळून जातात.सीतेसह हर्रजा प्र.क.) 
 

णगरर्ा:आमच्या बहर्च्यात येऊन असला हलकटपिा करायला या मेल्याला लाज कशी वाटली 
नाही.त ला काही द खापत तर झाली नाही ना सीताबाई.चाडंाळ मेले र्ावर् ंड! त झ्या आंर्ावर हात 
टाकण्याततका हा केऱ्या कळस त्र्या पाजी असंल,असं नव्हतं बाई मला वाटलं.मेले देवाचे बडवे 
म्हिवतात– 
 

(र्ावबा केरोबाला कान पकडून खेचीत आितो.तो ओरडत असतो.) 
 

गावबा:अन् र्ावाचे शतेखाने उपसतात.काय बडव े महाशय,देवाच्या काकड आरतीची वळे हन 
तकडं क ठं अक्कल पाजळायला च कलात.चोरानो,प जारी म्हिून हमरवता.अस्पृश्याना अन्नदान केलं म्हिून 
एकनाथजीना महार म्हिता.त्याना वाळीत टाकण्याच्या खटपटी करता.र्ंरे्च्या घाटावर म सलमान 
र् ंडाला हचथावनू त्याचं्या आंर्ावर थ ंकायला लावता.अन् तकडं र्ोरर्रीब पाक पोरीच्या अब् रूवर धाड 
घालता. 
 

केरोबा:र्ावबा,कान सोड म्हंजे करतो सर्ळा ख लासा. 
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गावबा:आधी आठवली अवदसा हन आता करतोय ख लासा. 
 

णगरर्ा:आमच्या बारे्त एकटी र्ाठून,सीतेसारख्या अनाथ आश्राप पोरीवर हात टाकलास? मेल्या 
तू मािूस का पशू? 
 

गावबा:सीताबाई,बोल या बडव्याची हाडं उिी हचरू का आडवी ठेचू. 
 

सीिा:र्ावबा,त्याला सोडून दे. 
 

गावबा:सोडून दे? सोडून देण्यासाठी का या देवळी र्ाढवाला पकडलं? त झ्या शीलावर यानी हल्ला 
करावा– 
 

सीिा:हल्ला? अरे,शीलावर हल्ला कराया क िाची माय व्यालीय र्ावबा? ही सीता म्हंजे 
पाढंरपेशाचं्या परसातलं लाजाळूच ंझाड,का दाविीची र्ाय समजतोस? म्हारवाड्ातल्याहवठू वसेकराची 
सून आहे म्हटलं मी सून! लढाईत मदाच्या मरिानं मरून,देवाघरी रे्लेल्या रामजी हशलेदाराची रण्डकी 
हशलेदारीि आहे मी हशलेदारीि.बारे्त त ळशी तोडताना,रै्रसावध पाहून यानी माझ्या आंर्ावर हात 
टाकला.पि–त्याप ढं मजल जाती तर–(हनरीतून कट्यार काढते.) पाहहलीस? पाहहलीस?–पहहलीस 
ही?–त्यावर माझ्या हशलेदाराच ं नाव कोरून,नर्राहून या रण्डकीला आंदि आलीय आंदि.(कट्यार 
कपाळाला लावनू वंदन करते.) या महालक्ष्मीनं या रेड्ाच्या काळजाचा ठावच पाहहला असता. 
 

णगरर्ा:अहो ब्रम्हदेव...िदेूव...पाहहलीस ना कशी आहे सीता? आहे ना जार्तीज्योत 
िर्वद्र्ीता? 
 

गावबा:अहो,याच्या कंबाटात पाहहजेत लाथा.र्ाढवाप ढं कशाला र्ीता. 
 

सीिा:राजे महाराजाचं्या महाराण्यावंर बलात्कार होतील.पि महारिीवर हात टाकिाऱ्याचं्या 
घरातले क ं कवाचे करंडे पालथे पडतील. 
 

गावबा:ऐकलं का िदेूव? का करू कानाची िोकं साफ? 
 

सीिा:माझी हककाळी ऐकून,मायजी चटकन धावल्या नसत्या,तर र्ावबा,माझी एक र्रीब बहीि 
आज फ कट रंडकी होती बरं! दे त्याला सोडून.पाप्यावर आपि नेहमीं दयाच केली पाहहजे. 
 

गावबा:दया केल्याच ंद ख नाही,पि बडवा सोकावतो त्याची वाट काय? 
 

केरोबा:(हकचाळत) त्याची वाट आता तडक घराकडं....घराकडं....घराकडं! 
 

गावबा:घर तर आहेच हो.पि आज देवाच्या काकड आरतीला धाब्यावर बसवलीत.आनंदी 
बाजाराच्या माडीवरच्या सैंयामैंया जलशाला टाकून तकडं वडलाचं्या श्राद्धाला धावलात.आता तथंच थोडी 



 

अनुक्रमणिका 

संर्ीत आरती हन डफावरची लाविी होऊन जाऊ द्या ब वा.थोबाडाचा डफ हन कानाच ंत ित ि ंमी अस्सं 
स रात लावनू बदडतो,का र्ंधवु त ंबरूनी क्षीरसार्रात जलसमाधीच घेतली पाहहजे.—हर्रजाबाई,ऐका 
सीता,तू पि नीट ऐक—या तंबोऱ्याच्या ख ंट्या हपरर्ाळून िरैवरार्ाचा पहा कसा मी उद्वार करतो 
तो.(जोरानें कान हपरर्ाळतो.केरोबा ओरडतो.) टँव् टँव् टँव्—अझनू झार नाही लार्त नीटशी.िोपाळा 
फोडून षड्ज तािला पाहहजे.(केरोबा “कान सोड,कान सोड,मेलो!” असे ओरडतो.) अरेच्चा जव्हारी 
हबघडली वाटतं.सीता,त झं ते नालबंद खेटर क ठं आहे.खेटरानं नाकबोंडीची जव्हारी चारं्ली घासून 
द रुस्त केली पाहहजे.(केरोबा मोठमोठ्यानें ओरडतो.) हा.ंयाला म्हितात दरबारी कानडा. का,लार्ला की 
नाहीं तंबोरा िरघोस स रात. 
 

सीिा:जाऊ दे रे र्ावबा.सोड त्याला.असल्या िल्या मािसाची अवहेलना करिं चारं्लं का. 
 

णगरर्ा,सीिा:सोड त्याला,सोड! 
 

गावबा:जशी त मची मजी.ए मानवाच्या कारट्या,जा. देवळात घंटा बडवनू,रोज अडाण्याचंा उद्वार 
करतोस.आज एकनाथजींच्या ओसरीवर एका महारिीनं त ला मोक्ष हदला.चले जाव! का दाखव ूथरकत 
घोडा िडकत हनशाि. 
 

(केरोबाला र्ावबा रटे्ट लर्ाऊन हाकलतो.तो ओरडत बाहेर जात असतानाच एकनाथ येतो.) 
 

एकनाथ:र्ावबा,र्ावबा,काय हा अत्याचार. 
 

केरोबा:(एकनाथाच्या पायावर पडतो.) नाही महाराज.अत्याचारी मी.मी पापी.आता डोळे 
उघडले.मला क्षमा करा.बस्स झाला हा हिक्ष की प जाऱ्याचा पेषा.हा संसार नको.काही नको. 
 

एकनाथ:केरोबा,उठा पिाताप हीच श हद्ध. 
 

पद:रार् पराज,(दत्तर् रु दत्तर् रु॰) 
 

र्ाळ संसार हा । टाळ घेऊणन करीं । 
चाळ पशद बांधुनी । माळ गशळ घाल ही.॥धृ  ॥ 
चाळ र्ाळील िव पापराशी अणखल । 
टाळ हा संणचिा लाणव टाळा । 
माळ ही मािसा णशकणव माि सकी । 
भागवि धमु हा ज्ञानदवें णदला ॥१ ॥ 

 
अंक २ रा समाप्ि. 
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अंक ३ रा.—प्रवेश १ला. 
 

(हातात हचपळ्या,एक लहानसे हनशाि घेऊन,सीता िजन र्ात येते.) 
 

पद. 
 

असा कसा देवाचा देव बाई ठकडा । 
देव एका पायानें लंगडा ॥धृ  ॥ 
गवळ्याघशर र्ािो । दणहदुध खािो । 
कणर दह्यादुधाचा रबडा ॥१ ॥ 
शशकेच िोडिो । मडकेच फोडिो । 
पाणड लोणि िाकाचा सडा ॥२ ॥ 
वाळवब्ण्टं र्ािो । कीिुन करिो । 
घेिो साधुसन्िांशी झगडा ॥३ ॥ 

 
(स्व.) हवठ्ठला–पाडं रंर्ा,पैठिवर कसला आकातं र् जरलाय,हन देवा! तू डोळे हमटून स्वस्थ का 

बसला आहेस! काय आम्ही असं पाप केलं का देवा,आमची र् रंढोरं लाळीच्या रोर्ानं धडाधड 
मरावी.र् राढंोरावंर सारी शतेी.शतेीवर त झे िततजन जर्ायचे.त्या र् राचंाच संहार झाल्यावर, देवा,आम्ही 
र्हरबानी क िाच्या तोंडाकडं पाहायच ंबरं.हवठाई माउली दयेची िीक वाढ बये,....दयेची िीक वाढ.... 
 

एका र्नादुनी णभक्षा वाढा बाई । 
देव एकनाथाचा बचडा ॥४ ॥ 

 
णवठ :(प्र.क.) माझ्या लंर्ड्ा िर्वतंाच्या पे्रमासाठी,हवषाचा पेला हासत हासत हपिारी साध्वी 

हमरादेवीच आली की काय,असा मला िास झाला.म ली,त झ्यातरी हाकेला पढंरीनाथ धावतो का? 
 

सीिा:मामाजी,मािसानं देवाची प्राथुना करावी.पि संकटाचा िहडमार त्याच्यावर टाकून,स्वता 
िततानंच देवाच्या नावानं संकटानंा तोंड देऊन त्याचंा फडशा पाडला पाहहजे.ितत हन देव हनराळे नाहीत. 
 

णवठ :म ली,मला हे सर्ळं समजतं. पि ढोराचंी पडी उचलायला आपला एकहह जातिाई घराबाहेर 
पडत नाही.पाढंरपेशाहंवरुद्ध त्याचं्या मनातं ियंकर तेढ पडली आहे. 
 

सीिा:पडली असेल.पि आपला हववेक तर चारं्ला जार्ा आहे ना.िततासाठी देवानंस द्धा ंहवी ती 
बरीवाईट कामं नाहीत का? पण्ढरीरायानं कहबराचे शलेे हविले.सावता माळ्याच्या मळ्यातं राबला.सजन 
कसायाच्या द कानात देवानं मासाच्या धड्ा रचल्या,हन आपल्या संत हशरोमिी चोखोबारायाचं्या बरोबर 
िर्वतंानं मेलेली ढोरंस द्धा ं ओढली.मर् आपल्या र्ावातली पड्ाचंी परवड 
हनपटायला,मामाजी,आपल्याला हो कसली लाज हन शरम.[दूर पाहून] ते पहा—ते पहा.स्वता एकनाथ 
महाराज पडी उचलायला धावले.तो पहा श्रीखंड्ा आहे बरोबर;र्ावबा पि आहे,आहि तो केरोबास द्धा 
लार्ला त्याचं्या मदतीला.मामाजी,पहाता काय चला धावा.आपि िार्वतधमी काय न सते 
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टाळक टे.जर्ाच्या स खासाठी हव्या त्या संकटाच्या खायींत धडाड उडी घेईल,तोच खरा िार्वत.चला 
बोला,प डंलीक वरदा हाऽहर हवठ्ठल. 
 

(दोघे र्जुना करीत जातात.) 
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पयांची पुरविी 
 

(१) पान ३॰२.“धरिं धरायला सोडला काय?”या वातयाच्या प ढे: 
 

गावबा: 
 

राग– –मुलिानी.चाल:साथुणच िे वदिी. 
कणलमय हा झाला । पसारा ॥ 
मानविेला कुठे न थारा ॥धृ  ॥ 

 
दरु्नांस त्या वैभव आलें  । 
सुर्नीं र्ीवन कठोर झालें  । 
नय नीिीचे णनयम णवराले ॥ 
मानवाणस धणर मानव वैरा ॥१ ॥ 

 
(२) पान ३२५.“हवटेवर थैथै नाचला असेल” या वातयाच्या प ढे: 

 
एकनाथ: 

 
चाल:सबसे रामिजन करलेना. 

 
श्रीरंग णदव्यं हें बघुनी नाचे अलोट आनंदें ॥धृ  ॥ 
प्रणिकाराची शक्िी िामस सत्वगुिीं आंवरिां । 
मी–िंु–पिाचा णनरास झाला भ षि हें भागविां ॥१ ॥ 
क्रोध पळाला भेद णनमाले वृत्ती हणरमय झाली । 
देशह णवदेही णमळे समाधी समिा–पवुिी आली ॥२ ॥ 

 
(३) पान ३२९.“दाखहवन या वडे्ाचा तंर्ा” या वातयाच्या प ढे:– 

 
गावबा: 

 
चाल:रजहननाथ हा निीं॰ 

 
णबकट पाश हा गुरुवणर पडला । 
णगळ  पाहिो राह  रणवला ॥धृ  ॥ 
शास्त्र–णचणकत्सा वर देखावा । 
अंिशर णवषसम कपटी कावा । 
र्नादुनी र्निेचा धावा । 
दे र्य र्य दे भागविाला ॥१ ॥  
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श्रीरामाचा पाळिा 
 

बाळा र्ो र्ो रे । कुळभुषिा । दशरथा–नंदना । णनद्रा कशर बाळा । 
मनमोहना । रामा लकु्षमिा । बाळा र्ो र्ो रे [१] 
ध्यािी मुणन योगी िुर्लागी । कौसलया वोसंगी ॥बाळा.[२] 
वेदशास्त्रांची मणि र्ाि । स्वरुपीं झाली लीन ॥बाळा.[३] 
चारी मुक्िींचा णवचार । चरिीं पाहणि थोर ॥बाळा.[४] 
राम भावाचा भुकेला । भक्िा आणधन झाला ॥बाळा.[५] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शकमि १॥रुपया. 
 

प्रकाशक:शंकर वामन कुळकिी,महाराष्ट्र गं्रथ िाडंार,हर्रर्ावं,म ंबई ४ 
म द्रक:पे्र.के.अते्र,अते्र हप्रहटर् पे्रस,हव.प.रोड,हर्रर्ावं,म ंबई ४ 
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णवणधणनषेध 
 
 

“डेक्कन स्पाक्सु” ची 
िीन अंकी संगीि नाणटका. 

 
 
 

–लेखक– 
 

केशव णसिाराम ठाकरे 
(प्रबोधनकार) 

 
 

प्रकाशक 
णव.ग.िामहिकर 

महाराष्ट्र पब्ललंशशग हाऊस णल.पुिें. 
 

या नाणटकेसंबंधी सवु प्रकारचे हक्क लेखकाच्या स्वाधीन आहेि. 
 
आवृणत्त पणहली] शक. १  आिे [१९३४ 
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णवणधणनषेध 
 

नाहटकेचा पहहला मंर्ल प्रयोर् प िे येथे हवजयानन्द नाट्य मक्न्दरात,ता.९ फेब् रूवारी सन १९३४ 
श क्रवार रोजी सायंकाळी ६ वाजता,मेससु श्री.आणि कमपनीच्या स प्रहसद्ध टापहटपीच्या व्यवस्थेखाली 
झाला. 
 

नाणटकेिलया भ णमका व स्पाक्सु. 

क्राक्न्त ... ... श्री. कमळाबाई कामत 
शाक्न्त ... ... िाई कर्भिक 
िरैव ... ... श्रीकान्त राजे 
प रािे ... ... प्रधान 
डॉ. प्रवाळ ... ... वसन्त क ळकिी 
हववकेराव ... ... नीलकण्टराव पाटील 
बवळे ... ... ओंकारराव पाटील 
वावळे ... ... वसन्त म्हैसाळकर 
सनातने ... ... नाथ हटपनीस 
र्ोरक्षण्या ... ... डोंर्र हचरमाडे 
बर्ळाजी ... ... सदाहशव जावळे 
तन्स्पेतटर ... ... जर्न्नाथराव क लकिी 
    
 }  दत्तात्रय णवश्वनाथ सुळे. 
  जनरल मनेॅजर 

प िें, ता. ९–२–३४  “डेक्कन स्पाक्सु” नाट्यसंस्था 
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सरं्ीत णवणधणनषेध  
 

नाणटका 
 

अंक पणहला 
——— 

 
प्रवेश पणहला 

 
नान्दी 

 
णनि नवल नटणवशी नटेश्वरा । 
णवधीणनषेध िुर् ना र्रा ॥धृ  ॥ 
मानव हृदया णवस्मया–खणन करूनी । 
हसणवणश रूसणवणश । क्षिांि र्नांि ॥ 
नर राक्षस राक्षस नरसम कृणि । 
णदसे र्नी । चराचरी । परोपरी ॥१ ॥ 
[क्राब्न्ि प्र.क्र.] 

 
क्राब्न्ि – 
 

(पद) 
फुरफुरत्या हदया प्रिणि कणरि क्रान्िी ॥धु्र  ॥ 
हरणवल झशि भ्रान्िी ॥ 
खुलणवल नव शान्िी ॥ 
बदलाणस भ्याड भीिो । काळाणस ओळखी ना । 
त्यागोणन णदव्य क्राब्न्ि । शान्िीसही मुके िो ॥१ ॥ 
मदास क्राब्न्ि शोभे । मुयास शाब्न्ि लाभे । 
क्रान्िीच शाब्न्ि देई । परी हीच भ्राब्न्ि लोकां ॥२ ॥ 
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संणगि–णवणधणनषेध नाणटका 
 

[शाक्न्त प्रवशे करते] 
 

शाब्न्ि– –कोि क्रान्ती? हल्लो,र् ड ईव्हहनग्. 
 

क्राब्न्ि– –(शान्तीने क ं कू लावलेले पाहून) छान,अर्दी छान क ं कवाची ही हटकली लावल्यानं 
आत्ता तू हकत्ती हकत्ती छान हदसतेस म्हिून सारं्ू! त झी दृष्ट काढाहवशी वाटते. 
 

शाब्न्ि– –माझ्या पाढंऱ्या फटफटीत कपाळावर एकसारखी हखळलेली लोकाचंी दृष्ट हा हटकला 
खरच काढील कार्? क्राक्न्तताई,तवलासा हटकला,पि हपजरेची हचम ट हातात घेऊन कपाळाशी 
नेताना,माझी छाती हकत्ती हकत्ती धडधडत होती म्हिून सारं्ू! दोन तीन वळेा तर लोक काय बोलतील? या 
िीतीन माझा हात खाली पडला.घाबरून आरशात पाहते,तो काय! माझ्या चेहऱ्याऐवजी त झाच हा रार्ीट 
चेहरा हतथे मला हदसला.मर् केलाच हहय्या,अन् टेकलाच हा हटकला एकदाच कपाळाला! 
 

क्राब्न्ि– –पि आता तर नाहीना त झी छाती धडधडत? 
 

शाब्न्ि– –छाती नाही धडधडत,पि मन मात्र र्डबडतं खर.पि कायर्,लोकं मला नाव तर 
नाहीना ठेविार? 
 

क्राब्न्ि– –लोकं नाव ं ठेवीत नाहीत कशाला? आतापयंत पाढंऱ्या कपाळाची म्हिून बोटं 
दाखवली,आता क ं कू लावलं म्हिून दाखवतील.त्याचा हवहधहनषेध आता हकती बाळर्ायचा! पाढंऱ्या 
फटफटीत कपाळाकडं ज्यानी त्यानी रोखरोखून मारलेले डोळे सहन करण्यापेक्षा,क ं कवाचा हा कम्य हनष्टी 
लाल बावटा पत्करला.क ं कू लावलंस,ठीक केलंस.आता मरेपयंत ते प सू नकोस. —म्हिे हवधवानंी क ं कू 
लाऊ नये! 
 

शाब्न्ि–क्राक्न्तताई,नावासारखी आहेस खरी तू क्राक्न्त.अर्,क िाला हवधवा म्हिावं,न् क िाला 
नाही,याचा तरी हवहधहनषेध प रूषानंी बाळर्ला आहे थोडाच! मला तर मेलं काहीच आठवत नाही.पि बाबा 
म्हितात म्हिूच मी समजून चालते,का केव्हातरी,क ठंतरी,क िाशीतरी माझं लर्ीन लार्लं,न् नवरा 
मेला,म्हिून मी हवधवा.पि तू तर हजत्या नवऱ्याची हजती बायको.त झ्यात न् हवधवते काय फरक? मेल्या 
सनातन्यानी क्ष ल्लक कारिासाठीं त ला टाकली.हजता असून त ला मेल्यासारखाच नाहीं का? 
 

क्राब्न्ि–शान्ते,अर् मी पि हवधवाच! त झा नवरा त झं कपाळ असून मेला,अन् माझा नवरा मला 
हववाहाचा डार् लावनू जर्ला.एवढाच काय तो फरक.बाकी आपि दोघीजिी हवधवाच. 
 

शाब्न्ि–क ं कू लावण्याच्या धाडसाबरोबर,मला प नर्भववाहाच ं पि धाडस करता येईल.पि त ला 
तीही सवलत नाही,क्रान्ते. 
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क्राब्न्ि–मला त्याचा म ळीच हवहधहनषेध वाटत नाही.एकाच हववाहाचे असले थेर 
झाल्यावर,प नर्भववाहाच्या फन्दात पडून मला काय हमळिार? बी.ए.झाले म्हिून या कें हब्रज 
एम.ए.शहाण्याच्या बाहशर्ाला बाबानंी मला बाधंली.त्याचा हा असा हवचका झाला! हववाहाचे न् संसाराचे 
सोहाळे झाले ततके प रे.आता हवदे्यच्या आनन्दातच आय ष्ट्य काढण्याचा,आहि साधेल झेपेल तर समाजसेवा 
करण्याचा माझा हवचार आहे. 
 

[तलबाचा हशपायी येतो.] 
 

णशपाई–अवऽ कराक्न्तबाय,अवऽ शने्ताबाय. 
 

शाब्न्ि–अर्बाई! बोलण्याच्या नादात आपल्याला लेट झाला वाटतं. 
 

णशपाई–ल्याट म्हजी! व्हेरी ल्याट झालाया.समदी हफऱ्याण्ड मण्डावली तकडं त मची वाट 
पाहत्यात.शमे शमेहब वराडत्यात.प रटीस व्हईल प रटीस! चला हबर्ी हबर्ी.हकक् माचु–आँ! आन्  ो काय 
हचहमत्कार! वण्डार वण्डार! श्येन्ताबायच्या कपाळाला क कू? कवा लार्ला त मचा पाट? अन् क िालाहब 
न्हाय त्येची दाद? आिखी याक हपकिी पारटी व्हिार.–चला हबर्ी हबर्ी.कमसून. 

[जातो. 
 

शाब्न्ि–क्राक्न्तताई,मला बाई लाज वाटते असं क ं कू लाऊन पाटीला जायला.सर्ळे फे्रण्ड्स् माझी 
थट्टा करतील.टाकू का प सून? 
 

क्राब्न्ि–खबरदार प सशील तर. यात कसली आली आहे लाज! हवधवाचंी क ं कव प सून,बेवारशी 
बायका म्हिून रस्तोरस्ती त्याचें हधण्डवडे काढिाऱ्या समाजाला वाटते का आपल्या लेकी बहहिी स नाचंी 
लाज? नाही ना? मर् कशाला पाहीजे त्या लाजेचा आपल्याला एवढा हवहधहनषेध? अर्दी हळव्या मनाची 
आहेस तू शान्ते.अर् नवीन स धारिे प्रघात असाच हधटाईने स रू करावा लार्तो हो. 
 

शाब्न्ि–पि क िी हासलं तर? 
 

क्राब्न्ि–क िी हाशलं तर! क ं कवाला हसायला क िाला काय झालं? हासले फे्रण्ड्स् तर 
हासले.सारं् त्यानंा बेलाशक,म्हिाव ंही,माझा पाट लार्ला,र्न्धवु झाला न् प नर्भववाह पि उरकला. 
 

शाब्न्ि–अन् क िाशी लार्ला म्हिून हवचारलं,तर कायर् सारं्ू? 
 

क्राब्न्ि–सारं्,माझ्याशी त झा पाट लार्ला म्हिून.धान्दरट क ठली.चल. 
 

[जातात] 
— — — 
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प्रवेश दुसरा 
 

[प रािे व पाठोपाठ िरैव येतो.] 
 

पुरािे–काय राण्डेचा हा हधर्ािा! ल!नच मोडलेन् या बटकीच्या पोरीन्! काय म्हिे,ह ण्डेबाज 
र्धड्ाचं पाहिग्रहि करिार नाही.टराटर अंतपाट फाडला न् राण्डेची बोहल्यावरून पळाली.ज ने डोळे न् 
नव ेतमाश.ेत ला कसे वाटतात रे िरैवा?–कायरे,बोलतो ते ऐकू येत नाही वाटतं? डोळे फ टले,का कान 
फ टले? 
 

भैरव–माझ्याशी काही बोलत का होतात त म्ही? [द सऱ्या बाजूला येऊन उिा राहतो.] हा,ंबोला 
आता काय बोलावयचे ते. 
 

पुरािे–म्हंजे! आतापयंन्त बोललो ते रे्लं वाटतं सारं कचऱ्याच्या पेटींत. 
 

भैरव–ड्रेनेजात का म्हिाना,रे्लं खरं! प रािे,मला अलीकडे एक कानफाट्या हवकार जडला 
आहे.केव्हा ना केव्हा माझा एक कान बहहरा असतो.कोित्या वेळी कोित्या कानाला घट्ट दडा बसेल,याचा 
म ळीच नेम नसतो.फण्डर् ण्डाचं्या हंर्ामी न् हदखाऊ देशिततीसारखी,माझ्या कानाच्या दड्ाची 
िरतीओहोटी दर तासाला चालू असते. 
 

पुरािे–चमत्काहरकच रोर् म्हिायचा हा! पि कोित्या कानाला दडा बसलाय,हे तरी त ला 
उमर्तं का? 
 

भैरव–तो स द्धा ं धकाधकीचाच मामला! क िीतरी र्चाण्डी धरून धकाण्डी हदल्याहशवाय नाही 
उमर्त.थेट आत्ताच्या ल!नाचा प्रकार.क्राकं्न्तबाईनं कावळे वहकलाला बोहोल्यावर लाथाचंा आहेर 
देईपयंत,ह ण्ड्ाच्या पापाची नाही त्याना अटकळ झाली.छान छान,झाला हा प्रकार छान झाला! 
 

पुरािे–बोडके झाले छान.असा नाट कधी लार्ला नव्हता.ल!न न् मरहतक,दोन्ही अर्दी 
ह कमी.रे्लो का काम फते्त.आजवर शेंकडों ल!नें पाहहली,न् म दे जाळले. पि ना कहध ल!नात्नं नवरी 
पळाली,ना सर्िात्नं म दा उठून फरारी झाला.पि आत्ताचा प्रकार म्हंजे अर्दी हाच! हशक्षिाम ळे मोकाट 
स टल्या या पोरी! कहलय र्–कहलय र् बरं का हे–िरैवा–कहलय र्! 
 

भैरव–कहलय र् नाही का? हे मी नेहमी हबनच क हवसरतो.उप-हनषदाच ंसत्यय र् न् रामकृष्ट्िाचं 
द्वापारय र्च अझनू चाललंय,असंच मला आपलं वाटतं. 
 

पुरािे–अडिीवरचा आहेस.अरे ती य र्ं रे्ली–मेली–ठार झाली. 
 

भैरव–त्याचंी ि ताटकीच काय ती उरली. 
 

[आत–“भ्रान्तीनं चारं्ला हदला त्या मेल्याला धडा.”] 
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भैरव–बसला उजव्या कानाला दडा,प रािे,डावीकडं येऊन पडा. 
 

(द सऱ्या बाजूला जातो.) 
 

[आत–“कावळे वकील शमे शमे.”हत्रवार र्जुना.] 
 

पुरािे–शिे शिे? हा कसला रे शिेसडा,िरैव. 
 

भैरव–प रािे,पळा पळा.हा तकडं येतोय हशकलेल्या बायाचंा दरवडा.पळा.त्या दर्डी प तळ्याच्या 
आड दडा,नाहींतर िरला आपल्या हयातीचा धडा. 
 

पुरािे–र्ाढवा,बायकाना हितोस? 
 

भैरव–अहो पि या हशकलेल्या आहेत. 
 

पुरािे–हशकलेल्या असोत,नाहीतर हपकलेल्या असोत.बायकानंा बाचकून प रुषाचें कसं िार्िार? 
ब्रम्हदेवाची सृष्टी काय आजच बन्द पाडायची आहे? 
 

भैरव–त्या सृष्टीच्या धास्तीनंच मी शनवारचे हनजुळी उपास न् मारुतीची उपासना चालवली आहे. 
 

पुरािे–तर मर् हतथेच त झा घात होिारे िरैवा.साडेसाताळलेले लोक मारुतीच्या शने्दरात 
लोळपाटिी मारतात.पि बेट्या,मारुतीच्या मार्ची वान्झोट्या बायाचंी साडेसाती क ठं स टली आहे? 
प त्रदशनुासाठी धाधावलेल्या,हशकल्या हपकल्या बायानंीं,प्रदक्षिा घालघालून त्या बालब्रम्हचाऱ्याला अर्दी 
उठविीस आिला आहे.ब्रम्हचारी म्हिून मारुतीच्या नादी लार्शील,तर ल!नाच्या खटपटीहशवाय 
संसारातं अडकशील.ल!नसराईच्या ल!नाचंी आिेवारी काढली,तर सवा आठ आिे ल!नं मारुतीच्या 
देवळात,अन् पाविेआठ आिे ल!नं शाळा कॉलेजात जमतात हो.बायकाना हिऊन पळण्यात अथु काय? 
रहा,त्या दर्डी प तळ्यासारखा ताठ उिा रहा.हितोस काय लेका असा? 
 

भैरव–अहो मी बायकाना िीत नाही,ल!नाला हितो. 
 

पुरािे–ल!नाहशवाय संसार थाटायला तर नाही ना त झी हरकत? नसली,तर या,या बाजारातच 
त झा सौदा ज ळून येईल.घाबरू नकोस. 
 

भैरव–नको ब वा.या हशकल्या सवरलेल्या श्रीमत्या म्हिजे धावत्या पळत्या संक्रान्ती! पचंारं्ातल्या 
संक्रान्ती परवडल्या.त्या दहक्षिेकडे तोंड करून,ईशान्येला पाहातात,अन् वायव्येला म रका मारून,उत्तरेला 
पळतात.पि या संक्रान्ती म्हिजे वायचू्या हवहहिी,अंजनीच्या बहहिी अन् मारुतीच्या सवाष्ट्िी. 
 

पुरािे–िरैव,ती–ती–तीरे कोि? 
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भैरव–ती? हतथं तर तरुिींची एक जत्राच िरली आहे.त्याला त मची ती कोिती,कशी सारं्ूं? 
 

पुरािे–माझी “ती” कशाला येते आता मरायला प न्हा! अन् आलीच,तर आहे क ठं आता घरातं 
व्हेकन्सी.शातंीच्या नवऱ्याच्या तेराव्यालाच हतनें नदीचा काठं र्ाठंला–ती ती,ती पहा,घाटोळी बैलाच्या 
वहशडाएवढा अंबाडा मानेवर घेतलेली ती.एऽहे एऽहे! काय बटकीची,एकेका शब्दार्हिक मानेला दहादहा 
हहसके न् म रके मारतेय्.कोि रे र्ाढवाची लेक ही,िरैवा? 
 

भैरव–ती तर त मचीच लेक,शातंा. 
 

पुरािे–अन् हतच्याबरोबर ती द सरी फटाकडी रे कोि? 
 

भैरव–ती क्रातंी.सनातन्याशी ल!न लार्लेली– 
 

(क्रातंी शातंी प्रवशे करतात.) 
 

क्राब्न्ि–शटप् िरैव,य ू फूल.त्याच्याशीं माझा हववाह झाला,पि ल!न लार्लेलं नाही.आयाम ए 
व्हर्भजन्. 
 

पुरािे–यआूरे व्हर्भजन्,ॲण्ड ही कोि? 
 

शांणि–आय टू–मी पि–व्हर्भजन नाही का बाबा? 
 

पुरािे–व्हर्भजन् असलीस तरी हवधवा आहेस,–अर्ो,पि हे काय? हे हे काय? हे हे हे काय? 
 

शांणि–बाबा झालं काय? 
 

भैरव–प राण्याना हहवडं िरलं का काय? 
 

पुरािे–अर्ोऽ,त झ्या कपाळीं क ं कूऽऽअ! 
 

क्रांणि–बायकानी नाही क ं कू लावायचं,तर काय प रुषानी? 
 

पुरािे–हजचा नवरा हजवतं असतो,हतलाच कपाळीं क ं कू लावण्याचा अहधकार. 
 

क्रांणि–अन् एकादीचा नवरा हजवतं असून हतला मेल्यासारखा असला तर? 
 

पुरािे–हतनं न सतं मेि चोपडाव.ंचहाटळ! 
 

क्रांणि–अन् ल!न न झालेल्या क मारीच्या क ं कवाचा हो काय अथु? 



 

अनुक्रमणिका 

भैरव–वदेकाळीं क माहरकाच होत्या क ठं म ळीं.त्या वेळी ल!न लार्ल्याहशवाय एकस द्धा ं कारटं 
च कून जन्माला आलं नाही. 
 

पुरािे–क मारीच्या क ं कवाला कवडीचाही अथु नाही. 
 

शांणि–मर् माझ्याच क ं कवात कसला ततका अनथु हदसतो त म्हाला? मी पि क मारीच नव्हे का 
बाबा? 
 

पुरािे–तंू क मारी? तंू क मारी? 
 

भैरव–हा!ं मी क मार,तीही क मारी. 
 

पुरािे:–अर्ो त झं ल!न होऊन,त झा नवरा वारला ना? 
 

भैरव–नवऱ्या बरोबर क कंू नाहीं वारलं,उलटं वाढलं! 
 

शाब्न्ि–नवरा वारला,त्याला मी काय करिार बाबा.मी का त्याला मारलं,का मरायला साहंर्तलं. 
 

क्राब्न्ि–नवरा मेला म्हिजे त म्ही म डदेफरास प रुष,बायकाचें क ं कू प सता न् मंर्ळसूतं्र 
तोडता.मर्,एकाद्याची बायको मेली,तर त्याचे काय त म्ही र्ंध प सता का जानव ंतोडता? 
 

भैरव–प रुषाचं ंक िी काही प शीत नाही न् काही तोडीतहह नाही. 
 

शाब्न्ि–मला माझ्या ल!नाची आठवि स द्धा नाही. 
 

पुरािे–त ला नसेल आठवि.पि मला–त झ्या बापाला आहे ना.बायकाचं्या कपाळाच ंक ं कू म्हिजे 
त्याच्या,नवऱ्याच्या हजवन्तपिाची हनशािी. 
 

भैरव–हजवन्त राहाण्याची हवमापॉहलसी तर नव्हे ना? 
 

क्राब्न्ि–तर मर् क िाचे नवरे कधी मरते ना! 
 

भैरव–अन् कपाळिर मळवट फासिाऱ्या बायाचें मेलेले दादले,सरिावरून ताडहदशी उडी मारून 
घरच्या खाटल्यावर परत आले असते. 
 

पुरािे–अर्ो पोरी,हवधवा जर क ं कू लाऊ लार्ल्या,तर काही त्याचंा न् सवाष्ट्िींच्या समाजात एकच 
र्ोंधळ उडेल. 
 

भैरव–सवाष्ट्ि पूजनाच्या राष्ट्रीय एळकोटात हवधवाचं्या ओट्या िरल्या जातील. 



 

अनुक्रमणिका 

शाब्न्ि–ओट्या िरताक्षिींच घरोघर पाळिे हालू लार्तात,असा तर तोडर्ा नाही ना? 
 

क्राब्न्ि–सर्ळ्याच बायकानी क ं कवाला कायमचा फाटा हदला,तर काय नवरा बायकोला 
ओळखिार नाही,िाऊ बहहिीला पारखिार नाही,का मूल आईला हबलर्िार नाही! 
 

पुरािे–अर्ो पोरीनो,ही त मची तोण्डे,ताकघ सळिीचे िाण्डे,का ंफोनोग्राफचे हशर्ाडे!–िरैव,हें हें 
हे सारें हशक्षिाचें पहरिाम बरं,हशक्षिाचें पहरिाम! 
 

भैरव–स्वराज्य झाल्याहशवाय बायकाचं्या हशक्षिाला आळा,यायचा नाही,प रािे,आपले पूवींचं 
स्वराज्य असतं,आऽहा!–शान्तीच्या नवऱ्याततकीच त्याची आठवि! पि जीव कसा अर्दी 
कायदेि!ंयासारखा वैतार्तो.स्वराज्य असतं,तर चोळीऐवजी पोलकी न् हतपेडी विेीऐवजी फ !याचे आम्बाडे 
घालिाऱ्या बायाना,श्रीमताचं्या जनानखान्याची जन्मठेप हशक्षा ठोठावली असती. 
 

क्राब्न्ि–बायकाना प रुषाचं्या जनानखान्यात कोम्बण्याऐवजी,प रुषाना बायकाचं्या हमालखान्यात 
कोम्बण्याचा मनू उर्वला आहे बरं! 
 

भैरव–मनूउर्वला असेल,पि संधी क ठं आहे? संहधप्रकाश दाखवा.I most humbly beg to offer 
myself for the same.As for my qualifications मी सडासोट बजरंर्बली आहे.आहे का एकादी 
व्हेकन्सी? 
 

शाब्न्ि–नो व्हेकन्सी. 
 

भैरव–असून नाही म्हिाल तर वहशल्याचे वंर्ि चोपडून खटपट करीन. 
 

क्राब्न्ि–क ं कवाच्या वादात त झ्या वरं्िाची जरूर नाहीं.कानफाट्या! 
 

भैरव–एकवार वापरून खातरी करा.स्वदेशीला उते्तजन द्या.नम ना फ कट.वैधव्याची िीहत 
नाही.मेलो तरी अखण्ड सौिा!याची हमी. 
 

पुरािे–सर्ळ्याच बायका क ं कवाचे मळवट िरंू लार्ल्या,हकवा पाण्ढऱ्या फटफटीत कपाळानंीं 
हमरवू ंलार्ल्या,तर अमकी सवाशीि न् तमकी हवधवा,हें लोकानंा समजिार तरी कसें हे िरैव? 
 

क्राब्न्ि–लोकानंा समजून करायच ंकाय? 
 
भैरव–मर् संध्याकाळीं बाजार पेठेतल्या कंबरख ंट्या लोकानंी र्प्पा तरी कसल्या मारायच्या? 

बायकाचं्या कपाळाच्या? 
 

शाब्न्ि–ही क मारी,ही सौिा!यवती,ही हवधवा,याच्या चाम्िारचौकशा हव्यात कशाला लोकाना? 
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भैरव–तेवढीच बेरोजर्ाऱ्याचं्या संख्येंत घट होईल.तोण्डं पाहण्यापेक्षा ं चािंारचौकशा 
बऱ्या.आमच्या वाचाळप रीला बेरोजर्ारीचे वावडे फार. नोकरी धन्दा नसला,तर घरच ंखाऊन लष्ट्करच्या 
िाकऱ्या िाजतील,पि आढ्ाला तंर्ड्ा लाऊन स्वस्थ बसिार नाहींत.तथल्यासारखा उद्योर् जर्ात 
द सरीकडं क ठेंहह आढळायचा 
नाहीं.पानस पाऱ्या,प रािं,प्रवचनं,प्रदशनंु,पहरषदा,हपक् पॉकेहटर्,पकडापकडी,सारखा पकारी प्रवाह चालू 
असतो.फार उद्योर्ी! 
 

शाब्न्ि–अमूक एक क मारी,म्हिून हतच्याशीं ल!न लावायला क िी प ढं होत नाही. 
 

भैरव–शान्ता शान्ता,ही तरुिाचंी श द्ध बदनामी आहे.आर्हळकीहशवाय आमच्या कोमल िावना 
द खाविारा खेटरप्रहार आहे.मोटेच्या बलैाप्रमािे हा आरोप मारे् घे.नाहीतर अस्साच तडक जाऊन 
चव्हाट्यावर उपासमारीचा जाहीर हधर्ािा करीन.मर् र्ाधंीच्याही मध्यस्थीचा म लाजा राखिार नाही.–
क माहरकाचें पाहिग्रहि करायला म्हिे तरूि प ढे होत नाहीत! प ढें व्हायचे कसे? त्याच त रत र तोऱ्यानं 
सारख्या प ढंप ढं पळतात,तर त्याचं्या मारे्मारे् जाण्याहशवाय आमच्या हातात–नव्हे पायात काय असिार? 
म्हिे तरुि प ढें होत नाहींत.शेंकडो होतील–नव्हे होतात,पि क मारीच माघार घेतात. 
 

क्राब्न्ि–जे तरुि प ढे येतात,ते ह ण्ड्ाचा महलदा खायला येतात. 
 

भैरव–शिे खायला येतात.पि येतात ना? 
 

क्राब्न्ि–चवली पासून रुपया तततया क ं कवाचे हटकले लाविाऱ्या बाया,म्हिजे हजत्या नवऱ्याच्या 
हजत्या प्रॉपट्या.हे समजून उमजून स द्धा त्याचं्याकडं काण्या डोळ्याचं्या नजरफेकी करायला प रुषांना 
लाज नाहीं कारे वाटत िरैव? 
 

भैरव–बायका जर प रुषाकडं चोरट्या नजरेनं पा ला च कत नाहींत.तर प रुषानंा त्याचं्या 
डोळ्याला डोळा हिडवायला लाज कसली? हशवाय,कहव हचत्रकार न् लेखक याना या नजरफेकीचा 
अहधकारच असतो. 
 

शाब्न्ि–सारेच प रुष काही कहव हचत्रकार न् लेखक नसतात.क ं कवाच्या लाल बावट्याची स द्धा 
त म्हाला िीहत वाटत नाही,तर मेल्यानों त मच्या वा ात नजरफेकीनं,आम्हा हवधवाचंी काय हतरपीट उडत 
असेल,याची कल्पना तरी करून पहा. 
 

क्राब्न्ि–जाव ेत्याच्या वशंा तेव्हा ंकळे. 
 

भैरव–त्यासाठी काय हवधवेच्या पोटीं जन्म घेतला पाहहजे? 
 
शाब्न्ि–त्यासाठी हवधवेचा जन्म घेतला पाहहजे. 
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भैरव–हवधवेचा जन्म? जन्मताच कोि कशी हवधवा होऊ शकेल? क मारीचा जन्म घेऊन,मर् 
म द्दाम हवधवा बनलं पाहहजे,असं तरी म्हि. 
 

क्राब्न्ि–अनाथ हवधवलेा माि सकीच्या कळवळ्यानं,सनाथ करायला तर कोिी प ढं व्हायच ंनाहीं– 
 

शाब्न्ि–उलट,क क्त्सत ब द्धीनं,बेवारशी चीज म्हिून हवे ते प रुष त्या हबचारीकडं चारर्ट नजरेने 
टौकारून पाहातात.म्हिून म्हिते,कपाळी क ं कवाचा हटकला असला,तर तेवढाच त्याचं्या चारर्टपिाला 
आळा बसेल. 
 

भैरव–हा ं हे मात्र खरं आहे ब वा.क ं कवाच्या लाल बावट्याला लोकं थोडेसे हितात.पि पाण्ढऱ्या 
बावट्याला पाहाताच,डोळेफेकीची मेलर्ाडी िरधाव त्या फीमेलवर सोडतात. 
 

क्राब्न्ि–कशाचे मेले लाल बावट्याला हितात? डोतयापासून पायापयंत ताम्बडे ल र्डे पाघंरलेल्या 
तरुिीकडे तर मेले अहधकच टौकारून पाहतात. 
 

भैरव–हा कोि ब टबैंर्ि.टौकारून पाहात तकडं आला? 
 

[हशपायी प्रवशे करतो] 
 

शाब्न्ि–हा आमच्या तलबचा हशपायी बर्ळाजी.कारे झाली का सर्ळी बोहटर्ची तयारी? 
 

बगळार्ी–तयारी म्हजी? समद्या होड्ा िरल्या.त मी जाऊन बसलात का वल्ही मारून होडी 
ढकलायची. चला हबहर् हबर्ी.हककमाचु.[जातो] 
 

क्राब्न्ि–शान्ते,चल लवकर.बे्रव्हो िरैव;बाय बाय रावसाहेब. 
[जाते] 

शाब्न्ि–थतँय ूिरैव.र् डबाय् पपा.(जाते) 
 

पुरािे–त झा बाप पपा.हबघडली कारटी.क्रान्तीच्या नादानं ही शाक्न्त हबघडली,का शान्तीनंच 
क्रान्तीला हबथरवली रे िरैवा?–बसला का त झ्या कानाला दडा? (त्याला हालवनू) त झ्या कानाला दडा 
बसला दडा! 
 

भैरव–मर् या कानाशी कशाला ओरडा? तकडे येऊन रडा. 
 

(दोघे जार्ा बदलतात) 
 

पुरािे–या कारटीनं कपाळावर मळवट िरून आमच्या प रािे घराण्याच ंतोण्ड काळं केलं. 
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भैरव–शान्तीची आई मेल्यावर,घरात ती एक घारी घार बाळर्लीत,त्यानं नाही का त मच्या 
घराण्याचं नाव ब डालं? 
 

पुरािे–मर् मी काय बायकोहशवाय राहंू वाटतं? मला पेनशनर वयस्काला कोि देिार आपली 
म लर्ी? म्हिून ठेवली त्या घारीला घरट्यात आिून. 
 

भैरव–पि लोक काय बोलतात? 
 

पुरािे–लोक लाख बोलतात.झक मारतात.आमच्या अडचिी आम्हाला माहीत. 
 

भैरव–शान्तीच्या अडचिी शान्तीला माहीत. 
 

पुरािे–म्हिून काय बालहवधवा क ं कू लाऊन,बापाची जाहीरात देत शहरिर हफरेल? 
 

भैरव–बापाची का मेल्या नवऱ्याची,क िी सारं्ाव!ं त म्हाला जर तततया उतार वयात अन्तराळी 
हर्रतया हिरतया मारायला एक घारी घार लार्ते,तर शान्तीला नको का एकादा र्टघ ुम पारवा शजेारी 
घ मायला. 
 

पुरािे–म्हिजे? ती कारटी प नर्भववाह लाविार कीं काय? 
 

भैरव–र् पचूप अंर्वसे्त्र बाळर्िाऱ्या संिावीत प राण्यापेक्षा ंउघड प नर्भववाह लाविारी त्याचंी म लर्ी 
खास लोकादराला पात्र होईल. 
 

पुरािे–त्या सटवीला म्हिाव,ंलाव पाहंू कसा पाट लावतेस ती! क त्र्याची प डी घालून त्या 
नवऱ्याला ठार मारीन.प राण्याचं्या घराण्यात पाट? 
 

भैरव–पाट लावला नाही,तर पोट पाडील. 
 

पुरािे–पोट पाडले तरी परवडले– 
 

भैरव–आहेच त मची घारी,पण्ढरीची वारकरी. 
 

पुरािे–पि पाट लावलेला नाही मला खपायचा. 
 

भैरव–पि हतला खपला तर! ती आता काही माय् नॉर नाही,मेजॉर आहे. 
 

पुरािे–मेजॉर असो,नाही तर कॅपटन असो,मी हतचा बाप आहे बाप.–बेफाम कारटी.आंर्ाची अशी 
आर् होते कीं आता माझ्यासमोर आली तर–अशी नरडी दाबनू जीव घेईन.क ं कू लाव.पाट लाव. 
 



 

अनुक्रमणिका 

(िरैवाची नरडी दाबतो.तो “मेलो मेलो–धावा धावा”ओरडतो. 
डॉतटर प्रवाळ व व बहॅरस्टर णववेकराव धावत 

येऊन िरैवाला सोडवतात.) 
 

पुरािे–क ं कू लावायला पाहहजे–पाट लावायला पाहहजे– 
 

प्रवाळ–अहो रावसाहेब,डोळे उघडून पहा नीट.हा िरैव-िरैव.कसले क ं कू? क िाचा पाट? 
 

भैरव–र्ंडातंर टळलें ! वा रावसाहेब,छान नाटक केलंत.शाहंत समजून माझीच मानर् टी 
दाबलीत.आपि धावनू आलात म्हिून ठीक,नाहीतर र्ोवऱ्याआंधींच मी नदीचा काठ र्ाठिार होतो. 
 

णववेक–पि रावसाहेब ततके का ंहबथरले? 
 

भैरव–याचं्या हवधवा म लीनं अलीकडं क ं कू लावण्याची केली आहे स रवात– 
 

णववेक–मर् त्यातं काय हबघडलं? 
 

पुरािे–त्यात काय हबघडलं? स धारकच हदसता हो त म्ही! 
 

प्रवाळ–रावसाहेब,पोरीच्या क ं कवातं कशाला घालता एवढं लक्ष्य? 
 

पुरािे–मी काय माथेहफरू वडेा आहे वाटतं? काय मी पायात पार्ोटं घातलं,का ंडोकीवर वाहािा 
घेतल्यात? 
 

प्रवाळ–घेतल्या नसाल तर आता घ्याल.शाक्न्त समजून िरैवाच्या बोकाडंी बसलात! वेडाला आता 
हशर्ं का उरली? 
 

पुरािे–स धारकाशंीं बोलण्याची माझी तच्छा नाहीं.स्वराज्य त म्हीच ब डवलं न् परतयानंा त म्हीच 
घरातं घेतले.पाजी–चोर–स धारक–कम्य हनष्ट.[जातो.] 
 

प्रवाळ–िरैव,जा त्याच्या पाठोपाठ.नीट घरी पोचव.वेताळ िडकलाच,तर मला कळव,म्हिजे या 
म्हसोबाला ठाण्याच्या र्ोठ्यातं नेऊन ठािबदं करतों. 
 

भैरव–माझ्या िावी बायकोच ं क ं कू राखल्याबद्दल हा हजता जीव आपल्याला थतँय ू करीत 
आहे.[जातो.] 
 

णववेक–कायरे प्रवाळ,हे प रािे रावसाहेब म्हिजे प रिपोळीच्या प ण्याईवर बनलेले क्रॉफडु 
मामलेदार कायरे? 
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प्रवाळ–होय तेच.कसा टिक आहे म्हातारा. 
 

णववेक–आय मुयादा धनत्तर हदसते बेट्याची. 
 

प्रवाळ–काठी पि कशी बळकट आहे अजून. 
 

णववेक–ज न्या मताची छापही तशीच बळकट आहे.पि पूवी हा असा नव्हता.हबरबल तलबातंला हा 
तर कडवा स धारिावादी. 
 

प्रवाळ–पि पेनशन घेतल्यापासून हा हशर्ं मोडून वासरातं घ सला.हववकेराव,मला या असल्या 
लोकाचंं मोठं नवल वाटते.नोकरीवर असेपयंत हे मारे स धारिेच्या र्प्पा झोडतात.साहेबाचं्या बरं्ल्यावर 
हव ं ते खातात हपतात.त्याना आपल्या घरी हतखट्या मेजवान्या देतात.पि एकदा पेनशनींत घ सले,का 
याचं्या आंर्ातं प रािमताचंा वतेाळ हा असा संचारतो. 
 

णववेक–अरे ही ज नी खोडं! आता ं याचं ं काय राहहलंय? हा वतेाळ त्याचं्याबरोबरच सरिावर 
जािार. 
 

प्रवाळ–नॉट ॲटॉल हववके.अलीकडे शकेडो तरूि पदवीरधरस द्धा याच मासल्याचे.तो 
सनातन्यातच घे ना. 
 

णववेक–कें हब्रज एमे? बलीनला त्याची माझी िेट झाली होती.तेथल्या सोशाहलस्ट सोसायटीत 
त्याने स्त्रीदास्य-हवमोचनावर व्याख्यान हदलें  होतें. 
 

प्रवाळ–वाचाळ प रीचे प तळे व्याख्यान प्रवचनात बृहस्पतीचे बाप न् सरस्वतीचे कण्ठमिी! य रपची 
वारी करून हा सनातन्या परत आला मात्र,पधंरा हदवसाच्या आत पंचा पत्रावळ पातळिाजीत र्डप! 
टाळतयावर शणे्डीचे प्रश्नहचन्ह वाढवनू प रािमताचंा प रस्कार करायला,माण्डपचं्या सरसावनू तयार.श्रीमंत 
पदवीधर तरुि म्हिून खळखळाट्यानी आपली गॅ्रजवेट म लर्ी– 
 

णववेक–कोि? हमस क्रान्ती? 
 

प्रवाळ–होय.हतच्याशी या अकुट मकुटाचा हववाह केला. 
 

णववेक–क्रान्तीचा हववाह सनातन्याशी? हकती हवहचत्र ही योजना? खळखळाट्यानी नादानपिा 
केला.माकडाच्या र्ळ्यात रत्नच बान्धले म्हिायचे.डॉ.प्रवाळ,आय् हपटी प अर क्राक्न्त.अरे व्यवहारात स द्धा 
क्राक्न्त कहध सनातन्याच्या पचनी पडत नाही. 
 

प्रवाळ–तशी ती पडली नाहीच.ल!नातच या बाळानं आपल्या अकलेची ध ळवड केली.सारा य रप 
पायदळी घातला.पि त्याच्या हपण्डाचा हहद पिा नाही रे्ला.हववाहात सर्ळे ज ने चोचले.वरात 
आल्यावर,डोतयावर झाल धरून सर्ळ्या मानकरी मण्डळींच्या माण्डीवर वधूला बसवनू हतच्या तोण्डात 



 

अनुक्रमणिका 

साखर कोम्बण्याचा एक बाष्ट्कळ हवहध करतात,तो त झ्या पाहण्यात असेलच.क्रान्तीसारख्या गॅ्रज्वटे प्रौढ 
वधूला तो कसा आवडिार? हतने स्पष्ट नकार हदला.झालं सनातन्यानं जमद!नीचा आव आिून,क्रान्तीची 
िरमण्डळीत हनितु्सना केली.हतनेही उलट या स्वदेशी म्हसोबाचे कान हतथच्या हतथे उपटून हातात 
हदले,अन् तडक बापाच्या घरचा रस्ता स धारला. 
 

णववेक–क्रान्तीची उष्टी हळद सनातन्याला चोपडिाराचं्या अकलेच ंहदवाळंच वाजलं म्हिायच.ंप ढं 
काय झालं? 
 

प्रवाळ–त्या हदवसापासून क्राक्न्त सनातन्याला मेली न् सनातन्या क्रान्तीला जन्माचा म कला! 
 

णववेक–टेहरबल,हॉहरबल ॲक्तसडण्ट! 
 

(आंत बायकाचं्या हककाळ्या,“मेलो मेलो,ब डालो” 
असा ओरडा.बर्ळाजी घाबरत धावंत येतो.) 

 
बगळार्ी–धावा धावा,क िी तरी धावा हबर्ी हबर्ी.होडी फ टली,बाया ब डाल्या.बाया फ टल्या,होडी 

ब डाली.अहक्षधि अहक्षधि. 
 

प्रवाळ–बोटींर्चा ॲक्तसडण्ट हदसतो. 
 

णववेक–घाबरू नकोस.चल प ढे.आम्ही आलो.डॉतटर बकप्. 
 

बगळार्ी–हककमाचु,हककमाचु. 
[जातात.] 

— — — — 
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प्रवेश णिसरा 
 

(कावळे वकीलाची कचेरी.कावळे टेबलावरचे कार्द चाळीत आहे. 
जवळ बावळे कारकून हलहीत आहे.) 

 
कावळे–बावळे,त म्ही अर्दी बावळे आहात.कवडीची अक्कल नाही त म्हाला. 

 
बावळे–(स्वर्त) म्हिूनच आपला मी कारकून! 

 
कावळे–घण्टाळवाडीच ं पोटपाडीच ं अपील आज आहे,हे काल का ं नाही मला साहंर्तलं.त्या 

बाईला रात्री िेटायला बोलावली असती. 
 

बावळे–पि–साहेब– 
 

कावळे–चूप बसा.बेवकूब.कामाच ंमहत्त्वच नाही त म्हाला! तकडं सेशनात पोटपाडीचा खटला न् 
त्याच वळेी हतकडं हदवािीत तो र्हाि खताचा खटला.आता त्या बाईला र्हािात ढकलून,हतच्या 
खटल्याचे काय खत करू?–बरं,त्या ठकू म्हापशकेरिीचा बयािा आला नाही? 
 

बावळे–मार्ायला रे्लो तर ती म्हिाली,साहेबाचं ंन् माझं खातं आहे.वळते करून घ्या. 
 

कावळे–अस्सं म्हिाली–अस्सं म्हिाली? तकडं आलीच तर– 
 

बावळे–हतनंच हतकडं त म्हाला संध्याकाळी– 
 

कावळे–शटप्.मी काय म्हितो ते ऐकून घ्या.ती तकडं आलीच तर स्पष्ट सारं्ा,शिंर रुपये बयािा 
हातात पडल्याहशवाय मी हातात केस धरिार नाही.–हे नॉटपेड पत्र क िाचे? कशाला झक् मारायला 
घेतलेत? हबलं वसूल करायची अक्कल नाही,न् अडीच अडीच आिे असल्या पत्राचं्या डोम्बलावर– 
 

बावळे–हे त्या फासवडच्या चम्पीचं पत्र– 
 

कावळे–असं का!ं हा,ंअसं डोक चालवलंत,तर कोि म्हिेल त म्हाला बावळे? शाबास. 
 

बावळे–माझं आडनावच बावळे,तर मला बावळे म्हटल्याहशवाय त मची न् जर्ाची स टकाच नाही. 
 

कावळे–होल्लो! बावळे–बावळे,सध्याकाळी मला माजूरीला रे्लंच पाहहजे.ड्रायवरला 
म्हिावं,र्ाढवाच्या लेका,कार तयार ठेव.नाहीतर जाशील म्हिावं हसनेमाला. 
 

बावळे–पि आज साहेबाना वळे नाही.श द्धीसमारंिाला अध्यक्ष म्हिून जायच ंआहे संध्याकाळी. 
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कावळे–डॅम दॅट श द्धी! नसते उपद्व्याप आहेत सर्ळे.आहेत त्याच हहन्दूना माि सकीनं जर्ण्याची 
अक्कल नाही,त्यातं ही िरताड कशाला? मरो ती श द्धी.मी नाही रे्लो तर होईल द सरा क िीतरी ठोकळा 
अध्यक्ष.ठोकळ्यानंा काही द काळ पडला नाही.कार तयार ठेवा.माजूरीला चम्पीचा जलसा.मला न जाऊन 
कसं िार्िार! आय मस्ट र्ो.(एक पाकीट उघडून)–ही तार क िाची? वदेालंकार कोळशशेास्त्र्याचंी–अन् 
ही अशी खाली कशाला ठेवलीत? बावळे,य ूआरे फूल–हसली–डाँकी.अहो ही तार ना? तार ना? मर् 
सर्ळ्या कार्दाचं्या थड!याच्या खाली र्ाडून कशाला ठेवलीत? तार म्हिजे पत्र नव्हे,अन् पत्र म्हिजे 
समन्स वॉरण्ट नव्हे,यसूलेस. 
 

बावळे–साहेब,बस् झाली त मची ही साहेबी.मला रजा द्या.क ठेहह मला पोट िरता येईल.या 
यसूलेस यसूलेस सर्भटहफकेटाचंा महलदा आता प रे झाला! 
 

कावळे–बावळे,अहो असं डोतयात राख घालून थोडंच पोट िरतं? यसूलेस म्हिजे काय? 
 

बावळे–हनरूपयोर्ी. 
 

कावळे–क्वातट रातट.त म्ही यसूलेस क िाला? ततरानंा.मला नाही.मी त म्हाला यसूफूल 
म्हटलं,तर साऱ्या लोकाचंी त म्हाला दृष्ट लारे्ल,त्याची वाट काय? बावळे अथापेक्षा नेहमी र्ाभ्यालाच हात 
घालावा.बोला,त म्ही यसूलेस–का यसूफूल? 
 

बावळे–मी? साहेब यसूलेस–साहेब–यूसलेस–अर्दी यसूलेस. 
 

(घाबरलेला िरैव प्रवशे करतो.) 
 

भैरव–यसूलेस–यसूलेस.आमच ं नाटकच बन्द पडायची वेळ आली.महत्त्वाची सर्ळी 
पातं्रॲक्तसडेण्टात सापडून पार जायबन्दी झाली.अजून पहहला अंकस द्धा र्ाठला नाही.यसूलेस–होपलेस! 
 

कावळे–व्हॉटू य ू मीन िरैव? हा कावळे हजवन्त असेपयंत नाटक बन्द? पात्राहंशवाय 
नाटके,सूत्राहशवाय ठोकळे,आहि तक्रारीहशवाय हफयादी रंर्विारा मी रंर्ारी.झालं काय ततकं होपलेस 
व्हायला? कसला ॲक्तसडेण्ट? 
 

भैरव–पेपर वाचा,पेपर वाचा. 
 

कावळे–अरे मला मरायला नाही फ रसद.ऐंरे्जमेण्टाचंी पठािी परवड सारखी हात ध वनू लार्ली 
आहे माझ्या मार्ं.दोन दोन हदवस पत्राकंडं न सता डोळा मारायला होत नाही. 
 

बावळे–पात्राचं्या परवडीनं पत्राकंडे पाहायला वेळच हमळत नाही साहेबाना. 
 

भैरव–पात्राचं्या टेहळिीपेक्षा पत्राचंी न्याहाळिी अहधक ठेवा आता. 
 



 

अनुक्रमणिका 

कावळे–िरैव,तू आहेसना आमचा चालता धावता लोकल टातम्स? मर् कोि लेक ही सर्ळ्या 
पत्राचंी कचरपेटी उपसायची यातायात करतो? सारं् सारं् कसला झाला अक्तसटेण्ड तो. 
 

भैरव–एकचसा काय,पाठोपाठ वन्,टू,थ्री. काल रावसाहेब प राण्यानी शातंीच्या कपाळी क ं कू 
पाहहलं न् काडकन् त्याचंं डोकंच हफरलं “क ं कू लाव,पाट लाव”अशा आरोळ्या मारीत,हचध्या फाडीत ते 
र्ाविर ध माकूळ घालीत आहेत. 
 

कावळे–शातंीच्या क ं कवानं प राण्याचं ंडोकं हफरलं? 
 

बावळे–पोटच्या र्ोळ्याची हतडीक डोतयालाच हवशषे िोवते. 
 

कावळे–पि प राण्यानंा डोकं असतं हकवा होतं,याची आजवर खरोखरच क िाला कल्पना 
नसेल.बरं,द सरा कोिता अपघात? 
 

भैरव–काल काही कॉलेज तरुिी नदीत बोटींर् करताना,–खळखळाट्याचंी ती सौिा!यवहत – 
हवधवा म लर्ी– 
 

कावळे–कोि? क्रान्ती? 
 

भैरव–हतची होडी उलटली अन् क्रान्ती ब डून वहािीला लार्ली. 
 

कावळे–टेरीबल् टेरीबल्.पि आजूबाजूला क िी लोक होते का नव्हते? 
 

भैरव–रेल्वचेे शणं्टींर्,दारुहपठ्याचें हपकेटींर्,न् बायकाचें बोटींर् बघायला तमासहर्राचंी उिीव 
कशाला पडेल! नदीचा काठ कॉलेजतरुिाचं्या वहॅनटी फेअरने िरर्च्च उफालला होता.पि “धावा धावा–
ब डाली ब डाली”या ओरड्ाहशवाय कोिी काही केले नाही.अखेर तो नवीन बहॅरस्टर हववेकराव आला 
आहेना? तो र्दीतून रेटारेटी करीत धावला,न् त्याने स टाब टा सकट धडाड उडी घेऊन,क्रान्तीला 
पाण्याबाहेर काढली,न् बेश द्ध क्स्थतीत आपल्या साईड–कारमध्ये घालून– 
 

कावळे–स्वतःच्या चेंबरमध्ये नेली की काय? 
 

भैरव–डॉतटर प्रवाळाच्या हॉक्स्पटलात नेवनू पोचहवली. 
 

बावळे–हववकेाला कावळ्याचं ंडोकं थोडंच असिार.तेथे पाहहजे जातीचे! 
 

कवळे–सन्यातन्याला हे कळले की नाही? 
 

भैरव–क िी सारं्ाव!ं प राण्याचं्या जोडीने हचध्या फाडीत,धोण्डे मारीत िटकतानंा,सनातने अझून 
क िाला हदसले नाहीत. 



 

अनुक्रमणिका 

कावळे–हे एक पात्र तरी नाटकात अझनू हशल्लक आहे म्हिायच!ं 
 

बावळे–सनातन्याहशवाय वाचाळप रीत एकही नाटक रंर्ायच ंनाही. 
 

भैरव–रंर्ायच ंनाही? अन् रंर्लेलं िरं्ायच ंनाही.पि बेट्याच्या पाठकण्याचाच पत्ता नाही. 
 

कावळे–पाठकिा असो वा नसो.पि त्याच ं डोकं हफरल्याहशवाय हकवा क िी हफरहवल्याहशवाय 
कोितंच नाटक रंर्िार नाही. 
 

बावळे–पि सनातन्याना डोकं असल्याहशवाय ते हफरिार कसं,न् कोि शहािा हफरविार तरी 
कसं? 
 

भैरव–तोच तर वान्धा आहे ना.सनातन्याला डोकं असतं,तर क्रान्तीसारखी बायको र्माऊन तो 
कशाला बसता. 
 

कावळे–आहि हातातून हनसटलेली बायको,र्ाविर मोकाट िटकताना उघड्ा डोळ्यानंी 
कशाला पहाता! 
 

बावळे–आधी जातं डोकं न् मर् जाते बायको. 
 

भैरव–बायको हटकवायला डोकं लार्तं.क्रान्तीला प्रसन्न करून घेता येत नाही,त्या सनातन्याच्या 
नहशबी पोरं हकवा ढोरं वळण्यापलीकडे कसलं िा!य असिार? 
 

कावळे–डॅम हहज िा!य.हतसरा आिखी अक्तसडंण्ट कोिता? 
 

भैरव–तजा हबजा हतजा केला शान्तीनं.क्रान्ती हॉक्स्पटलात रे्ल्यावर.एका हमत्राची मोटार-
सायकल घेउन शान्ती लेडीज तलबावर जात असता,हदली एका म्हाताऱ्या वडारिीला धडक न् धाडली 
हतला यमाकडं तडक. 
 

कावळे–ओ! हधसीज डेंजरस.शहाण्या,मर् ततका वळे हे का नाहीं आधी साहंर्तलंस. 
 

भैरव–शवेटची र्ोष्ट शवेटी साहंर्तली.आधी कशी सारं्ायची! 
 

कावळे–शानं्ती आता क ठं आहे? 
 

भैरव–त्या म्हातारीला कायमची शान्ती देऊन,ती सेण्रल पोलीस स्टेशनात शान्त बसली 
आहे.बापाकडं जाईन,तर त्याच ंहफरलंय डोकं.क्रान्ती अत्यवस्थ.भ्रान्ती– 
 

कावळे–हतच ंनाव काढू नकोस माझ्यासमोर. 



 

अनुक्रमणिका 

भैरव–च कलो.आता हतला कोि मदत करिार? म्हिून आलो धावत त मच्याकडं.शान्तीसाठी हा 
आडला नारायि–र्ाढवाचे,नव्हें त मचे पाय धरीत आहे. 
 

कावळे–डोण्ट बी अफे्रड िरैव.मी आता हतची स टका करतो,न् सारी िानर्ड त्या म्हातारीच्या 
म द्याबरोबरच र्ाडतो.(टेलीफोन घेऊन) हल्लो–सेण्रल! हमस्टर बे्रन–कावळे क्स्पकींर्–यस् दॅट मोटार–
सायकल ॲक्तसडंण्ट.शान्ती माझी नातेवाईक.तलोज हरलेहटव–बझूम फे्रण्ड–यस–यस–(टेली॰ ठेऊन) 
िरैव जा.माझी कार घेऊन जा न् शान्तीला तकडं पाठवनू दे.– बावळे,परशाला म्हिावं,र्ाडी बाहेर 
काढ.जा लवकर. 
 

बावळे–(स्वर्त) भ्रान्तीची व्हेकन्सी शान्तीनं िरून काढण्याचा ठाव हदसतो.[जातो] 
 

कावळे–िरैव शान्तीला सारं्,म्हिाव ंत मच्या सर्ळ्याचं्या मनात माझ्याबद्दल कसलेही रै्रसमज 
असले,तरी या कावळ्याचं मन बर्ळ्यासारखं पाढंरे फेक आहे.अशी हतची खातरी पटव.हतला र्ाडीतून 
एकटीच तकडं पाठवनू दे. 
 

भैरव–मीच हतला बरोबर घेऊन येतो. 
 

कावळे–छे छे छे छे.या नसत्या फन्दात तू पडू नकोस.आरोपीबरोबर उघड हफरायला, तू वकील 
का आहेस! त ला हतच्याबरोबर आता क िी पाहील,तर या ख नाच्या प्रकरिात तू हवनाकारि 
अडकशील.िरैव,हा खून आहे खून.कल्पेबल् होहमसातडस द्धा नाही.हतला दे र्ाडीत बसवनू न् तू जा 
आपल्या कामाला हबनधास्त.शान्तीची व्यवस्था मी लावतो.(बावळे प्रवशे करतो.) बावळे,त म्ही कशाला 
मरायला परत आलात? यसूलेस! 
 

बावळे–परश्याने र्ाडी बाहेर काढली,हे सारं्ायला आलो साहेब. 
 

कावळे–व्हेहर र् ड.असे शहाण्यासारखे वार्लात तर कोि त म्हाला र्ाढव म्हिेल? िरैव,नौ 
बकप्.शान्तीला लवकर पाठवनू दे. 
 

भैरव–एकटीच ना? 
 

कावळे–अर्दी एन्टायली एकटी पाठवनू दे. 
 

भैरव–थतँय!ू 
 

[जातो] 
 

कावळे–बावळे,परशाला म्हिावं,अहशलाला घेऊन हडरेतट तकडंच ये.नाहीतर िलतीच 
समजून,जायचा लेक हतला घेऊन साऱ्या शहराची रस्ते–पहािी करायला.जा,त्याला क्तलयर वॉहनंर् द्या. 
 



 

अनुक्रमणिका 

बावळे–वॉहनंर् देि ं माझं काम,पि ऐकण्याचं काम त्याच ं ना? साऱ्या वाचाळप रीचा लीडींर् 
ड्रायव्हर,म्हिून या परशाला केवढी घमेण्ड! त्यात आपि त्याला अर्दी डोतयावर चढवनू ठेवलाय. 
 

कावळे–बावळे,त म्ही बावळे आहात.अहो,साप म ंर्साचा खेळ करिाऱ्या र्ारोड्ाला असले 
हाण्डीबार् हमखास संर्ही ठेवाव ेलार्तात,अन् यालाच लोकसंग्रह असं म्हितात. 
 

बावळे–लोकसंग्रह करा.नाहीतर हक्ण्डबार्–संग्रह करा.पि देवाआधी माशीच नैवद्याला 
चाखते,त्याची वाट काय? 
 

कावळे–नैवद्याची माशी? बावळे,सारं्ता काय? नैवदे्याची माशी,[बाहेर मोटारीचा हॉनु वाजतो.] 
माशी स्टाटु झाली.बावळे,माशी उडाली.स्टॉप हहम–परशा–परशा–परश्या स्टॉप हहम.ऽऽऽ डॅहमट.व्हॉट 
टूड .कसं कराव ंआता! बावळे,त म्ही तरी िरैवाबरोबर रे्ला असतात– 
 

बावळे–त्या तसल्या नैवदे्याच्या ताटावर माझ्यासारखा जाळीचा रुमाल काय कामाचा? माशी 
बसायची ती बसिारच. 
 

कावळे–माझी खात्री आहे,खादीच्या जाड रुमालासारखा त मचा उपयोर् झाला असता. 
 

बावळे–परश्या–वाऱ्यानं हा रुमाल वाटेत तेव्हाच उडवला असता. 
 

कावळे–ते काही नाही.टॅतसी करून त म्ही जा त्याच्या पाठोपाठ,न् त म्ही स्वतः शान्तीला बरोबर 
घेऊन या आपल्या र्ाडीतून. 
 

बावळे–माझ्या बरोबर कशाला? त्या वावडीला माझ्यासारखा कच्च्या स ताचा धार्ा हकतीसा 
आवरिार? 
 

कावळे–त्या परश्या शोफरचा माजंा तरी काय कामाचा? रास्कल माझाच थे्रड तोडून टाकायचा! 
 

बावळे–कावळ्यानंा तोडून परश्याचं कसं िार्िार? सध्या सहकार चळवळीचे हदवस 
आहेत.िार्ीचा हडहवडण्ड प्रत्येकाला प्रमािात हमळालाच पाहहजे.नाहीतर ही वाचाळप री तेव्हाच 
बजबजप री व्हायची.चाललंच आहे! घार उडते आकाशी अन् र् ळापाशी हचकटे माशी (बाहेर हानु वाजतो.) 
 

कावळे–तततयात आली? शाबास परशा शाबास! माझ्या मोटारीवरून त झा जीव ओवाळून 
टाकावा.बावळे,परशा एरवी कसाही असला,तरी माझ्याशी तो लतस साबिासारखा स्वस्त न् स्वच्छ 
वार्तो.हकती जलदी तो शान्तीला घेऊन आला! याला म्हितात हक्वक् हडस्पॅच्.हमहलटरी हडहसपलीन्.जा 
म्हिजे र्ो,अन् ये म्हिजे कम्.परश्या परश्या,त ला हजार खून माफ आहेत! 
 

बावळे–वकीलाचा एवढा आशीवाद असल्यावर हवा तो र्ावर् ण्ड शोफर बनेल. 
 



 

अनुक्रमणिका 

कावळे–बावळे त म्ही बावळे आहात.मोटारखाली खून पाडून ते हजरवायला स द्धा स्पेशल अक्कल 
लार्ते–ही पहा,हजन्यावर पावलं वाजली.शाक्न्त आली.—बावळे,बीऑफ–बी ऑफ.[बावळे जातो] आऽ 
हाऽ! शान्ते शान्ते–त ला कॉजुल वेलकम् द्यायला,त झा दासान दास हा कावळे आपले दोन्ही हात 
होकायन्त्रासारखे तािून उिा आहे.[डोळे हमटून अवसानात उिा राहतो,तोच सनातने त्याच्याप ढे येऊन 
उिा राहतो.] 
 

सनािने–र् ड मॉनींग्. 
 

कावळे–र् ड मॉहनंर्-र्ोड र्ोड मॉनींर् शान्- [डोळे उघडून] आँ! 
 

सनािने–आँ? व्हाय हधस् आँ? 
 

कावळे–(स्वार्त) मोतन खातर ड ब्बी मारी तो शखं लरे् हात! (उघड) कोि? हमस्टर सनातने? 
बरे वळेेवर आलात.पि मला आता वेळ नाही. 
 

सनािने–मलाहह आता वळे नाही.म्हटलं उभ्या उभ्या िेटून जाव.ं 
 

कावळे–उभ्यानं नको न् ओिव्यानं नको.–ही घ्या,सही होऊन आली त मची पोटर्ी नोटीशीची 
हरसीट. 
 

सना –डॅम दॅट नोटीस ॲण्ड हरसीट.मला या कायदेबाजीचा अर्दी वीट आला.कायद्याच्या 
जोरावर पहतपत्नीची फाटलेली अन्तःकरिं ज ळवायचा खटाटोप यसूलेस आहे.माझा त्यावर म ळीच 
हवश्वास नाही! 
 

कावळे–तहझट? नव्या अकलेची ही नवी लाट हदसते.कायदेबाजीवर हवश्वास असो वा 
नसो,कोितंहह प्रकरि हचघळत हचघळत हनकरावर आलं,म्हिजे हनवािीला त्यावर कायदेबाजीचं 
पालस्तर मारावचं लार्ते.मर् त्यावळेी हातून हनसटलेल्या मोकाट बायकोची र्ोष्ट कशाला? जन्मदात्या 
आईबापाला स द्धा पोलीस-चावडी दाखवायचा क िी हवहधहनषेध बाळर्ीत नाही.क्रान्तीनं आत्महत्त्येचा 
प्रयत्न केला– 
 

सना–काय,आत्महत्त्येचा प्रयत्न? 
 

कावळे–यस यस.हडहलबरेट स ईसाईड! आय. पी. सी.सेतशन त्री हण्ड्रेड नातन. 
 

सनािने–नॉन्सेन्स! काय वकील झालात म्हिून हव ं ते बरळता? कालच हतच्या एमेचा हरझल्ट 
लार्ून,ती फस्टुतलास फस्टु आली न् हतला पाच हजाराच ं वाहडया प्राईज स द्धा हमळालं.ती कशाला 
आत्महत्त्या करील? 
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कावळे–असं असं! म्हिून का या नवरोबाला आपल्या पळप ट्या बायकोचा ततका हजव्हाळा 
फ टला?–अहो राव,मर् असे बाहेर बाहेरून कशाला खडे मारता? जा-जा तडक दवाखान्यात,न् धरा त्या 
मावलीचे पाय.न् म्हिावं,जर्दम्बे-मातोश्री,त्राहहमाम् त्राहहमाम् त्राहहमाम्. 
 

सना –असं करायला काही हरकत नाही.ती माझी बायको आहे न् मी हतचा नवरा आहे. 
 

कावळे–बे्रव्हो नवरीचा नवरा! अंर्ाला हळद लार्ली म्हिून? का सप्तपदीची तंर्डझाड केलीत 
म्हिून? मंर्लाष्टकाचंी नान्दी,पािी ग्रहिाचा हवष्ट्कंिक,आहि मंर्लसूत्राची दावबेाधंिी,असल्या नाटकी 
खटपटीनं जर स्त्री-प रूषाचंी अन्तकरिं हबनतोड एकजीव ज ळती,तर सनातने,त म्ही क्रान्तीला जन्माचे 
म कलेच नसता. 
 

सनािने–म्हिजे? हववाहहवधी हे काय न सतं नाटक? 
 

कावळे–मानली तर अटक,नाहीतर नाटक.लोक मानतात तोवर ठीक आहे.पि एकदा का त्यानी 
त्याचा हवहधहनषेध बाळर्ला नाही,की मर् प ढे काय? हववाहहनधीच्या न सत्या नाटकाने जर पहतपत्नीच्या 
जोड्ा अिरं् ज ळत्या,तर समाजात कष्टी क ट ंबाचंा उकीरडा ततका फैलावलाच नसता! 
 

सना –वाहवा! ही छान सोय! हववाहाचाच हवहधहनषेध राहहला नाही,तर सर्ळीकडं संकराची 
संक्रान्तच उसळायची.संकरी नरकायैव! 
 

कावळे–संकराचा उघड नकर परवडला,पि खोट्या समाजश द्धीच्या ब रख्याखालचा हवषम 
हववाहाचा शिेसडा आता क िालाच परवडत नाहीसा झाला आहे. 
 

सना –हव्या त्या र्ोष्टीचा हवहधहनषेध होऊ लार्ला,तर कोि शहािा स्वस्थ बसेल? 
 

कावळे–शहाण्याना स्वस्थ बसून कसं चालेल? 
 

सनािने–हा सनातन्या तरी हातपाय जोडून बसिार नाही. 
 

कावळे–म ळीच बसू नका.हातपाय झाडा.संकराचा प्रलयकाळ हवहधहनषेधाची नाटके नाचव ू
लार्ला,तर त्याला पायबदं ठोकायला त म्ही-सनातन्यानीच-कंबर कसली पाहहजे. 
 

सना –कावळे,त म्ही सनातने शब्दाचा हशवीसारखा उपयोर् करताहात.पि ते माझे आडनाव 
आहे,हे लक्ष्यातं ठेवा.मी एवढा कें हब्रज एमे.सारा य रप पायदळी घातला.हतकडच्या एकनेक समाजाची 
काकडोळी पाहिी केली.सर्ळा संकर-एकजात संकर! असल्या संकराने आपली संस्कृहत काय हजवंत 
र्ाडायची? स धारिा क िाला नको? क िाला नको स धारिा? मलाहह स धारिाच पाहहजे.मीस द्धा 
स धारकच आहे.पि स धारिेला काही ताळतंत्र! उठल्या स टल्या हवहधहनषेध–उठल्या स टल्या 
हवहधहनषेध,ही काय स धारिा? हवधवचे्या म लासारखे समाजाच्या पोटात राहूनच स धारिा करिारा हा 
सनातने स धारक आहे.ल!नाची बायको घरी येत नाही.काय सरकारचा कायदा मेला–ठार झाला? 
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कावळे–आलात ना अखेर कायद्यावर? आहे,वायदे थकले का कायदेच पहावे लार्तात. 
 

सना –हो हो,मी आता कायद्याचीच कास धरिार. 
 

कावळे–त्यासाठी वकीलाचेच पाय धरले पाहहजेत. 
 

सना –धरीन धरीन.हवे त्याचे पाय धरीन.मी देशितत म्हिवीत असलो,तरी वेळ 
पडल्यास,नातयावरच्या कॉन्स्टेबलाचे कलेतटर म्हिून पाय चाटीन,करू नये ते करीन,काय वाटेल ते 
करीन.क्रातंीला माझा–सनातन्याचा–हवहधहनषेध वाटत नाही काय? कायद्याच्या जेरबंदाखाली झोपडीत 
घरी आिीन! हा सनातन्या सैतान बनला तर बापाला बाप नाही म्हिायचा,तर बायकोला आई मानील 
काय? 
 

कावळे–सनातने सनातने,बारोमीटर असा सढव ूनका.आता घरी जा न् डोतयावर पाण्याची पट्टी 
ठेवा. 
 

सना –पाण्याची पट्टी ठेवा? मी पाण्याची पट्टी ठेवीन,नाहीतर पट्टीच ंपािी ठेवीन.त म्हाला कशाला 
ही उठाठेव! त म्ही काय डॉतटर आहात? वकील आहात.बस्.कायद्याने बोला.–मला आता मािूसकीचा 
स द्धा हवहधहनषेध नाही.ल!नाची बायको म्हिे हनसटते.घरी येत नाही.कायद्याचा तंर्ा पाहहला की आलीच 
पाहहजे–आलीच पाहहजे.(बावळे येतो.) 
 

बावळे–आली,आली साहेब ती–आपली ही आली– 
 

कावळे–आली? आली? 
 

सनािने–आलीच पाहहजे.जाते क ठं.सरकारी कायदा काही मेला नाही,अन् कायदा मेला 
असला,तरी हा सनातने काही ठार झाला नाही. 
 

कावळे–सनातने,आता रजा घ्या.मर् केव्हातरी हनवान्तीने िेटा.जा आता.जा हो.र् ड बाय् म्हितो 
ना? 
 

सना –र् ड बाय् म्हिता तर जातो.र् ड बायचा हवहधहनषेध न बाळर्ून चालिार कसं? माझं काही 
डोकं हफरलं नाही.आज सन्ध्याकाळी माझं व्याख्यान आहे.म्हिे येत नाही? आलीच पाहहजे.(जातो.) 
 

बावळे–साहेब,त म्ही बाहेर येता,का हतला आत बोलव?ू 
 

कावळे–बावळे,माझ्याजवळ आत बाहेर काही नाही.सर्ळा उघडा सौदा.दे हतला आत पाठवनू न् 
तू पोलीस स्टेशनात जाऊन,या ॲक्तसडेण्टाच्या कार्दाच्या नकला ताबडतोब घेऊन ये जा.बी हक्वक! 
 

(बावळे जातो.कावळे टेबलाजवळ हलहीत बसतो.कावरी बावरी शान्ती हळूहळू येते.) 
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शाब्न्ि–वकील साहेब– 
 

कावळे–कोि? शान्ती? कमॉन् हडअर. 
 

शाब्न्ि–हडअर? 
 

कावळे–यस् हडअर.वकीलाला प्रत्येक अशील हडअरचा काय–व्हेरी हडअर असतो.टेक य वर सीट 
प्लीज.डोण्ट बी अफे्रड.शान्ते,प्रकरि मोठे सीरीअस आहे.दहापैकी एकादीच केस सफाईत स टली तर 
स टते.बाकीच्या हबनशतु सतत मज रीला जातात.(शाहंत घाबरते.) पि तू कशाला ततकी घाबरतेस? हा 
कावळे वकील शातंीच्या पाठीशी जोवर अस्सा उिा आहे,अन् त्याच्या पे्रमाचा वरदहस्त हतच्या मस्तकावर 
अस्सा हफरत आहे,तोवर त झ्याकडं वाकड्ा नजरेनं पाहाण्याची प्रत्यक्ष काळाची छाती नाही.धीर सोडू 
नकोस.माझ्या कदुन–कायदा डोळ्याना डोळे अस्से हिडवनू–हा ंशाबास! अश्शी माझ्या क्स्परीटशी एकतान 
एकजीव समरस हो.शान्ती,त झ्यासाठी मी माझ्या हजवाचा ध रोळा करीन.खालची कोटं कायद्याच्या 
हनसरड्ावरून घसरून न्यायच्य त झाली,तर मी माझं सवुस्व पिाला लाऊन,हायकोटु प्रीव्हीकौक्न्सलला 
र्दर्दा हालवनू,माझ्या शान्तीला अश्शी अलर्ज उचलून घरी आिीन.(टेहलफोनची घण्टा वाजते) – हू 
य?ू सेण्रल पोलीस? यस.कावळे.– ती म्हातारी बहहरी न् आंधळी होती! वारस क िीच नाही? –हॉनु– 
 

शाब्न्ि–मी एकसारखी हॉनु वाजवीत होते– 
 

कावळे–क्वातट राईट! –यस.–धमाथु? होमच? हफफ्टी? व्हाय? टेक हण्ड्रेड रुपीज.– कोित्या 
संस्थेला? – लेडीज तलबला.– थतँय ूहम.बे्रन.– बावळ्याना टेहलफोनवर पाठवा.–बावळे,त मच्या जवळचे 
शिंर रुपये िरून टाका आहि प्रकरि हमटल्याचा शरेा घेऊन या.शाक्न्त,लेट मी काँगॅ्रच्य लेट यू. 
 

शाब्न्ि–(पाकीटातून नोट काढून) ही घ्या दण्डाची रकम.आपि कशाला िरता? 
 

कावळे–शाक्न्त,मी त ला काळाच्या जबड्ातून खेचून काढली. 
 

शाब्न्ि–आपले उपकार मी जन्मिर हवसरिार नाही.माझ्या दण्डाचे पैसे आपि कशाला िरता? 
 

कावळे–शाक्न्त,मला त झ धनदान नको.–मनदान पाहहजे.डोळ्यात चमकिारं हे पािीदान 
नको,मला त झं हे अस्सं पािीदान पाहहजे.(हतचा हात धरतो.) शाक्न्त शाक्न्त,हवल्य ू बी माईन? फॉर 
लाईफ? शान्ते,स्वतःच्या पराक्रमावर कमावलेल्या या माझ्या ऐश्वयाची स्वाहमनी तू झालं पाहहजेस.र्ोन्धळू 
नकोस-घाबरू नकोस-बावरू नकोस.त ला हा माझा अहतक्रम वाटत असेल,त झ्या अडचिीचा मी 
रै्रफायदा घेत आहे,असं वाटंत असेल.तर हा पहाऱ्हा सोडला मी त झा हात.मला क्षमा कर.आय् बेर् य अर 
पाडुन. 
 

[बराच वेळ कोिी बोलत नाही.मधून मधून चोरटे कटाक्ष चालतात.] 
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कावळे–सक्न्धकाळची ही शान्ती आता बस् झाली.कोिीतरी आईस बे्रक केलाच पाहहजे.–
शान्ते,त झ्या खटल्याच ंजज मेण्ट मी अन कूल हमळवलं न् त झी स टका केली.–माझ्या दैवाच्या खटल्याचा 
हनकाल आता त झ्या हाती आहे.र्ो ऑन.हडतलेअर ध जजमेण्ट.र् ड ऑर बडॅ.आयाम् रेडी. 
 

शाब्न्ि–आपि मला र्ोन्धळात टाकलीत,अन् र्ोन्धळात टाकलीतही नाहीत.लौहककी दृष्टीनं मी 
जरी बालहवधवा असले.तरी मी प्य अर व्हर्भजन–हनष्ट्पाप हनष्ट्कलंक क मारीच आहे.कॉलेजमध्ये शकेडो 
तरूिाशंी मी मनमोकळेपिाने हकतीही वार्ले,तरी आत्तापयुन्त या शाक्न्तनं आपल्या हदलाच ंदान क िालाच 
केलेलं नाही. 
 

कावळे–पि ते करायचचं नाही,असा तर हनिय नाही ना? 
 

शाब्न्ि–असा हनिय का असावा? का हवधवाना तारूण्य िासत नाही,का मानवी हवकाराचं्या 
िावनाच त्याना असत नाहीत? 
 

कावळे–हौ तहझट पॉहसबल? तम्पॉहसबल! 
 

शाब्न्ि– 
 

पद 
 

नवणि नसे कां णवधवा । 
कुसुणमि नव लणिका ॥धृ  ॥ 
र्ीवन–मोहना िृणपि चािकी । 
नवर्ल–स्वाद–िृषािा ॥१ ॥ 

 
माझ्या मोटार –बाईक् नं काल जसा एक अपघात केला,तसाच वैधव्य हाहह एक 

ॲक्तसडेण्टच.सर्ळ्या अपघाताना उपाय असतात,प रूषाचं्या हवध रतेला तर हमखास असतोच असतो.मर् 
आम्ही तरुि हवधवानीच काय क िाच ं असं घोडं मारलं! हवधवाना संसार–स खाची आशाच नसते,असं 
मानिाऱ्या फत्तराचं्या अकलेची तारीफच केली पाहहजे.र् लाब मोर्ऱ्याच्या फ लासंारख्या म लाबाळाचं्या 
वसंतानं ख लते फ लते संसाराचे हजारो बार्बर्ीचे,आमच्या आजूबाजूला घनदाट डवरले बहरलेले आम्ही 
सारखे पहात असता.केवळ कपाळावरच्या क ं कवाचा हटळा प सता क्षिीच,आमच्या उफलत्या तारुण्याच्या 
फ रफ रत्या िावनाच प सल्या जातील,असं ठरविारे शास्त्रकार मेले मािूस होते का फत्तर! 
 

कावळे–या फत्तराचं्या फत्तरी काळजाचा हनषेध म्हिून तू क ं कू लावायला स रवात केलीस,का 
त्यात आिखी काही हेतू आहे? 
 

शाब्न्ि–मला प नर्भववाह करायचा आहे.मी करिार.करायचा मला जन्महसद्ध हक्क नसला,तरी 
तारुण्यहसद्ध अहधकार आहे,हे समाजाला उघड सारं्ण्यासाठीच मी हे धाडस केलं आहे,आहि 
माझ्यासारख्या एकूनेक हतिाहर्नींने तसं करावं,अशी आमच्या लेडीज तलबाने चळवळ चालहवली आहे. 
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कावळे–Splemdid,Very nice!त झ्या नैहतक धैयाची मी हसक्न्सयली तारीफ करतो.Oh! very 
bold! शातें,तू हजततया मोकळ्या मनाने आपले हवचार माडंलेस,हतततयाच कळकळीनं मी त ला माझ्या 
पािीदानाची ऑफर देतो.भ्रातंीसारखी भ्रातंी पडली असेल,त ला माझ्या एकहनष्ठेचा हवश्वास वाटत 
नसेल,तर स्पष्ट नो म्हिून नकार दे.मला म ळीच वाईट वाटिार नाही. 
 

शाब्न्ि–आपल्या उपकाराची फेड म्हिून– 
 

कावळे–मला त झं पाहिदान साफ नको.वकील नात्याने मी माझे कतुव्य चोख बजावलं 
आहे.वकीलीची फी म्हिून त झ्या जीवनसवुस्वाची दक्षिा घेिारा नीच हा कावळे नव्हे.तू एक हनष्ट्कलंक 
क मारी आहेस न् मी एक हनष्ट्पाप क मार बॅचलर आहे.त ला प नर्भववाह कतुव्य आहे,त झ्यासारख्या पािीदार 
तत्त्वहनष्ठ सहचरीच्या मी शोधात आहे.तू पे्रमदान केलंस,तर मी जन्माचा धन्य होईन. 
 

शाब्न्ि–पे्रमदान मी करीन पऽि– 
 

कावळे–हवा तो पि लाव,मी तो हजकीन. 
 

शाब्न्ि–अव्यवक्स्थत व्यवहारापेक्षा व्यवक्स्थत हववाह बरा,असं माझं मत आहे.आपि उघड रीतीनं 
चारचौघात माझं पािीग्रहि केलं पाहहजे. 
 

कावळे–ऑफ कोसु! बायॉल मीन्स! शान्ते शान्ते मी आज धन्य झालो. 
 

(हतला कवटाळतो,तोच “लाव क ं कू लाव पाट”अशा आरोळ्या ऐकू येतात.दोघे दचकून दूर 
होतात.) 
 

शांब्न्ि–लाव क ं कू,लाव पाट! कसली ही आरोळी? 
 

कावळे–आकाशवािी झाली की काय! 
 

(वडे्ाच्या वेषात प रािे प्रवेश करतो.) 
 

पुरािे–आकाशवािी–नळाचे पािी–तेल्याची र्ािी–राजारािी–आिी आिी आिी काय? लाव 
क ं कू,लाव पाट. 
 

कावळे–हा वेडा तकडं कसा आला? 
 

पुरािे–त मचा पाट लावायला आला.लाव क ं कू, लाव पाट. 
 

कावळे–रावसाहेब,जरा स्वस्थ बसा.त मच ंहफरलय् डोकं– 
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पुरािे–क िाच ंडोकं हफरलंय? या रावसाहेब प राण्याचं? क्राफडु मामलेदाराचं? डोकी हफरलेली 
पाट लावतात.क ं कू लावतात.लाव क ं कू,लाव पाट. 
 

(कावळे टेलीफोन करून हशपाई मार्वतो.) 
 

शाब्न्ि–बाबा बाबा.असं काय करता? घरी चला. 
 

पुरािे–घरी? घरी नाही घारी । हतला पंढरीची वारी । म्हिून बाहेर पडली स्वारी । चल् लाव 
क ं कू–लाव पाट. 
 

शाब्न्ि–बाबा असं काय िलतचं बडबडता? क िी लावलं क ं कू? क िी लावला पाट? क िी नाही 
हो.घरी चला पाहू.मी येते त मच्या बरोबर. 
 

पुरािे–मी आता जािार मसिात.त म्ही लावा पाट.ए म्हसोबा,तोण्डाकडं काय पहातो? लाव हहचा 
पाट.लाव हहला क ं कू.नाही लावीत? मी लावतो त झ्याशी पाट.छू टॉमी छू टॉमी. 
 

(अंर्ावर धावतो.पोलीस येतात.कावळे “पकडा पकडा याला”ओरडतो “अरे मला पाट लावायचा 
आहे.क ं कू लावावयाचे आहे.”असं प रािे ओरडतो.) 
 

अंक १ ला समाप्ि. 
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अंक दुसरा 
 

प्रवेश पणहला. 
 

[हातावर हार घेतलेले सनातने व पाठोपाठ िरैव प्रवशे करतात.] 
 

भैरव–वाहवा! सनातने,आजच्याततके आपले दिदिीत,खिखिीत न् झिझिीत व्याख्यान 
यापूवी मी कधीच ऐकलं नव्हतं.स रेंद्रनाथ बानजीची रम्पेट त्याप ढे रद्द.आपल्या िाषिाची स्पीड 
पाहून,सर्ळ्या बातमीदारानी लेखण्या खाली ठेवनू त म्हाला हात जोडले.त म्ही नाही पाहहलं? 
 

सनािने–नाही.हवषयात मी एकदा रममाि झालो,का मर् मला काही हदसत नाही. 
 

भैरव–हदसतंच ते.व्याख्यानाचा पहरिामस द्धा लोकावर तसाच झाला. 
 

सनािने–िरैव,प्रत्यक्ष अन िवाचे हसद्धातं असेच पहरिामकारक होत असतात.पि माझे हवचार मी 
हयात असेपयंत तरी लोकाना पटिार नाहीत. 
 

भैरव–हजवतंपिी पटले तर त म्ही सनातने हो कसचे! 
 

सनािने–तशात हे तथचे लोक मोठेच र्ाजरपारखी. 
 

भैरव–त्यानी त म्हाला प रे पारखले. 
 

सनािने–त्याना एकादी र्ोष्ट पटली,तर सापं्रदायीक हट्टवादाने.म द्दाम वडे पाघंरून 
केडर्ावाऐवजी पेडर्ावला जातील.जाऊ दे.माझा हवचाराचा समानधमा,हजवन्तपिी नाही तर नाही,पि 
मेल्यावर जरी जन्माला आला– 
 

भैरव–अहो,मेल्यावर कशाला? आत्ता हयात आहे,अन् त्याचे त मचे हवचार त लनेला घातले,तर तो 
त मच्याप ढं दहा मलै रे्लेला आहे. 
 

सनािने–माझ्याप ढं दहा मैल? असा कोि महात्मा आहे तो? 
 

भैरव–महात्मा नाही.महात्मीि आहे महात्मीि. 
 

सनािने–महात्मीि? आहा,माझं मन उसळ्या मारू लार्लं.सारं् सारं्,त्या देवीच ंनाव सारं्,पत्ता 
सारं्.मी हतच्या पायावर आपले मस्तक घाशीन.क लदेवता,ग्रामदेवता,ताल कादेवता,हजल्हादेवता म्हिून 
हत्रकाल हतची पूजा बाधंीन.केडर्ावच्या नारायि महाराजाना रामराम ठोकून,या नारायिी प ढं माझ्या 
हशष्ट्यत्वाचा नारळ फोडीन.बोल सारं्,ती क ठं रहाते? कोित्या पेठेत? कोित्या बोळात,कोिाच्या 
आघाडी? कोिाच्या हपछाडी? घर नंबर हकती? िरैवा िरैवा,सारं् हतचा नाव पत्ता चटकन्. 
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भैरव–नाव पत्ता सारं्ून काय उपयोर्! प्रकरि फार जहाल जलाल आहे.प्रायमस स्टव नंबर 
हंण्ड्रेड.ती आपलं तोण्डस द्धा पहायला राजी नाही.पदव्याचं्या जोरावर त म्ही आिखी शिंर सिा 
हजकल्यात,तरी या नारायिीला हजकण्याच ंकाम फार कठीि आहे,सनातने. 
 

सनािने–एका हवद षीला मला स प्रसन्न करून घेता येिार नाही? कशाला कें हब्रज एमे झालो मी? 
 

भैरव–ते त म्हाला माहीत? एका क्ष ल्लक आग्रहासाठी क्रान्तीबाईना आपि द खावल्याम ळे,सर्ळ्या 
स्त्री-समाजात त मची नाचक्की झाली आहे.म्हिूनच रे्ल्या तीन वषांत एकाहह क लीन हकवा क लहीन 
घराण्यातून च कून स द्धा एकादी म लर्ी सारं्ून आली नाही.आपि श्रीमन्त आहात,पदवीधर हवद्वान 
आहात,लेखक वतते आहात,सवु काही ठीक आहे.पि क्रान्तीशी आपि वार्लात ती रीत ततकी नाठाळ 
म्हिून क प्रहसद्ध झाली आहे,की त मचा वारा घ्यायला तरुिींचे तर नावच घेऊ नका,पि दन्ताडवाडी ओस 
पडलेल्या थेरड्ा स द्धा खूष नाहीत.मर् ही नारायिी तर काय,बोलून चालून त मच्या नादान रोषाला बळी 
पडलेली क्रान्तीच. 
 

सनािने–काय,आता तू क्रान्तीची स्त हत करीत होतास? क्रान्ती माझी समानधमा म्हिून सारं्त 
होतास? 
 

भैरव–नव्या हवचाराचं्या के्षत्रात क्रान्तीबाई समानधमाचशा काय,पि त मच्यापेक्षा कमानधमा 
बनल्या आहेत. 
 

सनािने–ओ !लॅड ट  हहअर दॅट. 
 

भैरव–कालच मी त्याचंी समजूत करायला म द्दाम हॉक्स्पटलात रे्लो होतो. 
 

सनािने–मर् काय,येते का आता ती आपल्या घरी? 
 

भैरव–नॉट ॲटाल.सनातने क्रान्तीची हळद च कून त मच्या आंर्ाला लार्ली,या ॲक्तसडेण्टाचे 
आिार मानीत स्वस्थ बसा. 
 

सनािने–अखेर क्रान्ती माझ्या हवनंतीचा स्वीकार म ळीच करीत नाहीना? 
 

भैरव–त मच ंतोण्ड पाहू तक्च्छत नाही. 
 

सनािने–िरैवा,या एकलकोण्ड्ा जीवनाचा मला आता अर्दी वीट आला आहेरे. 
 

भैरव–आधी रे्ली अक्कल.न् मर् रे्लं िाण्डवल. 
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सनािने–आता या वातप्रहारानी माझ्या िावना द खऊ नकोस.क्रान्तीला म कल्याम ळं या 
सनातन्याच्या िावना सडतया अंजीरासारख्या द बऱ्या बनल्या आहेत.साधा स स्कारा स द्धा काळजाला 
िर्दाडं पाडतो.तू तरी काही तोड काढतोस का? 
 

भैरव–तोड कशावर? नासतया िावनावंर? 
 

सनािने–िावनावर नको.एकलकोण्ड्ा फटींर् जीवनावर. 
 

भैरव–तोड हनघेल.पि हे िावनाचें फॅड डोतयातून उपटून काढा पाहू.क्रान्तीचा त्यार् करिाऱ्या 
सनातन्याना कसल्या हो आल्या िावना? िावना असती तर अक्कल का जाती? जेव्हा तेव्हा,िावना 
द खावल्या,िावना द खावल्या,असे काय हो बरळत स टता? 
 

सनािने–बोल बाबा बोल,हव ंते बोल.पि यावर हबनतोड तोडर्ा काढ. 
 

भैरव–सारें्न ती मसलत प्रास्टीट्यूट कराल? 
 

सनािने–प्रॉक्स्टट्यूट? प्रॉक्स्टट्यूट का प्रॉहसतयटू? 
 

भैरव–शब्दाचें कीस काढू नका.प्राक्स्टट्यूशन हशवाय प्रॉहसतयशून होत नाही,आहि प्रॉसीतयशून हे 
स द्धा एकाथी प्रॉक्स्टट्यूशनच नाही तर काय? 
 

सनािने–बोल बोल,त झी मसलत बोल. 
 

भैरव–क्रान्तीचा नाद सोडून,आता शान्तीचा नाद धरा. 
 

सनािने–असं करू? 
 

भैरव–हतला नाही नवरा,त म्हाला नाही बायको हे समानधमी त्रयराशीक चटकन् स टेल. 
 

सनािने–आहि हतनेही क्रान्तीसारख्या लाथा झाडल्या तर? 
 

भैरव–झाडल्या तर खाव्या.त्यात काय आहे िावना द खावण्या ततकं! बैलापेक्षा र्ाईच अहधक 
लाथाळ असतात.प रुषापेक्षा बायकाचं्या लाथा बऱ्या.आडपडद्यात असतात.स रवात चारं्ली अन्दाजी 
धोरिाने कराल,तर डोळे हमटून हकल्ला सर कराल. 
 

सनािने–ठीक आहे.बोल कशी स रवात करायची ती. 
 

भैरव–थेट हवलायती मार्ाने.स्वदेशीचा अहिमान बस झाला आता.एक बायको र्माऊन 
बसलात.आता स रवातीचे यंत्र म्हिजे लव्हलेटर. 
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सनािने–लव्हलेटर-लव्ह-रोमान्स! आहा,मारसेली बन्दराची आठवि होते रे िरैवा! लव्हलेटर! 
बोल कसे हलहू ते. 
 

भैरव–हलहहताना असेल नसेल ती हवद्वत्ता खची घाला.हृदयाचें पे्रम व्यतत करताना,वाचिाराला 
असे वाटले पाहहजे,की हे लव्हलेटर आहे,का लेखकाच्या हलव्हर लं!जने िरलेली लव्हाळ्याची टोपली 
आहे.हं,चला,उठा,प्रथम पे्रमपत्राचा सारं्ाडा उिा करा. 
 

सनािने–पे्रमपत्र न् सारं्ाडा? िरैवा,ही काय िाषा? 
 

भैरव–लघ व्याकरिाप रतीच माझी हवद्या.दादोबाचे मोठे मी थोडेच पाहहले आहे! 
 

सनािने–पे्रम कशाशी खातात हे स द्धा त ला माहीत नसाव!ं चल सारं्,पे्रम पत्राच्या कहवतेसाठी 
कोितं वृत्त घेऊ?– डोळ्यानंी बघतो– शादुूलहवक्रीहडत? 
 

भैरव–शादुूलहवक्रीहडत? अहो राव,ती कोवळ्या मनाची पोर िेदरून जाईल पटकन्. 
 

सनािने–हेहह खरेच.– ज्याच्या मस्तकीं नूतन जटा,–स्र!धरा,स्र!धरा? 
 

भैरव–स्र!धरा? शाहंत म्हिेल परता घरा. 
 

सनािने–तेहह खरेच.–मन्दाक्रान्ता! 
 

भैरव–मन्द मन्द आक्रान्त आताहह चाललाच आहे.काही नवीन काढा–नवीन काढा. 
 

सनािने–आहा.िरैवी टाळी दे–टाळी दे.सायकॉलॉहजकल खटतयाचे वृत्त.मना सज्जना िक्तत 
पथेंहच जाव.ेमनाचे श्लोक.थेट काळजाला जाऊन हिडतील.वृत्त ि जंर्प्रयात. 
 

भैरव–पि त्या नाहर्िीने या ि जंर्ावर फ स्स केलं तर? 
 

सनािने–सर्ळेच बस्तान हबघडायच!ं कोितं वृत्त चारं्लं? पदाच्या चाली हवकण्याचे द कान नाही 
कारे क ठं िरैवा? 
 

भैरव–द कान नाही.पि एक पात्र आहे.ज न्या पौराहिक नाटकात अललल ड रुरु हवद षकाचं काम 
करिारा लाटिे नावाचा नटकोहहनूर पोळपाट्याचं्या बोळात राहतो.दररोज संध्याकाळी महदरापीठातून तो 
बाहेर पडला की,त्याच्या पदाचं्या चाली उचलायला,हकतीतरी नाटकवाले न् टाकीवाले त्याच्या मारे् 
लार्तात. 
 

सनािने–मला पदाचं्या चाली नकोत.वृत्ताचं्या पाहहजेत.–बस ठरला हनिय.अश्वधटी! तोडा 
तडड ताड,फोडा फडड फाड,खाडा बडा खोदला.अश्वधटीच छान. 
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भैरव–त्यापेक्षा अश्वकंच की–घोडाचोळी काय वाईट? शान्तीला अर्दी हफट बसेल. 
 

सनािने–र्ाढवा.अश्वधटी हे वृत्त आहे.अन् अश्वकंच की आय वेदातली मात्रा आहे. 
 

भैरव–माते्रहशवाय वृत्त नाही,न् वृत्ताहशवाय मात्रा नाही.पे्रमाचे वृत्त कळवायला मात्राच 
पाहहजे.तच्छािेदीचा वळसा अर्त्य द्या.म्हिजे कोठा साफ.पोटातली घाि आधी साफ 
ध तल्याहशवाय,ओठातून् पे्रमाचे बोल स्पष्ट उमटायचे नाहीत.चला द्या पत्र हलहून.त म्ही काहलदास,न् मी 
त मचा मेघदूत! 
 

सनािने–चल घरी.(जातात.) 
 

— — — — 
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प्रवेश दुसरा 
 

[डॉ.प्रवाळच्या हॉक्स्पटलचा व्हराण्डा.डॉ.प्रवाळ व क्राक्न्त.क्राक्न्त बसली आहे तोंच डॉ.प्रवेश 
करतात.] 
 

प्रवाळ–क्राक्न्तबाई,नौ य ू आर ओके.आता त म्हाला घरी जायला काही हरकत नाही.य ू आर 
हडस् चाडु.हवचाराला ताि पडेल,हकवा मनाची व्यग्रता वाढेल,असे सध्या काही करता कामा नये.नव्हसु 
हसस् टीम अर्दी डेहलकेट झालेली आहे.रीहडर् स द्धा डाएटप्रमािे अर्दी लातट ठेवा.पक्ब्लक मूव्हमेण्टच्या 
िानर्डीत आिखी एक महहना तरी त म्हाला पडता येिार नाही.मी घेऊ आता रजा? 
 

क्राब्न्ि–डॉतटरसाहेब,आपले आिार कोित्या शब्दानंी मी मानू? माझ्या जोपासनेसाठी आपि न् 
आपल्या नहसंर् स्टाफनी मायबापासारखे श्रम घेतले.मला घरी मायेच ंआहे कोि म्हिा!– पि तथं घरची 
आठवि स द्धा कधी मला आली नाही.घरीच मी पडले असते,तर खास तततया लवकर उठले नसते. 
 

प्रवाळ–थतँय ूव्हेरी मच्.हा त मचा अन िव लोकाना नीट समजाऊन देण्याचं काम हाती घ्याल,तर 
ती स द्धा एक उत्तम समाजसेवाच होईल.– बरं,मला आता रजा द्या.(दाघे शकेहँड करतात) त मची कार 
आली नाही वाटतं? 
 

क्राब्न्ि–हदसत नाही.हववेकराव आपली कार घेऊन येिार होते.पि ते अद्याप आले 
नाहीत.(हववकेराव प्र. क.) 
 

णववेक–हजर आहे.अर्दी ठरल्या हमहनटाला हजर आहे.र् डमॉहनंर् डॉ.प्रवाळ,र् ड मॉहनंर् 
क्राक्न्त.आज पेशण्टला देिार का हडसचाजु? 
 

क्राब्न्ि–देिार कसला? हदला स द्धा. 
 

प्रवाळ–बरं,मी घेतो आता रजा.हे हॉक्स्पटल पडल्याम ळं,“या–येत जा नेहमी असेच”असं म्हििं 
स द्धा,जरा चमत्कारीकच,नाही का? हवश्य् यू र् ड हेल्थ,हम–हम–हमस्–हमसेस् क्राक्न्त.(जातो.) 
 

णववेक–तततया लवकर आपि हरकव्हर व्हाल,अशी क िाचीच कल्पना नव्हती. 
 

क्राब्न्ि–डॉतटसाहेबानंी माझ्यावर हपत्यासारखं पे्रम केलं.ततर डॉतटर नसुनी िाऊ बहीिींची 
उिीव िरून काढली.आपि तर मला प्रािदानच हदलं.आपले आिार मी कोित्या शब्दानी मानू? 
 

णववेक–नो मेन्शन् क्राक्न्त.आिाराचा प्रश्नच येत नाही.मी माझं कतुव्य बजावलं.अशा अपघाताच्या 
प्रसंर्ी कोिीहह आपला जीव धोतयात घालून,आपल्याला खास वाचवलं असतं. 
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क्राब्न्ि–नॉट ॲटॉल! नदीच्या काठावर शकेडो तमासर्ीर जमले होते.एरव्ही कॉलेज तरुिींजवळ 
मद ुमकीच्या र्प्पा झोडिारे हकतीतरी कॉलेजवीर हतथं उिे होते.पि आपल्या एकट्याहशवाय धडाड नदीत 
उडी घेण्याचं धाडस क िी बरं केलं? 
 

णववेक–लेट बाय् र्ॉन्स बी बायर्ॉन्स.त्या र्ोष्टीचा आता हवचारच करू नका.सध्याच्या मनक्स्थतीत 
आपि स्वस्थ हवश्रान्तीच घेि ंअर्त्याच ंआहे. 
 

क्राब्न्ि–स्वस्थ राहण्याचा मी हकतीहह हहय्या केला,तरी माझं मन क ठं स्वस्थ राहात आहे? त्याची 
हर्रिी अखण्ड चालूच आहे.–खरोखर त्या अपघातात मी ब डून मरते,तर छान झालं असत! 
 

णववेक–व्हॉट डू य ू मीन.हा हवचार,आत्महत्त्येच्या हवचाराततकाच आततायीपिाचा नाही का? 
आपल्यासारख्या समाजशास्त्रज्ञ एमे हवद षीला तरी ही हवचारसरिी शोित नाही.आपि जरी हजवाला 
वैतार्ला असला,तरी आपल्यासारखे हवद षी रत्न र्मवायला देशाची खास तयारी नाही. 
 

क्राब्न्ि–देश? क ठं आहे देश? देशानं का माझ्या जीवनाची जबाबदारी पत्करली आहे? माझ्या 
स खद ःखाची कसली हतडीक देशाला येत आहे? म ळीच नाही.मर् मला देशाची काय म्हिून पवा वाटावी? 
 

–जर्ण्यासारखं माझ्या जीवनात,खरं म्हिाल तर,कसला चामु उरला आहे? क िासाठी–
कशासाठी–क्रान्तीनं या देशात जर्ण्याची व्यथु धडपड करावी? मायेच्या उमाळ्यानं “क्रान्ती ये”म्हिून 
मला जवळ करिारा,आप लकीच्या िावनेनं मला पोटाशी धरिारा,एक तरी हजता जीव या मोठी वसतीच्या 
देशात हदसतो का त म्हाला? सारं जर्,हववकेराव,आकषुिावर जर्त असतं. 
 

न या णर्वाला मोहन । लवभणर । 
िनिन झोके खाई । भासे प्राि असार ऐसा ॥धृ ॥ 
झुरि सिि मशन । क्रान्ि क्राब्न्ि ही । 
र्ीवन कसले । रसाभाशव या ॥१ ॥ 

 
णववेक–मला आपल्या करुिास्पद क्स्थतीची काही कल्पना आहे.पि जोवर आपि हहन्द स्थानात न् 

हहन्द  समाजात वावरत आहोत,–नव्हे,वावरल्याहशवाय स टकाच नाही.–तोवर आपल्या क्स्थतीला उपाय 
काय? 
 

शाब्न्ि–य रोप अमेहरकेची सफर करून आलेल्या तरूि हवद्वानात स द्धा असले हनराशचेे उद्र्ार! 
पेहसहमझम्-हनराशा हाच हहन्द  संस्कृतीचा हपड हदसतो. 
 

णववेक–हदसतो कसला? आहेच म ळी. 
 

शाब्न्ि–मर् हपड बदलल्याहशवाय ब्रम्हाण्डात तरी आम्हाला कसला मोक्ष हमळिार! स्वतंत्र 
कल्पनाचं्या वाताविाकडे,काळाचा ओघ झपाट्यानं जात असताना स द्धा,दहा हजार वषांपूवीच्या 
धमुकमांच्या र्ंजड बंधनातच आम्ही हर्रतया खात बसावे,ही र्ोष्ट आमच्या माि सकीचीच हकमत ठरवीत 
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नाही का? आपि तर नावाचे हववके.या र् लाम देशात हववकेवादाच्या प्रसाराला पदोपदी अडथळा 
व्हावा,याची कारिं नाही का त म्हाला उमर्त? शान्तीसारखी हनष्ट्पाप क मारी बालहवधवा म्हिून समाजाच्या 
हनन्देची न् टीकेची बेवारशी चीज ठरावी.अन् क्रान्तीच्या सौिा!याची हकमत वेश्येच्या मोलानी मापली 
जावी,याचा त म्हाला काहीच का हवहधहनषेध वाटत नाही? 
 

णववेक–वाटत नाही कसा? सन्ताप येतो.हकत्येक वेळा तर मनोवृहत्त ततकी बेफाम खवळते,की 
वाटतं एखादी हसहवल वॉर होऊन,समाजबन्धनाची ही स्टील फे्रम उध्वस्त करील तर फार छान होईल. 
 

क्राब्न्ि–ही न सती कल्पना! जल्पना! िावना! 
 

णववेक–क्राक्न्त,आमच्या अधःपाताचे मूळ आमच्या वैवाहहक बन्धनात न् जीवनात आहे.त्याचं्यातच 
आमूलाग्र क्राक्न्त झाल्याहशवाय– 
 

क्राब्न्ि–हकवा कोिी केल्याहशवाय.– 
 

णववेक–आमची सामाहजक र् लामहर्री नाहीशी होिार नाही. 
 

क्राब्न्ि–आहि सामाहजक र् लामहर्री रे्ल्याहशवाय राजकीय स्वातंत्र्य लाििार नाही. 
 

णववेक–च कून माकून लािलेच तर हटकिारहह नाही.आमच्या हजण्याच्या कल्पनाच नादान बनल्या 
आहे. 
 

क्राब्न्ि–क िी तरी बदलण्याचा धीर केल्याहशवाय का त्या कल्पना बदलिार आहेत? 
 

णववेक–काही तरी जबरदस्त धक्का हदल्याहशवाय समाजाच्या आचार हवचारात क्राक्न्त होिार नाही. 
 

क्राब्न्ि–हा जबरदस्त धक्का द्यायला क िी तरी आपल्या सौख्यावर,हजवावर,सवुस्वावर त ळशीपत्र 
ठेवायला तयार झालं पाहहजे.समाजाच्या रोषाला न् सरकारी कायद्याच्या दण्डाला त्याने हबनतक्रार तोंड 
हदलं पाहहजे. 
 

णववेक–हहन्द समाजाच्या उज्वल िहवतव्यासाठी एवढा आत्मयज्ञ करिारे अनेक तरूि आज–
आत्ता–या घडीला प ढे येतील. 
 

क्राब्न्ि–हववेकराव,िावनावश होऊ नका.काय बोलता त्याचा नीट हवचार करा.ही रंर्िमूी 
नव्हे,आहि त म्ही न् मी नाटकातली पातं्र नव्हत.त म्ही विनु करता असले तरूि जर या आिार्ी देशात 
असते,तर आमच्या सामाहजक जीवनाचा असा उकीरडाच झाला नसता. 
 

णववेक–क्राक्न्त,या हववेकाचा हववेक चारं्ला जार्ा आहे.िावनेच्या िरात नव्हे,प्रामाहिक 
हवचाराचं्या हतडकेनंच मी हे हवधान करीत आहे.अनेक तरूिाचंी र्ोष्ट सोडून द्या.या सवु प्रहतज्ञा पार 
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पाडायला,एक तरी तरूि या क्षिाला तयार आहे,ही खात्री ठेवा.तसेच हेहह लक्ष्यात असू द्या,की 
समाजोद्धारासाठी तरूिानंी हकतीहह कम्बर कसली,तरी ऐन वेळेला बायकाच त्याचंा तेजोिरं् करतात. 
 

क्राब्न्ि–बायका तेजोिरं् करतात? त्या कशा? 
 

णववेक–समाजस धारिेच्या के्षत्रात मी थोडंफार काम केलं आहे,न् आज करीत आहे.हवधवाचं्या 
प नर्भववाहाचा प्रश्न सोडविाऱ्या अनेक संस्था न् व्यक्तत शहरोशहरी झटत आहेत.मर् तरूि हवधवा त्याचंा 
का फायदा घेत नाहीत? अन िव असा आहे की,तरूि जरी हवधवाचं्या पाहिग्रहिाला तयार झाले,तरी 
हवधवाच उघड माथ्याच्या प नर्भववाहाला तयार होत नाहीत.त्या पढंरीच्या वाऱ्या करतील,आळीबोळातल्या 
तरुिाचं्या मनक्स्थतीला हबघडवतील,भ्रिूहत्त्येच्या र् न् ात सापडून हशके्षला जातील,आत्महत्त्या 
करतील.पि उघड प नर्भववाहाच ं नैहतक धैयु दाखविार नाहीत.अशा पहरक्स्थतीत हहमती तरूि नाऊमेद 
होऊन अज ुनासारखे हतब द्ध स्वस्थ बसले,तर त्यात दोष क िाचा? आमचा का त म्हा बायकाचंा? 
सामाहजक दोषाचं्या न सत्या हवहधहनषेधाची नाटके नटवण्यात आता काहीच अथु नाही.कल्पनेत क्राक्न्त 
करायला,समाजाच्या मनोवृत्तीला जबरदस्त धक्काच देि ंअर्त्याच ंवाटतं,तर हहमती तरुिाचं्या बरोबरीनं 
तरुिीनीहह आत्मयज्ञाच्या होमक ण्डात धडाड उड्ा घेण्याच ंनैहतक धैयु दाखवलं पाहहजे. 
 

क्राब्न्ि–हे नैहतक धैयु दाखवायला ही क्राक्न्त तयार आहे.मी क मारी,सौिा!यवती का हवधवा,हे 
माझं मलाच उमर्त नाही.हा हात म्हितो की हववाहाचा डार् लार्लेली मी सौिा!यवहत आहे;पि मी म्हिते 
की,मी हवधवा असून क मारी पि आहे.वडलाचं्या तच्छेसाठी एका हजवतं मािसाशी माझा हववाह झालेला 
असला,तरी माझ्या हदलाचं दान अझनू क िालाच मी केलेलं नाही.मी एक तरूिी आहे,तारूण्याच्या माझ्या 
सवु िावना हजवन्त आहेत,आहि समहवचारी सहचाऱ्याच्या सहवासाची मला तहान लार्ली आहे.समाज 
आहि सरकारी कायदा ही तहान िार्वण्याचा मला प्रहतबन्ध करीत आहेत.क्रान्तीला संसारस खाची आशा 
नाही न् हतला त्याचा हवहधहनषेधहह नाही.परस्पर पे्रमाच्या अिरं् कमाविीहशवाय,न सत्या हववाहहवहधने 
घडलेल्या बन्धनाच्या बेड्ा तोडण्यासाठीं मी हा आपला हात प ढे करीत आहे.हववाहाहशवाय स द्धा हव्या 
त्या तरूि तरूिीला पहतपत्नीच्या श द्ध नात्यानें समाजात प्रहतष्ठेने वावरता यावं,असल्या आचारक्रान्तीचा 
धक्का समाजाला देण्याची ज्या मदाला हहमत असेल,त्याने हा क्रान्तीचा हात ख शाल धरावा.क्राक्न्त त्याची 
सहधमुचाहरिी होईल. 
 

णववेक–क्रान्तीच्या आव्हानाचा स्वीकार हववकेानेच केला पाहहजे. 
 

क्राब्न्ि–हववेकानेच करा.या हाताला समाजाचा पाहठम्बा नाही.सरकारी कायद्याची सहान िहूत 
नाही हदसायला जरी हा नाजूक र्ोण्डस हदसला,तरी यात तक्ण्डयन हपनल कोड ४९७ कलमाची ५ वषाची 
सततमज री िलेली आहे,याचा नीट हवचार करा. 
 

णववेक–क्रान्तीचा स्वीकार करताना,हा हववके प्रत्यक्ष मृत्यचूीहह हक्षहत बाळर्िार नाही.(हतचा हात 
धरतो) क्राकं्न्त–क्राकं्न्त,य ूआर मातन्–मातन् फॉर लाईफ! [िरैव प्र. क.] 
 

भैरव–श िमंर्ल सावधान! श िमंर्ल सावधान! 
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णववेक–कोि हा? िरैव.कायरे तकडं क िीकड? 
 

भैरव–तकडं? अक्षता टाकायला! (अक्षता टाकून) श िमंर्ल सावधान! 
 

क्राब्न्ि–यानी खऱ्याख ऱ्या अक्षता खरोखरच उधळल्या! क ठून रे आिल्यास या अक्षता बरैवा? 
 

भैरव–भ्रान्तीच्या ल!नातल्या.हतनं ल!नातूनंच पोबारा केला,तेव्हा त्या तशाच राहहल्या 
हखशात.चार वळे उधारीनं परटाकडे कोट ध वायला रे्ला,पि अक्षता शीरसलामत! याला म्हितात 
अक्षता,न् याच ंनाव लर्ीन! 
 

क्राब्न्ि–खरंच िरैव,हववाहाहशवाय आम्ही आज पहतपन्तीच ंनातं पत्करलं! 
 

णववेक–समाजाला एक अपूवु धडा घालून हदला. 
 

भैरव–अपूवु? यात अपूवु काय.न् नवीन काय आहे? र्ावोर्ाव असल्या जोडप्याचं्या खास पेठाच 
असतात. 
 

णववेक–डॅहमट्! आम्ही पहतपत्नी म्हिू उघडपिे हमरविार. 
 

भैरव–हमरवा.कोिी त मचे कान उपटिार नाही.त्याच्यापैकीच एक नम ना समजून लोक स्वस्थ 
बसतील. 
 

क्राब्न्ि–आम्ही या ल!नाची वतुमानपत्रात जाहहरात देऊ. 
 

भैरव–त्यात त मच्यापेक्षा डार्भवन साहेबाचंाच लौहकक अहधक होईल. 
 

णववेक–डार्भवनसाहेबाचा लौहकक? तो कसा काय होिार? 
 

भैरव–तरूि तरूिींच्या या असल्या माकडचेष्टा पाहहल्या की मािसाचंी उत्पहत्त माकडापंासून 
झाली,हा डार्भवनचा शोध हबनचूक खरा ठरतो. 
 

क्राब्न्ि–पि यावळेी तू तकडे कसा? 
 

भैरव–अहो,र्ावंात ल!न न् क त्र्याची लडबड! शान्तीला एक पत्र द्यायला रे्ले आठ हदवस 
पायतािाचें नाल हझजवले.घरी नाही,तलबात नाही,कावळ्याचं्या बरं्ल्यावर नाही– 
 

क्राब्न्ि–कावळ्याचं्या बरं्ल्यावर? हतकडे कशाला? 
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भैरव–कशाला म्हिजे? अहो,काळ फार प ढे रे्ला-फार प ढे.त म्ही फार मारे् पडलात.अर्दी 
बकॅवडु! अहो,तेहह थेट असंच श िमंर्ल त्रारं्डं होऊन बसलंय त्रारं्ड! 
 

क्राब्न्ि–त्रारं्डं! शान्तीनं कावळ्याशी प नर्भववाह लावला की काय? 
 

भैरव–ल!न लार्ून आज चार महहने झाले.हववाह होईल मार्ाहून फ रसतीनं त्याची कसली घाई! 
हशवाय सध्या काटकसरीचे हदवस.पोराच्या बारशालाच घेतील हववाह उरकून.त्याचा कोि लेक बाळर्तो 
हवहधहनषेध! सिात सि,नवलाईचा सि,आई सवाशीि,बाप र्ि. 
 

क्राब्न्ि–शान्तीला क िी हदलंय ते पत्र? 
 

भैरव–क िी? कॉक्न्फडेंशल आहे कॉक्न्फडेंशल.एका कालीदासानं या मेघदूताबरोबर काव्यसंदेश 
पाठवलाय काव्य-संदेश. 
 

क्राब्न्ि–काव्यसंदेश? दे मला त्याची हडहलवरी.मी देईन तो शान्तीला. 
 

भैरव–हे घ्या.(पत्र देतो) 
 

क्राब्न्ि–हे तर सनातन्याच ंहॅण्डरायहटर् हदसते? 
 

भैरव–त्यानीच शानतीला हे पत्र पाठवलं आहे. 
 

क्राब्न्ि–अस्सं का? तर मर् मी हे हतला हबनच क देईन बरं का. 
 

भैरव–हबनच क द्या.जबाबदारीचं पत्र.जबाबदारीचं पत्र.त म्ही हडहलवरी घेतल्याम ळं,माझी 
हातीपायी स टका झाली.पत्र हबनचूक द्या.नाहीतर पोस्टऊमनपेक्षा पोस्टमनच बरे म्हिण्याची पाळी यायची 
माझ्यावर.बरं.घेतो आता रजा. 
 

णववेक–चल आमच्या बरोबर.पायी कशाला? 
 

भैरव–त मच्या त्या फटफटीत जार्ा कशी होिार? क्रान्तीबाईना साईडमध्ये घालून त म्ही ड्रातव्ह 
करिार.पासुलच्या लेबलासारखा मी कशाला त मच्या हपहलयनवर नसते हहसके खायला? चला म्हिता 
तर चला-नाहीतर आहे कोि मला? 
 

(सवु जातात) 
 

— — — — 
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प्रवेश णिसरा 
 

[रस्ताच्या दोनही बाजूनी कावळे व सनातने अन क्रमे टाईम्स व 
ज्ञानप्रकाश पते्र तोंडासमोर धरून वाचीत येतात व 

एकमेकावंर कोलमडतात.] 
 

कावळे–व्हॉटीज हधस् नॉनसेन्स! 
 

सनािने–हधसीज नॉट नॉनसेन्स,हधसीज ज्ञानप्रकाश. 
 

कावळे–ओहो! कोि सनातने का? पाहहलात का त मच्या बायकोचा कसा पडला ज्ञानप्रकाश तो? 
 

सनािने–तोच पाहात येत होतो,तो या टातम्स ऑफ तक्ण्डयाची टक्कर झाली.काय म्हितो त मचा 
टातम्स? 
 

कावळे–हववके-क्रान्तीचा,हा पहा,र्ळ्यात र्ळा घातलेला फोटो.“वृक्षवले या दोहीची छान शोिते 
। जोडी छान शोिते,”ही आण्िा हकलोस्कराचंी वािी आज खरी ठरली.काय छान पोझ घेतली आहे 
दोघानंी! क्रान्तीचा हा ठसकेदार म रका,हववकेाला कवटाळण्यात चवळीच्या शेंरे्सारखी घेतलेली ही 
लवहचक म रड,आहि त्याच्या डोळ्याला डोळा हिडवण्यातली स्वीट ॲण्ड चाहमंर् चमक! वाहवा! 
सनातने,डोळे िरून आपल्या बायकोचं दशनु घ्या.सर्ळे पूवुज र्तीला जातील! 
 

सनािने–आमचा एकहह पूवुज नरकात रे्लेला नाही. 
 

कावळे–त्याचंी तशी पतं्र आलीत की काय? का वषशु्राद्धाच्या खादीच्या वळेी तसा त्यानी त म्हाला 
कानमंत्र हदला? 
 

सनािने–अहो,सनातन्यासंाठी स्वर् ुखास हरझवु राखलेलाच असतो. 
 

कावळे–पथृ्वीवरचा नरकस द्धा त मचीच वतनी जहार्ीर की काय? तरीच-तरीच,ल!नाची बायको 
अश्शी द सऱ्याचा हात धरून,त मच्या नाकावर हटच्चनू,टातम्समधे फडकते! धन्य आहे ब वा त मच्या िा!याची! 
 

सनािने–यात कसलं आलंय िा!य? ज्याचा िार् त्याला हमळाला.या ऋिान बंधाच्या र्ोष्टी,पािी 
आपली सपाटी हटकून ह डकिारच. 
 

कावळे–त म्हाला या प्रकाराबद्दल काहीच वाटंत नाही? 
 

सनािने–वाटून काय चाटायच ंआहे! हववाहाची हळद म्हिजे नवराबायकोच्या हमलाफाचा सरस 
नव्हे,हेच क्रान्तीनं हसद्ध करून दाखवलं.नवरा म्हिजे कोि? मानला तर देव,नाहीतर धोण्डा! 
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कावळे–अखेर,सनातने म्हिजे धोण्डा,आहि हववेक म्हिजे देव,हा क्रान्तीचा हसद्धान्त पटतो 
म्हिायचा त म्हाला! 
 

सनािने–न पटायला मी काय धोण्डा आहे वाटतं? चारं्ला धडधाकट चालताबोलता हजता मािूस 
आहे.मला माि सकी आहे. 
 

कावळे–हा मात्र नवीन शोध आहे खरा. 
 

सनािने–क्रान्तीला हववेक आवडला,यात मला वाईट वाटण्याच ंकारि काय? 
 

कावळे–अहो,ती त मची ल!नाची बायको ना? 
 

सनािने–असेल! ल!नाचे नवरेस द्धा जर बाराहह मास हवी तेथे श्राविी उरकतात,तर बायकाचं्या 
नावानंच एवढा फाल्र्ून करायच ंकारि काय? 
 

कावळे–अरे वा! क्रान्तीला म कलात,तरी त मच्या हवचारात बरीच क्राक्न्त झालेली हदसते. 
 

सनािने–त म्ही मला काय िोटमामा समजता? आहे,“वषे धरावा बावळा न् अन्तरी असाव्या नाना 
कळा”या समथु वातयान सारच हा सनातने पावलं टाकीत असतो.आडनावाचा मी सनातन्या असलो तरी–
मेहरबान–मी कडवा स धारक आहे,कडवा स धारक.हदसायला मी जरी म रमाचा हठसूळ हडखळा 
असलो,तरी अन्तयामी-हनपािकराच्या लाखी दरवाज्याच्या काळ्या फत्तराचा हचरा आहे.मी काळ्या 
फत्तराचा हचरा. 
 

कावळे–लोक त म्हाला पाषािहृदयी म्हितात ते काही खोटं नाही. 
 

सनािने–क्रान्तीला हववेक नवरा पाहहजे होता,तर मला हतनं तसं स्पष्ट कळवलं असतं,तर मी 
स्वतः जाऊन हतच ंकन्यादान केलं असतं.हतच्या बापाचीस द्धा पवा ठेवली नसती.ततकी धमक नसेल,त्याने 
स धारक म्हिून हमरव ूनये.न सते हॅट बटू सूट घातले म्हिजे स धारक होत नसतो. 
 

कावळे–बायकोचे कन्यादान करिाऱ्या स धारकाला साष्टारं् नमस्कारच घातला असता,पि 
पाटलोिीप ढे नातलाज आहे.अहो शहािे,त म्ही धडधडीत हजवन्त असता,त मची ल!नाची बायको द सऱ्याशी 
पत्नीच्या नात्याने राहाते– 
 

सनािने–मर् काय,हतचा प नर्भववाह कायदेशीर ठरवण्यासाठी मी जीव देऊ,का नाटकातल्या 
पात्रासारखा कंसात स रू? हतला सोड-हचठी देईन,तर तशी सवलत नाही,प्रघात नाही,कायदा 
नाही.कायदा असता तर त्याचा फायदा मी खास घेतला असता.मेल्या दादल्याच्या हजत्या बायकोला 
कायद्याने पाटाची सवलत हदलेली आहे.पि हजत्या मदाच्या हजत्या बायकोने तीच धडाडी दाखहवली,तर 
त्या वीरारं्नेचं अहिनन्दन करायचं,का हतच्या नवऱ्याला “मरा हो,मरा हो”असा आग्रह करायचा? कायदे-
पक्ण्डताला तरी हे शोित नाही.घटस्फोटाचा कायदा पास करा,आमच्यासारख्या अडचिीत सापडलेल्या 
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महात्म्याचंी तेवढीच स टका होईल.पि बाप िीक मार्ू देईना,न् आई जेऊ घालीना,या प्रकारचा हवहधहनषेध 
मी हकवा माझ्या बायकोने का म्हिून बाळर्ावा? 
 

कावळे–उघडाउघड द सऱ्याचा हात धरून रे्ली,तरी अझनू “बायको बायको”काय करता हो! 
 

सनािने–मर् काय हतला “आई”म्हिू,का “ताई”समजून िाऊबीज करू? जोवर आमचा हववाह 
रद्द होण्याची सवलतच नाही,तोवर हतला मी “बायको”म्हिू नको,तर काय “रखेली”समजू? मोठी 
पचंाईतच झाली! 
 

कावळे–द सऱ्याची रखेली स्वताची बायको मानण्यात काय शहािपिा? 
 

सनािने–शहािपिा म्हिा,नाहीतर र्ाढवपिा म्हिा.त्याचे पाप सरकारी कायद्याच्या आहि 
कौक्न्सलर लोकाचं्या डोतयावर फोडून मी हतला बायकोच म्हििार. 
 

कावळे–हवधीहशवाय पाट लाविाऱ्या हजत्या बायकोच्या हजत्या नवऱ्याचे मी हॅट काढून अहिनंदन 
करतो.—पि आता ंप ढे संसाराची वाट काय? कालपयंत “आज येईल,उद्या येईल”या आशवेर बायकोची 
वाट पाहहलीत.खानावळीच्या आमटीवर जर्लात.द सऱ्या सोयहरकीचा मार् ुमारे्च बदं झाला.मर्? आता ं
रामदासाच्या हजण्याने जर्ून,मनाचे श्लोक र् िर् ित सरिावर स्वारी करिार की काय? 
 

सनािने–त म्ही मला तम्बोऱ्याचा िोपळा समजता काहो! केक्म्ब्रज एमे आहे मी,केक्म्ब्रज एमे.मी 
प रुष आहे,प रुष! प रुषाचंा माथा केव्हाहह मोकळाच! 
 

कावळे–पि त मच्या घाटमाथ्यावर माळरानात शणे्डीच्या प्रश्नहचन्हाची दाण्डी उिी आहे ना! 
 

सनािने–हतचा नाही मला आता हवहवहनषेध!बायकोला जर हववाहहवधीचा हवहधहनषेध नाही,तर मी 
तरी तो कशाला उराशी बाळर्ू? छू मन्तर,चले जाव.ल!नाची बायको हनसटली,तरी लव्हाळ्याच्या 
जाळ्यात हव्या हतततया मासोळ्या पकडायची अक्कल अस्माहदकाला आहे बरं! सनातने म्हिजे िोटमामा 
नव्हे! मनात आिायचा अवकाश,माझ्या वाड्ाला र्ायकैवारी र्ोकूळ करीन र्ोकूळ! 
 

कावळे–अरे वा! अकलेची ही नवीन कमायी तारीफ करण्यासारखी आहे ब वा. 
 

सनािने–ल!नाहशवाय त मचा रहतहवलास बरं्ला जर सवाष्ट्िींच्या रोषनाईने दररोज चमकतो,तर 
या सनातन्याच्या वाड्ात र्ोक ळकाल्याची हंडी फ टिार नाही? 
 

कावळे–अरे,आम्हाला घ्या की त मच्या कटात.त मच्या र्ोक ळात आपि होतो ब वा एक यादव.–
काय,क ठे मारलात तीर? 
 

सनािने–त म्हाला सारं्ा न् र्ाविर करा,एतका र्ाढव मी नव्हे,सावजाहशवाय हतरंदाजी,आहि 
व्हेकन्सीहशवाय अजी,असली र्धडेहर्री माझ्याजवळ नाही.आधी नेम धरिार नाही,पि धरून तीर मारला 
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की काम फते्त.रे्ला—बाि स टला–चोवीस तासात र्ोठ्यात र्ाई हजर.क्रातंी रे्ली तर रे्ली,पि शातंी 
नाही ना मेली? योर्ः कमुस  कौशलम्! हरर्र दाबला की ब लेट-शॉट! [जातो.] 
 

कावळे–ब लेट शॉट! या चोराने मलाच शॉट केला! सनातने शातंीला आपल्या जाळ्यात 
पकडिार? माझ्या जाळ्याच्या दोऱ्या तततया क जतया झाल्या? शाहंत कावळ्याशी बेमान? का मी हतच्याशी 
बेमान? मी बेमान म्हिून ती बेमान? का ती म ळचीच बेमान? बेमान,बेमान– सारी द हनया बेमान. 
 

(ब्रीफाचें प डके घेऊन बावळे येतो.) 
 

कावळे–बावळे,त म्ही पि बेमान,–नव्हे,अर्दी बावळे आहात. 
 

बावळे–साहेब,लाख वेळा त म्ही मला बावळे म्हिा.पि बेमान म्हिाल तर हब्रफाचें हे प डकं तथं 
रस्त्यावर फेकून होईन चालता. 
 

कावळे–बावळे बावळे,अहो त म्ही प रुष ना? प रुष कहध बेमान असतात वाटतं? बायका बेमान 
असतात. 
 

बावळे–त्या म्हितात,प रुष बेमान असतात. 
 

कावळे–प रुषाना बेमानीचा हवहधहनषेध नसतो,हे बायकाना सारं्ून समजिार नाही.कारि त्या 
बेमान असतात.त म्ही बेमान कसे असिार? नॉट ॲटॉल.बावळे,अलीकडे त मच ं डोकं फार हफरंू 
लार्लंय्.अथापेक्षा ंनेहमीं र्ाभ्यालाच हात घालीत जा. 
 

बावळे–र्ाभ्यातमाझं डोकंच घ सत नाही. 
 

कावळे–नाही? नाहीतर लवकर ल!नाचा बार द्या उडवनू.त्याहशवाय डोकं ताळ्यावर येिार नाही. 
 

बावळे–डोकी असलेले लोक ल!नाच्या फन्दातच पडत नाहीत.आपल्यासारख्या थोरामोठ्याचं्या 
वाड्ात मोर्लाई जनानखाना उफललेला हदसत असता.ल!नाच्या फन्दात पडून,मेह िप ऱ्याचा उत्पादक 
म्हिून कशाला होऊ मी लोकमान्य? भ्रान्तीने हदव ेलावले,क्रान्तीने काकडे पेटवले– 
 

कावळे–अन् शान्तीने,शान्तीने? हतने काय केलं? 
 

बावळे–हतचा टेम्िा त म्हीच िडकवला. 
 

कावळे–बावळे,शान्तीबद्दल त मचा काय अहिप्राय आहे? 
 

बावळे–घोडीची चाल स्वाराला ठावी,ततरानी ती काय सारं्ावी? हव्या त्या र्ोष्टीवर डोळे हमटून 
अहिप्राय द्यायला,मी काय वतुमानपत्राचा एडीटर आहे,देशितत आहे,की र्ावर् ण्ड आहे? 
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कावळे–पि शान्तीची एकन्दर चाल कशी आहे? 
 

बावळे–कहध कधी ढेकिासारखी त रत र चालते.मधून मधून हत्तीसारखी ड लतड लत चालते,तर 
कहधकधीं ब जऱ्या घोडीसारखी िरधाव पळते. 
 

कावळे–बावळे,त म्हाला हतच्या बदचालीचा काही संशय येतो का? 
 

बावळे–ही बदचालीची िानर्ड माझ्यापेक्षा एखाद्या डॉतटरला लवकर उमरे्ल. 
 

कावळे–बरं,मी शान्तीशी प नर्भववाह करावा,का करू नये? स्पष्ट मत द्या. 
 

बावळे–जोवर “र् ड्ज ऑन ॲपू्रव्हल”हमळतात,तोवर खरेदीची यातायात कशाला? नाटकाचा 
फ कट पास हातात असल्यावर,हतकीटला पैसे कशाला खचावे? बघवेल हततके नाटक बघावे,नाहीतर 
उठून जावे.आला वारा,रे्ला वारा,कोि क िाचा सोयरा! आधी हवधीला मान वाकवनू,मर् त्याचा हनषेध 
करीत बसण्यापेक्षा कशाचाच हवहधहनषेध बाळर्ला नाही,म्हिजे ठीक. 
 

कावळे–असं म्हिता? असं म्हिता? All Right?[जातो.] 
 

बावळे–Good Night! [जातो.] 
 

— — — — 
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प्रवेश चवथा 
 

[सावुजहनक बारे्तला एक लतामण्डप.त्यात दोन पाठमोऱ्या ख च्या िरैव व सनातने येतात.] 
 

भैरव–हाच तो तेरा नंबरचा बॉवर.करेतट.आता छातीत चारं्ला िरपूर धीराचा वारा िरा.शातंीला 
असं वाटलं पाहहजे,का ही छाती,का हमच् लीन् टायर.नाहीतर कराल ऐन रंर्ात पकं् चर,आहि ततका 
ज ळवलेला घाट,व्हायचा फडान् फाट! 
 

सनािने–अरे,आस्स रंर्वतो कोटींग् की तू पि म्हिशील.देखते रहेना! 
 

भैरव–घोडमदैान लाबं नाही.कोटींर् करताना सर्ळी हवलायती अक्कल आज खची घाला,आहि 
शान्तीला पे्रमाच्या जाळ्यात अडकवनू हडरेतट होमवडु बाऊण्ड करा.सनातने,हसहर्ड घेण्याततकेच हे 
काम कठीि आहे. 
 

सनािने–हसहर्ड घेताना हशवाजीनं न् तानाजीनं केलेल्या सर्ळ्या घोडच का माझ्या डोतयात 
आहेत. 
 

भैरव–त्याच आता तथं करिार की काय? सनातने बी केअरफ ल.त्यावळेी हसह रे्ला,पि र्ड 
आला.आजच्या र्डाला र्डकऱ्याचंा तोटा नाही,पि या ग्रामहसहाला मात्र र्ावात तोण्ड काढायला एक 
बोळ स द्धा उरिार नाही. 
 

सनािने–िरैव,अरे हा सनातने म्हिजे तू काय थट्टा समजतोस? हव्या त्या बोळात सिा िरवनू 
हव्या त्या व्यततींची न् हवषयाची सोईस्कर थट्टा करिारा,वाचाळप रीचा मी धट्ट थटे्टश्वर! माझी थट्टा होईल 
कशी न् करिार तरी कोि? 
 

भैरव–खरं आहे,खरं आहे.सावुजहनक थटे्टच्या पात्राची थट्टा कोि शहािा करील! बरं,मी जाऊन 
बसतो हतकडं त्या प ष्ट्करिीत.र्ड काबीज केलात की मला तीन वेळा हाका मारा.वन् टू थ्री–वकट लेण्ड 
म ण्ड! नाहीत,हसहर्ड घेतल्याची खूि म्हिून शलेारमामानी र्डावर होळी पेटवली,तशी द्याल या बारे्ला 
आर् लावनू,न् फायर हब्ररे्डला लावाल शखं वाजवायला. 
 

सनािने–पि शाक्न्त अझनू बॉवरमध्ये आलेली हदसत नाही ती? बॉवरचा नंबर च कला,का हतला 
पत्रच हमळाले नाही? 
 

भैरव–पत्र न हमळायला काय झालं? पोस्टात टाकलं होतं थोडंच! मी स्वतः त्या त मच्या त्या 
हहला-हहला म्हिजे हतला-हतला म्हिजे हहलाच हदलं ना.पसुनल हडहलवरी-प्रत्यक्ष स टका-
केली.येईल.पि वाजले हकती? (सनातने हखशातून घड्ाळ काढायला जातो,तो साखळीला लटकलेले 
क लूप हातात येते) 
 

सनािने–आँ हे क लूप! 
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भैरव–आँ! कॅहपटल “ओ”सारखे तोंड काय वासता? शतेखान्याला घड्ाळ अडकवनू,हखशात 
क लूप घेऊन आलात? स्वराज्याला अर्दी लायक आहात ब वा? ठेवा-ठेवा ही स्वदेशी अक्कल हखशात.अहो 
राव,शान्तीच्या पे्रमाचा र्ड हजकायला आलात,तर तेवढी तरी अक्कल आहेना डोतयात? का िलतंच क िाचं 
तरी डोकं धडावर घेऊन आलात? [डोळ्यावर मास्क घातलेली क्राक्न्त मनर्ट-घड्ाळाकडे 
पहात,मार्ल्या बाजूने येऊन बॉवरमधल्या एका ख चीवर प स्तक वाचीत बसते.] 
 

भैरव–हा घ्या हजवतं एव्हीडन्स ॲतटच आला.पोचलंना पत्र? मी घेतो आता रजा.आता शजेारी 
जाऊन बसा न् करा स रवात लव्हाळ्याच्या तेलर्ाळिीला!– हवश् य ूर् ड प्लक् हमस्टर क लपे.(जातो.) 
 

सनािने–(स्व॰) हा तर रे्ला,न् माझी छाती तर कटोल डबऱ्यासारखी धडधडू लार्ली.– 
छे,आता धीर सोडून काय होिार! र्ाईसारखी एक बाई मला हजकता आली नाही,तर आम्हाला स्वराज्य 
कसे हमळिार? नो नो.या वेळी आत्महत्येसारखी धडाडी दाखवली पाहहजे.मेलो तरी हरकत नाही,शातंीनं 
माझ्या मढ्ाशी ल!न लावलं पाहहजे.हसह रे्ला तरी र्ड आलाच पाहहजे.(बावरच्या हरकाम्या ख चीवर 
जाऊन बसतो.) आता स रवात कशी करायची? आधी स स्कारे सोडायचे,का िोकाडा पसरायचा?–छे 
छे.िर्वतं र्ायनाने प्रसन्न होतो.या िर्वतीला माझ्या र्ायन्तानेच आळवली पाहहजे.–तं!लीश पोएरी 
म्हिू–का संर्ीत िावर्ीताची देऊ एक तनारी हिरकावनू! पि मला र्ाता येत नाही.अडचिच 
आली.यापूवी मी एखाद्या र्ायनवादन शाळेत रे्लो असतो तर!–हो,पि िावर्ीताना र्वयाचे नरडे 
कशाला? नरड्ाच ं हधरडं झालेले बेरडच काव्यर्ायनाचे मदैानी जलश ेनाही का पार पाडीत? आऽऽऽ! 
ठीक आहे.नरडे माझे आहे,र्ीत माझे आहे,अन् र्ािाराहह मीच आहे.बस्स पंडतजी,छोड देव हलहरक 
पोएरीकी एक बेताल लाविी! (उ.) 
 

Sing bird sing a song to me, 
There is one who cards for thee. 

 
(स्व॰) नो हरस्पॉन्स? बटॅरी थंड पडली की काय? क छ पवा नही.और एक छोड देव.(उ.) 

 
Youth’s the season made for joys, 
Love is then our duty, 
She alone who that employs, 
Well deserves her beauty. 
Let’s be gay, 
While we may, 
Beauty’s a flower,despised in decay! 

 
(स्वर्त) टेहलग्राफ ऑहफस बन्द झालं की काय?–ओ! व्हाट अ फूल ॲमाय् ! एका मऱ्हाठी 

स न्दरीला तंग्रजी काव्याने मी कसा प्रसन्न करू शकिार? मऱ्हाठी िावनेचा न् िाषेचा केवढा हा अपमान! 
मऱ्हाठी य हनव्हर्भसटी प्रसूहतवदेनात अशा वळेी तंगे्रजीचा मेघनाद कशाला? मऱ्हाठी.मऱ्हाठी-बस् मऱ्हाठी! 
आहि ते स द्धा शाक न्तली मऱ्हाठी.(उघड)– 
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मना िळमळशी । 
उणगच का असा हळहळशी । 
प्रथम फसलेशी॥मनाऽऽ ॥ 

 
क्राब्न्ि– 

 
लिा मण्डपा सुख सेवाया । 
येइन अशी िुर्पाशी ॥मना  ॥ 

 
सनािने–(स्वर्त) रेहडओने सेण्टर कॅच् केला.आता,हमस्टर सनातने,रेडी हो! (उ.) 

शान्ता,माझ्या हनमंत्रिाला मान हदलास,िावर्ीताला िावर्ीताचा जबाब हदलास,मऱ्हाठीचा मान 
राखलास,मी हजतेपिीच मोक्ष पाहहला.शान्ते,कस बोलू? काय बोलू,हकती बोलू,क ठे बोलू,केवढं 
बोलू,कोिाशी बोलू? का कक्काची बाराखडीच बोलू? शान्ते,माझ्या हृदयाचे पापड,मनाच्या हनखाऱ्यावर 
िाजीत,संसाराच्या िडकत्या िट्टीवर मी बसलो आहे. 
 

क्राब्न्ि–लोकहनन्देच्या पोळपाटावर,टीकेच्या क क्त्सत लाटण्यानी,माझ्या हजवाच्या किकाच्या 
पोळ्या लाटल्या जात आहेत. 
 

सनािने–त्या पोळ्याचं्या पदरात,उकडून हशजलेल्या माझ्या पे्रमाचे प रि िरून, त झ्या माझ्या 
संयोर्ाच्या प रिपोळ्याचंी मेजवानी साऱ्या वाचाळप रीला द्यायला मी तयार आहे. 
 

क्राब्न्ि–ही प रिपोळ्याचंी मेजवानी थाटण्यापूवी त म्ही आपल्या ल!नाच्या बायकोच्या जीहवताची 
पातळ िाजी का केलीत,हे मी हवचारलं तर रार् नाही ना येिार? 
 

सनािने–रार्? आहि मला? सनातन्याला? तंपॉहसबल.केक्म्ब्रज एमे मी.रार् येता तर त्या 
र्ाविवानीच ंहजवन्तपिीच माझ्या श्राद्धाचे वडे घाररे् त्या पाजी हववेकाला चारताक्षिीच,मी हतच्या नरडीचा 
घोट नसता का घेतला! शान्ते,मी रार्ी नव्हे,अन रार्ी आहे.मी बेळर्ावी त पासारखा साक्त्वक न् 
बदामर्रासारखा पौष्टीक आहे.माझ्या पे्रमाच्या फ लत्या र् लाबाच्या पाकळ्यात.त झ्या प नर्भववाहाची काल्पी 
खडीसाखर हमसळून,त्याचा र् लकन्द बनला,की मला क्रान्तीच्या अळिी पातळ िाजीची म ळी आठविच 
येिार नाही. 
 

क्राब्न्ि–क्रान्तीसारख्या हवद षी पत्नीचा त्यार् करायला जर त म्ही हवहधहनषेध बाळर्ला नाही,तर 
या शान्तीनं तरी कोित्या हवश्वासानं त म्हाला आपल्या हदलाच ं दान करावं,हा क्रान्तीचा पॉतण्ट हवचार 
करण्यासारखा नाही का? 
 

सनािने–असा पॉतण्टला पॉतण्ट ख शाल हिडवा.सडेतोड ख लासा करतो.य तलीडचा पहहला 
हसद्धाना हाच,की A point has position,but no magnitude.क्रान्तीच्या पॉतण्टला हकतीही पोझीशन 
असली,तरी मकॅ्!नट्यूड असिेच शतय नाही.नव्हतेच म ळी.पहहल्यापासूनच ती चवण्ढाळ-चवचाल-
बदचाल.आता तर हतने धडधडीत द सऱ्याचा हात धरला.यात कसला आलाय पॉतण्ट,पोझीशन न् 
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मकॅ्!नट्यूड! क्रान्ती म्हिजे आडदाण्ड धसळा-म सळी स रंर्ाची बत्ती.हठिर्ी लार्ताच साऱ्या संसाराचा 
उन्हाळा करून,नवऱ्याच्या डोळ्यातून पावसाळा काढायची.माझ्यासारख्या िेण्ड्ाच्या िाजीला करडई 
तेलाची ही कडकडीत फोडिी परवडलीच नसती.माझ्यासारखा कोि सच्चा स धारक,क्रान्तीचा ध्यास धरून 
शान्तीला म कण्याचा मूखुपिा करील? आय् वॉण्ट शाक्न्त-आय् वॉण्ट य!ू 
 

क्राब्न्ि–चवण्ढाल,चवचाल,बदचाल,र्ाविवानी,ही त म्ही क्रान्तीला हदलेली हवशषेिे,हतला 
कळली तर? 
 

सनािने–कळली तर कळली.कळलीच पाहहजेत.आहि कळलीच तर,तर ती काय माझं करिार? 
मी प रुष आहे.समाज हेच बोलिार न्.सरकारी कायदा स द्धा मलाच उचलून धरिार.ती सटिी माझं काय 
करिार? 
 

क्राब्न्ि–हातात खेटर घेऊन,चवताळलेल्या वाहघिीसारखी धावत आली तर? 
 

सनािने–हबनशतु माफी मार्ून मोकळा होईन.माफी न मार्ायला.मी काय कजाने बेजार झालेला 
पोटाळ देशितत आहे,का वहकली डॉतटरची पॅ्रक्तटस वाढवण्यासाठी हंर्ामी सत्याग्रहाच ंनाटक करिारा 
सभ्य र्ावर् ण्ड आहे! मदाने माफी मार्ावी न् नामदाने हट्टवाद करावा.असला नादान हा सनातन्या 
नाही.क्रान्तीला माझ्यावर चवताळायच ंआता काय कारि? घार्र िरल्यावर पािवठ्यावर,आहि जेवि 
झाल्यावर ओटीवर थाम्बण्याची जरूर काय? हतने हववकेाला पत्करून आपल्या हजण्याचा मार् ु मोकळा 
केला.पि आता शान्ते,तू जर आपल्या पे्रमाच्या हदव्य िोपळ्याचा आधार मला देशील,तरच मी हा िवसार्र 
सफाईत सरळी मारून तरून जाईन;आहि सनातने घराण्याच्या वशंवलेाने साऱ्या महाराष्ट्राला हहरव्यार्ार 
सोवळ्या क म्पिाचा वढेा घालून ठेवीन. 
 

क्राब्न्ि–त मच्या घराण्याची थोरवी,काळजाची कालवाकालव,हवद्वतेची श्रीमन्ती न् हवचाराचे वैिव 
ऐकून,दर्ड धोण्डे स द्धा म के बनतील.मर् मी म की झाले तर नवल कसले? 
 

सनािने–म की झालीस? तू म की झालीस? शाक्न्त म की झाली? 
 

क्राब्न्ि–अर्दी म की झाले.बोलायला तोण्ड असलं तरी शब्दच नाहीत. 
 

सनािने–आहि मला शब्द असले तरी तोण्डच नाही.तू म की मी म का.म का आहि म की एकत्र 
आल्यावर,दादोबाचं्या हनयमाप्रमािे ब क्का ब क्की ब के्क,तसे म का म की,आहि पाठोपाठ म के उसळलेच 
पाहहजेत–शाक्न्त,तू म की बनून,मला म का केलास,आता ती डोळ्यावरची हवलायती अन्धारी काढून,त झ्या 
श द्ध स्वदेशी पे्रमाच्या चकारीत चकरा मारिाऱ्या या चकोराला,म खचन्द्राचे दशनु देऊन धन्य कर. 
 

क्राब्न्ि–सनातन्याना शाक्न्त हमळताहेसे पाहून,क्रान्तीला सवहत मत्सर तर नाही ना वाटिार? 
समजा,तततयात ती तथं आली तर? 
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सनािने–आली तर? आली तर मी त झ्या पाठीशी लपून बसेन.आहे काय त्यात? बायकाचं्या 
पाठीशी दडून आमच्या पूवुजानंी हजारो राज धमुकारिे लढवली आहेत.हा लढवय्या क्रान्तीला हििार? 
क्राक्न्त खवळली तरी हा सनातन्या शान्तीची पाठ सोडिार नाही.तू माझ्याशी पाट लावलास की मी त झी 
पाठ धरलीच! 
 

(आत:– प रािे.– लाव क ं कू-लाव पाट.) 
 

सनािने–ऐक ऐक.आकाशातल्या देव र्न्धवाचे हे कोरस ऐक.(प न्हा आरोळी) आऽहा! शाक्न्त-
शाक्न्त त ला माझ्याशी र्न्धवु लावलाच पाहहजे.–(प न्हा आरोळी) आता आले मला अवसान–आता आले 
मला अवसान! (हतच्या जवळ जातो.) तू म की–मी म का– 
 

(वडेा प रािे प्रवशे करतो.) 
 

पुरािे– 
 

ही मुकी ि  मुका । कसा घेणशल णहचा मुका । 
हा बघ आला िुझा काका । लाव कंुक  लाव पाट ॥ 

 
सनािने–अरे बापरे,हा प्लेर् तथ कशाला आला! 

 
पुरािे–त ला घोड्ाची लस टोचायला! कायरे ए लव्हाळ्या,माझ्या पोरीशी पाट लावतोस ना? मर् 

लाव–लाव,चल लाव क ं कू–लाव पाट–अहि ए म्हशी,कसली र् ती घोड्ाची अंधारी चढवलेस 
डोळ्यावर? 
 

डोळे णमटुन लावशील पाट । 
सडक न काढीन िुझी पाठ । 
दाणवन िुला घरणच खाट । लाव कंुक   ॥ 

 
चल,सोड ती अंधारी (मास्क काढून टाकतो.) 

 
सनािने–अरे बापरे,ही तर क-क-क्रातंीऽऽ! 

 
पुरािे– 

 
िुला हवी लेका शांिी । 
िुला कारे नको क्रांिी 
आिा गेली िुझी भ्रांिी । 
हां! काढ  नको वांिी । चल लाव  ॥ 

 



 

अनुक्रमणिका 

सनािने–िरैव–िरैव–िरैवाऽऽ! अरे धाव.वन् ट  थ्री-वकट लेण्ड म ण्डा! धाव. 
 

क्रांिी–का? आता कशाला धावा धावा.मी चवचाल–चवण्ढाळ–बदचाल–र्ाविवानी! आहि तू 
कोि? 
 

पुरािे–लाव क ं कू,लाव पाट! 
 

सनािने–बये महालक्ष्मी,मी त झा रेडा आहे.त झ्या पाया पडतो.हा हजता जीव हजवतं 
राहू.दे.िरैव,धाव.(िरैव र्डबडीने येतो.) 
 

भैरव–कायहो,र्ड आला का हसह रे्ला! 
 

सनािने–िरैवा धाव,हसह आला न् र्ड रे्ला? 
 

भैरव–कोटींर् केलंत का नीट? अरे बापरे,ही तर क्राहंत! सनातने,घूस समजून घोरपड 
धरलीत.पळा आता. 
 

सनािने–पळायला ताकद नाही.कोटींर् बस् झाले आता.काटींर् करून मला घरी ने बाबा.मेलो 
तरी प न्हा लव्हाळ्याच्या फन्दात पडिार नाही. 
 

भैरव–आता या अकलेचा उपयोर् काय! हवलायती लव्हाळे स्वदेशी हवलेा मानविार नाही. 
 

पुरािे–चोरा,क्रान्तीची हनन्दा करिाऱ्या सनातन्याला मसिातच शाक्न्त हमळेल बर! अजून असेल 
छाती,तर लाव क ं कंू लाव पाट. 
 

भैरव–सनातने,पळा पळा. 
 

(पडदा पडतो) 
 

अंक दुसरा समाप्ि. 
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अंक णिसरा 
 

[पक्ब्लक पाकु.बावळे घाईघाईने येतो व जातो.पाठोपाठ 
शाक्न्त त्याला हाका मारीत येते.तो परततो.] 

 
शाब्न्ि–बावळे-अहो बावळे,जरा थाबंाल का! 

 
बावळे–मी थाबंलो,तरी जर्ाच्या िानर्डी थोड्ाच थाबंिार आहेत? त्याचंी मोटार-दौड चालूच 

आहे.जर्ाच्या िानर्डीवर आमच पोट.थाबंनू कसं िार्िार आमचं,शाक्न्तबाई. 
 

शाब्न्ि–अलीकडं याचंा पत्ता काय? 
 

बावळे–याचंा? सवुनामावरून हलर्ाचा अन्दाज लार्तो,पि नामाचा पत्ता कसा लार्िार? मार्चा 
प ढचा संदि ुहस्तर्त झाल्याहशवाय काय सारं्ू? याचंा? याचंा म्हिजे कोिाचा? 
 

शाब्न्ि–याचंा म्हिजे साहेबाचंा हो. 
 

बावळे–साहेबाचंा? साहेबाचंी दाद मडमेला,न् मडमेची ब्याद साहेबाना. 
 

शाब्न्ि–बावळे,त म्हाला माझ्या अवस्थेची काही कल्पना आहे का? 
 

बावळे–आहे म्हटली तर आहे,आहि नाही म्हटली तर नाही.त म्ही स्त्री,आहि मी प रुष.त म्ही 
मेम् साब,मी एक पोटाथी कारकून.कशी असिार मला त मची कल्पना! 
 

शाब्न्ि–बावळे,त मच ंआडनाव जरी बावळे असलं,तरी त म्ही म द्दाम वडे पाघंरीत आहात. 
 

बावळे–तसं केल्याहशवाय माझी कारक नी कशी हटकिार शान्ताबाई.कारक नी ही माझी आई,न् 
तीच माझी बाई.आईसारखी ती पोटाला घालते,न् बायकोसारखी पाहठबा देते.साहेबासारख्या र्रम 
हखशाच्या न् वकीली पेशाच्या लोकानी आईला लाथा मारल्या,आहि र्ाईसारख्या अनेक बाया नादी लावनू 
ह सकून हदल्या,तर तीच बेमानी कारक नीशी करून माझ कसं िार्िार? 
 

शाब्न्ि–रे्ले दोन महहन्यात साहेबाचंी मला िेटच नाही.वळेा आलटून पालटून हदसात् नं तीनचार 
वळेा मी बरं्ल्यावर जाते.जेव्हा बघाव ंतेव्हा आऊट! 
 

बावळे–अलीकडं व्हेकन्सीचा प्रॉब्लेम फार सीहरयस झाला आहे,शान्ताबाई.किसाळलेल्या 
शतेावरच कावळ्याचंी र्दी.पि आमच्या साहेबाचंा खातयाच न्यारा! कोऱ्या करकरीत 
मळ्यावर,हजव्हाळ्याची मोट लावनू,पेरिी लाविीची दर्दर् हवी तशी करतील.पॅ्रक्तटसची पवा करिार 
नाहीत.पि एकदा का ताठीला किस बाजलं,की मर् प ढच्या िानर्डीला रामराम.च कून नाही मळ्याकडं 
हफरकायचे! सारे पीक कृष्ट्िापुिमस्त ! 
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शाब्न्ि–हेच का याच ंचहरत्र न् चाहरत्र्य! 
 

बावळे–फार उहशरा उमर्लं त म्हाला! बेटर लेट दॅन् नेव्हर. 
 

शाब्न्ि–पि असं वार्ण्याच ंयाना कारि काय? 
 

बावळे–देशितती! असले रसाळ हकवा तरसाल देशितत देशात नसते,तर अनाथ बालकाश्रमाचं्या 
सर्ळ्या तमारती ओसाड नसत्या का पडल्या? 
 

शाब्न्ि–बावळे,बावळे,मला आज त म्ही ब ळीबावळी केलीत.माझ्या नहशबाच्या हचत्रानं माझ्या 
डोळ्यात चरचरीत अंजन घातलंत! 
 

बावळे–शान्ताबाई,शॉटु लाँर् साईटवर चष्ट्मे हमळतात,डोळ्यातले मोहतहबन्द  शस्त्रहक्रयेहशवाय 
काढता येतात.पि तरुि तरुिींच्या डोळ्यावर येिारी हवलायती पे्रमाची ध ंदी,नव्या सृष्टीच्या बोजाचे ओझे 
तरुिीच्या पदरात पडेपयंत उतरत नाही.स रवातीला पे्रमाची वावडी हकतीहह उंच अन्तराळी उडाली,तरी 
अखेर त टलेला दोरा हबनधोक हिर्रीला येऊन हिडतो,आहि वावडी जाते झोके खात नहशबाच्या वाऱ्यावर! 
त का म्हिे उरे् रहावे,जे जे होईल ते ते पाहाव!े 
 

शाब्न्ि–कावळ्यानी मला फसवलं,माझा घात केला,हवश्वासघात केला. 
 

बावळे–वाईट वाटून घेऊ नका.त मच्या द ःखाच्या वाटेकरिी आळोआळी न् पेठोपेठी आहेत.ततर 
कावळे हपण्ड खाऊन मोकळे होतात,आमचे कावळे हपण्ड बनवनू मोकळे होतात. 
 

शाब्न्ि–माझ्यासारख्या हनष्ट्पाप िाबड्ा तरुिीला असं फसवायला,त्या मेल्याला लाज कशी 
वाटली नाही? 
 

बावळे–ज्याला देशिततीची खाज,त्याने कोळून प्यावी लाज. 
 

शाब्न्ि–देशितती हा धन्दाच झाला म्हिायचा? 
 

बावळे–देशिततीच्या ब रख्याखाली हव े ते धन्दे हबनधोक करता येतात,मनाचा लज्जेशी घटस्फोट 
झाल्याहशवाय,कोिाहह शहाण्याला देशितत फण्डर् ण्ड आहि प ढारी होताच येत नाही.–शान्ताबाई,त म्ही 
बीए आहात,हवद्वान् आहात,हवचारी आहात.प रुषाचं्या बरोबरीने,समाज–राज–कारिात हस्त्रया समान 
हक्काचं्या िार्ीदार बनल्या,तरी सेतस तम्पल्सच्या के्षत्रात प रुष तो प रुष,आहि बायका त्या बायकाच,या 
हवहधघटनेची कोण्डी फ टिार कशी? मी म्हितो की,हववाहहवहध हे एक नाटक मानले,तरी त्याच्या बधंनावर 
समाजाचा न् कायद्याचा धाक असल्याम ंळे,पहतपत्नीच्या पे्रमाच्या फलश्र तीला र्ंर्ापुि करण्याचा प्रसंर् 
तरुिीवर येत नाही. 
 

शाब्न्ि–खरंच,ल!नापूवीच माझा प नर्भववाह झाला असता– 



 

अनुक्रमणिका 

बावळे–तर लरे्ज चा हा बोजा,ॲट् ओनसु हरतस बरोबर घेऊन हफरण्याचा प्रसंर्च आला 
नसता.समाजाने आहि सरकारने मालकाचा कान पकडून हडहलव्हरी घ्यायला िार् पाडलं असतं,पि 
अन्तलेम्ड प्रॉपटीचा वाली कोि? संशहयत मालाच्या पासुलाचा पते्तदार स द्धा,“मी तो नव्हे”म्हिून कानावर 
हात ठेऊन नामाहनराळा होतो;आहि तथं तर काय? िलताच प्रसंर्. 
 

शाब्न्ि–बावळे,त्या मेल्या नराधमाच्या र्ोडर्ोड िाषेला ि रळण्यात,मी माझ्या हजवाचा उकीरडा 
केला हो. 
 

बावळे–शाहंतबाई,पे्रमाने वडेे बनलेले लोक ततराना वडेे समजतात.परस्पर हवश्वासावर 
पहतपत्नीच्या जोड्ा ठरविारा र्ंधवुहवहध सरास चालू होता,त्या काळीस द्धा द ष्ट्यंतासारख्या जबाबदार 
राजानं शक ं लतेचा हवश्वासघात करायला कमी केलं नाही.प रुषाचं्या बेमानीची असली शकेडो उदाहरिं 
पाहूनच,र्ंधवुहवधीला समाजाने र्चाडंी हदली असावी.आताहह त्याच हवधीचा हट्ट तरुिानी धरला,तरी 
त्याचं्या तमानाची तरुिीना र्रंॅटी काय? फ लाप्रमाि ं हकवा फ लपाखराप्रमाि ं पे्रमाचेहह रंर् 
बदलतात.त्यालाहह िरती-ओहटी असतेच,ओहटी लार्ली की तरुिीच्या दैवाची नौका बसलीच रूतून 
हचखलात! 
 

शाब्न्ि–हनष्ट्पाप तरुिींच्या पे्रमाशी प्रतारिा करिाऱ्या तरुिाचं्या नरड्ाला नाहर्िीप्रमाि ंडसलं 
पाहहजे. 
 

बावळे–तो आला त मचा डोमकावळा.आता त्याच्या नरड्ाला नाहर्िीसारख्या डसा,नाहीतर 
वाहघिीसारख्या ध सफ सा.हा सूयु न् हा जयद्रथ! यादव कृष्ट्िाचा र् डबाय.(जातो.) 
 

[कावळे र्ािें र्ात येतो,शातंीकडे लक्ष जाते,दचकतो,लरे्च न पाहहल्यासारखे करूनतडक 
जातो.शाहंत प्रथम हळू,नंतर मोठ्याने हाका मारीत राहते.] 
 

शांणि–ऐकलं का,ऐकलं का,ऐकलं काऽऽ साहेब–साहेब–हमस्टर कावळे,कम् हहअर प्लीज. 
 

कावळे–(प्र. क.) हू यू? 
 

शांणि–हू य?ू वा! चार्लं नाटक नटवायला हशकलात हो. 
 

कावळे–What do you want? I have no time. 
 

शाब्न्ि–व्हॉट डू आय वॉण्ट? आय वॉण्ट य.ू 
 

कावळे–बऱ्याच उलट्या काळजाच्या हदसता हो.त म्हालंा मी पाहहजे का? कशाला? 
 

शाब्न्ि–कशाला? केलेलं कमु हनस्तरायला.लाज वाटत नाही असला प्रश्न हवचारायला! शमेलेस! 
ब्रटू! 
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कावळे–शमेलेस? कोि? मी का तू? या सावुजहनक पाकुमध्ये,बेधकड एका जण्टलमनला हाक 
मारून I want you म्हिता? जनाची नाही पि मनाची काही लाज? Get you gone,you whore.(जाऊ 
लार्तो. शाक्न्त त्याला आडवते) 
 

शाब्न्ि–मी अशा नाटकानं फसिारी नव्हे बरं.त म्ही कोि? जण्टलमन! आहि मी कोि? व्होर! 
 

कावळे–Yes,Yes.You are a whore,a strumpet,बाजार बसवी. 
 

शाब्न्ि–शटप् य ूरास्कल्. 
 

कावळे–Rascal? 
 

शाब्न्ि–लाख वळेा या हतव्हाट्यावर ओरडून म्हिेन,त म्ही–कावळे-
रास्कल्,रोर्,रॉबर,थीफ,दर्लबाज,पाजी आहात.समाजात अनीहतचा शिेसडा माजविारे डोमकावळे 
आहात.करून सवरून प न्हा जसे काय त्या र्ावचेच नव्हेत.–ही शाक्न्त म्हिजे काय दाविीची र्ाय 
समजता? 
 

कावळे–मोकाट चरिीला सवकलेली तू ओढाळ लाथाळ र्ाय.त ला कोि शहािा दाविीची र्ाय 
समजेल? 
 

शाब्न्ि–ओढाळ म्हिा,लाथाळ म्हिा,पि मी र्ाय आहे आहि प नर्भववाहाच्या थापावर 
झ लवनू,अखेर हतचा हवश्वासघाताने र्ळा कापिारे त म्ही खाटीक आहात. 
 

कावळे–फार लवकर अक्कल आली ही त ला म्हिायची! स र्न्धानं दरवळिाऱ्या आहि मध र मधानं 
रसरसिाऱ्या प्रत्येक र् लजार फ लाचा आस्वाद घेिारा ि रं्ा,प्रत्येक फ लाशी हववाहपाटाचे थाट उरकीत 
बसला,तर त्याला सारी द हनया हबग् फूलच म्हिेल. 
 

शाब्न्ि–अहो,पि आता या सहा महहन्याच्या पासुलाचा धहन कोि? 
 

कावळे–लेबलावरचा नाव पत्ता त लाच छान वाचता येईल.ज्याचे लेबल असेल,त्याच्या बाधं नेऊन 
र्ळ्यात ते पासुल.मला काय हवचारतेस? 
 

शाब्न्ि–कोळश ेझाले त मच्या हजिेचे. 
 

कावळे–वहकलाला कोिाचेच शाप बाधत नसतात. 
 

शाब्न्ि–या शान्तीच्या ब्रीदाला असला नसता कलंक लावाल,तर या पायाशी जीि हासडून मी 
प्राि देईन. 
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कावळे–ज्यरूी करून त ला फ कून टाकीन.डॅम् रॉट! (हतला ढकलून हनघून जातो.शाक्न्त मूर्भछत 
पडते न पडते तोच क्राक्न्त येऊन हतला सावरते.) 
 

क्राब्न्ि–पाहहलीस-पाहहलीस,या स हशहक्षत पदवीधर प ढाऱ्याचंी मनं कशी सडकी क सकी आहेत 
ती! त झ्या सारख्या अनेक अल्लड र्ाईंची मान कापून,समाजात प्रहतष्ठेनं हमरविारे खाटीक,कसल्या 
रंर्ाढंर्ाचे असतात,ते पाहहलंस ना? 
 

शाब्न्ि–कोि ते? क्राक्न्त,क्राक्न्त,शान्तीच ं या समाजातलं हजिं आता कवडीमोल झालं! 
कावळ्यानंी शान्तीच ंतोण्ड काळं केलं! 
 

क्राब्न्ि–हॅव् करेज,शान्ते,हॅव करेज.चल ऊठ. 
 

शाब्न्ि र्री झाली अगणिका । 
णवसरि नाणह क्राब्न्ि णिला । 
कडकडाट कणर आत्मरार् झशि ॥धृ्र  ॥ 
शाब्न्ि क्राब्न्ि या णभन्न असणि का । 
णदसिी दोन पणर । एकर्ीव या ॥१ ॥ 

 
शाब्न्ि–पि आता माझं प ढच ंकतुव्य काय क्रान्ते? 

 
क्राब्न्ि–कतुव्य? ते जसं स्पष्ट न् उघड आहे,तसं ते हनष्ठूरहह आहे,तू कपाळी क ं कू लावलंस,एका 

शहाण्याच्या प नर्भववाहाच्या थापाना बळी पडलीस,अनाथ म्हिून उकीड्ावर झ र्ारली रे्लीस,तरी समाज 
त ला हवधवाच लेखिार.हवधवा म्हिूनच त झ्याकडं रोखरोखून पाहिार.िर रस्त्यात त झी बेलर्ाम टवाळी 
करिार,आहि अखेर त झा न् त झ्या उदरी येिाऱ्या हनष्ट्पाप हजवाचा मरेपयंत अखण्ड छळ करिार.अशा 
प्रसंर्ी र्िहुत्या करुन मातेने हजवतं राहण्याचीच सोय पाहहली पाहहजे. 
 

शाब्न्ि–काय! र्िहुत्या? 
 

क्राब्न्ि–यस्.अबॉशनु. 
 

शाब्न्ि–क्राक्न्त-क्राक्न्त,काय सारं्तेस तू? सारी द हनया माझ्याशी बेमान झाली,तरी मातृहृदयाच्या 
हतडकेला मी कशीर् बेमान होऊ? 
 

क्राब्न्ि–तू हकतीही साक्त्वक असलीस,तरी समाज त ला माि सकीनं थोडाच वार्विार आहे? 
 

शाब्न्ि–यापेक्षा मी आत्महत्या केलेली काय वाईट? 
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क्राब्न्ि–आत्महत्या करिारी तूच काही एकटी न् पहहली नव्हेस! समाजाच्या छळाला 
कण्टाळून,हकतीतरी अिाहर्नी रोज आत्महत्या करीत असतील.एकाद द सरी केस उघडकीला 
आली,म्हिजे वतुमानपत्रात त्याचा र्ाजावाजा होतो,– 
 

(हववके प्र. क.) 
 

णववेक–आहि तक्ण्डयन हपनल कोड ३॰९ हकवा ३१२ सेतशनखाली त्या अिार्नीला ियंकर हशक्षा 
होते. 
 

क्राब्न्ि–कायद्याची बाजू हे बहॅरस्टर नीट समजावनू सारं्तील. 
 

णववेक–शान्ताबाई,आत्महत्या करून का असला सावुजहनक महत्वाचा प्रश्न स टिार आहे? 
आजवर बेमान तरुिानंी फसवलेल्या,त झ्यासारख्या शकेडो अब्रदूार तरुिींनी आपल्या सोनेमोल जीवीताचा 
शवेट केला,म्हिून अन्यायी ३१२ कलमाची क िाला हकतीशी हतडीक आली? रौलट आतटाहवरुध्द काळी 
हनशािे फडकविाऱ्या हकतीशा देशिततानंा,कावळ्यासारख्या नराधमाचंा सन्ताप येतो,आहि त झ्यासारख्या 
फसलेल्या हनष्ट्पाप र्ाईचा कळवळा येतो? यायचाच नाही.सामाहजक दोषाकंडे डोळेझाक करून राजकीय 
समतेच्या डोम्बारी ढोलतया हपटण्यातच आमचा सारा प रुषाथु! वास्तवीक या अवस्थेला तू कारि नसून,तो 
रेचर डोमकावळाच जबाबदार.पि समाज हकवा सरकारी कायदा,त्याच्या पापाचंा हकवा हवश्वासघाताचा 
म ळींच हवचार करीत नाही. 
 

शाब्न्ि–आताहह आमचे कायदे-पक्ण्डत न् कौक्न्सलसु,या आहि असल्या अनेक 
सेतशनातं,माि सकीच्या तळमळीनं यो!य तो बदल करून घेतील,तर माझ्यासारख्या हजारो तरूिी त्याना ं
द व्वा देतील. 
 

णववेक–असल्या प्रयत्नाकडे हवद्वानाचें लक्ष्य आता लार्ले आहे.हहन्दू लॉ स धारण्यासाठी कायदे-
पक्ण्डताचंी एक कहमटी सध्या काम करीत आहे. 
 

क्राब्न्ि–या कमेट्या म्हिजे कंबतत्याच म्हटल्या तरी चालतील.सरिावरती रोर्ी जाई,नन्तर 
डॉतटर धावत येई.कायदा हकतीहह कडक असला,तरी बालहत्त्या न् र्िहुत्त्या थाम्बल्या आहेत का? म ळीच 
नाही.उलट,र् न् ाचा सूड म्हिून,आन्धळा न्याय,त्या अिार्ी माताचंीहह हत्त्या करून मोकळा होतो. 
 

शाब्न्ि–माता मारून,लोकसंख्या वाढवण्याची उमेद धरिारा कायदा,सान्दीला टाकण्यालायकच 
नव्हे का? ३१२ कलमाखाली हशके्षला रे्लेली एकहह बाई “आई”म्हिून समाजात वावरलेली हदसली आहे 
का क िाला? 
 

[आत–“उठा या काला,र्ाईला हिक्षा घाला”असा र्ीतध्वहन ऐकू येतो.] 
 

क्राब्न्ि–हे कोि? र्ोरक्षिवाले.हजवन्त तरण्या बाया मरिाच्या दारी उभ्या,आहि या 
कानफाट्याचंी सडतया रोडतया र्ायाचं्या उद्धाराची धडपड! 
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णववेक–लोकाचं्या िोळ्या िावनेवर मोकाट चरिाऱ्या वास देव,क डम डे जोशी,कडकलक्ष्मी वरै्रे 
पोळाचं्या जोडीने,या बेरोजर्ारी बैलासाठी,धन्द्याची ही छान सोय झाली. 
 

[जामाहनमा केलेला र्ोरक्षण्या र्ात प्र .क्र[. 
 

पद 
उठा या काला । गाईला णभक्षा घाला ॥धृ.॥ 
िुम् णच आम् ची सऽ ग् ळ्यांणच गाइ मािा । 
णिचे िुणम दुध् दणह िाक् िुप् खािा । 
णिला िुणम कसायाच्या हाणि कणश देिा । 
बैल मग णमळेल कुठुन हो शेिा । 
शेणि र्ािा,वास न् बसाल्,मग दािा । 
मिा गोमाऽिा । र्ग बुडेल हां हां महििा ॥१ ॥ 

 
–जय र्ोमाताकंी जय! ऐका हो ऐका.रामदास स्वामींचे औरस वशंज,स्वताच्या हजवासाठी र्ाईचे 

जीव वाचवण्याचा िीष्ट्मपिा करिारे पिपक्ण्डत,हत्रखण्ड-ठिाहित श्रीखण्डस्वामी,यानी या 
बाचाळप रीत,नस्तापेठेत,फ कट्याच्या बोळात,नकट्याचं्या हपछाडीला,घर नम्बर पूज्य येथे अनाथ र्ायाचं्या 
संरक्षिासाठी एक र्ोखाना काढला आहे. तेथे हव े त्याला हव े हततके शिेर्ोमूत्र मोफत हमळण्याची सोय 
केलेली आहे.परदेश-र्मन,अिक्ष्यिक्षि,श्रावण्या व श हद्धसमारंिासाठी आमचेच श द्ध पहवत्र व खास 
स्वदेशी शिेर्ोम त्र मार्िी येताच तारेने पाठवण्यात येते.या र्ोखान्याचे शिेर्ोमूत्र नेहमी ताजे व 
हबनिेसळीचे असल्याबद्दल सर्ळ्या वतुमानपत्रकाराचें अहिप्राय हमळालेले आहेत.अहिप्राय-प स्काची 
हकमत र्वताची एक र् ण्डी.कसायाच्या हाती न पडलेल्या हजारो र्ाया,स्वामी महाराजाचं्या 
कृपेने,लोकाचं्या घरोघर हजवन्त जर्ल्या आहेत.अशा र्ोखान्याला सवु लोकानी घरेदारे पोरेबाळे हवकून 
मदत करावी हो ऽऽ.(घंटी वाजवतो.) 
 

णववेक–अहो र्ोखानदार,तकडं या.[तो “जय र्ोमाताकी जय”म्हिून फण्डाचे डबरे प ढे करतो.] 
ते त मच ंडबरं असू द्या तसंच र्ळ्यात.मी असं हवचारतो,र्ाया प्रमािेच अडल्या नाडल्या बायाचंी,होते का 
सोय त मच्या या कारखान्यात? 
 

गोर –आमचा खाना र्ोखाना आहे,दवाखाना नव्हे. 
 

णववेक–त म्ही म्हिता की र्ोमाताचंा संहार झाला,तर शतेी ब डेल;आहि आपला देश शतेीप्रधान 
असल्याम ळे तो अखेर हिकेला लारे्ल! 
 

गोर –यात म ळीच संशय नाही.या हववचंनेनं आमच्या श्रीखण्ड महाराजाना डाळ िाताचे साधे 
अन्नस द्धा पचेनासे झाले आहे.ितताचं्या हिडेसाठी हदवसातून फतत तीनदा,िरर्च्च वाडर्ािर श्रीखण्ड 
आहि परातिर र्ाईच्या त पातल्या प ऱ्या,अल्पोपहार म्हिून ग्रहि करतात.फार थोर हविहूत! काक्न्त 
काय,शाक्न्त काय,काय काय! छे,छे,क िी हवचारू नये,न् आम्ही सारं्ू नये! माजंरीच्या लीला,ठाण्या हतच्या 
हपला,अक्कल काम करीत नाही. 
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क्राब्न्ि–अशा हविहूत फतत कहलय र्ातच चमकायच्या! 
 

णववेक–र्ाई या जशा माता,तशा हस्त्रयानाहह त म्ही माता समजता का नाही? 
 

गोर –ल!नाची हकवा मानाची बायको वर्ळून,बाकीच्याना माता न मानिारा मातृर्मन्या मी नव्हे. 
 

णववेक–तरुिींच्या अल्लडपिा रै्रफायदा घेऊन त्याना फसविारे आहि अखेर अडचिीत टाकून 
हनसटिारे नराधम त मच्या माहहतीचे असतील. 
 

गोर –माहहतीचे नाहीत हो,माहीत आहेत.प ष्ट्कळ आहेत.पि माझी नोकरी र्ाई-बलैाचं्या र्ोठ्यात 
असल्याम ळे– 
 

क्राब्न्ि–त म्हाला आम्ही बलै म्हििार नाही बरें! 
 

गोर –र्ायाचं्या कळपात वळूची सोय ठेवावीच लार्ते. 
 

णववेक–पशूचंा प्रश्न वरे्ळा आहे.पि अशा नराधमानी अनेक तरुिींच्या जीहवताचा उकीरडा 
केला,तर आपला समाज,त्या हलकटाची उपेक्षा करून,कसायासारखाच त्या अिार्ी तरुिीवर छळाचं 
शस्त्र नाही का धरीत? हजवन्तपिीच हतला मरिप्राय द ःख नाही का देत? 
 

गोर –देतो देतो.बरं नाही ते. 
 

णववेक–हतनं भ्रिूहत्त्या करावी,तर कायदा हतला जन्मठेपीला पाठवतो,न करावी तर समाज हतला 
घरातल्या घरात ठार मारतो.समाजातल्या या माताचंा जर असा सरास संहार होत असला,तर ख द्द 
समाजालाहह क्षयाची कीड लार्ून त्याचा हवध्वसं नाही का होिार? 
 

गोर –पटतं पटतं,मला त मच ं म्हििं काहीसं पटतं.पि याला उपाय काय? र्ोखान्याच्या र्ोठे 
सफाईवर पोट िरिारा मी पोटाथी. 
 

क्राब्न्ि–असाल.पि तेवढ्ानं त मच्या माि सकीचं शिे तर नाही ना झालं? 
 

गोर –छे,छे! असं मीच कबलू केलं तर सारं जर् माझ्याच तोण्डात शिे घालील.सध्या आमची 
नजर फतत र्ायाप रतीच आहे.बायाकंडे दृष्टी देण्याचे आमचे ध्येयच नाही.अडल्यानाडल्या बायासंाठी 
र्ावोर्ाव आश्रम आहेत.हतथं जाऊन त्यानी आपल्या कमाची ओझी ठेवावी,आहि देवाला वाहहलेल्या 
पोळर्ायाप्रमाि ंख शाल मोकाट र्ाविरू हफरावे.त्याचा कोिी हात धरिार नाही. 
 

क्राब्न्ि–आहे,मानवी मातापेंक्षा त म्हाला या पशूमाताचंी एवढी काळजी का? मानवी माताच्या 
नावानं,समाजाचा हवध्वसं झाला,तर त मच्या या र्ोमाता,ती शहेत,न् द धात पाला कोि चाटिार? 
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गोर –कोि म्हिजे? आम्ही न् आमचे महाराज. 
 

णववेक–धन्य आहात दोघं.घ्या आता रजा. 
 

[पोलीस तन्सेतट र्ोरक्षण्याचा चेहरा एका फोटोशी पडताळीत येतो.त्याला पाहून र्ोरक्षण्या 
िेदरतो.] 
 

इन्स्पे –(स्व.) तन्तोतन्त ज ळला.हाच तो र् न्हेर्ार (उघड) अहो,र्ाय–बलैवाले,तकडे या पाहू. 
 

[र्ोरक्षण्या आल्या वाटेने पळण्याचा प्रयत्न करतो.तन्स्पेतटर त्याला पकडून थाम्बवतो.] 
 

इन्स्पे –काय हो पोळ,मी त म्हाला हाक मारतो ना? 
 

गोर –“उठा या काला । र्ाईला हिक्षा घाला.” 
 

इन्स्पे –र्ाईची व्यवस्था नीट लार्ली,या बलैाचा बन्दोबस्त करायचा आहे.त झं नाव कायं? 
 

गोर –या देहाला कालबडदास शिेर्ोळे म्हितात. 
 

इन्स्पे –राहता क ठे? 
 

गोर –वसहत र्ोखान्याच्या र्ोठ्यात,आहि हफरती पाय जातील हतकडे. 
 

इन्स्पे –अरे चोरा.सोंर् तर मोठे छान सजवलेस? हवलास नर्रच्या मालहत कलावक्न्तिीचे दाहर्ने 
चोरून पळालेला धोण्ड्ा बेरड तूच नाहीस का? –हा बघ त झा फोटोग्राफ. 
 

गोर –अहो र्िेशपेटर साहेब,हा फोटोग्राफ माझा नव्हे हो.र्ोमातेची शपथ–बारामतीच्या वळूची 
शपथ.हा फोटो माझा नव्हे. 
 

इन्स्पे –त झा नाही,तर काय त झ्या बापाचा? 
 

गोर –बरोबर हेरलंत.माझा न् माझ्या वड्लाचंा तोण्डावळा ततका एकसारखा ह बेहूब.का बाप 
कोिता न् लेक कोिता,हे ह डकायचा आईलाहह फारसा हवहधहनषेध राहात नसे.पचंाईत पडायची.–
बरं,येतो मी.जय र्ोमाता की जय.(जाऊ लार्तो.) 
 

इन्स्पे –(त्याची र्चाण्डी धरून) हरामखोरा,आम्हाला बनवतोस काय? चल,आपल्या पापाचंी 
फळे िोर्ायला पोलीस चावडीवर. 
 

णववेक–काय,कसली िानर्ड आहे ही? 
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इन्स्पे –असल्या बेरडाजंवळ िानर्डीना हो काय तोटा? र्ावोर्ाव दरवडे घालून तस्टेटी 
करायच्या,आहि बेण्ड फ टायची वळे आली,का घ सले असल्या सोंर्ाढोंर्ाच्या ब रख्यात.कोि आहे 
हतकडे.(हशपाई येतो] जा या बेरडाला घेऊन् ठेवा लॉकपमधे.(हशपाई र्ोरक्षण्याला पकडतात.) 
 

गोर –चला,सत्यमेव जयते.“पकडा मऽऽला । र्ाईला चारा घाला ॥” (जातो). 
 

इन्स्पे –या बलैालाहह कहडबेड्ाची पेण्ड चारा. 
 

णववेक–हकती उलट्या काळजाचे लोक असतात हे! 
 

इन्स्पे –द सऱ्याच्या बायकोला हफतवनू स्वताची बायको करिाऱ्या संिाहवता ततकेच उलट्या 
काळजाचे! 
 

णववेक–व्हॉट् ड  य ूमीन? 
 

इन्स्पे –हे बेरड पोटासाठी तरी र् न्हा करतात,पि त मच्या सारखे बहॅरस्टर,स्वताच्या फ कट 
जाहहरातीसाठी,हव ेते उत्पात करतात. 
 

णववेक–हमस्टर तन्स्पेतटर,होल्ड य अर टंग्. 
 

इन्स्पे –एतसतयजू हमस्टर हववकेराव,आपि माझे कैदी आहात.य ूआर अण्डर अरेस्ट. 
 

शाब्न्ि–काय? हववकेराव कैदी? त म्हाला पकडलं! त मचा काय र् न्हा? 
 

णववेक–शान्ते,ही घाबरण्याची का वळे? पकडलं तर पकडलं.होईल कोटात खऱ्याखोट्याचा 
हनकाल.तन्स्पेतटरसाहेब,आपल्याजवळ वारण्ट आहे ना? 
 

इन्स्पे –आपल्या सारखे कायदेपक्ण्डत अशी शकंा घेिारच.महिून हे पहा तयार आहे. 
 

णववेक–हफयादी कोि? 
 

इन्स्पे –सनातनेतफे कावळे वकील. 
 

शाब्न्ि–कावळे–कावळे.कावळे! ताई,ताई,मी आता काय करू? क ठं जाऊं? 
 

क्राब्न्ि –शान्ते रडू नकोस.हे पहा,डॉ प्रवाळ आले.[डॉ.प्रवाळ येतो.] डॉतटर,शान्तीची आता 
त म्ही काळजी घ्या. 
 

प्रवाळ–ओ! अखेर माझाच होरा खरा ठरला– 
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इन्स्पे –बी हकक् हमस्टर हववकेराव. 
 

क्राब्न्ि–वी आर रेडी.डॉतटर, शान्तीला संिाळा. 
 

प्रवाळ–शान्ती माझी बहीि आहे.हतची हचन्ता मला.हवश् य ूर् ड फ्लक,हववके क्राक्न्त. 
 

क्राब्न्ि–हववेक हद्दपार झाला,तरी मरिारी नव्हे.आहि क्राक्न्त चेचली ठेचली रे्ली,तरी मरिारी 
नव्हे.पि शाक्न्त फार हळव्या मनाची.हतला धीर देऊन जपा. 
 

प्रवाळ–डोण्ट वरी.र् डबाय्. 
 

(सवु जातात.) 
 

— — — — 
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प्रवेश दुसरा 
 

[हातात व खाकोटीला कायद्याचं्या लठ्ठलठ्ठ ब काचंा बोजा घेऊन 
बावळे येतो.पाठोपाठ िरैव हाका मारीत येतात.] 

 
भैरव–बावळे,हो बावळे,जरा स्टॉप् सबरू हॉल्ट.काय,कसली उडाली आहे एवढी लर्ीन घाई? 

 
बावळे–हनवान्तीने घरी येऊन िेटा.आता मरायला स द्धा मला फ रसद नाही. 

 
भैरव–अहो पि जरा थोडे जर जर्ाल.मरायच ंतेव्हा ंठार मरा.आहे काय एवढी धामधूम? आहि हे 

एवढे कसले ओझे? 
 

बावळे–बलैहचये पाठी साखरेच्या र्ोिी. 
 

भैरव–अबबब! या िाराखाली र्ाढवस द्धा बेजार व्हायचा! 
 

बावळे–र्ाढव बेजार होईल.पि वकीलाला न् त्याच्या कारक नाला बेजार होऊन िार्िार नाही.हे 
र्ाढवाचे ओझे डोतयात हजरविारा प्रािी वकील होतो,आहि हे असे डोतयावर हमरविारा,त्याचा कारकून 
होतो. 
 

भैरव–अरेच्चा! मोठाच चमत्कार हा! पि आहे काय असे या ओझ्यात परब्रह्म? का,सर्ळा र्ाढवाचंा 
र्ोंधळ न् लाथाचंा स काळ? 
 

बावळे–परब्रह्माची व्याख्या जवळजवळ अश्शीच.पि या र्ाढवाच्या ओझ्यात कायदा आहे कायदा! 
लॉ! खटले चालवायला याचंीच जरूरी लार्ते वकीलाना. 
 

भैरव–अरेच्चा! जर्ाच्या फार मारे् राहहलो रे मी! 
 

बावळे–राजा,परमेश्वराचा शणे्डाब डखा उमरे्ल,ब्रह्ममायेचा पाट लावता येईल,फण्डर् ण्डाच्या 
फाटतया हखशाचा न् र्ायतोण्ड्ा वषेाचा ठाव घेता येईल,पि–हे बॅक् वडु महाप रुषा,वकीलाच्या अकलेची 
लाबंी-रुन्दी मापताना,य तलीडच्या अकलेचे तीनतेरा उडतील! वकील म्हिजे काय थट्टा समजतोस? 
 

भैरव–हहवडं िरलं मला! 
 

बावळे–लें !थ हवदाउट् बे्रड्थ! रुन्दीहशवाय लाबंी! वकील जर असा,तर त्याचा कारकून कसा? 
 

भैरव–हेड हवदाउट् बे्रन्.कॉक् हवदाउट् हेन्.कोम्बडीहशवाय कोम्बडा,मनॅ् हवदाउट् व मन्! 
बायकोहशवाय चोम्बडा! 
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बावळे–असलो जरी मी असा,तरी दाबतो ना वहकलाच्या नसा? 
 

भैरव–स कला माझा घसा,जरा थोडे खाली बसा. 
 

बावळे–वकीलाचा कारकून खाली बसत नसतो.ततराना खाली बसवीत असतो. 
 

भैरव–बावळे बावळे,त मच्या कारक नीवरून वकील ओवाळून टाकावा! त म्ही एक वण्डर 
आहात,फण्डर आहात,थण्डर आहात! 
 

बावळे–िलतीच ब्लण्डर करंू नका.कायद्याने बोलाव े न् कायद्याने चालावे.कायद्यात वण्डर 
नाही,थण्डर नाही,प्लण्डर नाही,आहि एकादा कायदा नालायक म्हिून रद्द झाला,तरी त्यातं ब्लण्डर होत 
नाही.िरैव,कायद्याचंा हा बोजा,म्हिजे एक बडा अक्कलखाना आहे.यात हजारो कलमे आहेत. 
 

भैरव–कलमे? कलमे का मलमे? 
 

बावळे–कायद्याच ंकलम म्हिजे एक प्रकारचं मलमच म्हटले तरी चालेल.पि कोित्या र् न् ाच्या 
हपकविीवर कोित्या कलमाचे मलम चोपडायचे,आहि र्ळू हपकून फ टलेच,तर त्याच्या बेमालूम 
छपविीसाठी,कोित्या कलमाच्या प राव्याची मलमपट्टी बसवायची,याच ं अवधान च कलं,की 
हववकेरावासारखा बहॅरस्टर स द्धा कायद्याच्या कचाटीत सापडतो. 
 

भैरव–सापडला म्हिून कायदा काय त्याचे वाकंडे करिार? 
 

बावळे–काय वाकडे करिार? कळेल आता तततयात.कोटात केस चाललीच आहे.कलम ४९७! 
द सऱ्याच्या हववाहहत स्त्रीशी सम्बधं! पाच वष ेसततम जरी न् वर दण्ड.सनातन्याचं्या वतीने आमच्या कावळे 
साहेबानी आज कोटात अश्शी वहकली केली–अश्शी वहकली केली–अस्सा तंगे्रजीचा चौफेर मारा केला,की 
कोटाच्या कचेरीला घाम फ टला. 
 

भैरव–आहि क्रान्तीबाईला हशक्षा होिार? ब वाला हशक्षा,बाईला हशक्षा,–असला कसला कायदा? 
 

बावळे–कायद्याच्या खाचाखोचा या बावळ्याला हवचार.कारकून असलो,तरी हबकट त्रारं्ड्ाच्या 
वळेी,मोठमोठ्या बालीस्टराचं्या टाळतयात या बावळ्याचा मेन्दूच प रािासारखा िरला जातो.४९७ 
कलमाखाली क्रान्तीबाईला हशक्षा होत नाही,होिार नाही,होिे शतय नाही,आहि होईलच होईल अशा 
प राव्याचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष संिव नाही.–िरैव,याला म्हितात कायद्याची कायदेशीर िाषा! 
कता,कमु,हक्रयापदाचा थारं् लार्ला नाही,तरी हक्रयेच्या पदावर कत्याचे कमु हटकून ताठ उिे राहते. 
 

भैरव–दादोबाच्या लघ मोठ्यावर ताि हदसते.त मच्या कावळे वकीलानी कोटाच्या तमारतीला घाम 
फोडला.पि हववकेरावाने काय जबानी हदली? 
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बावळे–कायदा कसाही असो,काहीहह म्हिो,आम्ही दोघे नवरा बायको आहोत.हववाहहवधीचा 
आम्हाला हवहधहनषेध वाटत नाही,असे दोघानी कोटाला स्पष्ट साहंर्तले.पि कायदा त्याना तसे थोडेच 
समजिार? 
 

भैरव–त्याचं्या हववाहावर तर मी संर्ीत स रात रंर्ीत अक्षता उधळल्या आहेत ना? 
 

बावळे–अरे मर् प्रोसीजर कोडा,तू का नाही धावलास साक्षीला? ित्ता हमळाला असता आहि 
खटल्याच्या कायद्याचे कलम बदलले असते.तू तर हववके-क्रान्तीचा सस्पेन्डर! 
 

भैरव–सस्पेण्डर म्हिा,नाहीतर दक्स्पण्डर म्हिा.पि साक्षीने कलम कसे बदलते? 
 

बावळे–दत्तहवधानाच्या खटल्यात न सत्या साक्षीवर बापाचे कलम बदलते,आहि आईची आढी 
उफलते. 
 

भैरव–साक्षीला हशक्षा पि असते का? 
 

बावळे–खोट्या साक्षीला हमखास असते,पि खऱ्याला म ळीच नसते. 
 

भैरव–खरी खोटी साक्ष ठरवतो कोिे? 
 

बावळे–प रावा,कायदा आहि न्यायाधीश. 
 

भैरव–हे हतघेहह माझ्या खानावळीत येत नाहीत.मर् ित्त्याच्या आशनंे कशाला पडू मी या िाडोत्री 
लफड्ात! हववके-क्रान्ती नवरा बायको ठरली.तरी त्याचें पोर माझं नाव थोडंच सारं्िार? आहि ठरली 
नाही,तर ते कारटं सनातन्याच्या नावावर थोडंच हवकिार? साक्षीच्या हशके्षपेक्षा हशके्षची साक्ष र्ाविर 
हदलेली काय वातट? 
 

[आत–इन्स्पेक्टर– माझे ऐका,त म्ही अशीच साक्ष द्या.] 
 

भैरव–अशीच साक्ष द्या! देववािी का ितूवािी! 
 

बावळे–अरे बापरे! हे तर तन्स्पेतटर साहेब.आहि ते द सरे कोि बरोबर? 
 

भैरव–डॉ.प्रवाळ! याने काय र्ोधन्ळ केला आिखी? कोिाच ंपोटबीट पाडलं,का घातली एकाद्या 
संस्थाहनकाला औषध म्हिून क त्र्याची प डी? 
 

बावळे–काहीतरी िानर्ड हदसते.चल,आपि जरा बाजूलाच उिे राहू.(दोघे जातात.) 
 

[डॉतटर प्रवाळ व तस्पेतटर येतात.] 
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इन्स्पे –डॉतटरसाहेब,आपि हा हट्ट सोडून द्या.मी सारं्तो अशीच साक्ष द्या. 
 

प्रवाळ–तन्स्पेतटरसाहेब,आपली सूचना हकतीहह सदे्धतूची असली.तरी मला ती तत्त्वासाठी मान्य 
करता येत नाही;मी हदलर्ीर आहे. 
 

इन्स्पे –शान्ताबाई सारख्या स हवद्य आहि सज्जन तरुिीला सामाहजक जीवन-स्वास्थ्य 
देण्यासाठीच त म्ही हा र्िपुात केलात. 
 

प्रवाळ–हलव् ॲण्ड लेट हलव्,जर्ा आहि जर्वा,हेच सामाहजक जीवन-स्वास्थ्याचे मूळतत्त्व आहे. 
 

इन्स्पे.–कायदा याच तत्त्वावर उिारलेला आहे. 
 

प्रवाळ–पि भ्रिूहत्येचा ३१२ सेक् शन् मात्र याला खास अपवाद हदसतो,हनदान हहन्द समाजाप रता 
तरी. 
 

इन्स्पे.–पि त्यात स द्धा अपवादाच्या फटी आहेत ना? धोतयात असलेल्या बाईचा जीव 
वाचवण्यासाठीच र् ड फेथ नें मी हे ॲबॉशनु् केलं,असा जबाब त म्ही हदलात,तर त म्हीहह स टाल,न् ती 
हबचारी शान्तीहह स टेल.त मच्या सारख्या लण्डन् एम्. डी.वर कोि हवश्वास ठेविार नाही! 
 

प्रवाळ–आहि म्हिूनच मला कायद्याच्या या असल्या फटीतून हनसटायची म ळीच तच्छा 
नाही.र्िपुाताला शान्तीची आधी म ळी सम्मतीच नव्हती.पि सर्ळ्या वृत्त-पत्रात काल मी जे स्टेटमेण्ट 
प्रहसद्ध केलं– 
 

इन्स्पेक्टर–उर्ाच घाई केलीत ती. 
 

प्रवाळ–ती तत्त्व ं हतला पटली,तेव्हाच हतने सम्महत हदली.समाजाने शान्तीची न् हतच्या अिुकाची 
अनक्न्वत छळाने हत्त्या करण्यापेक्षा,हतला वाचवण्यासाठी मी ही ॲबॉशनुची स्टेप् घेतली.पहरिामाचंा हवचार 
करून घेतली.कायद्याची कदर ओळखून घेतली. 
 

इन्.–कावळे वकीलाच्या त्या बावळे कारक नाने पोलीस स्टेशनवर वदी हदली नसती,तर आम्हाला 
या िानर्डीत पडण्याची जरूरच नव्हती.त मच्यासारखे हवद्वान् डातटर िलतंच करतील,असे मानायला 
आमची डोकी खास हफरलेली नाहीत.पि तक्रार आल्यावर तपास न करून चालिार कसे? 
 

प्रवाळ–या प्रकरिातला म ख्य र् न्हेर्ार कोि,तो त म्हाला चारं्ला माहीत आहे.पि कायद्याची 
कदर चोराला सोडून संन्याशालाच फाशी देत असेल,तर हनष्ट्पाप शान्तीच्या-माझ्या बहहिीच्या-जोडीने 
फासावर जायला हा डॉतटर प्रवाळ तयार आहे.तन्स्पेतटरसाहेब,३१२ सेतशन् खाली,जािून अर्र 
नेिून,आय ष्ट्याची माती करून घेिारी,शाक्न्त ही एकटीच का अिार्ी तरुिी आहे? आजवर या कलमाने 
असल्या शकेडो माताचंा संहार करून,पाषािहृदयी हहन्द समाजाच्या ख नसटपिाची िकू िार्हवली 
आहे.या िडकलेल्या ि केच्या िट्टीत शान्तीचा न् या प्रवाळाचा बळी पडलेला पाहून,हे ३१२ कलम यो!य 
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रीतीने बदलायची क िा महात्म्याला ब द्धी झाली,आहि सरकारच्या ितूदयेने हतला पाहठम्बा हदला,तर 
आमचे प्राि सत्कारिी खची पडले,हे समाधान स द्धा हबनमोल नाही का? (घड्ाळ पाहून) चला.उशीर 
होईल कोटात जायला. 
 

इन्.–चला,आयॅम् व्हेरी सॉरी फॉर यू बोथ [दोघे जातात.] 
 

— — — — 
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प्रवेश ३ रा 
 

[वकीलाचें चेम्बर.कावळे व सनातने येतात.] 
 

कावळे–का? घातला की नाही खाड्ात त्या बहॅरस्टराला! ३ वषे सततमज री आहि २ हजार रुपये 
दण्ड! लण्डनची वारी करून आले न् लार्ले या वाचाळप रीत हवलायती चाळे करायला.म्हिे आम्हाला 
याचा हवहधहनषेध नाही न् त्याचा हवहधहनषेध नाही.पि कायदा कसा याचं्या चाळ्याचंा हवहधहनषेध मानिार! 
आज मात्र त म्ही खरी मात करून वाचाळप रीचे नाव राखलेत,सनातने. 
 

सनािने–डोण्ट टॉक वडु,य ूरास्कल,स्क्रौंण्ड्रल. 
 

कावळे–प राण्यासारखे डोके हफरले की काय? बायकोचा ॲक्तटंर् नवरा त रंुर्ात रे्ला म्हिून? 
का र्रोदर बायको बेवारशी स टली म्हिून? 
 

सनािने–त झ्यासारखा समाजकण्टक डोमकावळा फासावर का जात नाही म्हिून! 
 

कावळे–मला फासावर जाऊन िार्िार कसे,आहि देिार तरी कोि मला फाशी? कावळ्याचंा 
हनवशं झाला,तर वाचाळप रीचे चैतन्यच नष्ट व्हायचे.त मच्यासारख्या म सळ्या मानवानी लोकसंख्येचे पोट 
फ र्वण्याची प ण्याई हमळवावी– 
 

सनािने–आहि त झ्यासारख्या डोमकावळ्याने,शान्तीचा उकीरडा करावा,क्रान्तीला देशोधडी 
लावावी,हववकेाची म स्कटदाबी करावी,– 
 

कावळे–आहि अखेर या सनातन्याला र्ाढव बनवावा! माझ्यासारखे शहािे असल्याहशवाय 
हवहधहनषेधाची नाटके िरघोस रंर्त नसतात,बरं का? 
 

(बावळे येतो.) 
 

बावळे–आहि बावळ्याचं्या फोडिीहशवाय कावळ्याचंी कढी खमंर् होत नसते बरं! 
 

कावळे–Quite right बावळे.What is the news? 
 

बावळे–३१२ कलमाखाली शान्तीला दोन वषे,आहि प्रवाळाला एक वष ुसततमज री झाली. 
 

कावळे–Oh,glad to hear that.बावळे.जॉनी वॉकरच्या हम्परची ऑडुर द्या. 
 

सनािने–छे छे छे छे! त मची सावली घेईल,त्याला साथ नसतानाहह प्लेर् होईल.अरे,त म्ही 
मािसे,राक्षस की साप? शाक्न्त-प्रवाळसारख्या सज्जनाचंी आपहत्त पाहून हासता! त्याचं्या आत्मयज्ञाचं्या 
तलेशाचंी टवाळी करता! 
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(िरैव येतो.) 
 

भैरव–कोिी हकतीहह टवाळी केली,तरी त्याना हशक्षा देिाऱ्या र्ोऱ्या जज्जाने मात्र माि सकी 
दाखहवली. 
 

कावळे–माि सकी दाखहवली? कशी काय? त्याना सोडले की काय? 
 

भैरव–फेपऱ्याची हफट् आिू नका.त्याना नाही सोडले.पि जज्जाने मात्र आपली न्यायदानाची 
नोकरी ताडकन् सोडली. 
 

सनािने–कारे का,िरैवा का? 
 

भैरव–हनकाल हदल्यावर जज्जासाहेब कळवळून म्हिाले,कायद्याप ढे नातलाज,म्हिून मला या 
दोघाना हशक्षा द्यावी लार्त आहे.पि एकंदर व्यवहार पाहहला,तर हा अन्याय होत आहे.हर्ल्टी बाजूला 
राहून तन्नोसण्ट हशके्षला जात आहेत.हायकोटाने अनेक वळेा ३१२ कलमाचा हा अन्याय उघड दाखवनू 
हनषेध केला आहे.पि त्याचा कोिीहह हवहधहनषेध बाळर्ला नाही.असला अधुवट अन्यायी 
कायदा,कायदेब कावर असेपयुन्त न्यायदानाचे काम करण्यापेक्षा,राजीनामा देिेचे श्रेयस्कर,असे म्हिून त्या 
र्ोऱ्या जज्जाने जार्च्या जार्ी राजीनामा खरडून कोटाला रामराम ठोकला. 
 

सनािने–आहा! त्या हतिार्ी प्रवाळ-शान्तीच्या द दैवाची चीड अखेर एका र्ोऱ्या जज्जाला आली 
आं! आमच्या सामाहजक ज लमाच ं पाप,त्यालाच उमर्ाव,ंआहि आमच्या स्वदेशी शहाण्यानी त्या पापावर 
ख नसटपिाचे देव्हारे थाटण्यातच जन्माची सफलता मानावी! शान्ते शान्ते,त झ्या अशाहह 
आपत्तीत,त झ्यावरील अन्यायाचा सक्रीय हनषेध करिारा एक र्ोरा सज्जन हनघाला,हे समाधानस द्धा त ला 
काही थोडं नाही! 
 

कावळे–का? शान्तीचे लव्हाळे फसले,म्हिून का या पोकळ डोतयात एवडी उमाळ्याची राजाप री 
र्ंर्ा फ टली? अहो राव,मर् तथं कशाला थाम्बता? जा तडक धावत जेलात आहि लावा शान्तीशी 
जेलखानी पाट. 
 

बावळे–जन्मठेप हकवा फाशीची हशक्षा झालेल्या र् न्हेर्ाराशी त रंुर्ात ल!नं लावनू,देशितती 
र्ाजविाऱ्या तरुि तरुिींची एक साथच आली आहे. 
 

कावळे–घ सा या साथीत आहि पाट लावनू होऊ द्या त मच्या फोटोची जाहहरात सर्ळीकडं. 
 

सनािने–फोटोसाठीं पाट? 
 

[आत:– प रािे:– लाव क ं कू-लाव पाट] 
 

कावळे–हवहधहनषेध नाटकाच्या िरतवातयासाठी आला का हा लावा क ं कू-लावा पाट? 
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[प रािे येतो.] 
 

पुरािे–हा!ं आला आला.शान्तीचा बाप आला,त झा दत्तक सासरा आला.– 
 

वाचाळपुरी आटपाट ॥ 
सनािन्याची फुटली पाठ ॥ 
कावळ्यांची गदी दाट! लाव कंुक  ॥१ ॥ 

 
भैरव–अहो रावसाहेब,शान्त व्हा.प्रसंर्ाचा हवचार करा. 

 
पुरािे–प्रसंर्? कसला आला प्रसंर्?– 

 
णनसंगाशी संग आणि प्रािाशी गाठ! 
शाब्न्ि माणझ णवधवा णिशी लावा कुणि पाट ॥ 
लावा कंुक  ॥१ ॥ 

 
भैरव–अहो त मच्या शान्तीला दोन वष ेसततमज रीची हशक्षा झाली हशक्षा! 

 
पुरािे–सततमज री? हशक्षा? शान्तीला? माझ्या पोरीला? या प राण्याच्या एक लत्या एक फ लाला? 

हशक्षा? िरैव-िरैवा,कोिी हदली हशक्षा? का? 
 

भैरव–हतने र्िपुात केला र्िपुात! 
 

पुरािे–र्िपुात? कलम ३१२? अरे,पि हतचा क िी केला हवश्वासघात? दाखव मला तो 
पाजी.त्याच्या नरडीला डसतो.दाखव. 
 

कावळे–र् डबाय जण्टलमेन.नाटकाच्या नायकाने आता एक्तझट करिेच शहािपिाचे बावळे 
बकप्-एक्तझट.(कावळे व बावळे जातात.) 
 

भैरव–कायहो,हझट आली म्हिून का एक् हझट? 
 

सना.भैरव–कावळे वकील शमेशमे! 
 

पुरािे–िरैव,क ठं आहे तो हवश्वासघाततया? 
 

भैरव–तो शहािा-डोमकावळा-रे्ला-उडाला. 
 

पुरािे–उडाला? उडाला! उडाला.या प राण्याचा भ्रम उडाला.(कपडे तपासून) हे काय? मी या 
वषेात? 



 

अनुक्रमणिका 

सनािने–रावसाहेब,अलीकडं आपलं डोकं हफरलं होतं. 
 

पुरािे–त म्ही कोि? सनातने! त मच ंनाही का डोकं हफरलं? 
 

भैरव–त्याना डोकंच नाही.मर् हफरले क ठून? ते आहेत घालवडेे,न् त म्ही झालात फार वडेें. 
 

पुरािे–वडेा? रावसाहेब प रािे वडेा? क्रॉफडु साहेबाचा हा ितत असा वडेा? का झाला वेडा? 
क हि केला वेडा? 
 

भैरव–अहो,शान्तीनं कपाळी क ं कू लावलं,म्हिून त मच ंडोकं हफरलं ना? 
 

पुरािे–शान्तीच्या क ं कवानं माझं डोकं हफरलं? क ं कू लाऊन हतनं आपल तोण्ड उजळ केल,म्हिून 
मी माझ्या तोण्डाला ध ळवड फासली? शान्ते शान्ते,पोरी,त झे सर्ळे लाड मी प रवले,मर् या क ं कवाच्या 
हटकल्यासाठीच मी कसा र् त झा कसाब बनलो! 
 

सनािने–रावसाहेब,शान्त व्हा-शान्त व्हा. 
 

पुरािे–माझी हनष्ट्पाप शाक्न्त खडी फोडायला रे्ली,आता या पापी प राण्याला मसिातच काय ती 
शाक्न्त! 
 

सनािने–रावसाहेब,त मच्या ततकाच मीहह पापी आहे. 
 

भैरव–याचं्या पापाला शिेर्ोम त्राचा उताराहह नाही चालायचा. 
 

सनािने–देहान्त प्रायहितच घेतलं पाहहजे.काळाचा ओघ स्पष्ट हदसत असताना स द्धा,त्याच्या 
प्रवाहाबरोबर न चालता,रावसाहेब,आपि त्या प्रहतकाराची टक्कर मारण्याचा म दाडपिा केल्यानंच,या 
पशूकोटीला आलो. 
 

भैरव–नन्दी म्हिून स द्धा मक्न्दरप्रवशे त म्हाला हमळिार नाही. 
 

पुरािे–दैवानं आज कहर केला.सनातने,िरैवा,माझा अन्नदाता क्रॉफडुसाहेब,आपल्या पोरीच्या 
अशाच एका हट्टासाठी वैतार्ला आहि अखेर वडेा होऊन मेला.आता माझ्यावर–या क्रॉफडु 
मामेलदारावर–रावसाहेब प राण्यावर-पोटच्या पोरीच्या,माझ्या शान्तीच्या नावाने टाहो फोडीत मरायचा 
प्रसंर् आला हो.–शान्ते-क ठं आहे माझी शाक्न्त. 
 

भैरव–रावसाहेब,शान्त व्हा.ती पहा आली शाक्न्त.(क्राक्न्त येते) अहो सनातने,पहा ही क्राक्न्त! 
 

पुरािे–(क्रान्तीजवळ जाऊन) शान्ते शान्ते,मला क्षमा कर.या बापाला क्षमा कर.माझे वडे 
रे्ले.शान्ते,माझे डोळे लख्ख उघडले. 
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क्राब्न्ि–बाबा,डोळे नीट उघडून पहा.मी शाक्न्त नव्हे. 
 

पुरािे–मर् कोि,भ्रान्ती का आहेस तू? 
 

क्राब्न्ि–भ्राक्न्त मेली,शाक्न्त रसातळाला रे्ली,म्हिूनच ही क्राक्न्त तथं अवतरली.कोिी घाबरू 
नका. 
 

पुरािे–क्राक्न्त-क्राक्न्त,तूच आता माझी शाक्न्त. 
 

सनािने–क्राक्न्त,त झं वास्तहवक स्वरूप या मूढ सनातन्याला न उमर्ल्याम ळेच,हवहधहनषेधाच्या या 
नाहटकेत मला अस्सं रंर्ावं लार्लं.मला क्षमा कर.हववकेाच्या दडपशाहीला मी कारि झालो,याची मला 
फार लाज वाटत आहे. 
 

भैरव–(हळूच सनातन्याला) क्राक्न्तबाईला हदवस रे्ले आहेत,त्याची नाही तोळामासा लाज? 
 

क्राब्न्ि–िरैव,क्राक्न्त पडदानशीन नार नव्हे.माझा ख लासा नीट ऐका.हववके-क्रान्तीची ताटातूट 
झाली,हववकेाची म स्कटदाबी झाली,तरी क्रान्तीच्या उदर्त हववेकाचे नवचैतन्य या क्षिाला फ रफ रत 
आहे.कसल्याहह हवरोधाला न ज मानता,ते यो!यकाळी पूि ुउमलून जन्माला येईल.क कल्पनाचंा अंधार नष्ट 
करील,आहि ितूदयेच्या कमळाना फ लवनू समतेच्या प्रकाशानं सवुत्र माि सकीच्या तेजाचा सडा 
पाडील.तामस भ्राक्न्त नष्ट झाली,साहत्त्वक शाक्न्त हदङ्मूढ बनली,तरी हत्रर् िात्मक समानतेची ही क्राक्न्त 
समाजोद्धारासाठी यो!य वेळी कडकडल्याहशवाय कशी राहील? 
 

पुरािे–क्राक्न्त ये. 
 

क्राब्न्ि–आहा! या र्ोड हाकेसाठी मी ि केली होते. 
 

पुरािे–सनातने या.िरैव,तू पि ये.वेडाच्या िरात मी “लाव क ं कू लाव पाट”आरोळ्या मारीत 
िटकत होतो. 
 

भैरव–त्या मडॅ्नेसमध्येस द्धा मेथड होती की काय? 
 

पुरािे–असेल.पि आता चारं्ला श द्धीवर आलेला हा प रािे,माझ्या साऱ्या तरुि हवधवा म लीना 
हेच ओरडून सारं्त आहे,की म लीनो कसलाहह हवहधहनषेध न बाळर्ता “लावा क ं कू लावा पाट” 
 

क्राब्न्ि– 
 

भारि-भाशल णिलक नव देवा । 
लाल भडक णवभवाचा लावा ॥ 
स्वािन्त्र्याचा णहरकिी णबब्न्द णबज्वरा णशरा । 



 

अनुक्रमणिका 

णववेक-क्राब्न्िच्या र्डवाचा णशरपेच िुरा ॥ 
रमाकान्ि कृणि-गौरव व्हावा ॥१ ॥ 

 
सवु–हवहधहनषेध समाप्त.हवश्वाच्या सूत्रधारा,सोड त झ्या अिरं् यशाचा पडदा या नाहटकेवर. 

 
समाप्ि 
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अहिनववाङ मयमालेचें ४ थें प ष्ट्प. 
 

वीर वामनराव कृत 
 

शीलसंन्यास नाटक 
 

समथु नाटक मंडळी स्टेर्वर 
 

आिीि असलेलें  
 

लवकरच प्रणसद्ध होईल. 
 

महाराष्ट्र पक्ब्लहशर् हाऊस हल.प िें. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शासकीय मध्यवती म द्रिालय, म ंबई 
  



 

अनुक्रमणिका 

 


