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: णनवेदन : 
 

चवदर्भािील ज न्या चपढीिील स्वािंत्र्यसेनानी, स प्रचसद्ध नािककार, खंदे वक्िे इ. चवचवध नात्यानंी 
वीर वामनरावदादा यािें नाव वैदर्भी जनिेच्या मनाि कायमिे राहील. 
 

गेले वर्ष हे वामनरावदादा यािें जन्मशिाब्दीिे वर्ष. या चनचमत्ताने दादािें सवष साचहत्य त्याचं्या 
समीके्षसह प्रचसद्ध करण्यािी मंडळाने योजना आखली आचि हे सवष चलखाि करण्यािे काम मंडळाने डॉ. 
मध कर आष्टीकर याचं्यावर सोपचवले. डॉ. आष्टीकर यानंी कमीि कमी वळेाि िे पूिष करून चदले, याबद्दल 
त्यािें आर्भार. 
 

वीर वामनरावदादा यािें जनिेवर आचि शासनावर एक ऋि आहे. या ऋिािा प्रकार ऋचर्ऋिाि 
येईल. मंडळाने हे चलखाि प्रचसद्ध करून अंशिः िरी या ऋचर्ऋिािून म क्ि होण्यािा प्रत्यन केला आहे. 
अथाि दादािें ऋि हे न चिििारे ऋि आहे यािी मला आचि मंडळाला जािीव आहे. 
 

नारायि म द्रिालय, नागपूरिे श्री. मध सूदन पा.ं बनहट्टी आचि त्याचं्या म द्रिालयािील कामगार 
या सवांिे उत्तम छपाई करून चदल्याबद्दल मंडळ आर्भारी आहे. 
 
१९ नोव्हेंबर १९८५ 

सुरेंद्र बारलिंगे 
यशोधन, म ंबई. 
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: प्रस्तावना : 
 

कै. वीर वामनराव जोशी एक राष्ट्रीय नािककार म्हिून गाजले. चवदर्भािा हा थोर स प त्र महात्मा 
गाधंींिा कट्टर अन यायी होिा. वास्िचवक त्याचं्या काळी चवदर्भाि आचि चवशरे्िः अमराविीि लोकमान्य 
चिळकािें अन यायी प्रबल होिे. महात्मा गाधंींच्या द बळ्या मानल्या जािाऱ्या अहहसावादी साधनानंी 
स्वािंत्र्य प्राप्ि करिे अशक्य होय.त्यासाठी हवा लोकमान्यािंा क्रान्न्िकारी उग्र मागषि असा त्या वैदर्भीय 
नेत्यािंा ठाम आग्रह होिा. अमराविीि कै. दादासाहेब खापडे अशापैकीि एक नेिे होिे. वामनरावांना 
दादासाहेबािंा िार मोठा आधार होिा. क ि ंब पोर्िाि होिारी ओढािाि दादासाहेबाचं्या सहाय्याने बरीि 
सह्य होि होिी. िरीपि राजकीय चविाराचं्या बाबिीि वामनरावानंी दादािें अन याचयत्व स्वीकारले नाही. 
कारि त्यानंा महात्माजींिे चविार आचि साधने प्राप्ि पचरन्स्थिीि योग्य वािि होिी. वामनरावदादा 
स्विःच्या ब द्धीशी आचि चविाराशंी प्रामाचिक व एकचनष्ठ असि. एखाद्या व्यक्िीच्या लौचकक, आर्थथक वा 
इिर क ठल्याही कारिाम ळे आलेल्या चवर्भचूिमत्वािा वा मोठेपिािा पचरिाम होऊन त्याच्या चविारािें 
दास्यत्व दादानंी कधी स्वीकारलें  नाही. आपल्या ब द्धीला जे पिेल िे मान्य करून त्यान सार वागायला िे 
कधी किरले नाही. याम ळेि कै. दादासाहेब खापडेंशी अनेकदा वैिाचरक वाद घडले; त्याचं्याशी आलेले 
संबधं थोडेिार िािलेही पि दादानंी त्यासाठी पडिे घेिले नाही. त्यािबरोबर हेही खरे की राजकीय 
दृष्ट्या, आलेला वैिाचरक संघर्ष वळगिा, त्यानंी परस्पराचं्या पे्रमाि एवढाही उिेपिा येऊ चदला नाही. 
दोघेही त्यादृष्टीने थोरि. दादासाहेबािें एरव्हीिे होिारे सहाय्य केवळ ह्या वैिाचरक चवरोधापायी कधी 
द रावले नाही. 
 

वामनरावदादाचं्या व्यन्क्िमत्वाला अनेक पैल होिे. िे उत्तम नािककार म्हिून गाजले िसेि 
सिल पत्रकार म्हिूनही नावाजले. अमराविीला “स्विंत्रहहद स्थान” नावािे विषमानपत्र त्यानंी हयािर्भर 
िालचवले. त्यािील अग्रलेख आचि राष्ट्रीय चविार ह्यानंी त्याकाळी गाधंीवाधी चविारसरिीिा प्रसार आचि 
प्रिार करून स्वािंत्र्य संग्राम जोरकस बनचवण्यािे महत्कायष केले. कगगे्रसिे िे आजन्म कायषकिे राचहले; 
एकचनष्ठ राचहले. गाधंीजींिा पक्ष, क ठल्याही प्रलोर्भनापायी वा स्वाथापायी त्यानंी सोडला नाही. ही वैदर्भीय 
परंपरा प ढेहीचिकली असिी िर दादानंा त्याचं्या जन्मशिाब्दीच्या वर्ाि त्याचं्या अन यायानंी वाचहलेली 
उचिि श्रद्धाजंली ठरली असिी. 
 

वामनरावदादा क शल संघिकही होिे. चवदर्भािील कगगे्रसिी संघिना मजबिू करण्याि त्यािंा 
हसहािा वािा होिा. कगगे्रसच्या चनशािाखाली सामान्यजनिाही एकचत्रि व्हावी आचि पारिंत्र्यािी िीड 
सवषत्र चनमाि करून स्वािंत्र्य लढ्याि ह्या सामान्यािें असामान्य व्यन्क्ित्व सहर्भागी व्हाव ेम्हिून त्यानंी मेळे 
स रू केले. त्या मेळ्यासाठी काव्ये आचि कवने रिून त्यािें गावोगावी गायन करचवले. ह्या मेळ्यािून ह्या 
कवनाबरोबरि छोया छोया नाचिकाही िे करवीि. स्विःि चलचहलेल्या ह्या संवादप्रधान नायािून 
जनिेि त्याकाळी आलेला थंडपिा, आळस आचि पारिंत्र्यािि स ख मानिारी लािारी घालचवण्यासाठी 
त्यानंी शान्ब्दक कोरडे ओढले; जनिा जागी केली. 
 

दादा लोकचप्रय जनसेवकही होिे. अमराविीच्या म्य चनचसपाचलिीिे िे अनेकवर्ष अध्यक्ष होिे. 
चनरपेक्ष आचि चनरलस जनसेवा करण्यािा आदशष म्हिून त्यािंी अध्यक्षीय कारकीदष जनिेच्या मनावर 
अचमि ठसा उमिवनू गेली. 
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नािककार म्हिून िर दादा महाराष्ट्राि गाजलेि. त्यािंी नािके रंगली. लोकानंी डोक्यावर 
घेिली. त्यािली गािी ओठाओठावंर रुळली. चकत्येक ब डत्या नािककंपन्यािंी नौका स खरूप चकनाऱ्याला 
लागली. पि ह्या वैदर्भीय नािककारािी समीक्षकानंी मात्र िशी उपेक्षाि केली. प िे चवद्यापीठाच्या मराठी 
चवर्भागािे प्रम ख डॉ. म . श्री. कानडे ह्यानंी चलचहलेल्या ‘कालिे नािककार’ ह्या प स्िकाि त्याचं्यावरिा एक 
लेख, एवढीि दादाचं्या नािकावरिी उपलब्ध समीक्षा! बाकी चकरकोळ प्रासंचगक वजाबाक्या आचि 
ऐचिहाचसक पठािी खाक्याच्या नोंदीि त्याचं्या नचशबी आल्या. म्हिूनि कै. वीर वामनरावदादाचं्या 
जन्मशिाब्दीच्या वर्ाि त्याचं्या नािकािंी समीक्षा व्हावी आचि त्यािंी संचहिादेखील रचसकानंा उपलब्ध 
रहावी ह्या हेिूने साचहत्य संस्कृिी मंडळाने एक ठराव केला आचि प्रस्ि ि प स्िक कै. वीर वामनराव जोशी 
ह्यािंी नािके, एक समीक्षा व संपाचदि नाय संचहिा–अशा स्वरूपाि िी ियार करावी असे मला कळचवले. 
त्यान सार त्याचं्या प्रकाचशि िार नािकािंी समीक्षा मी केली आचि संचहिेिे संपादनही साधले. कै. दादािंी 
काही नािके केवळ नावारूपानेि कानावर आली. त्यािंी संचहिा उपलब्ध होऊ शकली नाही. मेळ्यािील 
पदे, नायसमीके्षच्या दृष्टीने उपय क्ि होिी. त्यािंा यथास्थळी वापर केलेला आहेि. नायचवर्य आचि 
त्यािील चविारसरिीला पोर्क ठरिारे दादािे नायसंमेलनाध्यक्षीय र्भार्ि देखील यथावश्यक िेवढे 
समीके्षिूनि प्रकाचशि केले आहे. िे र्भार्ि छापील स्वरूपाि उपलब्ध झाले नाही. त्या र्भार्िािा बरािसा 
र्भाग त्यावळेीकै. अत्र्याचं्या साप्िाचहक नवय गाि प्रकाचशि झालेला होिा. त्यािाि उपयोग मी करून 
घेिला आहे. म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालयािे श्री. अच्च ि िारी ह्यानंी िो नवय गिा अंक उपलब्ध करून चदला 
म्हिून मी त्यािंा आर्भारी आहे. दादािंी राष्ट्रीय चविारसरिी त्याचं्या नािकािून पानोपानी अविरलेली 
आहे. जवळ जवळ प्रत्येक नािकािून राज्यक्रान्िी घडलेलीि आहे. िेव्हा दादाचं्या क्रान्िीबद्दलच्या 
चविारािें नायमय दशषन रचसकानंी घेिलेलेि आहे पि क्रान्िीबद्दलिे त्यािें सैद्धान्न्िक चववेिनही 
रचसकानंा उपलब्ध व्हाव े म्हिून त्यानंी चलचहलेली एक प्रस्िावना पचरचशष्ट म्हिून जोडलेली आहे. 
चवदर्भािेि द सरे एक थोर देशर्भक्ि स्वािंत्र्यसेनानी कै.हचरहरराव देशपाडें ह्याचं्या “यावलीिा ं
स्वािंत्र्यसंग्राम” ह्या प स्िकाला दादानंी ही प्रस्िावना चलचहलेली आहे. 
 

कै. दादा, दैववादी नव्हिे पि देवाला मानिारे होिे. त्यानंी पूजापाठ केले नसिील, देवळे वा 
देव्हारे पूचजले नसिील पि मनािं त्या सवष शन्क्िमान िैिन्यािे चवनम्र र्भान िे सिि राखून वागले आहेि. 
दैववाद मािसाला आळशी आचि चनष्ट्क्रीय बनचविो; त्यािा प रुर्ाथष चनष्ट्प्रर्भ करिो; परवशिा आचि 
िाि कार लािारी करिारे क्ष द्र जीवन त्याच्या माथी मारिो. दैव कपाळी नसिे िर करिळी बसिे अशी 
दादािंी धारिा होिी. मूठ मजबिू असली की दैव म ठीि रहािे. पराक्रमी प रुर् दैवािा दास नसिो. उलि 
दैव ित्पद–प्रवि–शरि होि असिे. म्हिून दादा दैवावर हवाला ठेवनू कधी वागले नाहीि. क ठल्याही 
संसाचरक आपत्तींिे खापर त्यानंी दैवाच्या माथी िोडले नाही. त्यािंी सगळी स जन पाते्र देखील कधी 
दैवाच्या नावाने हाकंा मारीि हीन, दीन व लािार बनून, “परवशिेिा पाश कसा िोडू”? म्हिून चनष्ट्क्रीय 
आळस अवलंबनू पाशवी राज्यकत्यांना शरि गेली नाहीि. 
 

आपल्यापेक्षा अचधक शन्क्िमान, ह्या चवश्वाि संिरिो ह्यािे र्भान मात्र आवश्यक असिे. मािूस 
ब चद्धमान आहे, किृषत्ववान आहे, पि त्यापायीि िो हैवानही होण्यािी शक्यिा आहे. चवनय हेि ब द्धीिे 
आचि शौयािे र्भरू्ि. अन्यथा त्यािे शौयष क्रौयाि मोडेल. समपषिाचशवाय जीवनािील उदात्तिेला कविाळिं 
कठीिि. आचि ही समपषिािी र्भावना येण्यासाठी सवषशन्क्िमान िैिन्यािी जािीव आवश्यकि. ह्या 
िैिन्याला म्हिाव े देव वा अन्य काहीही. कारि देव ही संज्ञा आहे, संकल्पना नाही. अचविार, उन्मत्तिा 
आचि स्वाथान्धक्रौयष ह्यानंी पराक्रमी प रुर्ाथाला ग्रासू नये म्हिून आपल्यापेक्षाही अचधक बलवान असे ह्या 
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जगाि काही आहे, िे सवार्भिूी आहे, सवांिे रक्षक आहे, सवांिे सवषिोपरी कल्याि करिारे आहे ही र्भावना 
सिि र्भावली पाचहजे. िशी शक्िी संकन्ल्पली पाचहजे. दादानंी िे केलेले आहे. िसा देव त्यांनी 
मानलाआहे. पि केवळ संकल्पना करून िे थाबंले नाहीि िर ह्या संकल्पनेिे मूिष स्वरूप त्यानंी जनिेि 
पाचहले आहे. सवषसामान्य जनिा, हाि दादािंा देव आहे. कारि देव, िे िैिन्य प्राचिमात्रािें ठायी चदसि 
असिा त्याला आिखी इिरत्र शोधिे ब चद्धप्रामाण्याला कसे शक्य आहे? 
 

दादािंी नािके कंपन्यानंी केली िोवर चदसली. आज त्यािें प्रयोग होि नाहीि. हौशी रंगर्भमूी िे 
करीि नाही हे खरे आहे पि ह्याि दादाचं्या नािकािें वेंग ण्य शोधिे इष्ट नाही. दादािंी नािके 
चशवधन ष्ट्यासारखी सवांनाि पेलिारी नाहीि. पि हे त्यािे वैग ण्य कसे ठरेल? प्रत्यंिा लाविाऱ्यािंी 
द बषलिा झाकण्यासाठी चशवधन ष्ट्याच्या नावाने बोिे मोडिे अवाछंनीयि. चकलोस्कर, खाचडलकर हकवा 
गडकरी ह्यािंी िरी नािके आजही कंपन्याचं्याि र्भरवशावर रंगर्भमूीवर चदसिाि ना? दादािंीही नािके 
आजच्या नािक कंपन्यानंी मनावर घेिले िर अशक्य नाही. पि मनूि पालिलेला आहे ना! त्याचं्याकाळी 
त्यानंी कधी प्रचसद्धीिा हव्यास बाळगला नाही ना? त्यािें आप्ि आचि र्भक्ि देखील त्यादृष्टीने कधी 
प्रयत्नशील नाहीि ना! नाही म्हिायला श्री. चवद्याधर गोखल्यानंी त्यािें रिद ंद र्भी त्याचं्या 
जन्मशिान्ब्दवर्ाि रंगर्भमूीवर आिण्यािी मेहनि घेिली आहे. काही – समीक्षकानंी म्हिूनि जे म्हिले 
आहे की दादािंी नािके सावषकाचलन ठरि नाहीि – िे उचिि नाही. चविार कधी चशळा होि नाही. चविार 
कधी म्हािारा होि नाही. िो स चविार असला, िो बलवान असला, िो सामान्यािें चहि साधंिारा असला, 
िो मानविावादी असला, िो चवश्वािे अचधष्ठान मानिारा असला िर चिरंजीवि ठरिो. दादािंा राष्ट्रीय 
चविार असा चिरंजीवि आहे. त्याचं्या नािकािूंन त्याचं्या पात्राचं्या धमन्या धमन्यािून िोि सळसळिो 
आहे. म्हिून दादािंी नािके अजर आहेि अमर आहेि. 
 

दादाचं्या नािकावर मला समीक्षा चलचहण्यािी संधी महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृिी मंडळाने 
चदली म्हिून त्यािें अध्यक्ष डॉ. राजार्भाऊ बारहलगे आचि इिर सन्माननीय सदस्य ह्यािंा मी आर्भारी आहे. 
ही पचहली वचहली समग्रसमीक्षा रचसकानंा र्भावो एवढीि नम्र र्भावना मी बाळगून आहे. 
 

ह्यािी स बक छपाई आचि इिर चवश द्ध िाचंत्रक बाबी सारं्भाळिाऱ्या नारायि म द्रिालयाच्या 
संिालकािंा मध सूदन पा.ं बनहट्टी व श्रीकृष्ट्ि पा.ं बनहट्टी यािंा मी आर्भारी आहे. 
 
वैक ं ठ िि दषशी शके १९०७ 

मधुकर आष्टीकर 
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१. ‘साणित्यसांकल्पना’ 
 

क ठल्याही प्रकारच्या साचहन्त्यकाला दोन गोष्टी आवश्यक असिाि; दशषन आचि विषना. दशषन 
म्हिजे दृष्टी; जीवनचवर्यक दृचष्टकोन. ही अन र्भिूीिून प्राप्ि होिारी बाब. अन र्भिूी आचि हििन ह्यािून 
जीवनािे सार हकवा ित्त्व समजू शकिे. असे हे ित्त्वािे ज्ञान म्हिजेि ित्त्वज्ञान, लेखकाला आवश्यक. 
ज्याला हे ित्त्वज्ञान हकवा ही जीवनदृष्टी हकवा जीवनािे दशषन झालेले नाही िो अक्षर साचहत्य चनमाि करू 
शकि नाही. त्याच्या साचहत्याला वजन हकवा मूल्य प्राप्ि होि नाही. त्याम ळेि ‘दशषन’ हकवा ित्त्वािे ज्ञान हे 
लेखकसापेक्ष असे साचहत्यािे प्रम ख अंग वा लक्षि. म्हिूनि म्हिायिे की साचहत्य हकवा वाङ्मय हा 
ित्वज्ञानािाि एक प्रकार. 
 

‘विषना’ म्हिजे विषन करण्यािी शक्िी; अचर्भव्यक्िीिे सामर्थयष प्राप्ि झालेली जीवनदृष्टी हकवा 
जीवनािे ित्त्वज्ञान पचरिामकारक रीिीने माडंण्यािी शलैी. प्रत्येकािी शलैी हकवा विषना हकवा 
अचर्भव्यक्िीिी रीि वगेळी असू शकिे. पि प्रत्येकािे साध्य मात्र एकि असिे आचि िे म्हिजे अन र्भिूी 
आचि हििनािून आलेली जीवनदृष्टी वा ित्त्वािे ज्ञान प्रर्भावीपिे, पचरिामकारकरीिीने अचर्भव्यक्ि करिे. 
ही बाब रचसक हकवा वािक म्हिजेि सामाचजकसापेक्ष होय. म्हिूनि अचर्भव्यक्िी करिानंा लेखकाला 
सामाचजकाचं्या सवषसाधारि आकलनशक्िीिा आचि सवषिोर्भद्र औचित्यािा अंदाज घेिेही आवश्यकि. 
अथाि हािाळावयािा वाङ्मयप्रकार आचि अचर्भव्यक्िव्य आशयािे स्वरूप लक्षाि घेऊनि हे ठरवावयािे. 
 

समाजािे घिक िे सामाचजक. ह्याि कसल्याही प्रकारच्या चवर्मिेिा चविार नाही. त्याच्या आधारे 
होिारे समाजािे कृचत्रम वगीकरिही ग्राह्य नाही. समाजािी उर्भारिी, बाधंिी आचि कालसापेक्ष माडंिी 
करण्याि प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष िसेि जाििा वा अजाििा सहर्भागी असिे हे त्यािे लक्षि. 
 

अशा सामाचजकाशंी आपल्या अन र्भिूींच्या चववेिक हििनािून चनमाि झालेल्या जीवनदशषनाच्या 
अचर्भव्यक्िीद्वारा संवदेना संक्रचमि करिाना लेखकाला विांिे माध्यम वापराव े लागिे. इथे विष म्हिजे 
आवाज हकवा ध्वनी होय.चलचहिानंा त्या ध्वनीच्या साकेंचिक ख िािंा म्हिजेि ध ळाक्षरािंा वापर 
अपचरहायषि. पि मूळ महत्त्व ध्वचनसमूहािेंि. म्हिजेि विांिेि. ध्वनींना विष म्हिायिे कारि अचर्भव्यक्ि 
करावयाच्या संकल्पनािें ध्वनीद्वारा विषन होिे. जे विषन करिाि िे विष; (विषयन्न्ि इचि विाः) इष्टाचर्भप्राय 
प्रर्भावीपिे प्रचिपाचदि करण्यासाठी हे विष वापरण्यािी जी क शल शक्िी पाचहजे चिला म्हििाि विषना; विष 
वापरण्यािी शक्िी िी विषना. 
 

लेखकाला ही विषना साधली पाचहजे. संसाराि जे जे घडले, अन र्भवले त्यािी कायषकारिपरंपरा 
िो हििनशील अन र्भवपािळीवर चनचिि करिो. िी कायषकारि परंपरा मग विषन करिो. घडलेल्या 
म्हिूनि घिना म्हिचविाऱ्या, प्रसंगी त्या घिनाशंी संबद्ध अशा चवचवध व्यक्िींच्या प्रचिचक्रयात्मक शान्ब्दक 
आचि शारीचरक हकवा चविारशील वा कृचिशील हालिालीिेही रेखीव व प्रमािबद्ध विषन करिो. ह्या 
घिनािंी पाश्वषर्भमूीही त्या अन र्भिूीिून स िि नाही; स्थळ, काळ, वळे, ऋिू, चनसगष आचि सर्भोवारिा 
पचरसरही मग वण्यष चवर्य झाल्याखेरीज अन र्भिूीिी सागंिा होि नाही. घिना, व्यक्िी, हालिाली आचि 
पाश्वषर्भमूी विषन करून लेखक सामाचजकाचं्या संवदेनानंा िालना देिो. ह्या विषनाशक्िीने सामाचजकाचं्या 
सिेि संवदेनाशंी स संवाद साधला जािो. सामाचजक, सिेि संवदेनादं्वारा स्वान र्भिूीच्या संस्कारािें रवंथ 
करिो. ही जागृिसंवदेना व्यावहाचरक पािळीवरिी नाही म्हिून व्यावहाचरक स खद ःखात्मकिा चिच्याि 
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नाही; व्यावहाचरक स खद ःखािा व्हावा िसा पचरिाम सामाचजकावर होि नाही. इथले सामाचजकािे 
संवदेनाजन्य स खद ःख–व्यावहाचरक जािीवशेी संबद्ध नसिे; िे नेिीविेल्या व्यवहारचनरपेक्ष 
अन र्भिूसंस्काराशीि िेवढे नािे सागंि असिे आचि िी अवस्था सामाचजकाला म्हिूनि एक आगळा आनंद 
देि असिे. व्यावहाचरक आनंदाहून यािी प्रि वगेळीि असिे. िो क ठल्याही व्यावहाचरक नात्याने बाधंला 
नसल्याने एवढाही शबचलि नसिो. इथे आनंद शब्द व्यावहाचरक द ःखािा दं्वद्वी नसिो. नव्हे हा आनंद 
केवळ स्व स्वरूपि आहे. त्यािे अन्स्ित्व आहे. त्यािी चवरोधी अवस्था असंर्भवनीय आहे. ह्या आनंद 
अवस्थेला कदाचिि द ःख म्हिूनही संबोधिा येईल पि िेही व्यावहाचरक नाही. त्याम ळे ह्या द ःखािे नकोसे 
होि नाही. हे हवसेे वाििारे आहे. आवश्यक ठरिारे आहे. इथे आनंद व द ःख समानशील आहे. दोघािेंही 
एकरूपत्व आहे. इथे आनंद द ःख आहे आचि द ःख आनंद आहे. संवदेना घेिल्यानंिरिी िी हवीहवीशी 
आवश्यक व अवश्यंर्भावी मनोवस्था आहे. चिला आनंद म्हिा वा द ःख म्हिा. ‘संज्ञा इच्छािो चवधीयिे।’ नाव 
ठेविे इच्छेिा अचधकार आहे असं संस्कृि शास्त्रकार ‘र्भामह’ सागंून गेला आहे. 
 

अशी ही विषना नायेिर वाङ्मय प्रकारािंी प्रिेिी आहे. पि ह्याि विषनेच्या आधारर्भिू 
अन र्भिूीिा, घिनेिा, घिनासंबद्ध कायषकारि परंपरेिा, ित्संबद्ध व्यक्िींच्या शान्ब्दक वा शारीचरक 
प्रचिचक्रयािंा आचि पाश्वषर्भौचमक, स्थळ, काल, ऋिू, चनसगादींिा जर प्रयोग केला िर िो ठरिो नाय 
नामक वगेळा प्रकार. म्हिून नािक म्हिजे प्रयोग. प्राम ख्याने म्हिूनि िो प्रयोगप्रकाराि मोडिो. शक्िीिे, 
जादूिे िसेि ह्या अन र्भिूींिे प्रयोग म्हिजे नािक. म्हिूनि काचलदास सागंून गेला की ‘प्रयोगप्रधानं चह 
नायशास्त्रम्!’ 
 

म्हिूनि क ठल्याही वाङ्मयप्रकारािा, काव्यािा, कथेिा, कादंबरीिा, वैिाचरक वा लचलि 
चनबधंािा, नव्हे कसल्याही वाङ्मयप्रकारािा प्रयोग केला की त्याला म्हिायिे नािक. 
 

म्हिूनि नािककाराला ठाऊक पाचहजे िे प्रयोगचवज्ञान. त्याि त्यािे प्रावीण्य जेवढे प्रिीिे िेवढा 
प्रयोगही होिार प्रिदार. काचलदासि म्हिून हेही सागून गेलाय की ‘प्रयोगचवज्ञान’ अत्यंि आवश्यक आचि 
ह्या प्रयोगचवज्ञानािी परीक्षा होिे िी सामाचजकाचं्या पचरिोर्चनकर्ावर. “आपचरिोर्ाद् चवद र्ा ंन मन्ये साध  
प्रयोगचवज्ञानम्” –शाक ं िल. ह्या प्रयोगािे प्रम ख माध्यम वा साधन आहे िे अचर्भनय. हा अचर्भनय, िार 
प्रकारिा वर्थिलेला आहे. काचयक, वाचिक, सान्त्वक आचि आहायष. पचहले िीन अचर्भनयप्रकार लेखकािी 
व्यावहाचरक अन र्भिूी; िदाधारर्भिू घिना, ित्संबद्ध व्यक्िींच्या प्रचिचक्रया इत्यादींशी संबद्ध आहेि. िर 
िवथा प्रकार त्या घिनािंी वा अन र्भिूींिी पाश्वषर्भमूी, स्थल, काल, वळे आचि चनसगादी अवस्थाशंी संबद्ध 
आहे. म्हिूनि निवगष आचि रंगमंिादी नेपर्थयसंरिना ह्यािंी क शल संयोजना करण्यािे चवज्ञान 
नािककाराला हवे असिे. र्भावाचर्भव्यक्िीसाठी आवश्यक वा उचिि अशा निाचं्या शारीचरक हालिाली, 
शान्ब्दक व्यवहार, कंप, अश्र , स्वदे, रोमाञ्च वगैरे िेहेऱ्यावरील सान्त्वक र्भावािें प्रकिीकरि आचि निािें 
पोर्ाख, रंगमंिावरील दृश्य, प्रकाश, ध्वनी आदींिे चनयोजन नािककाराला प्रयोगासाठी कन्ल्पिा आले 
पाचहजे. उपलब्ध संगीि नृत्यादी, वैज्ञाचनक कला, िंत्र, व्यवहारोपयोगी शास्त्र आचि इिर 
प्रयोगचसचद्धकारक क्लृप्त्यािें उचिि व नेिका वापर करण्यािे कल्पक चवज्ञान त्याला अवगि असावे 
लागिे. ह्याम ळेि िि र्थवध अचर्भनयािंगषि वाचिक प्रकाराला ह्यासवष प्रयोगाि प्रम ख स्थान नाही असे म्हिले 
िरी चबघडि नाही. वाङ्मय येिे िे ह्या वाचिक अचर्भनयािि. त्यािही महत्त्व येिे िे मूळ ध्वनींच्या, हकवा 
विांच्या म्हिा क शल वापरालाि. कधी कधी शब्दचवहीन मूक नायहीम्हिूनि प्रयोगरूपाने सादर होि 
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असिे. इथे वाङ्मयािा आधार केवळ कथावस्ि ज्ञानाप रिाि मयाचदि. वाचिक अचर्भनयासाठी त्यािा 
वापरि नाही. 
 

िेव्हा लेखकाला दशषन आचि विषना हवीि. त्याि आिखी नािककार असेल िर त्याला 
प्रयोगचवज्ञानही हव.े 
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२. वीर वामनराव दादा : व्यक्ततमत्व 
 

कै. वीर वामनराव जोशी, वीर वामनराव दादा म्हिून वऱ्हाडाि उल्लेचखले जाि. त्यािें शरीर 
दिकि, म द्रा र्भव्य आचि काहीशी उग्र वाििारी, डोक्यावर रुबाबदार केशरी िेिा, घनगंर्भीर आवाज 
आचि आवाजाि वारंवार होिारे िढउिार ह्याम ळे क िािेही लक्ष त्याचं्याकडे िाबडिोब जाई. ‘कोऽयं नवैव 
प रुर्ाविारः’ अशी उत्स किा पाहिाऱ्याच्या मनाि ओसंडून वाहे. त्यािें वक्िृत्व गंगेच्या ओघासारखे आहे 
असे कै. आिायष अते्र म्हिि. कै. न. र. िािकही म्हिि की, “वीर वामनराव जोशी हे उत्तम वक्िे लेखक 
आचि नािककार होिे हे म द्दाम सागंायला नको.” दादािंा खरा हपड चनष्ठावान देशर्भक्िािा. 
राष्ट्रोन्निीसाठी, देशाच्या स्वािंत्र्यासाठी सवषस्वािे बचलदान करण्यािी त्यािंी सदैव ियारी असे. त्याचं्याि 
काव्यािूंन त्यािंा हा राष्ट्रीय देशर्भक्िीिा बािा स स्पष्ट होिो. मायर्भचू्या स्वािंत्र्यासाठी सवषस्व अर्थपिे हाि 
ध्यास त्यानंा होिा. 
 

“आले चशरावचर जरी घनघोर घाले 
दाचरद्र्य द ःख अपमानचह प्राप्ि झाले । 
कारागृहीं सिि वास जरी मरे मी 
पूजीन ही सिि चनर्भषय मािृर्भमूी ॥” 

 
ह्या काव्यािील संकल्प िे सिि जगि होिे, जगले होिे. २६ चडसेंबर १९२॰ ला नागपूरला कगगे्रसिे 
अचधवशेन झाले. त्यािं गाधंीजींिा असहकाचरिेिा ठराव मंजूर झाला आचि देशाि सवषत्र धरपकडीस 
स रुवाि झाली. चिचिशानंी प्रथम क िाला पकडले असेल िर वामनराव जोशींना. वामनरावानंा अिक 
झाल्यािी बािमी संदेशकार कै. अच्य ि बळवंि कोल्हिकरानंी छापली िी वीर वामनरावानंा ‘हसह’ असे 
संबोधून; ‘हसह जाळ्याि अडकला’, हा होिा संदेशकारािंा मथळा. वामनरावानंा हे देशर्भक्िीिे, 
मायर्भसूाठी सवषस्व बचलदान करण्यािे बाळकडू आईच्या द धािूनि प्राप्ि झालेले होिे. 
 

वामनरावानंा अिक झाल्यानंिर अमराविीला त्या अिकेच्या चनरे्धपर एक सर्भा झाली. अध्यक्ष 
होिे मौलाना शौकिअल्ली. सरे्भला अिाि गदी. व्यासपीठावर वामनरावाचं्या मािोश्रीला प्रम खस्थळी 
बसचवलेले होिे. शौकिअल्लीआपल्या र्भार्िाि त्या माऊलीकडं पाहून म्हिाले, “आपल्या म लाला अिक 
झाल्याम ळे या त्याचं्या आईला द ःख होिे साहचजक आहे. पि...” पि त्यािें हे वाक्य चिथेि अडवनू िी 
वीरमािा िाडकन् उठून उर्भी झाली आचि म्हिाली, “मला द ःख चनचिि झाले आहे पि िे वामनला अिक 
झाल्याि ंनाही िर रघ नाथ आचि गिपिी हे माझे दोन म लगे आज हयाि नाहीि म्हिून. िे असिे िर आज 
एकाि म लाऐवजी िीन म लानंा मला ि रंुगाि पाठचविा आले असिे?” ह्यावर चकिीिरी वेळ श्रोत्याचं्या 
िाळ्यािंा न सिा कडकडाि होि होिा. शौकिअल्लीनाही गचहवरून आले. त्यानंी त्या वीर मािेला खाली 
लवनू क र्थनसाि केला आचि म्हिाले, “अशा वीरमािा या हहद स्थानाि आहेि िोपयंि वामनराव 
जोश्यासंारख्या वीरप रुर्ािंी या र्भमूीि कधीि वाि पडिं शक्य नाही!” त्यावर लगेि “वीर वामनराव जोशी 
की जय”, अशा लाखोंच्या म खािूंन उमिलेला उत्स्िूिष जयजयकार वािावरि चननादून गेला. जनिेने 
स्वयंस्िूिीने त्यानंा ‘वीर’ बीरूद बहाल केले. 
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१९२१ साली र्भरलेल्या नायसम्मेलनािे दादा अध्यक्ष होिे. त्या सम्मेलनाि ठराव पास झाला की 
“नायकला राष्ट्रीय व्हावी आचि नािककारानंी आपली नािके राष्ट्रोन्निीला पोर्क होिील अशी 
करावीि.” 
 

दादा कट्टर गाधंीवादी होिे. घरी दाचरद्र्य. आधार होिा िो एकमेव श्रीमंि दादासाहेब खापडेंिा. 
पि दादासाहेब खापडेंिा गाधंीजींना कट्टर चवरोध होिा. वामनरावदादानंी गाधंीजींिे अन याचयत्व सोडावे 
म्हिून त्यािंा आग्रह होिा. पि दादा स्विंत्र चविारािे होिे. आचि आपल्या चविाराशंी एकचनष्ठ होिे. 
गाधंीजींिा मागष त्यानंा पिला होिा. आपल्या दाचरद्र्यािी पवा न कचरिा गाधंीजींशीि िे एकचनष्ठ राचहले. 
त्यानंी देशाच्या संसारािीि काळजी वाचहली. स्विःिा संसार संपूिष द लष चक्षला. पि म्हिून दादािें कधी 
काही अडले नाही. जनिेने त्याचं्या संसाराला हािर्भार लावला. त्यािंी म लगी ‘कमळी’ चहिे लग्न 
अमराविीच्याि बापि वकीलाचं्या म लाशी ठरले होिे. िो डॉक्िर होिा. खरं िर वामनराव दादा आचि 
बापि वकील ह्याचं्या आर्थथक पचरन्स्थिीि दोन धृवाइिके अंिर! पि लग्न थािामािािि झाले! काहीही 
उिे पडले नाही! िार हजार मािसे जेवनू गेली! हे सगळं क िी प रवलं ह्यािीही दादानंी कधी चविारपूस 
केली नाही. िे स्विःच्या संसाराच्या बाबिीि असे बेचिकीरि असि. पि सवांनाि त्याचं्याबद्दल आदर व 
अचर्भमान वािि असे. त्या लग्नाच्याि रात्री, सवाई गंधवांिे गािे झाले. िे आपिहून हजरी द्यायला आले. 
रात्री दहाला गायला बसले िे पहािे साडे पािपयंि हजारो श्रोत्यािंी वाहवा पदराि घेि गाचयले! त्याचं्या 
मालकीिी नूिनसंगीि मंडळी त्यावळेी अमराविीलाि म क्कामाला होिी. 
 

देशर्भक्िी ही दादािंी जीवनचनष्ठा होिी. देशाच्या स्वािंत्र्यासाठी ‘सबक छ क बान’ केले पाचहजे, 
राष्ट्रोन्निीसाठी लेखिी आचि कला झ ंजल्या पाचहजेि हे त्यािें दशषन होिे. मायर्भिूी पूजा आचि त्यासाठी 
सवषस्वािे बचलदान ही त्यािंी ध्येयधारिा होिी. मायर्भचू्या उद्धारासाठी, ब द्धी, प्राि, मूल, शील ह्या सवांिे 
मोल चदले िरी िे कमीि हा त्यािंा वैिाचरक बािा. वामनराव दादाचं्या इिर काव्य रिनाही त्यािंी 
जीवनदृष्टी वा त्यािें दशषन (जीवनचवर्यक ित्त्वज्ञान) स्पष्टपिे सागंून जािाि. 
 

िाििा पाय परक्यािें 
धमष काय हा ि मिा ॥ धृ ॥ 
शत्रिेू ग लाम बनिा 
शत्रलूा सलाम करिा 
मायदेश ठार करिा ॥ धृ १ ॥ 
आप्िधन ख शाल हरिा 
शत्रचू्या घराि मरिा 
श्वानसे जनाि चिरिा ॥ धृ २ ॥ 

 
हा देश दचरद्री आहे. इथला दचरद्री नारायि, असा सामान्य मािूस जवळ केला पाचहजे. देशर्भक्िानंा, 
राजकारिी प रुर्ानंा, श्रीमंिािंा आधार चमळाला की त्याचं्या सवयी श्रीमंिी बनिाि आचि िे ह्या दचरद्री 
बाधंवाला चवसरिाि. ‘गचरबी हिाव’ हे आज घोर्वाक्य बनले आहे. पि पारिंत्र्याि कोि चविारीि होिं ह्या 
गरीबाला? ह्या दचरद्री बाधंवािंी कोि ठेवीि होिं आठवि? पि दादानंी ह्यावर कोरडे ओढले आहेि. 
त्यािून त्यािंी जीवनदृष्टी सहज ध्यानी र्भरिे. 
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दचरद्रीनारायि हा हृदयी धरावा 
हा सिि स्मरावा 
राष्ट्रािा हाचि खरा प्राि चवसावा 
हा चवर्भवी वसावा 

िाल– दीनद बषल मान नी जगी 
द मषदे चझडकाचरला 
आत्मकरी िरी आत्मघािकी 
करुचन प्रर्भ ूअपकाचरला 
जोडावा हा पर न म्हिावा । हा आप्ि गिावा ॥ १ ॥ 
सबल ऋचर्बल हेचि सद् बल 
आदरे आराचधिा 
चनिये स्वािंत्र्य संगरी चवजय देईल र्भारिा 
ऐसा हा सिि स्मरावा हा चवर्भवी वसावा 
जोडावा हा पर न म्हिावा 
हा आप्ि गिावा ॥ २ ॥ 

 
वामनराव दादा गाधंीजींिे अन यायी असले िरी पारिंत्र्यावर आघाि करून देश स्विंत्र करण्यािे 

क्रािंीकारक मागष त्यानंा आवडि. त्यािें हे काव्य पहा– 
 

वाजला रिािा डंका 
हरहर महादेव बोला ॥ धृ ॥ 
मारू अथवा मरू रिी 
या चनधारे पथ िाला 
हहद र्भमूीच्या जयजयकारे 
आचरपरी िढवा घाला ॥ १ ॥ 

 
गाधंीजींच्या अहहसेिे समथषन करिाना गाधंीजींच्या ‘िलवारीिे ित्त्वज्ञान’ ह्या लेखािाही िे आवजूषन उल्लेख 
करीि आचि सागंि– 
 

“हहसा आचि भ्याडपिा यापैकी एकािी चनवड करायिी झाल्यास िे हहसेिीि चनवड करिील, 
हहद स्थानािील जनिेने रं्ढाप्रमािे परकीय राज्यकत्याच्या लाथा खाि बसण्यापेक्षा सशस्त्रक्रािंीिा अवलंब 
केलेला त्यानंा अचधक आवडेल.” 
 

वामनराव दादािें हे ित्त्वज्ञान, हे दशषन, ही जीवनदृष्टी वा हा प्रखर मायर्भमू न्क्िध्यास केवळ 
बोलघेवडा नव्हिा; िी शक्िी कृचिपूि होिी. दादािें बोलिे आचि वागिे ह्याि चिळमात्र अंिर नव्हिे. 
त्याम ळेि चविार आचि आिार एक होऊन चनमाि झालेले हे दशषन अचधक प्रखर व प्रर्भावकारी ठरले. 
“दादा ित्त्वज्ञान न सिे िोंडाने सागंिारे प राचिकब वा नाहीि िर िे दैनंचदन आिरिाि आििारे कटे्ट 
कमषयोगी आहेि”, असं त्याचं्याबद्दल म्हिलं जाई. आचि म्हिूनि दादा आधी देशर्भक्ि आचि मग 
नािककार होिे. कगगे्रसने एखादी िळवळ जाहीर केली िर नािक चलचहिे अधषवि सोडून मला जावे 
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लागेल हे िे नािक कंपन्यानंा स्पष्ट सागंि. कै. निवयष हििामिराव कोल्हिकरानंी त्यािंी पचत्रका पाहून, 
नािकाच्या चवश्वाि वावरिाऱ्या दादािें र्भचवष्ट्य साचंगिले िे नािकाच्या यशािे नव्हे िर देशाच्या 
स्वािंत्र्यचसद्धीिे. िे म्हिाले, “वामनराव ि म्हाला इिर िालिू गोष्टी सागंि बसण्याि काही अथष नाही. 
ि म्हाला एकि म द्यािी गोष्ट सागंून ठेविो. ि म्हाला ि मच्या डोळ्यानंी हहद स्थान स्विंत्र झालेलापहायला 
सापडेल आचि िो स द्धा ि म्ही अंथरुिावर चखळल्यानंिर नाही िर ि मिी िरवार चिरि असिाना.” आचि 
दादानंी खरि िो िसा पाचहला. कमषयोग र्भरघोस िळाला आला. 
 

ओघविे ओजस्वी वक्िृत्व आचि वाचिक अचर्भनयािी चनसगषदत्त देिगी दादानंा लार्भलेली. 
कगगे्रसच्या ध्येय–धोरिािंा आचि गाधंीजींच्या ित्त्वज्ञानािा सवषदूर प्रिार करून िरुिानंा चििीश 
सते्तचवरुद्ध लढा द्यायला पेिचविारी र्भार्िे करण्यािा त्यािंा सिि उद्यम. त्याम ळे र्भारे्ला आपोआपि 
लार्भलेले वळि, आलेली लवचिकिा आचि प्राप्ि झालेली धार त्याचं्या विषनाशक्िीला लार्भलेले वरदानि 
ठरले. अखंड दाचरद्र्य आचि सिि कोसळिाऱ्या आपत्ती सहन करायला लागिारे धाचरष्ट्य आचि त्याकडे 
हसि पहाण्यासाठी लागिारी चवनोदब द्धी दादाचं्या अंगवळिीि पडली. प्रसंगोपाि येिारा 
हजरजबाबीपिा, शब्दावंर कोया करून स्विःिे मन आचि सर्भोवारिे वािावरि प्रसन्न ठेवण्यािी 
सहजशलैी ह्यासाठीि दादानंी कमावलेली. सामाचजकाचं्या संवदेना िेिचवण्यासाठी र्भावाचर्भव्यक्िीिे सक्षम 
प्रकिीकरि करण्यािे ह्या राजकारिाि प्रत्यही येिारे व्याख्यानोपात्त प्रसंग; चवचवध स्वर्भावािें प्रत्यही 
रे्भििारे नम ने, राजकारिाचनचमते्त त्याचं्या बोलण्याच्या वागण्याच्या िऱ्हेवाईक लकवी आचि वृत्ती यािंा 
सहज घडिारा अभ्यास; राजकीय मिप्रिाराथष स रू केलेल्या विषमानपत्रािून राजकीय र्भावना जागृि 
करिारे संपादकीय सजचविारी स्ि चलल्गवत् शब्दाथषसाधना दादाचं्या विषनाशक्िीि सिि र्भर घालीि 
होिे. 
 

दादानंा नािकािें वडे लहानपिापासूनि. १९॰१ च्या स मारास, म्हिजे वयािी उिीप री चवशी 
गाठि असिानंाि त्याचं्या डोक्याि नािककंपनी काढण्यािे घािि होिे. त्यादृष्टीने िे प्रयत्नशीलही होिे. 
त्याचं्या आईने त्यािंा िो डाव त्यावळेी हािून पडला हा र्भाग वेगळा. 
 

गाधंीवादी कगगे्रसच्या ध्येयधोरिािंा प्रिार आचि मायर्भचू्या स्वािंत्र्यासाठी प्रािपिानं लढण्यािी 
पे्ररिा देण्यािे कायष दादा व्याख्यानाचं्या आचि संपादकीय चलखािाच्या द्वारा अहर्थनश करीि. साम दाचयक 
संपकष  साधण्यासाठी आवश्यक िे मेळे आचि प्रर्भाििेऱ्यािें आयोजनही दादाचं्या पे्ररिेने होई. त्यािंी कन्या 
सौ. मथ िाई चर्भडे चहने हहदबाला मेळा स रू केलेला होिा. िो अत्यंि लोकचप्रय झालेला होिा. चवदर्भाि 
चठकचठकािी िे चिरि. देशर्भक्िीिा प्रिार करीि. सम दायाने जमलेल्या पे्रक्षकानंा ग लामचगरीबद्दल िीड 
चनमाि व्हावी असे संवाद आचि गीि त्यािून गाचयले जाई. त्यािील बव्हंश संवाद आचि गीिे दादािंी होिी. 
त्या संवादािंा घाि, थाि आचि डौल या एका वाक्यावरूनहीलक्षाि येण्यासारखा आहे. “ही ि मिी 
चवलायिी िेलािून िळून काढलेली साहेबी डोकी ग लामचगरीिि गोडी मानिील.” 
 

साम दाचयक प्रिार आचि पे्ररिेसाठी चमळिील िेवढी माध्यमे दादानंी वापरली. ही मथ िाईि 
प्रर्भाििेऱ्याही काढी. त्यासाठीही दादानंी पदे चलचहली. मागे उल्लेचखलेले “िाचििा पाय परक्यािें, धमष 
काय हा ि मिा?” हे पद त्यापैकीि एक होय. सम दाय िेिचवण्यासाठी वापरावयािी र्भार्ा आचि रंगवायिे 
प्रसंग र्भडक आचि ठोकळेबाजि असावे लागिाि. कोरीव कािीव, नाज क, बारीक अशी कलाक सर 
सम दायाच्या लक्षाि येिे कठीि असिे. 
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सम दायावर िात्काळ पचरिाम होिो िो र्भडक रंगािंाि; स्िोिक चविारािंाि, घिाघािी 
विषचवन्यासािंाि, ज्वालाग्राही घिना आचि प्रसंग ह्याचं्या ममषरे्भदी विषनािंाि, उफ्हासोपरोधय क्ि 
अकन्ल्पि कल्पनािंाि; अन प्रासोपमादी अलंकारानंी मढचवलेल्या र्भाचर्क आिर्बाजीिाि. दादाचं्या जवळ 
हे सगळे ग ि होिे. सम दाय िेिचवण्यासाठी वापरलेल्या सगळ्या माध्यमािून दादानंी त्यािंा सढळ वापर 
केलेला आहे. बह संख्य जमावाशंी संपकष  साधिारे नािक हेही एक अत्यंि प्रर्भावी प्रिारमाध्यम होय 
ह्यािीही दादानंा जािीव होिी. आचि त्या जािीविूेनि त्यानंी नािके चलचहली. 
 

पि दादानंी नािके चलचहली िी नािक कंपन्याचं्या आग्रहाने व त्याचं्याि चबऱ्हाडी म क्काम ठोकूनि. 
त्याम ळेि त्याचं्या चविाराला व प्रचिरे्भला नािक स िू शके. इिरत्र राजकारि, सर्भा आचि िळवळीचशवाय 
कसलाही चविार वा आिार उरि नसे. दादा नािकािें आराखडे मनािि रचिि. अंकािें कथानक 
डोळ्याप ढे आिून संवाद चलहायला लागि. प्रवशे चलहून झाल्यावर अनेकदा वािून पहाि आचि 
प्रर्भावशाली वािला नाही िर प नः चलहून काढीि. दादाचं्या नािक चलचहण्याच्या प्रचक्रयेिा र्भाग 
गमिीदारि! ह्या दृष्टीने दादाचं्या “धमष हसहासन” ह्या नािकाच्या चनर्थमिीिा इचिहास थोडक्याि पहािा 
येईल. आप्पा चिपिीसाचं्या ‘नायकला प्रसारक मंडळी’ने आपला पडिा काळ स धरावा आचि कंपनीिी 
आर्थथक बाजू बरी होऊन नि मंडळी जगावी म्हिून दादानंा नािक चलहून देण्यािी अनेकदा चवनविी केली 
आचि अखेरीस ‘धमष हसहासन’ हे नािक दादानंी त्यानंा चलहून चदले. पि त्यासाठी आप्पा चिपिीसानंी 
दादानंा माहीम येथील पावषिीवाडीिल्या वरच्या मजल्यावर रहायला जागा चदली. वामनरावदादा 
अमराविीहून आपल्या क ि ंचबयानंा घेऊन आले व चिथे राहू लागले. पचहल्या दहाबारा चदवसाि नव्या 
नािकािी ज ळविी झाली. कथानक ठाम झाल्यावर दादानंी द सऱ्या अंकािला शवेििा प्रवशे चलचहण्यािे 
ठरचवले. त्या प्रवशेािील धमानंद, उद्दामकेि , स रेन्द्र, र्भ जंग, िक्षक, कामलिा व कल्पलिा अशीपात्रािंी 
नाव ेकायम करण्याि आली. आचि पंधरा चदवस हाि प्रवशे चलचहण्यािे काम स रू होिे. प्रवशे चलहायिा, 
“अजून जमावा िसा जमला नाही” असं म्हिून िाडून िाकावा आचि प नः चलहून काढावा असे िालू होिे. 
इथे एक मात्र लक्षाि ठेवायिे की दादा हे सगळं स्वहस्िे चलहीि नव्हिे. त्यािें र्भािे, कै. नाना अभ्यंकर 
ह्याचं्याकडे हे चलहून घेण्यािे काम असे. दादा संवाद बोलि स िायिे िक्ि. ओघवत्या र्भार्िशलैीला 
लेखनािा व्यत्यय सहन होि नसावा बह धा. पाि वळेा प्रवशे चलचहला आचि िाडला! सहाव्यादंा ियार 
झालेला प्रवशे दादाचं्या मनाला उिरला! 
 

त्यानंिर नायकला प्रसारकच्या अध्वयूषनी िो ऐकला; त्याचं्या चहिहििकानंीही त्यािे श्रवि केले. 
मग मागले प ढले प्रवशे दादानंी त्वचरि चलहून काढाव ेम्हिून कंपनीच्या चबऱ्हाडीि रहाण्यािे ठरले. कंपनी 
प ण्याला असिाना दादा कंपनीि जाऊन राचहले. त्यािें क ि ंब त्यानंी अमराविीला परि पोहिचवले होिे. 
 

या प ण्याच्या म क्कामाि दादानंी िक्ि पचहले दोन अंक चलहून पूिष केले! आचि लगेि म हूिष करून 
िालमीला स रुवािही झाली. दादा स्विः िालमी घेि. निानंा त्यािी र्भचूमका िे समजावनू सागंि. र्भार्िे 
कशी म्हिायिी िेही सागंि. मग एका प्रवशेािील सगळी मािसे एकत्र बसवनू त्याचं्या कडून त्यािंी र्भार्िे 
म्हिवनू घेि. मग प्रत्यक्ष िालीम स रू होई. 
 

संपूिष नािक चलहून व्हायला आिखी कीिीिरी काळ गेला. मनमाडच्या म क्कामाि दादानंी 
आठवड्याला एकेक प्रवशे चलहून पूिष केला. िरी शवेििा काही र्भाग उरलेलाि होिा. मनमाडहून कंपनी 
ध ळ्याला गेली िरी िक्ि िालमी होि होत्या पि नािक चलहून पूिष झाले नव्हिे! ध ळ्याच्या म क्कामाि 
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िशीि चनकड र्भासली आचि मग दादानंा िालमी बंद करून िीनिार चदवसाि उरलेले नािक चलहून 
काढाविे लागले! 
 

प ढे दादानंी नािकािे नाव ठरवावे; आराखडा दोनिार चदवसाि ियार करावा आचि नािक 
कंपनीने िे जाहीर करून त्या नािकािी ियारी स रू करावी असा प्रकार आढळिो. बलवंि नािक 
कंपनीच्या चबऱ्हाडी एकदा नागपूरिे शकंरराव शास्त्री आले. त्यानंी मॉचरस मेिरहलकिे ‘मोना व्हॅना’ नािक 
दादानंा वािायला चदले. दादानंा िे नािक आवडले. त्या नािकािी मध्यविी कल्पना घेऊन नािक 
चलचहण्यािा शास्त्रींनी आचि हििामिराव कोल्हिकरानंी दादानंा अचिशय आग्रह केला. दादानंी मग त्या 
नािकािे नाव जाहीर केले, “शील संन्यास.” मग आराखडा रिून पचहला अंक चलहायला घेिला. झाले! 
लगेिदीनानाथ मंगेशकरानंी आपल्या रत्नप्ररे्भच्या र्भचूमकेसाठी उत्तमोत्तम पािळे खरेदी करायला स रुवाि 
केली! पि िे नािक त्यावळेी िरी अधषविि राचहले! 
 

दादा नािककार झाले िे नािककंपन्याचं्या आग्रहाखािरि. नािक कंपन्यानंी आपला पडिा काळ 
सावरावा म्हिून दादानंा नािकं चलहून माचगिली. दादानंी स्वचे्छेने नािकं चलचहली नाहीि. “राक्षसी 
महत्वाकाकें्ष” नंिर िब्बल िेरा वर्ांनी “रिद ंद र्भी” बाहेर आले. िेरा वर्पेयंि दादानंा नािकािा चविारही 
स िला नाही. राक्षसी महत्वाकाकें्षच्या र्भरघोस यशानंिरही आिखी नािके चलचहण्यािी आचि नािककार 
म्हिून अचधकाचधक गाजण्यािी महत्वाकाकं्षा दादानंी बाळगली नाही. ‘र्भावबधंन’ आचि ‘उग्रमंगल’ ही 
नािके िारसे उत्पन्न देईनासे झाले म्हिून बलवंि नािक मंडळीच्या हििामिराव कोल्हिकरानंी आचि 
दीनानाथ मंगेशकरानंी रिद ंद र्भी चलहवनू घेिले. त्याहीसाठी दादा प ण्याला कंपनीच्या चबऱ्हाडी जाऊन 
राचहले होिे. हेही नािक िप्यािप्यानेि पूिष झाले होिे. िालीम स रू करिानंा पचहले दोनि अंक पूिष 
झालेले होिे. दादानंा नािक चलहायला िार वळे लागे, असं त्यािें खाजगी सचिव व र्भािे कै. नाना 
अभ्यंकर ह्यानंी चलहून ठेवले आहे. आचि िे िसे होिारि कारि त्यािंा हपडि नािककारािा नव्हिा. िे 
होिे देशर्भक्ि; सवषस्व पिाला लावनू बसलेले, र्भिगं चर्भकारी बनलेले आचि िचकरी स्वीकारलेले प्रखर 
राष्ट्रवादी कगगे्रस कायषकिे. त्याम ळं डोक्याि घोळायिे िे नािक नव्हे िर जनजागृिी व देशािे स्वािंत्र्य 
आचि त्यासाठी करावयािी उग्र िळवळ! दादा पदे मात्र लौकर रचिि. मेळ्यासाठी पदे चलहून त्यािे त्यानंा 
वळि पडले होिे. 
 

बझेब वानंी िीजा म्हिून दाखवाव्याि आचि त्यावरह कूम शब्दयोजना दादानंी करावी असा 
‘रिद ंद र्भी’ नािकािंील पदरिनािंा इचिहास. “धमषहसहासन” नािकािेही िेि. कमळाबाई कामि आचि 
सोनू ढवळे ह्या गायक निींनी ज न्या नािकािंील लोकचप्रय गािी गाऊन दाखवायिी आचि त्यािल्या 
आवडिील त्या िालीवर दादानंी शब्द योजायिे. अमराविीच्या नर्थय ब वा िावडेंनीही काही िाली चदल्या 
आचि त्यावर दादानंी शब्दसाज िढचवला. 
 

‘राक्षसी महत्वाकाकं्षा’, ‘रिद ंद र्भी’ आचि ‘धमषहसहासन’ ही वामनराव दादािंी िीनि नािके 
रंगर्भमूीवर आली, पि त्यानंी दादानंा श्रेष्ठ नािककाराच्या पकं्िीि नेऊन बसचवले. ‘राक्षसी महत्वाकाकं्षा’ 
िर ‘एव्हरग्रीन’ नािक ठरले! लचलिकलादशष नािक मंडळीिा िो ह क मी एक्का होिा. त्यािे उत्पन्न क ठेही 
व कधीही पडले नाही. इिर नािकािें उत्पन्न खाली जाऊ लागले की कंपनी “राक्षसी महत्वाकाकं्षा” लावनू 
आपली आर्थथक बाजू सावरून घेई हा इचिहास नािकाच्या सामर्थयाबद्दल बरेि बोलून जािो. िापेकरानंी 
चकलोस्कर नािकमंडळी चवकिघेऊन चिपिीसािे ‘राजरंजन’ हे नव े नािक रंगर्भमूीवर आिले पि िे 
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िालले नाही. इिर नािकेही उत्पन्न देईनाशी झाली िेव्हा िापेकरानंी दादानंा चवनंिी केली की राक्षसी 
महत्वाकाकें्षिे प्रयोग करण्यािे अचधकार द्या; कंपनी एरव्ही ब डिार! लचलिकलादशषने िे नािक असंख्य 
प्रयोग करून गाजचवलेले; केशवराव र्भोसल्याचं्या पिािही पेंढारकर आचि िापेकरानंी, त्यािे चकिीिरी 
प्रयोग केलेले! आचि िरीही वगेळ्या चकलोस्कर कंपनीला आपली आर्थथक बाजू सावरायला हवा होिा 
राक्षसी महत्वाकाकें्षिा कल्पिरूि! 
 

ह्या संदर्भािि दादाचं्या उदार अंिःकरिािी आचि िचकरी बाण्यािी प्रत्ययकारक जािीव होिे. 
पेंढारकर आचि िापेकर ह्यानंी दादाशंी “राक्षसी महत्वाकाकें्ष”च्या मानधनाबद्दल एक करार केलेला होिा. 
पि त्यान सार दरमहा रक्कम मात्र दादानंा पोहोिली नव्हिी. त्याम ळे दादा िे नािक कोिालाही प नः 
चवकायला मोकळे होिे. िेवढ्याि िापेकर लचलिकलादशष नािक मंडळीिून बाहेर पडले आचि त्यानंी 
स्विंत्रपिे चकलोस्कर नािकमंडळी चवकि घेिली. चिच्यासाठी चििी आर्थथक बाजू सावरण्यासाठी िे प नः 
राक्षसी महत्वाकाकं्षा ह्या नािकािे हक्क मागायला दादाकंडे गेले. दादानंी मागलं सारं चवसरून उदारपिे 
त्याला होकार चदला. एवढेि नव्हे िर कोिाि करारनाम्यावर सही करिानंा, िापेकर अजूनही प्रत्यक्ष रक्कम 
देि नाहीि हे चदसूनही, िे िापेकरानंा काहीही बोलले नाहीि. पैसे न चमळिाही पैसे पूिष चमळाल्याच्या 
करारावर त्यानंी सही केली! 
 

दादानंी द्रव्याजषनासाठी नािके चलचहली नाहीि. नव्हे द्रव्य दादानंा कधीि मोह पाडू शकले नाही. 
त्याचं्या उिरत्या वयाि आचि पडत्या काळाि स्विंत्र र्भारिाच्या नेहरू सरकारने दादानंा पाि हजार 
रुपयािंी मदि धाडली होिी. घराि माध्यान्हीिी भ्ािं पडायिी पि िरीही करारी व मानी दादानंी िी रक्कम 
स्वीकारली नाही. सार्भार परि पाठचवली. “मी देशसेवा अद्याप चललावाि काढलेली नाही.” असे बािेदार 
उत्तर त्यानंी चदले. िाम्रपि आचि पेन्शन चमळचवण्यासाठी, स्वािंत्र्यप्राप्िीसाठी चदला नसेल िेवढा प्रखर 
लढा कोिाि देिाऱ्या िथाकचथि स्वािंत्र्य–संग्राम सैचनकानंी दादाचं्या ह्या उदाहरिापासून काही थोडा 
िरी संकोि चशकावा असे वाििे. 
 

िेव्हा दादाचं्या नायलेखनािी पे्ररिा द्रव्यािीही नाही. असंख्य जनिेमध्ये साम दाचयकरीत्या 
देशपे्रम बािचवण्यािे आचि स्वािंत्र्यासाठी उपय क्ि अशा ित्त्वािंी आचि िळवळींिी पे्ररिा देण्यािे कायष 
साधिारे माध्यम म्हिूनि दादा नािकमंडळीच्या आग्रहािा सहान र्भिूीने चविार करून नािककार बनले. 
 

वीर वामनराव दादािें “राक्षसी महत्वाकाकं्षा” हे पचहलेि नािक खूप गाजले. हे एकि नािक 
जमेला असूनही नािककार म्हिून त्यानंा प्रचसद्धी आचिलौचककही लार्भला. १९२॰ साली ह्या एकमेव 
नािकािे किे, नायसम्मेलनािे अध्यक्ष म्हिून सन्माचनले गेले. प िे येथील नूिन आयषर्भरू्ि नािकगृहाि 
श्री चसद्धराज प्रासाचदक संगीि नािक मंडळीच्या चवद्यमाने चद. २४ व २५ मे १९२॰ रोजी हे सम्मेलन र्भरले 
होिे. दादानंी अध्यक्षीय र्भार्ि चलहून काढले नव्हिे. “नािके बोधप्रद असावीि की मनोरंजक असावीि” 
या चवर्यावर िे उत्स्िूिष बोलले, असे त्यावळेच्या विषमानपत्रािील वृत्तािंावरून चदसिे. “समाजाच्या 
ित्कालीन पचरन्स्थिीस अन सरून नािके बोधप्रद असावयास काहीि हरकि नसावी. नािके िशी असिेि 
आवश्यक आहे. समाजोन्निीसाठी नािकािंा उपयोग करून घेिला पाचहजे. मात्र ही नािके लोकािें मन 
आकर्ूषन घेिारी असली पाचहजेि.” हे दादाचं्या अध्यक्षीय र्भार्िािे सार मराठी नायपचरर्देच्या दप्िराि 
सापडिे. दादाचं्या अध्यक्षिेखाली र्भरलेल्या ह्याि संमेलनाि” नायकला राष्ट्रीय व्हावी व नािककारानंी 
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आपली नािके राष्ट्रोन्निीला पोर्क होिील अशी करावीि” असे ठराव संमि झाल्यािे, संदेश ह्या 
विषमानपत्राि उल्लेचखलेले आहे. 
 

२७ जानेवारी १९४६ ला म ंबई मराठी साचहत्य संघाने आयोचजलेल्या नायमहोत्सवािे अध्यक्ष 
म्हिून दादानंी चदलेले र्भार्ि, आिायष अते्र ह्यानंी संपाचदलेल्या ‘नवय ग’ ह्या साप्िाचहकाच्या त्याि 
िारखेच्या अंकाि र्भरपूर चदलेले आहे. त्यािील महत्त्वािे उिारे दादाचं्या नािकािें स्वरूप व अंिरंग 
अजमावण्यास मदि करिील याि संदेह नाही. 
 

(१) “मला एवढेि सागंायिे आहे की अखेरच्या पचरविषनािं नायकलेस गायनकलेिी जोड 
चमळाल्याम ळे महाराष्ट्र रंगर्भमूीला जे चित्ताकर्षक स्वरूप प्राप्ि झाले ह्याने चिच्या वैर्भवािी शोर्भा िारि 
ख लली आचि गानकलाचनप ि िि र निाच्या नायकौशल्याने महाराष्ट्रीय रचसकाचं्या अंिःकरिाि 
महाराष्ट्र रंगर्भमूीला पे्रमािे अढळ स्थान प्राप्ि करून चदले.” 
 

(२) “मनोरंजनासाठी नायकला” का “स खबोधासाठी नािकला”, “कलेकचरिा कला” की 
“समाजासाठी कला” असे वाद सध्या िालू आहेि. त्यािील कोििाही वाद ग्रहि केला िरी कलािंा व 
समाजािा अत्यंि चनकि संबधं आहे, ही गोष्ट केव्हाही नाकबलू करिा येि नाही. इिकेि नव्हे िर कलािंा 
उत्कर्ष हकवा अपकर्ष केवळ कलाकाराचं्या करामिीवरि अवलंबनू नसून समाजािाही त्याि मोठा र्भाग 
असिो हेही चबनिक्रार कबूल करिे र्भाग आहे. समाजाने एखाद्या कलेला उते्तजन चदले िर िी र्भरर्भराििे 
व त्यािे चिच्याकडे द लषक्ष झाले की िी ओहोिीस लागिे हा अन र्भव सवषकाली सारखाि आलेलाआहे. नव्या 
नव्या कला जन्मास येऊन त्यानंा जर समाजािे लक्ष आपल्याकडे वेधिा आले नाही िर कलाकारानंी 
आपल्या श्रमािंी चशकस्ि केली िरी त्यािें संवधषन करिे जवळ जवळ अशक्यि होऊन बसिे हे िर आपि 
नेहमीि पहािो. िेव्हा कलाकारानंी समाजाशी कलािंा असलेला हा दृढ संबंध लक्षाि ठेवनूि चिच्या 
अचर्भदृद्धयथष प्रयत्न केले पाचहजेि. नाहीिर िे व्यथष गेल्यावािून रहािार नाहीि.” 
 

(३) “नायकलेने आपला पे्रक्षकवगष चनमाि केला पाचहजे, त्याला नायकलेिा आस्वाद घ्यायला 
चशकचवलं पाचहजे, पे्रक्षक घडवला पाचहजे.” नायकलेिा डोळा ियार झालेला नसला िर कलापूिष 
अचर्भनय पाहून अशा अचधकारशून्य पे्रक्षकाला हकचििही आनंद वाििार नाही.” ‘अचधकारी’ असल्याचशवाय 
त्याला आस्वाद चमळिार नाही. आस्वाद हा अचधकार आहे आचि िो सगळ्यानंाि जन्मजाि चमळि नाही. 
िो चमळचवण्यासाठी श्रम करावे लागिाि, चशक्षि घ्याव ेलागिे. अन र्भव समृद्ध करावा लागिो. रचसकत्व 
अंगी बािवाव े लागिे, िे आपोआप बनि नाही. रचसकानंाि अचधकार चमळचविे आवश्यक मग 
साचहन्त्यकािंी हकवा नािककारािंी काय कथा? त्यानंी िर पचरश्रमाने, चशक्षिाने आचि अन र्भवाने स्विः 
अचधकारी बनले पाचहजेि. असले अचधकारी लेखकि आपला पे्रक्षक घडव ू शकिाि; आपल्या कलेला 
उर्थजिावस्थेकडे नेऊ शकिाि. िसा पायंडा पाडण्यािे श्रेय अचधकाराचशवाय प्राप्ि होि नाही. नवा मन , 
नव ेप्रयोग, नवी शलैी, हे असे अचधकारी लेखकि चनमाि करू शकिाि.” 
 

(४) “यंत्राम ळे मािसे कलाहीन बनिाि. केवळ याचंत्रक सहाय्याने नायकला प्रगि होिार नाही; 
अचर्भनयकौशल्यि अत्यंि महत्वािे. यंत्राम ळे परस्वापहार होिो. द सरे ल बाडले जािाि िक्ि!” 
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(५) “परमेश्वराने कृपाविं होऊन चदलेल्या सामर्थयािा परमेश्वरानेि चनमाि केलेल्या सवांगस ंदर 
मानवी जीवनािें संरक्षि व संवधषन करण्यािा प्रबलािंा सान्त्वक धमष पायाखाली ि डवनू मानवजािीिे 
आमूलाग्र र्भक्ष्य करण्याि जे मग्न होऊन गेले आहेि त्यािें द ष्ट मागष व त्यािंी द ष्ट कृत्यें िव्हायावर माडूंन 
त्यािें खरे अंिरंग जगास उघडे करून दाखचवण्यािा निानंी व नायर्भक्िानंी अंिःकरिपूवषक प्रयत्न केला 
िर त्या जगत्क्रान्िीस थोडा िरी हािर्भार लावल्यािे श्रेय नायकलेच्या पदरी पडल्यावािून खात्रीने 
राहािार नाही. नािके चलचहिाऱ्यानंी चनदान िूिषिरी हे एकमेव ध्येय सिि दृष्टीप ढे ठेवनू नािके चलहावीि. 
निानंी आपले सारे कौशल्य खिी घालून अशी क्राचंिकारक नािके रंगर्भमूीवर यशस्वीकरून दाखचवण्यािा 
कसून प्रयत्न करावा व नायर्भक्िानंी आपल्या रुिीस हे नव ेवळि लावनू अशा नािकािंा–नािककारािंा 
व निािंा अत्यंि पे्रमादराने गौरव करून त्यानंा उते्तजन द्याव.े असा चिहेरी उद्योग आपि जर चनरलसपिे 
काही काळ िालू ठेचवला िर माझी पक्की खात्री आहे की; नायकलेच्या सहज साचत्त्वक सौदयावरून 
समाजािे उडालेले मन चिरून त्यावर जडेल. या चनवािीच्या काली “कलेकचरिा कला” अथवा 
“रंजनाकचरिा कला” असे वाद उत्पन्न करण्यापासून कलािंा व चवशरे्िः नायकलेिा काहंी िायदा 
होईल असे मला वािि नाही. ‘किेंकणरताां किंा’ िा णसद्धान्त खरा असिंा तरी तो साधारितः किेंच्या 
अध्ययनकािंीच मुख्यतः उपयुतत आिे व त्याच कािंी तो स्वाभाणवकिी आिे. कारि कला संपन्न 
झाल्यावर “कलेकचरिा कला” हा चविार बाजूस सारला जाऊन “पोटासाठी किंा, की जनसेवेसाठी 
किंा” िाच प्रश्न प्रामुख्याने पुढे येतो. व ‘किेंसाठी किंा’ असा तोंडाने जप करीत ‘पोटासाठी किंा’ िाच 
णसद्धान्त प्रत्यक्ष कृतीत उतरिंा जात असतो. कलाविंानंी पोिासाठी कलेिा उपयोग करू नये असे 
कोिीि म्हिि नाही. चवद्वान लोक जर पोिासाठी चवद्या वापरिाि िर कलावानानंी पोिासाठी कला 
वापरल्यास त्यािं त्यानंी काय पाप केले? परंि  समाजासाठी, अथाि जनसेवेसाठी कला असे प्रचिपादन 
करिारािा पोिाबरोबर जनसेविेीही आठवि ठेवा एवढाि कमीि कमी आग्रह असिो. स्विःिे पोि बाधूंन 
केवळ समाजासाठी जे आपल्या चवदे्यिा, ज्ञानािा अगर कलेिा उपयोग करिाि िे प रुर् चनःसंशय धन्य 
होि. पि समाजाि असे प ण्यप रुर् नेहमी थोडेि असिाि. िेव्हा केवळ परमाथष साधा असा उपदेश 
करण्याऐवजी स्वाथष आचि परमाथष दोन्हीही साधा, न सत्याि नागड्या स्वाथाच्या मागे लागू नका, असेि 
उपदेश देिे र्भाग आहे. चनदान आहे या न्स्थिीि िरी त्या वािून गत्यंिर नाही आचि असे केल्यास 
‘कलेकचरिा ंकला’ या चसद्धान्िास बाध येण्यािे काहीि कारि नाही. कारि जेथे हा प्रश्नि नाहीं, िेथे हा 
वादही नाही व वाद नाही िेथे बाध येण्यािाही संर्भव नाही. 
 

त्यािप्रमािे बोध व मनोरंजन हाचह वाद माझ्या मिे असाि चनरथषक आहे. बोध मनोरंजक पद्धिीने 
केला अथवा मनोरंजन बोधकारक होईल अशा पद्धिीने केले िर त्याि चबघडिे कोठे? बोध हा कलेला 
मारक आहे असे कोिी साचंगिले? मनोरंजन करिे ही एक जशी कला आहे िशी बोधाच्याद्वारे मनोरंजन 
अथवा मनोरंजनाच्याद्वारे बोध करण्यािीही एक स्विंत्र कला आहे व ही कला अनेक नामवंि कीिषनकारानंा 
पूिष अवगि होिी हे मी पाचहलेले आहे व आपिही पाचहलेले असेल. वदेान्िासारखा चबकि चवर्यही जर 
मनोरंजक करून प्रचिपाचदिा येिो िर इिर चवर्य मनोरंजक िऱ्हेने उपदेचशिा येि नाहीि हेम्हििे खरं 
कोि मानील? मनोरंजक बोध करिा येि नसेल अथवा बोधप्रद मनोरंजन करिा येि नसेल िर िी कला 
लेखकाला वक्त्याला अगर निाला अवगि नाही एवढेि म्हििा येईल. बोध व मनोरंजन यािा उर्भा दावा 
आहे असे म्हििा यावयािे नाही. काही रचसक चवद्वानानंा िर शृगंार व हास्य एवढेि दोन रस मनोरंजक 
वाििाि. वीरसर नािकाि घ सला की, त्याचं्या पायािी आग मस्िकास िढिे. परन्ि  अशा सज्जनािंी 
मनोरंजनािी व्याख्या पत्करली की पराक्रमी प रुर्ाचं्या िेजस्वी आिारािे चित्र समाजाप ढे ठेविे म्हिजे 
नायकलेिा खून पाडल्यािेि पािक चशरावर ओढवनू घ्याव े लागेल. कारि वीररस नायकलेवर 
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घालण्याि आलेला खूनी मारेकरीि आहे अशी त्यािंी ठाम कल्पना होऊन बसलेली आहे. साराशं, 
सागंावयािे म्हिजे एवढेि की अशा सत्यचवलक्षि कल्पनानंा बळी पडून नव्या काळाच्या स्वागिाथष 
करावयाच्या क्राचंिकारी नािकािंा अंचगकार करण्यास आपि किरू नये. सगळे जग या चविाराने आज 
र्भारले जाि असिा आपिि त्यापासून शियोजने दूर राहाण्यािा आग्रह धरून बसू िर जगािे िर काही 
चवशरे् न कसान व्हावयािे नाही, पि आपि मात्र आपल्या किषव्यास ि कलो असे होऊन आत्मघािाच्या 
दोर्ास पात्र ठरंू.” 
 

वीर वामनराव दादाचं्या ह्या र्भार्िावर ‘नवय ग’ ह्या साप्िाचहकाने केलेली प ढील मचल्लनाथी 
मोलािी ठरावी. 
 

“म ंबई येथील मराठी रंगर्भमूीच्या उत्सवािे परमर्भाग्य हे की; त्यास वीर वामनराव जोशी 
याचं्यासारखे श्रेष्ठ दजािे क्राचंिकारक अध्यक्ष लार्भले आहेि. कला म्हिूनि केवळ कलेला एक चवचशष्ट 
महत्त्व आहे हे कोिीि अमान्य करीि नाही. पि कलेला क्रािंीच्या जोखडास ज ंपल्याने कलेच्या मूळच्या 
सत्य, चशव आचि स ंदर अशा स्वरुपाला काहीि बाधा येऊ शकि नाही हे िेजस्वी ित्त्व प्रचिपादून वीर 
वामनरावजींनी एक प्रकारिी क्रािंीि केली आहे याि शकंाि नाही.” 
 

नायकलेिे स्वरूप आचि उदे्दश ह्याबाबििी दादािंी नैचष्ठक मिे कळण्यास या र्भार्िािंा 
आपल्याला खूप उपयोग होिो. दादा बोलि िसे वागि. पचहलेवचहले नािक चलहूनं होिाि समीक्षकाचं्या 
मिे दादा क्राचंिकारक ठरले होिे िे ह्याम ळेि. “राक्षसी महत्वाकाकें्षि” दादाचं्या ह्या सवष क्राचंिकारक 
मिािंा यशस्वी प्रयोग आपिाला आढळून येिो. गीि, संगीि आचि गायन प्रर्भावीपिे प्रयोगािी रंगि 
वाढचविाि हे दादाचं्या नािकािून आपल्या प्रत्ययास येिे. संगीि रिद ंद र्भी नािकािंील “परवशिा पाश 
दैव”े आचि “जचग हा खास वडे्यािंा” ह्या पदाचं्याद ंद र्भी नायके्षत्राि जोरजोराने धडधडल्या आचि आजही 
त्यािंा प्रचिध्वनी रचसकाचं्या हृदयाि चननादिो आहेि. 
 

राष्ट्रोन्निीला पोर्क होिील अशी नािके नािककारानंी करावीि हा ठराव दादाचं्या अध्यक्षिेखाली 
संमि झालेला आहे. दादािंी नािके ह्या ठरावािी कािेकोरपिे अंमलबजाविी करिाना स्पष्टपिे 
चदसिाि. राष्ट्रोन्निीला उपकारक ठरिील असे चवर्य, चविार आचि आिार दादानंी आपल्या नािकाि 
चििारले. आचि ही देशपे्रमािी, संपूिष स्वािंत्र्यािी, राष्ट्रर्भक्िीिी, अनंि त्यागािी आचि चनस्वाथी 
जनसेविेी उत्कि र्भावना रचसक मनावर हबबचविाना कलेिी आकर्षकिा यन्त्कंचििही कमी होऊ चदलेली 
नाही. कलावाद आचि बोधवाद ह्यािंा स रेख संगम दादाचं्या कलाकृिींि कळसाला पोहोिलेला आढळिो. 
संपूिष त्यागावर आधारलेल्या राष्ट्रसेवेिे व्रि, संपूिष स्वािंत्र्यासाठी स्वीकारण्यािा बोध केला त्याबरोबरि 
अचर्भनयकला प्रकर्ाने प्रकि करिा येईल असे कथानक, प्रसंग, स्वर्भाव आचि संवाद दादानंी यशस्वीपिे 
चलचहले. आचि निाचं्या ग िािंा कस लागेल व त्याचं्या अचर्भनय कौशल्याने रचसक मोहून जाईल ह्यािी 
खबरदारी घेिली. 
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३. ‘दादाांच्या नाटकाांचे णवषय’ 
 

दादाचं्या नािकािें चवर्य त्याम ळे चनचिि झाले. स्वािंत्र्य, त्यासाठी पडेल िो त्याग करिे आचि 
सगळे ग ि, कला व किृषत्व देशोन्निीसाठी कामी लाविे दादानंी रंगचवले. सवष सामान्य जनिेिे स ख 
महत्त्वािे. राज्यकिे त्यासाठी सदैव प्रयत्नशील असाविे. जनिेच्या आकाकं्षाप ढे व्यक्िीच्या राक्षसी 
महत्वाकाकें्षिे महत्त्व नसिे. पि एखादी शासक व्यक्िी व्यन्क्िगि संक चिि स्वाथासाठी जनिेच्या माथी 
हालअपेष्टा लादून चिला दाचरद्र्य आचि द ःखाच्या खायीि लोिू पहाि असेल िर त्या द गषिोपेि शासकाच्या 
महत्वाकाकें्षला हरप्रकारे पायबदं घािलाि पाचहजे. मग त्यासाठी वािेल त्या हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्या 
िरी हरकि नाही. कारि जनिेच्या नशीबी दाचरद्र्य, दैन्य आचि द ःख असिे म्हिजे पारिंत्र्याि चखिपि 
पडिेि होय. िेव्हा हे व्यन्क्िस खासाठी शासनकत्याने लादलेले पारिंत्र्य झ गारून चदले पाचहजे. 
शासनाच्या संरक्षकानंी राष्ट्राशी, जनिेशी इमान राखलं पाचहजे. सद् ग िाशंी, जनिेिं कल्याि करिाऱ्या 
शक्िींशी त्यानी एकचनष्ठ राचहलं पाचहजे. हे इमान महत्त्वािे आहे. दादानंी हा चवर्य ‘राक्षसी महत्वाकाकं्षा’ 
या नािकािं समथषपिे हािाळलेला आहे, 
 

राज्यकत्यापेक्षा जनिा श्रेष्ठ. जनिेिा कौल राज्यकत्यांनी मानला पाचहजे. राजाला जन्मचसद्ध 
हक्काने हसहासन चमळिार नाही. जनिेने बह मिाने त्याला िे बहाल केले िरि स्वीकारिा येईल. जनिेिा 
शासनकिा जनिा स्विः चनवडेल. कारि त्याचशवाय जनिेला खरे स्वािंत्र्य, स ख आचि समृद्धी अन र्भविा 
येिार नाही. पि जर क िी ह्या जनिेच्या हक्काला धक्का लाव ू पाहील िर जनिा आचि चििे इिर नेिे 
राज्यकत्यांना प्रािपिाने चवरोध केल्याचशवाय रहािार नाहीि. आचि अखेर जनिेिाि चवजय होिार आहे 
ह्या लढ्यािं. पि क्षिैक क िी आपल्या शक्िीिा गवष धरून ह्या जनिेला पारिंत्र्याि जेरबदं करू पहािील 
िर, सैन्यबळापेक्षा आत्मबळ नेहमीि प्रर्भावशाली ठरिे, हे लक्षाि ठेवाव.े जनिेि वैिल्य, नैराश्य आचि 
दौबषल्य येिा कामा नये. िी आत्मबलवान व्हायलाि हवी. आचि त्यासाठी धमािे अचधष्ठान ह्या 
स्वािंत्र्यलढ्याला लार्भलेि पाचहजे. राजकारि आचि धमषकारि एकत्र नादंले पाचहजे. स्वािंत्र्याच्या 
लढ्याि, संन्याशानंीही मागं रहािा कामा नये. धमाज्ञा ही राजाजे्ञपेक्षाही अचधक मोलािी.धमाने सवषत्र 
शािी, स ख आचि स्वािंत्र्य नादेंल ह्यासाठी लढले पाचहजे. प्रसंगी खड गही उगारले पाचहजे. खलािें पाशवी 
सैन्यबल नाशीले पाचहजे. जगाला संदेश चदला पाचहजे की बलवानानंी द बषलािें रक्षि केले पाचहजे, र्भक्षि 
नाही. आचि ह्यासाठीि राजहसहासनाप्रमािेि धमष हसहासनािेही जनिेप्रिी किषव्य आहे हे दादानंी 
“धमषहसहासन” नािकाि रंगचवले. 
 

पारिंत्र्यािील चवलासापेक्षा स्वािंत्र्यासाठी लढिाना येिारे मरि अचधक बरे. राज्यकत्यांना केवळ 
स्वाथासाठी, व्यन्क्िगि स खासाठी, जनिेच्या स्वािंत्र्यावर ि ळशीपत्र ठेवण्यािा अचधकार नाही. कपिाने 
वा नीिनीिीिा अवलंब करून क िी ि मच्या मानेवर पारिंत्र्यािे जू लादण्यािा प्रयत्न करील िर त्याप ढे 
वाकू नये िर रिद ंद र्भी छेडाव्याि. पारिंत्र्यािे पाश, आचि परवशिेिे िास जनिेला मोकळा श्वासही घेऊ 
देिार नाहीि. स्वािंत्र्यासाठी िरुि मने पेिली पाचहजेि. स्वािंत्र्यप्राप्िीिे वडे लागले पाचहजे. 
ध्येयप्राप्िीपायी मािूस पागल झाला पाचहजे. द बळेपिा, र्भयािषिा आचि व्यन्क्िगि स खलालसा ही 
पारिंत्र्यािीि लक्षिे. मनोचनग्रह आचि य द्धािा आग्रह हीि द राग्रही उन्मत्त परकीयािंी खोड मोडण्यािी 
साधने. राज्यचवस्िारासाठी पारिंत्र्यािे िास िेकिारे क चिल कारस्थानी क चमत्र ओळखून त्याचं्या 
मायाजालाला चछन्नचवचछन्न केले पाचहजे. जनिेिे खरे कल्याि यािि आहे. जनिा स खी व्हायिी असेल िर 
स्वािंत्र्य आचि स्वािंत्र्य या खेरीज द सरा मागष नाही. रिद ंद र्भी सिि गजषि ठेवल्या की शत्रूला ि मच्यावर 
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माि करण्यािी हहमि होि नाही. शत्र ू िायदा घेिो िो ि मच्या भ्याडपिािा, द बळेपिािा, द हीिा, 
चिि रीिा, कामाधंिेिा, चवलासचप्रयिेिा आचि िंिल मनोवृत्तीिा. िेव्हा हे सगळे द ग षि राज्यकत्यांनी 
त्याचजले पाचहजेि. हे सगळं ‘रिद ंद र्भी’ नािक पे्रक्षकाचं्या मनावर हबबवनू जािे. 
 

दादा राष्ट्रधमािे कट्टर प रस्किे. देशाच्या संस्कृिीपेक्षा देशािे स्वािंत्र्य अचधक मोलािे असं 
मानिारे. राष्ट्रधमासाठी प्राचिव्रत्यधमष, मािृधमष, पत्नीधमष वगैरे सवष धमष बाजूला ठेवाव ेलागिाि. प्रसंग 
पडला िर राष्ट्राच्या स्वािंत्र्यासाठी, िसेि जनिेिी र्भकू, दाचरद्र्य, उपासमार, आचि अवमानिा 
िाळण्यासाठी प्रसंगी शीलािाही त्याग चस्त्रयानंा करावा लागला िरी िो श्रेयस्करि. लाखोंच्या उद्धारासाठी 
एकाने खोल गिेि जाण्यािा मागष स्वीकारला िर चबघडले क ठे? समष्टीप ढे व्यष्टी महत्त्वािी नाही. 
राष्ट्रजीवनाि, समाजजीवनाि–सम दायासाठी व्यक्िीिे बचलदान व्हायिे असेल आचि िोि मागष उरला 
असेल िर िे व्हायला पाचहजे. मािृर्भमूीशी बेईमानी करिे ह्यासारखे पाप अन्यत्र नाही. असल्या पापाला 
देहदंडाचशवाय द सरी चशक्षा नाही. स्वामीचनष्ठेपेक्षा स्वजनचनष्ठा महत्त्वािी. ग लामचगरीिील नोकरदारानंी 
आपल्याि बाधंवािें गळे कापू नयेि.स्वपेक्षा स्वजन मोठे. व्यक्िीपेक्षा समाज मोलािा. आपल्या बाधंवाचं्या 
कल्यािासंाठी आपल्या शीलािा त्याग करून शीलभ्ष्ट होिारी य विी, शीलसंन्यास घेिे असेि म्हिावे 
लागेल. देशासाठी होिारा हा त्याग म्हिजे श्रेष्ठ संन्यास होय. दादानंी ‘मोनाव्हॅना’ ह्या मेिरहलकच्या 
नािकावर आधारलेल्या ‘शीलसंन्यासा’लाही आपल्या जीवनादशाने मूळाहून वगेळेपि चदलेले आहे. 
दादानंी हे मोनाव्हॅनावर आधारलेले आहे असे साचंगिले नाही िर िे िसे असल्यािे वािूही नये इिके िे 
स्विंत्र, र्भारिीय आचि दादामय आहे. 
 

दादािें चवर्य, दादािंी ित्त्व,े दादािंी मिे व दादािें प्रचिपादन चनचिि स्वरूपािे आहे. मिाशंी 
प्रिारिा नाही, चविारािंी धरसोड नाही, राष्ट्रोन्निीच्या ध्येयाशंी िडजोड नाही. त्याम ळे नािकािंी 
संचवधानके िारशी वेगळी वािि नाहीि. स्वािंत्र्यािें वेडे वारे, सवष पात्राचं्या चविारािून आचि आिारािून 
वहािे आहे. त्याम ळे पात्रािंी मूस चनचिि झाली आहे. नाव े बदलली जािाि, एवढेि काय िे वगेळेपि. 
कथानकािंा ग म्ि चवििाना सिि उत्कंठा वाढेल, ह रह र लागेल आचि वृत्ती उिंबळून येिील असे कल्पक 
प्रसंग उसंि न देिा पाठोपाठ रंगवीि जािे, ह्याि देखील कधी कधी प नरावृत्तीिा र्भास होिो पि िे अिळ 
आहे कारि दादािें चविार व आिार अढळ आहेि आचि लेखक व लेखन परस्पर वगेळे धाविील हे 
दादाचं्या बाबिीि अशक्य आहे. म्हिूनि दादा प्रस्िावनेि सागंिाि, “नािकािा चवर्य व संचवधानक 
अगदी सरळ व साधे असल्याम ळे त्याचवर्यी चवशरे् ख लासा करण्याच्या र्भानगडीि मी पडू इन्च्छि नाही.” 
(‘रिद ंद र्भी’ प्रस्िावना इ. स. १९२७) 
 

दादा ध्येयवादी िरुि चपढीिे प्रचिचनधी. देशोन्निी, स्वािंत्र्य आचि जनिेिे अबाचधि हक्क 
चमळण्यासाठी सवषस्वािा असीम त्याग करण्यािी त्यािंी कचिबद्धिा. िरुि पीढी हीि राष्ट्रािे खरे 
आधारस्िंर्भ आचि आशास्थान. त्याम ळे िरुि चपढीवरि लक्ष केन्न्द्रि केले पाचहजे. िीि घडचवली पाचहजे. 
चिच्यावरि स्वािंत्र्यािे संस्कार केले पाचहजेि. िी ध्येयवडेी झाली पाचहजे. आचि म्हिूनि दादाचं्या 
नािकािंील सवष पाते्र िरुि आहेि. नायक, नाचयका, प्रचिनायक आचि प्रचिनाचयका, ही सवष पाते्र िरुिि 
आहेि. िरुिचपढी डोळ्याप ढे ठेवनूि दादानंी नािके चलहलीि. िरुि मने िरळ असिाि. िी न्स्थर 
करण्यािे आचि मग ध्येयवेडे बनचवण्यािे काम दादानंी नािकाद्वारे केले. कगगे्रसच्या ध्येय धोरिािंा 
प रस्कार करिाना व्याख्यानािून दादा जे करीि िेि त्यानंी नािकाद्वाराही केले. नािक, नव्हे क ठलेही 
वाङ्मय हे साधनीर्भिूि असिे. िे स्विःि साध्य होि नाही. दादानंी िे साधन म्हिूनि वापरले. आपल्या 
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जीवनादशािेचित्रि, देशोन्निीिे पाठपठि आचि स्वािंत्र्यसूत्त्कांिे साग्रसंगीि आविषन करण्यासाठी 
दादाचं्या नािकािें अविरि झाले. 
 

‘राक्षसी महत्त्वाकाकं्षा’ बाळगिारे क्रौयष आचि त्या क्रौयाला िोंड देिारे आचि पोििा गोळा देखील 
डोळ्यादेखि मृत्यचू्या स्वाधीन करीि, यमयािना सहन करिारे धैयष दाखचवण्यासाठी दादानंी आधाराला 
घेिली िी स्त्रीपाते्रि! पे्रमािे पाश पिापि िोडीि ‘रिद ंद र्भी’ गजषि ठेविारी दादानंी शोधली िी 
“िेजन्स्वनी”ि! राजहसहासन बळजोरीने बळकाविे आचि िे पिचविे यासाठीि सवांनीि मागष अवलंचबिे, 
आचि त्या अन्यायािा प्रािपिानं प्रचिकार करीि जनमिािी िाड आचि द बषलािें उन्मत्त प्रबळापासून 
संरक्षि करण्यासाठी सिि सशस्त्र लढा देिे–हे दोन्ही उत्कििेने केले िे दादाचं्या मनासकन्यानंीि! 
समाज जीवनािी सवष प्रकारच्या संकिािून म क्ििा व्हावी म्हिून बचलदान आचि िेही मौल्यवान शीलािे, 
देिे िोही दादािंी ‘रत्नप्रर्भाि’! दादानंा एकूि स्त्रीशक्िीबद्दल अचधक चवश्वास वाििो. म्हिूनि देशर्भक्िीिा 
र्भाव आळचवण्यासाठी दादानंी स्त्रीपात्रानंाि प्राधान्य चदलेले चदसिे. आचि त्याही चस्त्रया आहेि एकजाि 
िरुि, कोमल, स ंदर आचि पे्रमाच्या पचवत्र धाग्यानंी बाधंलेल्या. पि त्यािें पे्रम वैर्चयक नाही. राष्ट्रपे्रमाप ढे 
त्याचं्या ह्या प्रियाला अचजबाि थारा नाही. स्वािंत्र्यासाठी ह्या पे्रमािा, चप्रयकरािा आचि चवर्यस खािा 
चनरंिर त्याग आचि प्रसंगी नाशही करायला त्या िरुिी मागंप ढं पहाि नाहीि. धैयष, शोयष आचि उत्साह 
यािंी पचरसीमा गाठिारा दादाचं्या नायचवश्वािील सारा ‘जनाना’ देखील ‘मदाना’ बनला आहे. 
 

दादानंा प्रिय रंगचविा येि नाही असे क िीसं म्हिलंय्. प्रियािे रंग बह  ढंगाि रंगचविे दादानंी 
जािून ब जून िाळले आहे. दादानंा शृङ गार चप्रय आहे पि िो मरि कड्यािंा नव्हे, िर मारू हकवा मरू ह्या 
इष्ट्येने लढिाऱ्या वीरमृत्य ंजयािा हवा आहे. आचि असल्या पराक्रमींिे प्रिय नेहमीि चवलासापासून दूर 
असिाि. कारि रंगेलपिापेक्षा रगेलपिाि पराक्रमािे र्भरू्ि असिे. सद् ग िािंी पचरसीमा गाठिे, 
व्यन्क्िमत्त्वािा उच्चकोचिक चवकास साधिे हाि शृङ गार होय असे ‘र्भोज’ नावािा श्रेष्ठ संस्कृि 
साचहत्यशास्त्रकार आपल्या ‘शृङ गारप्रकाश’ नामक गं्रथाि सागंिो. त्याच्या शृङ गारािी व्याख्या दादाचं्या 
शृङ गाराशी िंिोिंि ज ळिे. 
 

दादािंा एकमेव आवडिा रस म्हिजे ‘वीर’ होय. त्यािंा िोि महारस आहे. इिर रस चनचमत्ताम ळे 
वगेळी जािविारी त्यािीि पि चवचवध रूपे होि. वीररसाच्या आधारे व वीररसाला उपकारक होिील 
अशीि त्यािंी मोजकी आचि औचित्यपूिष योजना दादानंी केलेली आहे. वीररसाच्या चवचवध स्वरुपािेंढोंग व 
आर्भास हास्यरस चनमूषन जािो. रूद्र, अद् र्भ ि, बीर्भत्स आचि करुि हे त्यािेि आन रं्चगक िल. दादािें बळ 
आहे िे ह्याचं्या सिल हािाळिीि. हे गौि रस वीररसाला मारक ठरून पे्रक्षकािंा चवरस करिार नाहीि 
ह्याकडे दादानंी काळजीपूवषक लक्ष प रचवले आहे. 
 

त्याम ळेि दादाचं्या नािकािंील स्त्री पात्रािंी र्भार्ा आचि र्भावनाचवष्ट्कार शलैी प रुर्पात्राहून वेगळी 
नाही कारि त्या पात्रािें हपडि प रुर्ी आहेि. मदालसा, िेजन्स्वनी, िदं्रकला, कामलिा, कल्पलिा, 
सरोचजनी ही नाव े चस्त्रयािंी आहेि म्हिूनि िी स्त्रीपाते्र म्हिायिी. काही स्त्री–प रुर्पे्रमसंबंधािी सूिना 
देिारी िार दोन वाक्ये गाळून ही स्त्रीपाते्र सहज प हल्लगी होऊ शकिाि. त्याम ळे नायवस्िू, संचवधानक वा 
िळचनष्ट्पत्ती क ठेही अवरुद्ध होि नाही. 
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उदाहरिादाखल धमषहसहासनािील हे वाक्य पहा– “बस, पे्रमािा खेळ आिा खलास. दगलबाज 
गळेकापू मागं पािी नसेल िेथे स ळावर िढचवला पाचहजे.” ह्या वाक्यािा उद् गािा प हल्लगी शोर्भावा, पि 
दादानंी िे बोलचवलंय्– “कामलिे” कडून! “मदालसा” आचि “िेजन्स्वनी” ह्यािंी िर बव्हंश संर्भार्िे 
प रुर्ाचं्याि िोंडिी असून िी ि कून स्त्रीपात्रानंीि पाठ केलीि असे वाििे! 
 

केवळ स्त्रीर्भचूमका करिाऱ्या प रुर् गिािें प्रर्भ त्व असलेल्या नािकमंडळींसाठी खास चलचहलेली 
दादािंी नािके स्त्रीर्भचूमकानंा र्भलिाि र्भाव देऊन गेली ह्याि आियष कसले? निाकडे पाहून नािके चलचहिे 
हा त्याकाळिा दस्िूरि होिा. 
 

चशवाय दादानंा महत्त्व होिे िे चवर्यािे, आशयािे आचि राजकीय मिाचं्या प्रिारािे व प्रसारािे, 
िेव्हा िे क िाच्याही का म खािून झाले िर क ठे चबघडले? चवर्य, आशय आचि प्रिारािे चविार चनचिि 
आचि ठरीवि असल्याने ही संर्भार्िे क ण्याही पात्रांच्याि नव्हे िर क िीही नािकािल्या पात्राच्या िोंडी 
अदलाबद्दल करून घािली िरी चबघडायिे नाही. मदालसेिी कीिीिरी संर्भार्िे कामलिा हकवा 
सौदाचमनी बेमालूम िोरू शकिे. देवागंना, िेजन्स्वनी आचि िदं्रकला ह्या चस्त्रया वगेवगेळ्या नािकाि 
असल्या िरी एकमेकींच्या साड्या बदल करून सहजगत्या चबनधोक नेसाव्याि िशी संर्भार्िेही बोलावीि 
इिकी सोय दादाचं्या नािकाि आढळिे! प्रत्येक पात्राला प्रॉम्िींग आहे िे दादािेंि! पात्रापात्रािं उच्च वा 
नीि, राजा वा रंक, स्त्री वा प रुर्, स चशचक्षि वा अचशचक्षि, क लीन वा कलंचकि असा क ठलाही कृचत्रम 
रे्भदर्भाव करून दादा र्भारे्िे वेगवगेळे स्िर व प्रकार वापरीि नाहीि. र्भाचर्क समिा आचि हलगरे्भदर्भावरचहि 
समाजवाद हे दादाचं्या नािकािें आगळेपिि. 
 

दादािंी र्भार्ा नािकाला अत्यंि उपय क्ि. र्भार्िािें र्भावनान कूल िढउिार रंगचविाना योजावयािे 
िपखल शब्द आचि वाक्यािंी लाबंी रंुदी मापावी िी दादानंीि. दादािें शब्द देखील अचर्भनय संपन्न आहेि. 
विाविािील उत्साह, जोर् आचि बेधडकपिा काय विावा? त्यािि उदूष शब्दानंी त्या र्भार्िाला जो 
कडकपिा आिलाय िो िर लाजवाबि! बेग मान, हैराि, इष्ट्क, नाहक, नादान असले कीिीिरी शब्द 
पानोपानी आढळिील. त्याचं्या नािकािील गाजलेल्या ‘जगी हा खास वडे्यािा पसारा माजला सारा’ या 
पद्याि िर ओळच्या ओळ उदूष जबान मध्ये आढळिे– ‘द रंगी दीन द चनयेिी जवानी रंगली सारी’ आचि हे 
आहे ‘िेजन्स्वनीच्या’ स्त्री पात्राच्या म खाि! ‘दौडो’, ‘ग दरा’ असली उदूष शलैीिी चक्रयापदेही चठकचठकािी 
हजरी लाविाना चदसिील. दादािंा उदूष र्भार्ा आचि वाङ मय यािंा गाढा अभ्यास होिा. 
 

िरी पि उदूष वाङ्मयािील इष्ट्कािा, “काम के आदमी को चनकम्मा कर देनेवाला” पचरिाम 
दादाचं्या नािकािंील पात्रावंर देखील झालेला नाही. उलि िी पाते्र “इष्ट्कसे बेअंदाज निरि” करिाि. 
दादाचनर्थमि िमनमधला ब लब ल देखील! त्यानंा पे्रम करायियं िे िक्ि राष्ट्रावर, देशावर, देशािील आम 
जनिेवर! सेवा करायिी िी आधी राष्ट्रािी मग चप्रय व्यक्िीिी वा पिीिी; नव्हे राष्ट्रसेवसेाठी पे्रमाशी 
प्रिारिा केली िरी िी श्रेयस्करि. चनिािं पे्रम आचि चनष्ठा ठेवायिी असेल, र्भक्िी आचि सेवा करायिी 
असेल िर िी िक्ि राष्ट्रािी. “शीलसंन्यास”मध्ये “रत्नप्रर्भा” म्हििेि, 
 

“माझ्या राष्ट्रदेविेच्या सेवेसाठी सूयषकान्िािा चवश्वासघाि करून मी िदं्रकान्िाच्या िरिावर 
आपल्या पाचिव्रत्याि ंबचलदान केलं!...पि एकदा आपल्या आराध्य देविेला (देशाला वा राष्ट्राला) आपि 
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आपलं सवषस्व अपषि करायि ंठरचवल्यावर आपली वािेल िशी वासलाि लावण्यािा चिला (देशाला) पूिष 
अचधकार आहे.” 
 

जेव्हा ‘कृिान्ि’ चिला चविारिो की, 
 

“पचिव्रिानंा आपल्या पाचवत्र्यािी राखरागंोळी करायला लाविारा पाचिव्रत्यधमाहून के्षष्ठ असा 
कोििा प्रबळ धमष ह्या जगाि नादंि आहे?” 
 

त्यावर ‘रत्नप्रर्भा’ िाडकन उत्तर देिे, 
 

“राष्ट्रसेवाधमष, राष्ट्ररक्षिधमष!” (शीलसंन्यास प.ृ ३७) 
 

ह्या एका धमषपालनाबाबि दादािंी प रुर्पाते्रही मागे नाहीि. स्त्रीप रुर् याचं्यािील र्भोगवादी पे्रमा 
पे्रक्षा प्रजा आचि राष्ट्र याचं्यािील त्यागवादी चनष्ठेिेि त्यानंा अचधक महत्त्व वाििे. म्हिूनि दीघषकाळ 
अचववाचहि राहूनहकवा पत्नीचवरहानंिर द सरे पे्रम हळूवारपिे दूर सारून सदासवषकाळ राष्ट्रसेवेि 
घालचविारे ‘सूयषकान्ि,’ ‘िदं्रकान्ि,’ ‘स रेन्द्र,’ ‘चवक्रान्ि,’ नाजूक प्रियािें कोमल पाश देखील प्रसंगी 
प्रखरपिाने िोडिाना आढळिाि.वैर्चयक वासना आचि सूड ब द्धीिी पे्ररिा असूनही ऐन ध ंदीच्या क्षिी, 
जागृि झालेल्या चववेकाम ळे आपल्याि िंबिू रात्री संपूिषपिे स्वाधीन असिानाही ‘कृिान्ि’ रत्नप्ररे्भसारख्या 
स ंदर य विीला शीलभ्ष्ट िर करीि नाहीि उलि चििीि क्षमायािना करून मृत्य दंड देण्यासाठी मान प ढे 
करिो. 
 

आपल्यावर जीवापाड पे्रम करिाऱ्या “मृिाचलनीस” “चवक्रान्ि” पत्नी वारल्यानंिरही वैर्चयक 
पे्रमाि ग रििू देि नाही. चििा पत्नी म्हिून स्वीकार न करिा म लगी म्हिून जवळ करिो आचि चिला 
लोकािंी सेवा करिे हाि परमेश्वरी सेविेा मागष आहे हे सागंून आजन्म सेवाव्रिी म्हिून रहाण्यास सागंिो. 
“कल्पलिेिे” पे्रम “स रेन्द्राला” वश करू शकि नाही. िो इिरािंा िसा आग्रह होऊनही कल्पलिेच्या 
पे्रमािा स्वीकार करीि नाही. परमेश्वरी संकेि िसा नाही, एवढेि म्हिून जनसेवा आचि राष्ट्रोद्धार ह्याचं्या 
कामाि िो व्यग्र राहिो. ‘रिद ंद र्भीिील’ “कंदपष”, “िेजन्स्वनी”िे नाममात्र पाचिग्रहि करिो पि प ढील 
स खासाठी जीविंि राचहलेला नसिो. आपला ‘कदंब’ देश प न्हा स्विंत्र करण्यासाठी त्याने प्रािापषि 
केलेले असिे. राष्ट्रर्भक्िीि दंग झालेल्या जीवानंा पे्रमासक्िीिील रंग रुिि नाहीि. दादाचं्या एकाही 
नाचयकेिे पे्रम सिल होि नाही; चववाह िर नाहीि नाही. परस्परान रक्ि नव्हे वाङ चनिय झालेले पे्रमीय ग ल 
परस्परािें हाडवैरी बनिाि. ‘शीलसंन्यास’ (देशर्भक्िी आचि स्वाथांसक्िी ह्याचं्या संघर्ापायी) मधील 
‘रत्नप्रर्भा’ पे्रम करिे ‘सूयषकान्िा’वर पि त्याच्याशी चििा चववाह होि नाही. ‘िदं्रकान्ि’ चिच्यावर पे्रम करिो 
आचि अखेरीस त्यािा चिच्याशी चववाह होिो पि िी केवळ एक राष्ट्रािी चनकडीिी गरज म्हिून घडिे, 
पे्रमसािल्य म्हिून नव्हे. रिद ंद र्भीि िेजन्स्वनीिे कंदपावर पे्रम असिे नव्हे िी त्यािी वाग्दत्त वधूि. पि 
कंदपाच्या द बळ्या आचि स्वािंत्र्यासाठी लढण्यािी धमक नसलेल्या प्रवृत्तीपायी िी त्याच्याशी वैर पत्करिे. 
त्याच्या चवरुद्ध लढायला ियार होिे. पि स दैवाने कंदपािे चविार बदलिाि. िो स्वािंत्र्यय द्धाि उडी 
घेिो. िेजन्स्वनीला आवडू लागिो आचि स्वािंत्र्य चमळिाि कंदपाशी चििा चववाह व्हायिा. अगदी हािाि 
हािही घेिला जािो पि ित्क्षिीि कंदपािा मृत्य ूहोिो. िेजन्स्वनीला पे्रमसािल्यापूवीि वैधव्य प्राप्ि होिे. 
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इिर साचहत्यप्रकार यशस्वी करण्यासाठी लेखकाला वाक पि त्व प रेसे ठरले िरी नािककाराला 
मात्र वादपि त्व देखील आवश्यक असिे. िि र्थवध अचर्भनयापैकी प्रयोगािी श्राव्य रंगि वाढचविारे संवाद 
रंगवायिे म्हिजे वादपि त्व हवेि हव.े सम्यक वाद हाि सवादािा आत्मा. त्यािि नािकािी प्रकृिी जर 
ित्त्वहििनप्रधान असेल िर ह्या वादपि त्वािी चनिािं आवश्यकिा असिेि. मनोरंजनाबरोबरि 
समाजप्रबोधनही व्हाव े ह्या उदे्दशाने दादानंी आपली नािके चलचहली. मिप्रिार व मिहबबन साधिे हा 
दादािंा नायहेिू. आपल्या पचिपाद्य मिािें सवष चवरोधी पैलू जोरकसपिे माडंायिे आचि अचधक आवशेाने 
िे नंिर खोडायिे ही दादािंी िि रशलैी. श्रीमत् शकंरािायांच्या र्भाष्ट्यािील “स्थूिाचनखननन्यायानेि” 
(ख ंिा हलवनू बळकि करिे) दादानंी हे केले. प्रचिनायक वा प्रचिनाचयका आचि ित्पक्षीय पाते्र चवरोधी 
म द्यािें प्रचिपादन करिाि आचि दादािें नायक वा नाचयका आचि त्यािें पक्षकार िे म दे्द समथषपिे खोडून 
दादाचं्या इष्ट हेिंूिी चसद्धी करिाि. 
 

(दादािंी ही संर्भार्िे त्याम ळे स्वािंत्र्यसूक्िेि ठरली आहेि. दादा आहेि त्या स्वािंत्र्यसूक्िािे 
ऋर्ी आचि देशस्वािंत्र्य प्राप्िी हा आहे त्यािंा चवचनयोग.) 
 

यंत्रय गाम ळे चसनेमासारख्या नव्या करमिूकीच्या प्रर्भावी साधनाम ळे रंगर्भमूी मागे पडली हे दादानंा 
मान्य नव्हिे. यंत्रय गािे स्वागि करिारे प्रगचिशील दादा, या याचंत्रक व िाचंत्रक ज्ञानािा रंगर्भमूीच्या 
लोकचप्रयिेसाठी कसा वापर करिा येईल यािा चविार करावा म्हिून आपल्या अध्यक्षीय र्भार्िाि सागंून 
गेले आहेि. नायकला ही प्राम ख्याने ‘िाक्ष र्यज्ञ’ –दृश्यकला असल्याम ळे दादानंी आपल्या नािकािून 
चवचवध दृश्यािंी आकर्षक पखरि केलेली आहे. ध्वजारोहि, चििा, स्मशान, हहस्त्रपशूचं्या वास्िव्यािे प्रत्यक्ष 
दशषन घडचविारे जंगल असली चकिीिरी अचर्भनव दृश्ये दादानंी चििारली आहेि. यंत्रिंत्रािा यत्रित्र वापर 
करून जनमानसावरील नायकलेिा पगडा चढला पडू नये यासाठी त्यानंी अवघड प्रसंगही रंगचवले आहेि. 
प्रत्यक्ष रंगर्भमूीवर होिारा चशरच्छेद, िबकािील बालकािे चशर, लाथेने उडवनू पायावर पडिारे िेि चशर, 
हहस्त्र पशूनंी साक्षात् िोडलेले जीवािे लिके अशी दृश्ये कल्पक प्रकाश योजना आचि याचंत्रक क्लृप्त्या 
वापरून चनमाि केलेल्या चरकचसन्सचशवाय दाखचविे कठीिि. पि दादानंी ही आध चनकिा, आिून 
आपली नािकेही प्रायोचगक कला आहे हे जािून, प्रयोग कसा पचरिामकारक होईल यािी काळजी घेिली. 
क्षिर्भरही पे्रक्षकानंा उसंि चमळिार नाही, उलि वाढिी उत्कंठा आचि िढत्या र्भाजिीने बोििारी ह रह र 
चनमाि करिारे प्रसंग व संर्भार्िे त्यानंा जागीि चखळवनू ठेविील ह्यािी दादानंी क शलिेने दखल घेिली. 
 

दादाचं्या वृत्ती ज्वालाग्राही. म्हिूनि र्भावनाही एकदम र्भडकिाऱ्या त्याम ळेि संवादही एकदम पेि 
घेिारे. ध मसिे आचि मग ध रकिपिे. दादाचं्याप्रकृिीिि नाही. दादाचं्या नािकािंही हेि जािविे. सगळी 
पाते्र ‘दादाि’ जगिाि. स्िोिवाद हा दादाचं्या नायािा आचि संवादािा, चवशरे्. ‘रत्नप्रर्भा’, ‘िेजन्स्वनी’, 
‘चवक्रान्ि’, ‘देवागंना’, ‘कल्पकिा’, ‘स रेन्द्र’ नव्हे नव्हे सगळेि अलौचकक आत्मयज्ञािे किखर ऋन्त्वज. 
राष्ट्राच्या व आम जनिेच्या र्भल्यासाठी आपल्या शीलािे मोल देिाऱ्या ‘रत्नप्ररे्भिे’ हे चविार पहा. 
 

“महाराज, स्वदेशाकचरिा देशर्भक्ि िासावर लिकिाि ना? स्वदेशाकचरिा आपल्या सवांिा होम 
करिाि ना? मग स्वदेशाकचरिा नरकाि उडी घेण्याला किरण्यािे मला काय कारि? स्वदेशाला नरकाि 
लोिून स्विः स्वगाि प्रवशे करण्यापेक्षा स्वदेशाला स्वगाि ंद्वार ख लं व्हाव ं म्हिून...स्विः नरकािी वाि 
धरि ंमला अचधक श्रेयस्कर वाििं.” 
 



 

अनुक्रमणिका 

“बधूंनो! माझ्या बचलदानानं ि म्हा सवांिी संकिािून म क्ििा होवो.” 
 

दादाचं्या प्रचिरे्भिून चनमाि झालेल्या शीलसंन्यास नािकाच्या नाचयकेला, रत्नप्ररे्भला ‘कृिान्ि’ 
म्हििो, “ि झ्यासारखी चवलक्षि स्त्री साऱ्या जन्माि क िी पाचहली नाही. ि झ्या कल्पना चवलक्षि, ि झ्या 
र्भावना चवलक्षि, ि झं सवषि काही चवलक्षि आहे.” (प.ृ ४४ शीलसंन्यास) हे विषन “रत्नप्ररे्भिे” की 
दादाचं्या प्रचिरे्भिे? ही रत्नप्रर्भा म्हिजे “चदव्य सामर्थयषशाचलनी स्वगीय देविा होय” असे कृिान्ि म्हििो. 
दादानंा ह्या चदव्यत्वािे, र्भव्यत्वािे चवलक्षि वेड. द बळ्या मानवाच्या द बषळ प त्रानंा दादानंी चदव्यत्वािा 
प्रवास घडचवला आहे. त्यानंा लौचककाकडून अलौचककाकडे नेलं आहे. क्ष द्रत्वाकडून र्भव्यत्वाकडे झेपायला 
चशकवलंय्, चवकारानंा चविारानंी हजकाव ं हे पिचवलय, “असिो मा सद् गमय । िमसो मा ज्योचिगषमय । 
मृत्योमा अमृिं गमय ।” ही औपचनर्चदक प्राथषना दादानंी पात्राकंडून आिरचवली आहे. सान्त्वक बलाने 
मानचसक द बषलिा घालवायला लावलंय. चवक्रान्िाच्या सत्यबलाने कू्रर मदालसेिी राक्षसी महत्वाकाकं्षा 
ध ळीला चमळचवली आहे. मूिीमंि क्रौयष अशा राक्षसी महत्वाकाकं्षा बाळगिाऱ्या मदालसेला देखील ‘चवक्रािं’ 
हा दादािंा मानसप त्र, दया दाखचविो. िी त्याच्यावर ख नी हल्ला करिे. िेव्हा नवा राजा िन्द्रशखेर चििे 
प्रािदान रद्द करिो व सरदार िर स ळावर िढवा, चजविं जाळून िाका, हत्तीच्या पायदळी ि डवा, कडेलोि 
करवा वगैरे िमाचविो पि चवक्रान्ि चशपायानंा सागंिो, “न्यायाप्रमािे इिे शासन होईपयंि इला 
राजवाड्याि कैदेि ठेवा.” 
 

ह्या चदव्यत्वाच्या परमस्पशापायीि दादािंी िेजन्स्थिी, ऐन िारुण्याि वैधव्य पत्करिे आचि 
त्यालाि मंगल सौर्भाग्य मानिे. 
 

मृत्य म खी पडलेल्या कंदपािे, आपल्या चनयोचजि पिीिे’ त्याच्या गळ्याि माळ घालून मस्िक 
माडंीवर घेि िी म्हििे, 
 

“आपल्यासारख्या अचद्विीय स्वािंत्र्यवीराच्या नावाने प्राप्ि होिारे वैधव्य हे मंगल सौर्भाग्यि आहे.” 
 

‘शीलसंन्यास’ नािकाि िर ह्या र्भव्यत्वािा, चदव्यत्वािा पदोपदी साक्षात्कार घडिो. िमाम 
जनिेिी उपासमार, हाल, अपेष्टा, दैन्य, द ःख आचि पारिंत्र्य िळाव ं म्हिून स्विःच्या शीलािाही यज्ञ 
करायला चनघालेली रत्नप्रर्भा क िाला प्रर्भाचवि करिार नाही? सूयषकान्िावरील आपले चनःसीमा पे्रम आचि 
त्याला चदलेले लग्नािे विन िी राष्ट्रकायासाठी मोडिे आचि िन्द्रकान्िाशी वैवाचहक जीवन जोडिे. हा 
त्याग त्या चदव्यत्वािाि र्भाग नाही का? ‘कृिान्िा’सारख्या दाडंग्या कू्रर आचि एकाकी जीवन जगिाऱ्या 
सवष सामर्थयषशाली य वकाप ढे आपले िारूण्य व शरीर त्याच्या कामवासनािृप्िीसाठंी एक लावण्यविी 
स्वच्छेने अपषि करिे. एका रात्री स्विःहून त्याच्या िंबिू येिे पि िो चिला स्पशषही करीि नाही. उलि 
आपल्या अनंि अपराधािी बेरीज चिच्याप ढे करिो आचि त्यासाठी देहान्ि प्रायचिि घ्यायला चिच्या पायावर 
नम्र होिो! 
 

स्वाथापायी रक्िािे नािे नाकारून पाठच्या बचहिीला य द्धािे आव्हान देिारी सत्ताचपपास , 
हसहासनाचर्भलाचर्िी कामलिा पिात्तापदग्ध होिे. आचि आपि ज्याच्यावर जीवापाड पे्रम केले िो ‘स रेन्द्र’ 
चििा हाि घ्यायला ियार झाला असिा–पे्रमलिा नाकारिे िे एका र्भव्य चदव्य कल्पनेपायी–िी म्हििे– 
 



 

अनुक्रमणिका 

“स रेन्द्र, राष्ट्रघािकी पाचपिीिा चवर्ारी स्पशष आपल्या 
 

धवल यशाला क्षिाधाि जाळून र्भस्म करील.” (प.ृ १२१ धमषहसहा.) 
 

सत्वबलािे सामर्थयष अि लनीय. दादानंा सत्वग िािी चवलक्षि ओढ. ह्या सन्त्वकिेपायीि दादाचं्या 
नािकािील पाते्र स्विःलाि पािकी समजून द सऱ्याप ढे आपल्या अपराधािी क्षमा मागि हकवा 
मृत्यदंूडािेही प्रायचिि घ्यायला उत्स्िूिषपिे ियार होिाि. धमषहसहासनािील कामलिा ही िर अत्यंि 
कठोर, दयामाया न बाळगिारी केवळ सत्ताचर्भलाचर्िी–पि िीही ह्या सत्वग िािा आचवष्ट्कार होिाि 
कल्पलिेप ढे नम्र होिे, क्षमा मागिे. स रेंद्र कामलिेप ढे आचि कामलिा स रेंद्राप ढे क्षमायािना करिे. 
कठोरहृदयी कामलिा िर प्रायचित्त र्भोगायला प्रािापषिासाठीही चसद्ध होिे. “शीलसंन्यास” मध्ये िर असे 
प्रसंग खूपि आहेि. “रिद ंद र्भीिील” कंदपािे पूवषजाचं्या समाधीप ढले स्वगि हकवा प ढे दरबारािून धैयाने 
बचहगषमन करिानंा दाखचवलेले बल ह्या सत्वग िािाि प्रर्भाव होय. दादानंी आपल्या पचहल्यावचहल्या 
प्रर्भावशाली नािकािं, ‘राक्षसी महत्वाकाकें्ष’ि अगदी प्रारंर्भीि ह्या सत्वग िािी थोरवी आचि जीवनािील 
त्यािे अनन्यसाधारि महत्व वर्थिलेले आहे. 
 

चवक्रान्ि–सत्वािी थोरवी काय विषन करावी? 
 

क्षोर्भला संस्कार सागर । िाचरिा ग रू हेचि अघहर 
घोर भ्मकािंार जठरी । मागषदशषक हेि रचवकर ॥ 
कीर्थिरूपे अमर कचर नर । अमृि धारा हेचि मध िर ॥ 
प रचव सत्य–संकल्प सारे । ईश्वरचि हे चिर श र्भकंर ॥ 

 
दादानंा दयेिी र्भीक कधी आवडली नाही. आपल्या आय ष्ट्याि िे कधी क िाच्या दयेच्या र्भीकेवर 

जगले नाहीि. आय ष्ट्याच्या ऐन साधं्यसमयी र्भारि सरकारने त्यािें दाचरद्र्य जािून पाि हजारािा िेक 
त्याचं्याकडे मदि म्हिून पाठचवला िो दादानंी बािेदारपिे पि चवनयाने नाकारला. 
 

दादािंी पाते्रही अशीि दयेिी र्भीक ठोकरिारी. राक्षसी महत्वाकाकें्षिील देवागंना, मृिाचलनी, 
चवक्रान्ि, सरोचजनी ही सत्वशील धैयषवान मंडळी िर सोडाि पि स्वाथी, कपिी, दगलबाज ख नी, 
सत्ताचपपास , कू्रर मदालसा देखील दयेिी र्भीक लाथाडिे. जीवदान नाकारिे आचि स्विःि स्विःच्या 
उराि स री ख पसून म क्िी चमळचविे. 
 

मदालसा– “अरे जा चर्भकारड्यानंो. ि म्ही चदलेल्या दयेला ज्याप्रमािे मी लाथेखाली ि डचवले, 
त्याप्रमािे ि म्ही नेमलेल्या शासनालाही मी अशी ठोकरीने उडवनू देिे.” 
 

(एका चशपायािा जंचबया काढून घेऊन उराि मारून घेिे व मरिे)” 
 

रिद ंद र्भीिील एरव्ही द बषल मनाच्या ऐर्ारामचप्रय कंदपाला स द्धा दया नको. दया म्हिजे सवषस्व 
नाश. िो म्हििो “सवषस्व नाशाि आचि परक्याचं्या दयेवर पोसल्या जािाऱ्या पराक्रमशून्य स्वािंत्र्यहीन 
जीवनाि मला काहीि िरक चदसि नाही. (प.ृ १२५ रि द ं.) 



 

अनुक्रमणिका 

शीलसंन्यासमधली रत्नप्रर्भा आपल्या नवऱ्याने दयेिी र्भीक घालून आपल्याला, आपि शीलभ्ष्ट 
असलो िरी स्वीकारावे हे मान्य नाही. चिला दयेिी र्भीक नको. िी म्हििे, “मला कृिान्िानं भ्ष्ट केलं आहे, 
ही कल्पना कायम ठेवनू केवळ मािृर्भमूीसाठी मी हा शीलसंन्यास केला असल्याम ळे मी चनष्ट्पाप आचि 
चनष्ट्कलंकि आहे असं मानून जर आपि माझा स्वीकार करायला ियार असाल िरि िो मला हवा आहे.” 
(प.ृ ६५ शीलसं.) 
 

दादाचं्या नािकािं ंआज िार महत्त्व आहे. त्यािें संदेश आज िार मोलािे ठरिारे आहेि. “माझं 
राष्ट्र हाि मी आचि माझ्या राष्ट्रािं स खद ःख हेि माझं स खद ःख.” हे सागंिारा शीलसंन्यासमधील 
िदं्रकािं आज हवा आहे. स्वपेक्षा स्वजन मोठे. स्वामीचनचनष्ठेपेक्षा स्वजनचनष्ठा महत्त्वािी. लोकमिािा मान 
राजमंिापेक्षा अचधक. देशासाठी स्वािंत्र्य चमळवायिं म्हिजे सत्तास्थाने उपर्भोगिे नव्हे. चवक्रान्ि हकवा 
स रेंद्र ह्यापैकी क िीही स्वािंत्र्योत्तर सत्ता स्वीकारली नाही. उलि चवरक्िीि अंचगकाचरली. चवक्रान्िाने 
िदं्रशखेराला आचि स रेन्द्राने कल्पलिेला सत्ता चदली. “प्रामाचिक अंिःकरिे चवरक्ि आचि चनर्भषय 
असिाि–” ही दादािंी “िेजन्स्वनी” म्हिूनि स्पष्ट सागंिे आचि त्यान सारि वागिेही. 
 

स्वािंत्र्यासाठी लढले त्यानंी सत्तास्थाने पिकाविे इष्ट नाही हे आज महत्त्वािे ठरिे. 
स्वािंत्र्यासाठी लढलेल्या प्रत्येकाने आज त्यासाठी चदलेली खरी खोिी हकमि या ना त्याप्रकारे दामद पिीने 
वसूल करण्यािा सपािा लावलाय. स्वािंत्र्य सैचनक हे र्भाडोत्री सैचनकाचं्या माळेि जाऊन बसलेि कारि 
त्या प्रत्येकाने आपल्या सैचनकत्वाच्या मोबदल्याि आज सत्ता, पेन्शन आचि सोयी सवलिी सरास उपििं 
स रू केलं आहे. प्रत्यक्ष स्वािंत्र्यासाठी लढण्यापेक्षा स्वािंत्र्यसैचनकपद प्राप्िीसाठी मात्र अचवश्रान्ि 
कोिषकिेऱ्याि लढिारेि आज अचधक चनमाि होि आहेि. जिू सत्तािंरासाठीि स्वािंत्र्यसंग्राम स रू केला 
होिा त्या महात्म्यानंी!– हे सगळं ि किंय हे दादाचं्या संचहिा सागंिाहेि. 
 

दादानंी आय ष्ट्याि व्यक्िीशी वैर केलं नाही. ित्वािें संघर्ष घडले. मिचर्भन्निा गाजली, खिके 
उडाले, पि त्यानंी क िािे वैर कधी धरले नाही. अमराविीि सवष राजकीय पक्षािे लोक दादाकंडे येि; 
सल्लामसलि करीि. सासं्कृचिक के्षत्रािील दादािें चनवेर नेिृत्व त्याचं्या ह्या व्यन्क्िदे्वर्रचहि 
मिमिािंरचप्रयिेिे द्योिकि होय. हेि त्याचं्या नािकािंील पात्राबंाबि जािविे. बचहिी बचहिीिील संघर्ष 
हा केवळ मिािंा संघर्ष होिा. कंदपष आचि िेजन्स्वनी ह्याचं्यािील शत्र त्व हेही केवळ मिचर्भन्निेम ळेि 
य द्धपािळीवरही झ ंजले. व्यक्िीबद्दलिे सूडघेऊ विषन क िीही दशषचवले नाही. त्यािंी उर्भयपक्षी नािी 
चप्रयिमत्वािी होिी. मिचर्भन्निेम ळे उडालेले खिके, झालेली शान्ब्दक बािाबािी आचि एकमेकाचवरुद्ध 
उपसलेली िरवार अगदी एका िोकाला जािारी असली िरी परस्पराबद्दलिा व्यन्क्िगि आदर कधीही 
उिावला नाही. धमषहसहासनािील कामलिेने कल्पलिेशी मिचर्भन्निेम ळे आचि ित्वािंरापायी वैर धरले 
िरी शवेिी चिला छािीशीि कविाळले. आपल्या जीवलगाला चिच्याशी चववाह करायला प नःप नः 
चवनचवले! आपल्या चनयोचजि चप्रय प्रािेश्वराला, िेजन्स्वनीने वाग्बािानंी खोल खोल चवद्व केले. रं्ढ, नामदष 
वगैरे म्हिले. त्याने चदलेली प्रियचिन्हािी अंगठीही त्याचं्या अंगावर िेकली पि त्याि कंदपािे मस्िक 
माडंीवर घेऊन चिने वैधव्याला सौर्भाग्य मानले! ित्त्वचनष्ठािंी ही मानविेवरील अढळचनष्ठा क ठल्याही 
स्वाथषलंपि व्यन्क्िचवदे्वर्ी नेिृत्वाला काही बोध देऊ शकेल ना? 
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४. राक्षसी मित्वाकाांक्षा 
 

द सऱ्या महाय द्धानंिर य रोपाि उदयाला आलेल्या ‘अिाड’ (Artaud)च्या चथएिर ऑि क्र एल्िीिी 
स रवाि र्भारिाि वीर वामनराव दादानंी पचहल्या महाय द्धाच्या प्रारंर्भीि आपल्या “राक्षसी महत्वाकाकं्षा” या 
नािकाने केलेली जािविे. केवळ सूड, ईष्ट्या, महत्वाकाकं्षा, स्वाथष आचि आत्मकेन्न्द्रििा ह्यापायी मािूस, 
मािसािें बेम वषि म दे पाडू लागिो, स्वाथाआड येिाऱ्या आबाल स्त्री-प रुर्ानंा हालहाल करून ठार करिो, 
मौल्यवान मानवी जीवन हहस्त्र श्वापदाकंरवी लिके िोडून संपचविो आचि िसा मानवी जीवनािा कू्रर अंि 
नग्न नेत्रानंी पहािानंा आस री समाधान चमळचविो, ही अवस्था म्हिजे क्रौयािी पचरसीमाि नाही का? 
दादानंी ‘राक्षसी महत्वाकाकं्षा’ या नािकािं असलेि पचरसीमाक्रान्ि क्रौयष दाखचवलेले आहे. ह्या 
नािकािील “मदालसा” ही एक य विी, आपल्या कामवासनेच्या िृप्िीसाठी आपल्या पिीिा, िो चवश्वासाने 
चिच्या माडंीवर झोपला असिानंा कू्रर खून करिे! िह्माविािे राज्य आपल्या पदरी पडाव ेम्हिून आपल्या 
र्भावावर “चवक्रमाचदत्य” राजावर चवर्प्रयोग करचविे! आचि स्विः िह्माविािी महाराज्ञी म्हिून चमरचविे. 
गादीिा खरा वारस असलेला आपला अल्पवयीन र्भािा “िन्द्रशखेर” आचि त्यािे रक्षि करिारे आपल्या 
र्भावािे, चवक्रमाचदत्य राजािे इमानी राजे व दरबारी मानकरी ह्यानंा ह्या द चनयेिून नाहीसे केल्याचशवाय, 
आपले राज्ञीपद स रचक्षि नाही म्हिून ह्या सवांिा कािा काढण्याच्या उद्योगाला िी लागिे. अल्पवयीन 
र्भाच्यािे चशर धडावगेळे करून िे आपल्या पायाशी आिून िाकण्यािे िी िमान काढिे! 
 

िी बदमाश, बदिैली, ख नी, कू्रर, अधमाधम राक्षसीि आचि अवदसा आहे, िसेि मृत्यिूी सख्खी 
बचहि आचि ख नािंी जन्मदात्री आई असे चििे किृषत्व आहे, असे चििे या नािकािं विषन केलेले आहे. (प.ृ 
७ वर पहा. रा.म.) 
 

दादानंी ‘ख बसूरि बला’ हे उदूष नािक पाचहले आचि त्याि वर्थिलेली ‘विादारी’ त्यानंा िार 
आवडली. िे स्विः प्रस्िावनेि म्हििाि, “त्या विादारीच्या ित्वाला अन सरून राक्षसी महत्वाकाकं्षा श्रेष्ठ 
का दैवी महत्वाकाकं्षा श्रेष्ठ या सूत्राच्या आधारे या नािकािी स्विंत्र माडंिी केली आहे.” (प्रस्िावना–रा. 
म. पचहली आवृत्ती) महत्वाकाकं्षा वाईि नाही उलि िी असावी पि िी बाळगिारी व्यक्िी गीिेि साचंगिल्या 
प्रमािे आस री ग िसंपत्तीने य क्ि आहे की दैवी ग िसंपत्तीने हे पहािे महत्त्वािे होय. आस री ग िसंपत्ती 
चवनाशािे कारि ठरिे पि दैवी ग िसंपत्ती मात्र चवमोक्षाप्रि नेिे असे र्भगविंानंी गीिेि साचंगिलेले आहे. 
आचि ह्यािेि प्रत्ययकारी दशषन दादानंी ह्या नािकाि घडचवलेले आहे. 
 

कोदंड नावाच्या एका दरबारी मानकऱ्याकरवी मदालसा नावािी एक राक्षसी महत्वाकाकं्षा 
बाळगिारी द ष्ट य विी आपल्या र्भावावर, िह्माविाच्या चवक्रमाचदत्य नावाच्या राजावर चवर्प्रयोग करचविे 
आचि त्याच्या मृत्यनंूिर स्विः गादी बळकाचविे. त्या चवर्प्रयोगाने प्रजा संिप्ि झालेली पि ह्या कू्ररकमा 
मदालसेच्या धाकाने दबलेली असिे. दरबारिे इमानी मानकरी मात्र ह्या द ष्ट्कृत्यािा सूड उगवायला 
िडिडि असिाि. चवक्रमाचदत्यािा अल्पवयीन प त्र गादीवर बसवनू मदालसेिी हकालपट्टी करण्यािे बेि 
िे योचजि असिाि. पि मदालसा त्या उलि चवक्रमाचदत्याच्या एक लत्या एका अल्पवयीन प त्रािा आपल्या 
प्रत्यक्ष र्भाच्यािाि चशरच्छेद करायला आज्ञा देिे. आचि चवक्रमाचदत्याशी एकचनष्ठ असलेल्या दरबारी 
मानकऱ्यानंा कैद करिे. त्यािला एक द जषय नामक राजा, मदालसेच्या कौयाला घाबरून, स्विःिे प्राि 
वािवायला आचि नवीन पत्नी व नवजाि प त्र याचं्या सहवासािील स्वगष उपर्भोगायला चमळावा म्हिून 
राजचनष्ठा सोडून मदालसेला शरि येिो. द सरा एक चवक्रान्ि नावािा, इमानी, राजचनष्ठ दरबारी मानकरी 
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मात्र, िसे करायला ियार होि नाही. मदालसेला शरि येिे हा राजद्रोह आहे असे िो स्पष्ट सागंिो. अंधार 
कोठडीि र्भयानक हाल अपेष्टा व कू्रर यािना सहन करीि असिाही िो सागंिो, “या देहाि रक्िािा एक 
थेंब चशल्लक असेपयंि या चवक्रान्िािे चशर ि झ्या पायाशी झ कण्यािी अगर प्रािापेक्षाही प्यार असलेला 
माझ्या स्वामीिा अनाथ व अनाचश्रि प त्र ि झ्या हािी लागण्यािी िू चबलकूल आशा करू नकोस.” द जषय 
राजालाही िो ह्या अशा शरिागिीपासून परावृत्त करण्यािा आिोकाि प्रयत्न करिो. द जषय त्यािे ऐकि 
नाही. चवक्रान्िािा द जषय हा एक चवश्वासू साथीदार पि िोही मदालसेच्या क्रौयाला घाबरून चप्रयिर प्राि 
आचि चप्रयिमा ह्याचं्या लोर्भाने राजाशी इमान राखि नाही. आिा चवक्रान्ि एकाकी पडलेला आहे. िरी िो 
इमान सोडीि नाही. मदालसा त्याला कहलग देशािा राजम क ि अपषि करायला चनघिे. पि त्याही 
प्रलोर्भनाला िो र्भीक घालीि नाही. इमान हकवा चनष्ठा क ठल्याही स्वाथाला हकवा प्रलोर्भनाला बळी पडून 
सोडायिी नसिे. राजकारिाि ित्वाशंी आचि नेिृत्वाशी असेि इमान हकवा चनष्ठा अबाचधिराखायिी असिे 
हे दादािें कृिीि आिरलेले चप्रय असे जीवनदशषन होय. चवक्रान्िाला, प्रत्यक्ष िह्माविािेि राज्य त्याच्या 
अि ल पराक्रमापायी प्राप्ि होण्यािी चत्रवार संधी िालून आलेली होिी पि परंपरागि राजचनष्ठा त्याने 
सोडली नाही. हसहासनाशी त्याने बेईमानी केली नाही. 
 

मदालसेिे क्रौयष आचि चवक्रान्िािे इमान याचं्याि आिा संघर्ष स रू झाला आहे. मदालसेजवळ 
सत्ता, संपत्ती आचि सैन्य आहे. चवक्रान्िाजवळ सद् ग ि आचि सौजन्यशाली पराक्रम आहे. मदालसा 
स्विःला पंिमहार्भिूावर सत्ता िालचविारी महारािी मानिे; आपल्यापेक्षा क िीही श्रेष्ठ नाही व आपल्यावर 
इिर क िीही कधीही ह कमि गाजव ूशकिार नाही ही चििी ऐि आहे. िर सत्वशील चवक्रान्ि परमेश्वरी 
सते्तला सावषर्भौम मानून त्या परमशक्िीप ढे चवनम्र आहे. उन्मत्त झालेली बादशाही हसहासने चनचमर्मात्राि 
रसािळाला पोहिवनू गर्थवष्ठािंा मद झाडून िाकिारा शहेनशहा त्या स्वगाच्या उच्चिम हसहासनावर 
बसलेला आहे व िोि काय िो एक सवषशन्क्िमान आहे असा त्यािा अढळ चवश्वास आहे. म्हिूनि 
मदालसेने दाखचवलेल्या चशरच्छेदाच्या र्भयाने िो राजद्रोहािी, इमान मोडण्यािी, राजाशी बेईमानी 
करण्यािी कल्पनाही मनाला चशव ूदेि नाही. 
 

मदालसा जेवढी चजद्दी िेवढाि चवक्रान्िही. मदालसेला या जगाि काही अशक्य आहे हे ठाऊकि 
नाही. त्याम ळे चवक्रान्िाला शरि आिू ह्यािा चिला पूिष चवश्वास आहे. साम, दाम, दंडादी सवष उपाय िी 
त्यासाठी योजायला चसद्ध झालेली आहे. चवक्रान्िाला स्विःच्या इमानाबद्दल गवष आहे, पराक्रमाबद्दल 
चवश्वास आहे आचि सवषशन्क्िमान परमेश्वरावर श्रद्धा आहे. ह्या जोरावर मदालसेला मािीला चमळवनू 
िह्माविाच्या गादीवर चििा खरा वारस बसवनू आपली राजचनष्ठा प्रखरिेने प्रकि करायला िो कचिबद्ध 
आहे. 
 

नािकािा पडदा उघडिाि ह्या आस री महत्वाकाकें्षने पेिलेल्या उद्दाम मदालसेिे उग्र दशषन घडिे. 
राजाशी एकचनष्ठ असलेल्यानंा चिने साखळदाडंानंी करकिून बाधंलेले आहे. रुद्रमंडळािील अंधार 
कोठडीिील नरक यािना व हालअपेष्टा काय र्भयानक आहेि ह्यािी ि िूक चिने त्यानंा दाखचवलेली आहे. 
सामोपिाराने द जषयाला वश करून घेिलेले आहे. चवक्रान्िाला आधी सामोपिार, मग राजसते्तिे प्रलोर्भन 
आचि अखेरीस चशरच्छेदािी धमकी देऊन िी वश करू पहािे पि िे जमि नाही आचि अखेरीस िोवीस 
िासािा अवधी चविारासाठी देऊन िो संपिाि त्यािे चशर धडावगेळे करून िे चिच्या पायाशी ठोकरा खाि 
आिले पाचहजे म्हिून िी आज्ञा करिे. 
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हा सगळा र्भाग दादानंी अत्यंि आवशेपूिष र्भार्ा आचि नायमय प्रसंग यानंी बहारदार रंगचवलेला 
आहे. पचहलाि प्रवशे सामाचजकानंा चखळवनू िाकिो. एका वगेळ्याि क्रौयषरसाशी थोडीशी िोंडओळख 
करवनू देिो. 
 

राजचनष्ठेपायी स्विःच्या प त्रािा डोळ्यादेखि बळी देिारी मािा, चवक्रान्िािी पत्नी, देवागंना, 
दादानंी समथषपिे उर्भी केलेली आहे. चवक्रमाचदत्यािा चवर्प्रयोगाने मृत्य ूहोिाि हसहासनािा वारस, त्यािा 
एकमेव अल्पवयी प त्र िदं्रशखेर ह्याला चवक्रान्ि जपिो. त्याला मदालसेपासून वािवायला ग प्ि चठकािी 
लपचविो. पि चवक्रान्िािा चवश्वासू साथीदार द जषय मदालसेला चिि र होिाि िंद्रशखेराच्या जीवास धोका 
चनमाि होिो. चवक्रान्िाच्या घरी लपचवलेल्या िदं्रशखेराला आिा ग प्िपिे द सरीकडे हलचविे र्भाग पडिे. 
देवागंना िी सवष सोय करचविे आचि िदं्रशखेराला, मृिाचलनीच्या स विष महालाि ग प्िपिे हलचवले जािे. 
द जषयाम ळे मदालसेला िदं्रशखेरािा पत्ता लागिो. िो चवक्रान्िाच्या घरी आहे म्हिून िी मारेकऱ्यानंा चिकडे 
पाठचविे. िदं्रशखेरावरिे आपल्या राजावरिे संकि िळाव े म्हिून वीरमािा देवागंना, िदं्रशखेराएवढाि 
असलेला आपला प त्र वसंि, ह्यािा बळी द्यायला चसद्ध होिे. वसंि हाि िदं्रशखेर आहे असे िी मारेकऱ्यानंा 
सागंिे. छोिासा वसंि देखील क्षात्रिेजाने िळपिारा आहे. आत्मबचलदान करायला एका पायावर ियार 
आहे. ज्याला प्रािािी पवा नाही, ममिेपायी अश्रू नाही, राजचनष्ठेप ढे कशािीही हकमि नाही, असा िो वीर 
बालक त्या मारेकऱ्याशंी छोयाशा िरवारीने दोन हाि करून वीरगिीला प्राप्ि होिो! मारेकरी त्यािे चशर 
कापून घेिाि! केवढे हे क्रोयष!! आचि त्याच्या आईला, देवागंनेला, चवक्रान्िाच्या पत्नीला कैद करून 
नेिाि. मदालसेच्या पायावर िे बालकािे चशर िेकले जािे. देवागंनेला बदंी म्हिून समोर हजर केले जािे! 
 

ह्या प्रवशेािील मदालसेिे क्रौयष आचि देवागंनेिे, एका सत्वशील, राजचनष्ठ, इमानी पचिव्रिेिे, 
पावन मािेिे अि लनीय धैयष ह्यािंी ज गलबदंी सामाचजकानंा र्भयिचकि करिे. क्षिोक्षिी अंगावर रोमािं 
उरे्भ करिारी दृश्ये पाहून सामाचजक ह्या एका वगेळ्याि क्रौयािा आचि धैयािा रसात्मक आस्वाद घेिाि. 
 

राजक मार िंद्रशखेरऐवजी देवागंनेने आपल्या प त्रािा, वसंिािाि बळी चदला आचि िदं्रशखेर मात्र 
जीविंि आहे हे मदालसेला द जषयाकडून कळिे कारि िो िे कापलेले म ंडके वसंिािे आहे हे ओळखिो. 
आपला शत्र ूजीविंि राचहला. आपला डाव िसला. आचि त्याला कारि ही देवागंना आहे हे कळल्याम ळे 
मदालसेिा संिाप अनावर होिो. चििे चशपाई देवागंनेला पकडून चिच्या समोर आििाि िेव्हा िी मदालसा 
म्हििे, “आिा आिा त्या िेिकीिीला अशी नीिमाझ्यासमोर आिा. मला एकवार चिला या डोळ्यानंी 
िागंली पाहू द्या. या माझ्या डोळ्यािून बाहेर पडिाऱ्या संिापाच्या ज्वालानंी मी चिला येथल्या येथे जीविं 
जाळून िाकिार आहे”. (प.ृ २८) 
 

आचि देवागंना प्रत्यक्ष समोर येिाि िी चिला, ‘र्भयंकर हालअपेष्टा र्भोगाव्या लागिील’ असा दम 
र्भरिे. त्यावर धैयषशाचलनी देवागंना उत्तर देिे. “या देवागंनेच्या अंगाि जोपयंि क्षचत्रयकन्येिे रक्ि खेळि 
आहे िोपयंि कसल्याही राक्षसी उपायानंी िू केव्हाही चहच्या सत्वािा र्भगं करू शकिार नाहीस, ही खात्री 
ठेव.” 
 

ह्या बािेदार उत्तराने मदालसा आिखी चिडिे. त्यािि िदं्रशखेर स खरूप आहे आचि चवशरे् 
म्हिजे, चवक्रािं कैदेिून पळाला ही वािा चिच्या कानी पडिे आचि मग िी ह्या सवष गोष्टींिा सूड देवागंनेवर 
उगविे. िी चिच्या देखि चिच्या बाळािे वसंिािे चशर लाथेने उडचविे आचि देवागंनेच्या काळजावरि वार 
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करिे. देवागंना िो वार धीराने सोसिे. नंिर िदं्रमंडळ नावाच्या नरकप रीि देवागंनेिा अनन्न्वि छळ िार 
चदवस सिि केला जािो िरी िी र्भयर्भीि होि नाही. आपले इमान सोडीि नाही. िदं्रशखेरािा पत्ता 
मदालसेला सागंि नाही. राजचनष्ठेपायी सगळा सैिानी छळ िी सहन करिे. चिच्या पे्रिावर स द्धा सूड 
उगचवण्यािी र्भार्ा बोलिारी बेिाल कू्रर मदालसा चिच्या डोळ्याचं्या खािा करण्यािी आज्ञा देिे. आचि 
देवागंनेिे डोळे िोडले जािाि. िरीही िी आपले सत्त्व सोडीि नाही, इमान िोडीि नाही. मोठ्या धैयाने िे 
सवष सहनि करिे, चवजयानंदाने हसिि असिे. मदालसेला चिच्या या हसण्यािा अत्यंि राग येिो. शत्रू 
िडिडि मेला पाचहजे ही चििी इच्छा पूिष व्हावी म्हिून चििा अपमान चविंबना करण्यासाठी त्या 
आंधळीच्या मस्िकावर द जषय लाथ मारिो. देवागंनेला िी चविंबना असह्य होिे. िी कष्टी होिे, चवव्हळिे, 
िेव्हा मदालसेला आनंद होिो. आचि त्या देवागंनेला हहस्त्र श्वापदाप ढे िेकून चिच्या अवयवािे लिके िोडू 
देि, चिला हहस्त्र श्वापदानंा खाऊ देि म्हिून िी आज्ञा करिे. त्यान सार चिच्या अंगावर हहस्त्र श्वापदे सोडली 
जािाि. पि त्या श्वापदाचं्या िावडीिून चििी स िका ‘मृिाचलनी’ करिे. िरी त्या हहस्त्र प्राण्यानंी केलेल्या 
जखमापायी चिला मरिासन्न अवस्था प्राप्ि होिे. पि िी इमान सोडि नाही. िी धैयािी मेरुमिी 
राजचनष्ठेपायी हे सगळं सहन हसि करिे आचि वीर पत्नी, वीर मािा, मरिा मरिाही िदं्रशखेराच्या 
कल्यािासाठी प्राथषना करिे, त्याला आशीवाद देिे. आपल्या वसंिािी आठवि काढून िी हिबल वा 
गचलिधैयष होि नाही. मृत्यूसमयी देखील हििा एकि आचि िी राजाच्या संरक्षिािी, त्याच्या र्भल्यािी! 
केवढे हे इमान! केवढी ही राजचनष्ठा! 
 

मृत्यसूमयीिे चििे शौयोद् गार सामाचजकानंा न्स्िचमि करून जािारे आहेि. रे्भकड द जषय, त्या 
आंधळीच्या मस्िकावर लाथ मारिो त्यानं िी स्वाचर्भमानी क्षात्रिेजन्स्वनी संिापिे, चिडिे आचि ही माझी 
चविंबना नाही िर साऱ्या स्त्रीत्वािी चविंबना आहे. िेव्हा त्यािा सूड घेिलाि पाचहजे. म्हिून साऱ्या 
िम्हाविाच्या प्रजेला संदेश देिे. िशा त्या मृिप्राय अवस्थेिही अवसान आिून रक्िाने माखलेला आपला 
पदर िी िाडिे आचि जनिेला सागंिे की “लोक हो, ह्या पदरािे िदं्रशखेरािे चनशाि बनवा, िे 
रिागंिावर सदासवषकाळ चवजयी होईल....राजचनष्ठेने पे्रचरि होऊन ि म्ही सवांनी हे कायष यशस्वी 
केल्याचशवाय मी स्वगािी पायरी िढिार नाही.” (प.ृ ५४) 
 

मृत्यसूमयीच्या त्या क्षात्रकन्येिे स्िूर्थिदायक ओजस्वी र्भार्ि ऐकून न थरारिारा सामाचजक 
चवरळाि. िी म्हििे, “सवष िह्माविािा क्रोधसागर खळवळून ि िान करून सोडा. सवष मदषबहाद्दराचं्या 
िरवारी या िाडंाळािें पाचरपत्य करण्यास म्यानािून उसळून बाहेर पडू द्या. सवष चनजीव पदाथांना स द्धा 
सजीवपि येऊन त्याचं्यावर र्भयंकर सूड उगचवण्याकचरिा क्रोधावेशाने आकाशपािाळ एक करून सोडू 
द्या.” (प.ृ ५३) 
 

देवागंनेच्या सत्वशील इमानदारीपायी मदालसेला िदं्रशखेरिा पत्ता कळिि नाही. क्रौयष आचि धैयष 
ह्याचं्या या स्पधेि धैयष चवजयी होिे. कू्रर मदालसा समाधान मानिे एवढेि की देवागंनेला आपि खूप यािना 
चदल्या, चििा अपमान केला, चिला द ःख चदले आचि िी यािनानंी चवव्हळि असलेली पाहून आपि आपल्या 
डोळ्यािें पारिे िेडले! केवढे कू्रर समाधान!! 
 

हसहासनाशी इमान आचि राजचनष्ठा पाळण्याबाबि चवक्रािंािी मनोर्भचूमका आचि कृिी केवढी 
धैयषशाली आहे! मदालसेच्या कैदखान्यािून पळून बाहेर येिाि त्याला काळजी आहे िो िदं्रशखेराच्या, 
आपल्या राजाच्या स रचक्षििेिी आचि त्यापायी िो वरे्ािंर करून धावि येिो िो िदं्रशखेरला लपचवलेल्या 
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ग प्ि चठकािी आचि चिथे त्याला काही चशपायाचं्या अधषवि बोलण्यावरून समज होिो की िदं्रशखेर मारल्या 
गेला आचि त्यावळेी चवक्रािं चिडिो िो आपल्या चप्रय पत्नीवर, प्रचिप्राि अशा लाडक्या चिम कल्या वसंिावर 
की त्यानंी िंद्रशखेरािं रक्षि आपले प्राि देऊन का केलं नाही? त्याप्रसंगीिे चवक्रान्िािे स्वगि पहा– 
“िदं्रशखेर मारल्या गेला! पि िो या िाडंाळाचं्या हािाि कसा सापडला? देवागंनेने त्याच्या रक्षिािी 
िजवीज कशी केली नाही? देवागंने, देवागंने, काय केलेस हे? आपल्या म लाच्या लोर्भाला बळी पडून 
राजघािाला िू कशी ियार झालीस? ि झे मािेिे हृदय खरे; परंि  मािृस्नेहािे मादषव दाखचवण्यािा हा 
प्रसंग नव्हे, हे ि ला कसे कळले नाही? वसंिा, िू िरीकेवढा द र्भागी! अरे या चठकािी िंद्रशखेरािे रक्षि 
करीि असिा शत्रचू्या हािून मारला जािास िर आपले क ळ जगाि धन्य झाले नसिे का?...गेला गेला या 
चवक्रान्िािा सवष लौचकक ध ळीला चमळाला. याला आिा जगाि िोंड दाखवायला जागा उरली नाही. माझे 
चमत्र माझा आिा चधक्कार करिील. सवष प्रजाजन मला चवश्वासघािकी म्हििील?” (प.ृ ३७, ३८) 
 

आपले प्राि, आपली चप्रयिमा व आपल्या जन्माला येऊ घािलेला बाळ ह्याचं्या रक्षिासाठी, इमान 
चवकून, राजचनष्ठा ठोकरिाऱ्या आचि मदालसेला शरि जाऊन चिि री करिाऱ्या, राजा द जषयाच्या 
पाश्वषर्भमूीवर चवक्रान्िािे हे िाचरत्र्य केवढे उठून चदसिे! 
 

देवागंना आपली पत्नी समोर उर्भी आहे, की काय अशी त्याला त्या अंधाराि जािीव होिे आचि िो 
लगेि खवळिो, “देवागंना, देवागंना–माझी देवागंना? पि थाबं, िू आिा माझी कसली? (समोर 
मृिाचलनी असिे–चिलाि िो देवागंना समजलेला असिो) िाडंाळिी बोल, िू जीविं असिा माझा 
िदं्रशखेर मदालसेच्या लोकाचं्या शस्त्रानंी कसा मारला गेला, बोल. या चवक्रान्िाने ि झ्यावर पूिष चवश्वास 
िाकला त्यािे िू त्याला हे प्रायचिि घडचवलेस का? बोल बोल, नाहीिर या क्षिी या िलवारीने मी ि ला 
येथल्या येथे स्वगािा मागष दाखचविो. बोल...” 
 

चवक्रान्िािे इमान आचि राजचनष्ठा एवढी प्रखर आहे की देवागंनेला मदालसेने कैद केले आहे आचि 
िी चििा अनन्न्वि छळ करेल, कदाचिि त्याि िी प्रािालाही म केल, ह्यािी पूिष कल्पना असूनही िो चििी 
स िका करण्यापूवी धाव घेिो िी िदं्रशखेराला स रचक्षि ठेवण्यासाठी, द जषयाच्या पत्नीपासून 
सरोचजनीपासून त्याला आपल्या स्वाधीन करून घ्यायला. वास्िचवक सरोचजनीजवळ िो स रचक्षि आहे असे 
मृिाचलनी आश्वासन देिे पि चवक्रान्ि त्यावर चवश्वास ठेवीि नाही. िो म्हििो, “पचिपे्रमाप ढे आचि 
पत्नीधमाप ढे चिला (सरोचजनीला) राजचनष्ठेिी काय हकमि वाििार?” (प.ृ ४२) पि वास्िवाि िसे नाही. 
दादानंी चनमाि केलेली ही सवष पाते्र अत्यंि विादार आहेि. सरोचजनी देखील पत्नीधमापेक्षा आचि 
पचिपे्रमापेक्षा राजचनष्ठेला अचधक मोल देिे. 
 

िदं्रशखेराला स्वाधीन करून घ्यायला चवक्रान्ि सरोचजनीकडे जािो िेव्हा सरोचजनी िदं्रशखेरला 
त्याच्या स्वाधीन करायला ियार होि नाही. मी स्विः आचि आमिे सरदार त्यािं प्रािपिानं रक्षि करू 
म्हिून विन देिे. आमि ंइमान, आमिी राजचनष्ठा आपि संशय घेऊन डागाळू नका म्हिून चवनविी करिे. 
द जषय हा सरोचजनीिा पिी असल्याने पचिपे्रमापायी िी चवश्वासघाि करेलहकवा चििा नाईलाज होईल 
आचि िी िदं्रशखेरला द जषयाच्या आपल्या पिीच्या स्वाधीन होऊ देईल अशी र्भीिी चवक्रान्िला वाििे. िो 
म्हििोि, “सरोचजनी िू वडेी आहेस. हे ि झे शब्द शवेिपयंि कायम चिकिार नाहीि...पचिपे्रम आचि 
पत्नीधमष शवेिी ि ला र्भ रळ पाडिील आचि आम्हा सवांसह ि ला रसािळाला पोहोिचविील.” 
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या चवक्रान्िाच्या संशयािं चनराकरि करण्याकचरिा मी िेजन्स्वनी, िडिदार, सत्वशील व इमानी 
सरोचजनी बािेदारपिे कृचिशील उद् गार काढिे, “महाराज, द जषयाशंी असलेले पत्नीिे नािे मी आिा 
झ गारून चदले आहे. द जषयानंी ज्या क्षिी आपल्या इमानािा खून पाडला त्याक्षिीि मी चवधवा झाले. िो 
त्याचं्या सत्वािा खून नव्हे िर प्रत्यक्ष त्यािंाि मृत्यू मी समजिे. मला आिा याप ढे क िी पिी नाही आचि मी 
याप ढे कोिािी पत्नी नाही. हा पहा मी आपला क ं क मचिलक प सून िाकला. हे मंगळसूत्र िोडून िाकले. 
आिािरी मजवर आपला र्भरवसा बसेल का?” (प.ृ ६२) 
 

आचि सामाचजकानंा र्भारावनू िाकीि ही वीरागंना कपाळािे क ं कू प सिे आचि मंगळसूत्र िोडिे. 
राजचनष्ठा आचि इमान राखण्यािी िरवारीला साक्ष ठेवनू शपथ घेिे. 
 

आपल्याि चकल्ल्याि आपल्याि पत्नीच्या स्वाधीन असलेल्या िदं्रशखेराला आपि त्वचरि कैद 
करून आिू ह्या भ्माि असलेला सरोचजनीिा पिी द जषय, मदालसेप ढे ि शारकी मारून जेव्हा चकल्ल्यावर 
येिो िेव्हा त्याला सरोचजनीच्या आजे्ञन सार पहारेकरी आि सोडीि नाहीि. सरोचजनी त्याला पिी म्हिून 
ओळखि नाही. ‘बऱ्या बोलानं आलाि िसे परि जा?’, अन्यथा माझ्या हािून नको िो घाि होईल अशी 
चनवािीिी सूिना देऊन िी त्याला चकल्ल्याि प्रवेश देि नाही, उलि बािेदारपिे ठिकाविे, 
“िदं्रशखेरािी मागिी करण्याकचरिा आपिाला आिा माझी य द्धािि गाठ घ्यावी लागेल.” (प.ृ ७८) 
 

द जषय िदं्रशखेराला आपल्या िाब्याि घेऊ शकि नाही. मदालसेकडे परि येिो िो पराजय 
पत्करून. मदालसा त्यािी चनर्भषत्सषना करिे आचि त्याला िोिेच्या िोंडी बाधूंन उडवनू द्या म्हिून आज्ञा 
करिे. िो मदालसेिे पाय धरिो, रडिो. िी लाथाडून आचि त्याला ‘म दाड क त्र्या’ म्हिून चशव्या देऊन 
चनघून जािे. शवेििा प्रयत्न म्हिून नीि द जषय चकल्ल्याि िोरून चशरिो आचि झोपलेल्या िंद्रशखेराच्या 
काळजाि कयार ख पसिो. पि राजघाि करायला, इमान चवकायला, राजचनष्ठा ठोकरून लावायला 
चनघालेल्या ह्या द जषयािी िचजिी होिे. खरा िदं्रशखेर चिथे झोपलेलाि नसिो. िो असिो त्याच्या 
सारखाि ह बेहूब केलेला मेिािा प िळा! पि त्यािे हे राजघािकी कृत्य सरोचजनी खपवनू घेि नाही. पिी 
असला िरी त्यािे र्भलत्या बाबिीि लाड नाहीि. िी त्याला ह्या बेईमानीसाठी, राजघािासाठी देहान्ि 
शासन ठोठाविे. द जषय परोपरीने चवनवण्या करिो, चिच्या पाया पडिो. आचि जीवदान मागिो पि िी िे 
साि नाकारिे. चवश्वासघाि, राजद्रोह, खून ह्यासारख्या पािकानंा देहान्िशासनि चदले पाचहजे असे िी 
प्रत्यक्ष पिीला ठिकावनू सागंिे आचि चवक्रान्िाला चदलेले विन आचि आपली बािेदार उत्तरे खरी करून 
दाखचविे. द जषयाला त्याच्याि पत्नीकडून – सरोचजनीकडून – देहदंड चदला जािो.. राजचनष्ठेप ढे 
क ठलेही नािे महत्त्वािे नाही. इमान राखिाना, चनष्ठा जोपासिाना पोििे जरी आड आले िरी िे कापले 
पाचहजे ह्या ित्त्वावर दादािंा अढळ चवश्वास होिा. आचि त्या जीवनचनष्ठेिूनि, देशचनष्ठेिूनि त्यानंी ही अशी 
पाते्र रंगचवली. 
 

मृिाचलनी, खरोखरि मृिालाप्रमािे अत्यंि मृदू. जशी िन लिा नाज क िशाि र्भावनाही अत्यंि 
हळव्या, कोमल. सत्य, पाचवत्र्य आचि एकचनष्ठ पे्रम इत्यादी सवष सद् ग िािंी िी प िळी, पि चििी देखील 
सत्वचनष्ठा व राजचनष्ठा, लोकोत्तर धैयष प्रकि करिारी! िह्माविाच्या प्रजेच्या हिरिन स खासाठी मदालसेिा 
शवेि व्हायलाि पाचहजे. राजप त्र िदं्रशखेर गादीवर बसलाि पाचहजे आचि त्यासाठी चवक्रान्िािे प्राि 
रचक्षले पाचहजेि. ह्या सवष बाबींिा चविार करून ही मृिाचलनी चिच्या डोळ्यादेखि, मदालसेने चिच्या 
प्रजेिी, लहान लहान म लािंी, बायकािंी आचि प रुर्ािंी यािना देऊन, हाल हाल करवनू केलेली कत्तल, 
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धैयाने सोसिे पि चवक्रान्िािा ठावचठकािा मदालसेला सागंि नाही. शवेिी मदालसा चिलाही मदैानाि 
चििेवर जीवंि जाळा म्हिून आज्ञा करिे. मदैानाि चििा रचिली जािे आचि चिच्यावर मृिाचलनीला 
िढचवले जािे. चििा पेिली! आिा देखील मृिाचलनी सत्त्व सोडीि नाही, मदालसेच्या क्रौयाला अिीव 
धैयाने िोंड देिे, हसि हसि आपले प्राि सोडायला चसद्ध होिे. पि राजचनष्ठा, राजाशी इमान सोडीि 
नाही, िी सागंिे, “या मृिाचलनीच्या क डीि प्राि आहे िोवर या वािीवािे सत्त्वािी हानी करिारा एकही 
शब्द चनघिार नाही.” (प.ृ ९९) 
 

“िो (िदं्रशखेर) आमिा राजा आहे आचि आपल्या राजाकचरिा वािेल त्या आपत्ती र्भोगण्यास 
ियार होिे हा आम्हा राजचनष्ठ प्रजाजनािंा धमषि आहे.” (प.ृ १॰९) 
 

“पचवत्रिम राजकायाकचरिा मला मरि येि आहे याबद्दल मला परमहर्ष होि आहे.” (प.ृ १॰९) 
 

‘सारंग आचि ‘मेघनाद’ हे दोन ि रंुगावरील अचधकारी. ही नोकरमंडळी देखील राजाशी इमान 
राखून आहेि. द जषय राजा बेईमान होिो आचि मदालसेिी सत्ता कबूल करून महाराज िंद्रशखेराला 
पकडून चिच्या स्वाधीन करण्यािे चिला आश्वासन देिो, ह्यािे त्यानंा अिीव द ःख होिे. स्वाथासाठी िो 
स्वामीशी बेईमान व्हायला ियार झाला हे त्या इमानी नोकरानंा धक्कादायक वाििे. आचि आपली 
इमानदारी राखून राजाच्या स रचक्षििेसाठी चवक्रािंािी आपि स िका केलीि पाचहजे असा िे चनिय 
करिाि आचि प ढे आपल्याला कळिेि की ह्या ि रंुगाचधकाऱ्यानंी चवक्रान्िाला म क्ि केले आहेि. 
मदालसेला चवक्रान्ि पळाल्यािे कळिाि चिने पहारेकऱ्यािंी डोकी उडवायला साचंगिली. ह्यािािा अथष ह्या 
ि रंुगाचधकाऱ्यानंी आपल्या राजचनष्ठेसाठी आपल्या प्रािािेही बचलदान चदलेले आहे. 
 

दादानंी वर्थिलेली सवषसामान्य प्रजास द्धा राजचनष्ठ, देशपे्रमी आचि इमानी आहे. त्यािेंस द्धा धैयष 
लोकोत्तरि आहे. मदालसेने त्यािंी लहान म लं, त्याचं्या बायका, नव्हे, सवष चजवलग आप्ि, छळ करून, 
यािना देऊन ठार केले आचि शवेिी त्या सवष प्रजाजनानंाही यमसदनाला पाठचवले िरी िी प्रजा शवेिपयंि 
इमानाला जागली. अिक केलेल्या व कैदेि यािना र्भोगिाऱ्या त्या प्रजेिी ही प्राचिचनचधक वाक्ये पहा– 
 

“ख शाल आमिी डोकी मारली जाऊ द्या. बेमानीच्या जीचविापेक्षा इमानािे मरि चकिीही र्भयंकर 
िऱ्हेने आले िरी आम्ही त्याला सादर आहोि......मृिाचलनी! सत्वाच्या म ळावर उठलेल्या या सैिानीच्या 
मायावी र्भार्िाला र्भ लून िसू नकोस व सवास द्धा नरकाि उडी घेऊ नकोस.” (प.ृ ९८,९९) 
 

प्रत्यक्ष पिीला शत्र ू मानून राजचनष्ठा व्यक्ि करिाऱ्या आचि राजघािाच्या अपराधासाठी साक्षाि 
पिीला सूळावर िढचवण्यािी आज्ञा करिाऱ्या असामान्य धैयषशाचलनी सरोचजनीला आचि िशाि शूरवीर व 
अि ल धैयषवान मृिाचलनीला दादा पे्रमाि ग रििून सामान्य मािसािें संसारी जीवन जगण्यािी र्भार्ा करू 
देि नाहीि. दोघीही परमेश्वर हििनाि काळ घालवायिा म्हिून प्रथम चविार कचरिाि. पि चवक्रान्िाच्या 
सल्ल्यान सार, दादानंा आवडिारा जनसेविेा पथं त्या स्वीकारिाि. जनिा हाि परमेश्वर आहे. जनसेवा 
ही त्यािीि सेवा आहे, चिथेि मोक्ष आहे ही दादािंी जीवनचनष्ठा त्या दोघीही स्वीकारिाि. 
 
मृिाणिंनी : जचग हा जनरूपे । प्रकि प्रर्भ  झाला । 

जरी लाचवला । देह हा लोककाजा । 
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परमस ख सारे वाचहले या समाजा । 
िरी जाहली जाि ही ईशसेवा । 
जनन सिल झाले लाधला मोक्ष ठेवा ॥ 

 
दादािें चविार व आय ष्ट्याि अखेर चनष्ठेने स्वीकारलेला आिार त्यानंी चनर्थमलेली ही पाते्र बोलिाि व िसे 
वागिाि. 
 

* * * 
 

चवक्रान्ि, सरोचजनी, देवागंना, वसंि, मृिाचलनी आचि सामान्य प्रजाजन ह्या सवांच्या 
इमानदारीला, सत्त्वाला, राजचनष्ठेला, देशर्भक्िीला, पराक्रमाला आचि धैयाला धार िढावी म्हिून दादानंी 
मदालसेिे एक आगळेवगेळे, असाधारि असे िचरत्र रंगचवलेले आहे. चििं विषन आचि विषन, परस्पराशंी 
िंिोिंि ज ळिारे आहे. चिला या जगाि ‘अशक्य’ अस ं काहीि वािि नाही. अहंकार, कृिान्ि आचि 
महाकाल या सवष महाशक्िींना पायाखाली ि डचवण्यािी र्भार्ा िी बोलिे. 
 

मदािंसा :“चजद्द चजद्द – कोिाशी चजद्द? या महामानी मदालसेशी चजद्द? या पिंमहार्भिूावर सत्ता 
िालचविाऱ्या महारािीशी चजद्द! या काळािे दाि पाडिाऱ्या महाकालीशी चजद्द!” (प.ृ ८) िी शीघ्रकोपी 
आहे, चििे चविार आचि कृिी अचिरेकी आचि कमालीिी कू्रर आहे. कोपापायी चिला देहर्भान उरि नाही. 
िी मग चवश्व, जाळायला पहािे. चवरोधकािे चशर ठेििे आचि त्यािे रक्ि चपिे ही िर चिला मनःशािंीिे 
साधे िंत्र वाििे! 
 

प्रखर कोि हा महान । न रवी लव देहर्भान ॥ 
क्षचि प्रलयानलसमान । चवश्व जाळ  पाही ॥ 
ि डव चन पचद द रचर्भमान । ठेि चन चशर हे ि िान ॥ 
घडचवन चरप रुचधरपान । िरचि शािं होई ॥ १ ॥ (प.ृ ८) 

 
सहजलीलेने कारस्थाने रिण्याच्या स्विःच्या कौशल्याबद्दल चिला अचर्भमान आहे. चििा दे्वर् इिका 

दीघष आहे की िी पे्रिावरस द्धा सूड उगचविे. िी देवागंनेला म्हििेि की, “माझा दे्वर् इिका दीघष आहे की मी 
ि झ्या पे्रिावरस द्धा र्भयंकर रीिीने सूड उगवीन. त्याला मी सद् गिी चमळू देिार नाही. िे मी उचकरड्यावर 
कोल्ह्या–क त्र्याकडून िाडवनू खाववीन.” (प.ृ ४७) वसंिािे–कोवळ्या म लािे–धडावगेळे केलेले चशर िी 
लाथेने उडचविे आचि िे कावळ्याकडून िाडून खायला लावण्यािी आज्ञा करिे! चिच्या क्रौयाला िर 
सीमाि नाही. देवागंनेिे द जषयाकरवी चिने यमदूिाप्रमािे पाि चदवस अिोनाि हाल केले; चििा अमान र् 
छळ केला. अन्नपाण्यावािून िडिडि ठेवले; अंगर्भर डागण्या देऊन चििे नाजूक शरीर र्भाजून काढले, 
चछन्नचवन्च्छन्न केले! लोखंडाच्या िापलेल्या सळ्यानंी चिच्या डोळ्याचं्या खािा केल्या आचि शवेिी त्राि न 
उरलेले िे शरीर िाडून खायला त्यावर हहस्त्र श्वापदे सोडली! 
 

क्ष द्र स्वाथष आचि आस री महत्वाकाकं्षा यापायी िी पागल झालेली आहे. कामवासनेपायी पिीिा 
खून, राजहसहासन चमळचवण्यासाठी र्भावावर चवर्प्रयोग आचि आपले राज्य चनर्थवघ्न िालाव ेम्हिून प्रत्यक्ष 
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र्भाच्यािा चशरच्छेद करायला सरसाविारी मदालसा, क ठलेही र्भयंकर पाप करण्यािा प्रसंग आला िरी िे 
मी करीन असं चबनचदक्कि सागंिे. 
 

चििे क्रौयष आचि राक्षसी समाधान चवलक्षि आहे! देवागंनेला हहस्त्र श्वापदाकडून िाडून खायला 
लावण्यािी िी आज्ञा करिे. चिच्या डोळ्याचं्या खािा आधीि केलेल्या, अंगर्भर डागण्या देऊन िे शरीर 
चछन्नचवन्च्छन्न आधीि केलेले आचि िरी िी देवागंना मरिाना हसि मरिे आहे. मदालसेला ि च्छ लेखून 
चवजयानंदाने हर्ाि मरिे आहे. हेही चिला सहन होि नाही. चिनं मरिाना द ःखाने िडिडून मेले पाचहजे 
िरि मदालसेला समाधान चमळिार आहे. िी म्हििे, “पि हा हर्ष मी ि ला मरिाना उपर्भोगू देिार नाही. 
ि ला अपमानाच्या यािना र्भोगीि द ःखाने िडिडिि मेले पाचहजे. माझ्या कट्ट्या द स्माननीला मरिाना 
स खािा उपर्भोग! आचि िोही मी धडधडीि चिच्या समोर चजवंि असिाना! छ्या, प्राि गेला िरी नाही 
होिार हे!” आचि असं न सिं बोलून िी थाबंि नाही िर त्या आंधळ्या देवागंनेच्या मस्िकावर द जषयाला 
लाथ मारायला लाविे. आचि हा अपमान देवागंनेला असह्य होिो. िी संिापिे, िडिडिे आचि चििा हा 
संिाप आचि िडिड पाहून मदालसा अत्यानंचदि होिे. 
 

मदािंसा :“संिाप–िडिड डोके िोडून घे. माझे काम झाले. ि झा अपमान, ि झे द ःख, ि झ्या 
यािना मी माझ्या डोळ्यानंी पाचहल्या. ि ला चवव्हळिाना पाहून मला अत्यानंद झाला. माझ्या डोळ्यािंी 
िृप्िी झाली.” (प.ृ ५१) 
 

मदालसेला क ठल्याही पचवत्र र्भावना आचि सद् ग िी प्रवृत्ती त्याज्य वाििाि. स्त्री स लर्भ 
पे्रमर्भावनाही चिच्या अंिःकरिाि धड ि लू शकि नाही. 
 

इमान, राजचनष्ठा, सत्वग ि दया, माि सकी, कृिज्ञिा असले क ठलेही सद् ग ि चिच्या ठायीि 
नाहीि. पे्रमािे नव्हे िर क्ष द्र वासनािें प्रयोग करून िी कोदंड आचि द जषय ह्या दोघानंाही खेळचविे. त्यानंा 
क त्र्यासारखे वागचविे. द जषयाकरवी कोदंडािा कािा काढायला प्रवृत्त होिे आचि द जषयािी िरी वािेल 
िशी अवहेलना करून त्यािे मस्िक धडावेगळे करायिी आज्ञा द्यायला मागेप ढे पहाि नाही. िी कोदंडाप ढे 
पे्रमािे नािक करिे. त्याला गाढ आहलगन देऊन बाह पाशाि घट्ट पकडिे आचि लगेि, “लाथेच्या 
ठोकराखाली ि डवनू िाकायला पाचहजे” असं म्हिून संिप्ि मनोगि व्यक्ि करिे. िी मनापासून िाहिे 
िेचवक्रान्िाला. आपल्या मनावर आचि शरीरावर त्यािीि सत्ता िालू शकिे हे िी जाििे, कबूल करिे पि 
िसे होऊ देण्यािी इच्छा मात्र चिला मारावी लागिे कारि चिला जगाि महत्त्व वाििे िे स्विःच्या 
महत्वाकाकें्षिेि. राक्षसी महत्वाकाकें्षप ढे पे्रम वगैरे सवष झिू वाििे चिला. गवष, अचर्भमान आचि महत्वाकाकं्षा, 
याप ढे सगळे ि च्छ वाििे. चिला चवक्रान्िकडे ओढ घेिाऱ्या मनाला िी मागे खेििे िे ह्यापायीि. 
 

मदािंसा :“चवक्रान्ि म्हिजे माझ्या महत्वाकाकें्षच्या आड येिारा माझा द स्मान! चशवाय त्याने 
माझ्या पे्रमािा पूवी दोनवार चधःकार केलेला! िेव्हा त्याच्याकडे मी माझ्या मनाला कशी धाव ू देईन? 
आपल्या पे्रमळ पिीिा स द्धा खून पाडण्यास मी मागेप ढे पाचहले नाही! िी मी आिा माझ्या सवष मनोरथाचं्या 
म ळावर घाव घालण्यास ियार झालेल्या या सैिानावर (चवक्रान्िावर) पे्रम कशी करू’ ..... या अंिःकरिाि 
पेिलेल्या महत्त्वाकाकें्षच्या क ं डाि सवष कोमल चवकारािें अंक र जळून खाक झाले आहेि.” (प.ृ ७१) 
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हे जळून खाक झालेले कोमल चवकारािें अंक र स्विःिी महत्वाकाकं्षा िलदू्रप करण्यासाठी, प नः 
चवकारी स्वरूपाि जागचविेि. चवक्रान्िाला वश करून नव्हे त्याला आपलासा करून त्याच्या पराक्रमाच्या 
जोरावर स्विः कपिाने काबीज केलेले राजहसहासन चनर्थवघ्न होऊन स खाने उपर्भोगिा याव ेम्हिून िी ऐन 
रिागंिावर चवक्रान्िाला त्याच्या छाविीि एकान्िाि म लाखि मागिे आचि आपल्या सौंदयाच्या, यौवनाच्या 
आचि ध ंद मस्िीच्या जोरावर त्याच्या गळ्याि बेधडक चमठी मारून त्याला आपल्या पाशाि ग ंिचवण्यािा 
चनकरािा प्रयत्न करिे. सहधमषिाचरिी म्हिून स्वीकार कर अशी कृचिपूवषक चवनंिी करिे! आचि िो हे सवष 
चझडकारिो. चििी चमठी बेम वषिपिे झिक्याने दूर सारिो आचि चवर्ारी नाचगिीिा सहवास आचि त्याि 
येिारा मृत्यहूी परवडला पि ि झ्यासारख्या पापी, द रािारी, नीि स्त्रीशी क ठलाही संबधं नको म्हिून चििी 
अवहेलना करिो. िेव्हा िी त्याि पे्रमर्भावनेिे एकदम सूडाि रूपािंर करिे. आचि जंचबया रोखून त्यािा 
प्राि घ्यायला धाविे! मृिाचलनी मागून चििा जंचबया ओढून घेिे म्हिून चवक्रान्ि वाििो. असली सगळी 
नािके, पचवत्र र्भावनािंी ओंगळ प्रदशषने िी स्विःच्या महत्वाकाकें्षसाठी सिि खेळिे. पे्रमािे नािक करून 
कोदंडाला बाह पाशाि जखडिारी मदालसा अखेरीस जंचबया ख पसून त्यािा खून करिेि! 
 

क िािाही छळ करिे, त्याला यमयािना देिे, त्यािा खून करिे, त्यािे म ंडके कापिे, त्याला 
जीविं जाळिे हे िर चििे खेळिे आहे! चवक्रान्िािा ठावचठकािा मृिाचलनीने सागंावा म्हिून चिच्यावर 
दडपि आिण्यासाठी मदालसा मृिाचलनीच्या चनरपराध प्रजाजनादेंखि त्याचं्या लहान बालकािंी,सरसहा 
म ंडकी कापिे! बालकानंा ठार करिे आचि अखेरीस त्या प्रजाजनानंाही दगडाखाली ठेिून ठेिून ठार 
करचविे! क्रौयािा कळस ह्याहून वगेळा िो काय? आचि हे सगळे केवळ राजहसहासन चनर्थवघ्नपिे, स्वैरपिे 
आचि सज्जनािंा छळ करीि उपर्भोगण्याच्या राक्षसी महत्वाकाकें्षपायी! 
 

जात्याि कू्रर व द ष्ट स्वर्भावािी नीि व हलकि मदालसा द सऱ्याला चमळिारे समाधान वा स ख 
सहन करू शकि नाही. स्विः य द्धाि परार्भिू झाल्यावर िदं्रशखेराच्या माथी राजम क ि िढचवला जाईल हे 
चिला पहावि नाही म्हिून िी त्या राजम क िाला पायाखाली ि डवनू मािीि चमसळवनू िाकिे! राजचनष्ठा 
िर सोडाि पि राजम क िाबद्दलही केवढा हा अनादर! 
 

कू्रर मदालसेजवळ दयामाया नव्हिी. चजवासाठी आकािं करिाऱ्या मृिाचलनीच्या प्रजाजनाचं्या 
म लाबाळानंा चिनं दयेिी र्भीक घािली नाही. स्विःबद्दलही चिनं कधी क िी दयामाया दाखवावी ही अपेक्षा 
धरली नाही. य द्धाि संपूिष परार्भव होऊन िी चवक्रान्िाच्या कैदेि असिाना चवक्रान्ि चिला सवष 
अपराधाबद्दल क्षमा करून दया दाखवायला चनघाला त्यावळेी चिनं िीव्र प्रचिचक्रया व्यक्ि केली. “मी जन्मिः 
जशी स्विंत्र होिे िशी मरिानाही स्विंत्रिेिि मरेन. मी काही ि मच्याजवळ माझ्या प्रािािंी र्भीक मागायला 
आले नाही, आचि न मागिा माझ्या इच्छेचवरुद्ध जर िी ि म्ही मजवर लादू पहाि असाल िर ि म्हाला मी िी 
मजवर लादू देिार नाही. ि म्हाला माझी जी काय द दषशा करायिी असेल िी ख शाल करा. मी िी 
र्भोगण्यास ियार आहे.” (प.ृ १६५) 
 

ह्या शान्ब्दक प्रचिचक्रयेनंिरिी चिनं ह्या क्षमेला दाखचवलेली कृिीिी प्रचिचक्रया िर िारि र्भयंकर 
आहे. क्षमा करायला चनघालेल्या चवक्रान्िावर िी संधी साधून जंचबयािा वार करायला धाविे! आचि 
म्हििेही, “ि म्ही चदलेल्या दयेला मी लाथेखाली ि डचवले.” (प.ृ १६७) चिच्या ह्या अचिसाहसी कृत्याम ळे 
िदं्रशखेर चिडिो आचि चवक्रान्िाने चदलेले प्रािदान रद्द करून चििा चशरच्छेद करण्यािी आज्ञा सोडिो. 
पि मदालसा त्याच्या त्या, ‘शासनालाही मी ठोकरून देिे.’ असे म्हिीि, एका चशपायािा जंचबया काढून 
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स्विःच्या उराि ख पसून घेिे व मरिे! आपल्या राक्षसी महत्वाकाकें्षपायी पिीपासून चप्रयकरापयंि आचि 
राजापासून प्रजेपयंि सगळ्यािेंि खून पाडिाऱ्या आचि रक्िपािाि आस री आनंद मानिाऱ्या मदालसेिा 
अंि असा आत्मचवनाशािि झालेला दाखचवला आहे. आि री ग िसंपत्तीिा असा हा आत्मनाश अिळि 
असिो. अशाला दैवही अन कूल होि नाही. मदालसा म्हििेि. “माझे दैव कसे प्रचिकूल झाले? माझे सवषि 
डाव कसे िसले?” (प.ृ १५९) सत्त्वग िािंा, सवषनाश िाळून सवोदय साधिारा, चवजयसदैवि होिार ही 
दादािंी जीवनचनष्ठा आहे. ही सत्वग िािंी दैवी ग िसंपत्ती दादानंा प्राप्ि होिी. त्याच्याि जोरावर, 
चनष्ट्कािंन अवस्था आचि क ठलीही सत्ता नसिाही दादा राजकारिाि सदैव सत्त्व राखून सवष नेत्यानंाही 
आदरिीय राचहले. 
 

‘राक्षसी महत्त्वाकाकं्षा’ हे एक चवलक्षि गचिमान नािक आहे. उक्िींच्या पाठोपाठ साजेशीि कृिी 
घडि जाऊन चनमाि होिारे असंख्य समरप्रसंग व नायपूिष कथावळिे सामाचजकानंा जागीि चखळवनू 
िाकिाि, िे न्स्िचमि होिाि. औत्स क्य, ह रहूर आचि अंिःकरिािील धडधड त्यानंा एका वेगळ्याि 
अन र्भिूीिा आनंद देि असिे. क्रौयष पाहून त्यािें हृदय थरारिे िर धैयष अन र्भवनू िे स्ि रि पाविे. 
 

यािली गािी कथानकािा एक र्भागि आहेि. गद्यपद्य संवादािून धाविारे कथानक गािी वगळली 
िर असंख्य ठेिा खाईल. ‘शय्या ं चह नायस्य वदन्न्ि गीिम् ।’ ह्या र्भरिोक्िीिा अन र्भव आपल्याला 
दादाचं्या नािकािूंन सिि येिो. पात्राचं्या उत्कि र्भावर्भावनािंा पचरिामकारक आचवष्ट्कार साधिारी 
दादाचं्या नािकािील गीिे खरे संगीि नािक घडचविाि. 
 

प्रम ख पात्रािें स्वर्भाव, ढोबळ पि उत्कििेने र्भारावलेले आहेि. पात्राचं्या आकाकं्षा, क्रौयष, धैयष, 
चनष्ठा, इमान, देशर्भक्िी जनिेबद्दलिा किव आचि सत्वप्रीिी इत्यादी स्वर्भावधमष दादानंी ठसठशीिपिे 
आचि कृिींिा पाहठबा देऊन सामाचजकावर पचरिामकारक रीिीने हबबवलेले आहेि. ह्या नािकािे नाव 
राक्षसी महत्त्वाकाकं्षा असले िरी ह्याि विषन आढळिे िे द सऱ्याही एका महत्वाकाकें्षिे; आचि िी आहे दैवी 
हकवा सत्वग िोपेिा. मदालसेिी राक्षसी महत्त्वाकाकें्षिे; आचि िी आहे दैवी हकवा सत्वग िोपेिा. मदालसेिी 
राक्षसी महत्त्वाकाकं्षा आधी वर्थिलेली आहेि. ही द सरी महत्त्वाकाकं्षा आहे मृिाचलनीिी. सान्त्वक पे्रमाच्या, 
र्भोगचवरचहि, त्यागमय र्भावनेिे अचधष्ठान ह्या दैवी महत्त्वाकाकें्षला लार्भलेले आहे. आपल्या त्यागी, वैरागी 
आचि सौजन्यशील मयादेने एका महात्म्याला–चवक्रान्िाला–पे्रमाने व पे्रमाि हजकिे ही िी महत्वाकाकं्षा 
होय. 
 

मृिाचलनी एक नाजूक य विी. स विषप्रासादािे वैर्भव, श्रीकािं महाराजािंी िी कन्या, राजघराण्यािे 
सगळे ऐश्वयष पायाशी लोळिारे. पि बालयोचगनी म्हिून सवषि चििी ख्यािी! चििे चवक्रान्िावर पे्रम आहे, 
पि त्याि वैर्चयकिा नाही. िी अनंि सद् ग िावर, चवशाल अंिःकरिावर, उदार वृत्तीवर, थोर महात्म्यावर 
पे्रम करिे. वास्िचवक चवक्रान्ि चववाचहि आहे. त्याला हे ठाऊकही नाही की मृिाचलनीिे आपल्यावर पे्रम 
आहे. मृिाचलनीनेही कधी त्यािे प्रदशषन चवक्रान्िाप ढे केले नाही. चवक्रान्िाने पत्नीला बाजूला सारून चििे 
स्थान आपल्याला द्याव े असे चिला स्वप्नािही वािले नाही, वािि नाही. त्या थोर चवक्रान्िािी पत्नी 
देवागंनादेखील अचिशय थोर आहे, हे िी मानिे. देवागंनेबद्दल चिला अिीव आदर आचि पूज्यब द्धी आहे. 
देवागंनेिी नम्रिा आपल्याि नाही हेही िी जािून आहे. चििी इच्छा एवढीि आहे की, “देवागंना ज्या 
पे्रमाच्या उद्यानाि चवहार करीि आहे त्यािील एखाद्या कोपऱ्याि िरी आश्रय चमळावा.” त्याि चिला संिोर् 
आहे आचि एवढेही शक्य नसेल िरी चिला त्यािे द ःख नाही. िी म्हििे– 
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“एकािंी नाथ र्भाव ेमी । आळवीन माझा ॥ 
ध्यान योग साध नी बनचवन हे िन्मय जीवन सारे ॥ 
दै्विर्भाव चवरला मग जीवा । सौख्या काय सीमा?॥ १ ॥ (प.ृ १३) 

 
इथे पे्रम र्भन्क्िर्भावाि पचरिि झालेले आहे. परमेश्वर प्राप्िीसाठी सवषसंगपचरत्याग करावा लागिो िशी ह्या 
पे्रमासाठी िी जोगीि बनली आहे. िी सागंिेि की– 
 

“मी नवबाला जोचगि बनले । 
जोचगि बनले । जगा चवसरले । 
जगा चवसरले । स खा चवसरले 
.............................. 
परमात्मा वल्लर्भ शोधािे चपसेि र्भरले । 
.......थोर–प्रीचि–बल–योग माचंडला ॥” (प.ृ १॰) 

 
आचि म्हििे की “चवक्रान्ि महाराजासंारख्या महात्म्याच्या प्राप्िीसाठी एक सोडून दहा जन्म जोचगिीसारखे 
वाहून िपियेि घालवायला ियार आहे.” (प.ृ ११) आचि हे िी न सिे बोलिे असे नाही िर चििी कृिीही 
िदन रूपि आहे आचि म्हिूनि चिला बालयोचगनी या नावानं सगळे ओळखिाि, चिच्या लोकोत्तर 
वैराग्यािे सवष लोक कौि कानं विषन करिाि. चिच्या थोर औदायािी आबालवृद्ध यशोगीिे गािाि, असं 
प्रत्यक्ष चवक्रान्ि सागंिो आचि चिला देविा म्हिून नम्रिापूवषक अचर्भवादन करिो. त्यािी चिच्यावर पे्रमळ 
दृष्टी आहे. चििी िो मृत्यूच्या जबड्यािून सोडविूक करिो. रिागंिावर चिच्या सहाय्याने पराक्रम 
गाजचविाना िो अत्यंि उत्साचहिही होिो. चिच्या सहवासाि िो प्रसन्न असिो. 
 

आचि िरी त्यािे चिच्यावर पे्रम बसि नाही. चिने पचिपे्रमाच्या र्भावनेने आपल्याकडे पहाव ेहे त्याला 
रुिि नाही. चिच्याचवर्यी पत्नीस्नेहािी कल्पना त्याला एवढीही सहन होि नाही. त्याच्या मनाि 
चिच्याबद्दल आहे िो िक्ि र्भन्क्िर्भाव. पि प ढे घडलेल्या सहा मचहन्याच्या सहवासािील त्याचं्या पे्रमळ 
वागण्याने चिच्या पे्रमाकं राला पोर्ि चमळाले. आचि ह्यािी त्याला खूप खंि वाििे. िे अजाििा घडले. 
एकचनष्ठ चप्रयपत्नी, त्यागी शूरवीर देवागंना देशासाठी झ ंजली, धारािीथी पडली, आिा चिच्या पिाि िो 
क ठल्याही स्त्रीवर िसे पे्रम करूि शकि नाही. 
 

मृिाचलनी मात्र िसे समजि नाही. चिला त्यािेही आपल्यावर पे्रम आहे असेि वाििे. नव्हे िे 
सिल होि आहे ह्यािाही उत्कि आनंद चिला होि असिो. सहा मचहने सिििा त्यािा सहवास चिला 
स खावनू जािो. त्याच्या चवजयाि चििा मोठा वािा आहे. चिनं त्याला खूप उपकृि केलेलं आहे. आचि म ख्य 
म्हिजे, देवागंना, त्यािी चप्रय पत्नी िीही आिा या जगािून नाचहशी झालेली आहे. िेव्हा चवक्रान्िाने चिच्या 
पे्रमािा स्वीकार करण्याि क िलीि आिा अडिि नाही ह्या कल्पनेने िी खूप आनंचदि झालेली आहे. चिला 
आपल्या र्भाग्याबद्दल खूप अचर्भमान वािू लागला आहे. 
 

िी म्हिालीि होिी, “एवढ्या थोर पदावर पे्रम जडून त्याच्या प्राप्िीकचरिा जोगीि बनण्यािे र्भाग्य 
सवांच्याि कोठे वायाला येिे? थोर सद् ग िािें चदव्य िेज सहन होऊन त्याच्या जादूने र्भारली जािारी 
चस्त्रयािंी अंिःकरिे चवरळा. चवक्रान्ि महाराजासंारख्या लोकोत्तर ग िांच्या चनधीवर माझे मन ल ब्ध झाले हे 
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मी आपले थोर र्भाग्य समजिे. इिर िरुि क माचरकाचं्या महत्वाकाकं्षी दृष्टीला जे स्थान गोिरही होि नाही 
त्याने माझे मन मोहून िाकले यासारखी द सरी आनंदािी व अचर्भमानािी गोष्ट कोििी?” (प.ृ ११) 
 

लोकोत्तर ग िचनधीवर पे्रम करून त्याला प्राप्ि करण्यािी महत्वाकाकं्षा मृिाचलनी बाळगि आली 
आचि आिा िी महत्वाकाकं्षा पूिष होिार हे चिला वािू लागले. कारि चवक्रान्ि संचदग्ध बोलि होिा, संचदग्ध 
वागि होिा. 
 

पि मदालसेच्या राक्षसी महत्वाकाकें्षप्रमािे दादानंी मृिाचलनीिी ही दैवी महत्वाकाकं्षाही िलदू्रप 
होऊ चदलेली नाही. कारि चवक्रािंाच्या मनाि आिा वैराग्य बािले आहे. क ठल्याही स्त्रीबद्दल–अगदी िो 
म्हििो की त्याच्या चप्रय देवागंनेबद्दलस द्धा–आिा त्याच्या मनाि पत्नीपे्रम नाही. िो चिच्यासह सवांकडं 
र्भचगनीच्या र्भावनेने पाहिो! 
 

दैवी ग िसंपत्ती असूनही मृिाचलनीिी महत्वाकाकं्षा पूिष होि नाही, हे दादानंा िरी कसे पिले, 
कोि जािे? पि हे एक वैचशष्ट्यि दादाचं्या नािकाि चदसिे, की ‘पे्रम सािल्य’ नावािी चिथे िीजि 
नाही! दादाचं्या कोित्याही नािकाि कोित्याही ‘चहरो आचि चहरॉइनिे’ पे्रम सिल होि नाही. बह िेक 
‘चहरो’, पे्रयसीकडे चपत्याच्या नजरेनेि पाहिाि! आचि बह िेक ‘चहरॉइन्स’ अखेरीस संन्यास घेिाि! 
 

काचलदासाने साचंगिले आहे की नािककाराला यशस्वी होण्यासाठी प्रयोगचवज्ञान आवश्यक आहे. 
प्रयोग कोित्या मागांनी पचरिामकारक होईल? दृश्य आचि अचर्भनय िसेि श्राव्य आचि प्रसंग यािंी 
रसोत्कर्ष साधिारी रिना कशी करिा येईल? रसचवघ्ने िाळून सामाचजकाच्या अंिःकरिािा ठाव 
घेिारीउक्िी आचि कृिी कशी समन्न्वि होईल? ह्यािें ज्ञान म्हिजेि प्रयोगचवज्ञान नािककाराला हवे. 
दादानंा हे ज्ञान आचि त्यािे र्भान व्यवन्स्थि आहे. 
 

राक्षसी महत्वाकाकें्षच्या पचहल्यावचहल्या प्रयत्नाि दादा नािककार म्हिून सवषिोदूर अत्यंि यशस्वी 
झाले ह्यािे श्रेय ह्या प्रयोगचवज्ञानालाि आहे. त्यािही उत्कि र्भावना, उत्कि प्रसंग, उत्कि आवगे आचि 
िि रंग अचर्भनयािी उत्कि अन कूलिा ही नायाला उठाव देिारी अंगे होि हे दादानंी ह्या नािकाि 
यशस्वीपिे दाखवनू चदले आहे. सामाचजकांिी उत्कंठा, अपेक्षा आचि आकाकं्षा सिि उंिावनू क्षिोक्षिी 
कळसािे प्रसंग ह्या नािकाि साित्याने आढळिाि. 
 

मदालसेच्या महत्वाकाकें्षिी पूिी होिार काय? पिीला चिने मारले, र्भावािा खून करचवला, गादी 
पिकाचवली. आिा चनर्थवघ्नपिे त्या राज्यािा महारािी म्हिून उपर्भोग घेण्याच्या मागाि अडथळा आहे िो 
केवळ आपल्या र्भाच्यािा, अल्पवयी िंद्रशखेरािा आचि त्या य वराजाला इमानी व एकचनष्ठ असलेल्या, 
चवक्रान्ि, द जषय वगैरे महाराजािंा आचि बव्हंश प्रजाजनािंा, पि िदं्रशखेर एकदा मारला आचि 
चवक्रान्िादींना आपल्या बाजूला वळचवले की राज्य चनष्ट्कंिक झालेि! आचि ह्याि मनस ब्याने मदालसा, 
साम–दाम–दंड–रे्भदादी क्लृप्त्यािंा अचर्भवगेाने आचि प्रसंगी कू्ररपिानेही वापर करिे. 
 

द जषय राजाला आचि चवक्रान्िाला चिने कैद केले आहे. चशरच्छेदािे र्भय द जषयाला कंचपि करिे, 
इहलोकीिे पत्नी–प त्रादींिे पे्रम त्याला अचधक मोलािे वाििे आचि त्यािाि िायदा घेऊन मदालसा 
त्याला आपल्या पायावर शरि यायला र्भाग पाडिे. चवक्रान्िाला मात्र यािली कोििीही गोष्ट राजचनष्ठेपासून 
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दूर नेऊ शकि नाही, त्यािे सत्वहरि करू शकि नाही. िो चशरच्छेदाला र्भीि नाही; सत्ताप्राप्िीच्या 
मोहाला बळी पडि नाही. मदालसा त्याला वश करण्याकचरिा कहलग देशािा राजम क ि बहाल करिे. पि 
चवक्रान्ि त्याला पाठ दाखचविो आचि मदालसेिी चनर्भषत्सषना करिो. प्रत्यक्ष िह्माविािी साम्राज्यलक्ष्मी त्यानं 
िीन वळेा पायाशी लोळि घेि आली असिाही अव्हेरलेली आहे. 
 

द जषय हा चवक्रान्िाच्या खादंाला खादंा लावनू लढिारा साथी, पि िो मदालसेने रे्भदनीिीने 
त्याच्यापासून दूर केला आचि चवक्रान्ि क ठल्याही सामदामादी प्रकारानंी वश होि नाही हे चदसिाि िी 
ह कूम करिे की, “उद्या सूयास्िाबरोबर हे उद्दाम मस्िक माझ्या पायाशी ठोकरा खाि आले पाचहजे!” आचि 
हा प्रसंग व ही आज्ञा ऐकिाि पे्रक्षक जागीि चथजिाि आचि आिा काय होिार? ह्या उत्कंठेने र्भारिाि; 
चवक्रान्ि असा मरायला नको ह्या आकाकें्षने ह रह रिाि. दादा त्यािंी उत्कंठा शमचविाि, आकाकं्षा 
प रचविाि. राजचनष्ठि रंुगाचधकारी आपले प्राि देऊन चवक्रान्िाला ि रंुगािून पळचविाि. चवक्रान्िािा 
चशरच्छेद आिा िळला. सामाचजकानंी उसासा िाकला! 
 

ह्या प्रवशेािंील संर्भार्िेही नायपूिष, िमत्कृचिजन्य आचि उत्कि र्भावनानंी र्भारलेली आहेि. 
िीड, संिाप, राग, दे्वर्, आत्मचवश्वास इत्यादी र्भावना आचि चवखारी वाग्बािािें वर्ाव अचवरि करिारे 
संवाद नािकाच्या रंगिीला जबरदस्ि सहाय्यक ठरिाि. ही काही वाक्ये पहा– 
 

णवक्राांन्त :“ि झ्यासारख्या बदमाश, बदिैली, खूनी अवदसेिा दास म्हिून चनलषज्जपिे जगाि 
चमरचवण्यापेक्षा या रुद्रमंडळािील नरकवास व अमान र् यािना मी मोठ्या आनंदाने र्भोगेन.” (प.ृ ७) 
 

मदािंसा :‘चजद्द! चजद्द! क िाशी चजद्द? या महामानी मदालसेशी चजद्द? या पंिमहार्भिूावर सत्ता 
िालचविाऱ्या महारािीशी चजद्द! चवक्रान्ि, पहा, पहा हा ि झा हट्ट जर आिखी एक चदवस असाि चिकून 
राहील िर उन्मादवायनेू चिरून गेलेले ि झे हे मस्िक उद्दामपिाने िाठरलेल्या ि झ्या या शरीरापासून 
वगेळे झाल्यावािून खास राहिार नाही.’ 
 

गादीिा खरा वारस िदं्रशखेर–त्याला पकडायला कू्रर मदालसेिी मािसे मागे लागलेली, 
चवक्रान्िािा चवश्वासू नोकर त्या िदं्रशखेराला बदं पेिीि लपवनू स रचक्षि स्थळी नेण्यासाठी लपि छपि 
मागष काढीि िाललेला आचि मदालसेच्या मािसाचं्या कू्रर िावडीिून मृिाचलनीम ळे िदं्रशखेरािा होिारा 
बिाव हे सारे दादानंी अत्यंि रहस्यपूिष प्रकारे रंगचवलेले आहे. हा सारा प्रवशे सामाचजकानंा म्हिजेि 
पे्रक्षकानंा, उत्कंठा, चवस्मय, आचि ह रहूर लाविारा शवेि चदलासा देिारा ह्याम ळे संपूिषरीत्या ग ंगवनू 
िाकिो. रक्िाने माखलेल्या एका वृद्धािा पेिी घेऊन प्रवशे; त्याला मृिाचलनीने चदलेला आसरा, 
मदालसेच्या मािसानंा िसवायला आचि िी पेिी व त्यािील बालिंद्रशखेर स खरूप वािवायला 
मृिाचलनीने रिलेले वेर्ािंरािे नािक, नािकाि और रंग र्भरिे. 
 

कारुण्य, शौयष, धैयष राजचनष्ठा, इमान आचि संपूिष त्याग यािे एका मािेकडून आचि चिच्या कोमल 
प त्राकडून घडलेले कृचिशील दशषन घडचविारा प्रसंग िर अप्रिीमि! िदं्रशखेराऐवजी बाल ‘वसंि’ शत्रचू्या 
अचसधारेला ‘मीि िो िदं्रशखेर’ असे सागंून सामोरा जािो आचि शत्रशूी लढिो. शत्र ू त्यािे चशर कापून 
घेिाि! त्यािी मािा हे सारे कपि राजचनष्ठेपायी, िदं्रशखेराला स रचक्षि वािवायला म्हिून घडवनू आििे. 
मािेच्या डोळ्यादेखि प त्रािा हा चशरच्छेद केवढे कू्रर कारुण्य चनमाि करिो! मािेने अंिःकरिावर दगड 



 

अनुक्रमणिका 

ठेवनू घडचवलेला हा त्यागपूिष प्रसंग पे्रक्षकानंा हलवनू सोडिो. मािेच्या हृदयािी कालवाकालवआचि 
त्यावर होिारा कू्रर प्रहार पहािाना पे्रक्षक गचहवरून जािो, हादरून जािो. 
 

असे चकिी चकिी प्रसंग विावे? प्रत्येक अंक नव्हे प्रत्येक प्रवेश अशा उत्कंठापूिष–नायमय 
प्रसंगानंी आचि संर्भार्िानंी ओिप्रोि रंगलेला आहे. अचर्भनयाला सिि उठाव आििारे खिकेबाज संवाद 
आचि प्रसंग रंगवाविे िे दादानंीि! वानगीदाखल हा एकि प्रसंग पाहा– 
 

सरोचजनी िदं्रशखेरािे संरक्षि करण्यािी जाबबदारी स्विःवर घेिे िेव्हा चिच्याबद्दल चवक्रान्िाला 
खात्री वािि नाही कारि द जषय हा चििा पिी िेव्हा पचिपे्रम हकवा पत्नीधमष ह्यापायी िी िदं्रशखेराला 
पिीच्या स्वाधीन करेल ही र्भीिी त्याला वाििे आचि िसे घडले िर िे सहजि ठरेल. सरोचजनीिा त्यावर 
उपाय िालिार नाही असे चवक्रान्ि म्हििो. िेव्हा सरोचजनी बािेदारपिे सागंिे की, “महाराज, द जषयाशी 
असलेले पत्नीिे नािे आिा मी झ गारून चदले आहे .... द जषयानंी ज्या क्षिी आपल्या इमानािा खून पाडला 
त्याक्षिीि मी चवधवा झाले. िो त्याचं्या सत्वािा खून नव्हे िर प्रत्यक्ष त्यािंाि मी मृत्य ूसमजिे .... हा पहा 
मी आपला क ं क मचिलक प सून िाकला. हे मंगळसूत्र िोडून िाकले.” 
 

हा संवाद आचि क ं कू प सण्यािा व मंगळसूत्र िोडण्यािा अचर्भनय केवढा प्रर्भावी आचि 
पचरिामकारक! मृिाचलनीला चिच्या राजचनष्ठेपायी मदालसा जीविं जाळण्यािी चशक्षा ठोठाविे आचि 
प्रत्यक्ष चििेवर चिला उर्भी करून िी चििा पेिचवली जािे, िोि चवक्रान्ि व त्यािे लोक गोसाव्याच्या वरे्ाि 
चिथे येिाि आचि चििा चवझवनू मृिाचलनीला पळवनू नेिाि, हा पराक्रम पूिष नायप्रसंग पे्रक्षकािंी उत्कंठा 
आचि अपेक्षा वाढचविारा आचि पूिष करिाराही आहे. 
 

दादाचं्या ह्या नािकाि दृश्यािें महत्त्व िार जािविे. नािक हे दृश्यकाव्य आहे. “कान्िं क्रि ं 
िाक्ष र्म् ।” ही काचलदासोक्िी दादानंी इथे पूिष चगरचवलेली आहे. 
 

वसंिािा चशरच्छेद, त्यािे चशर पायाने उडचविे, मृिाचलनीिी चििा व त्यावरून चििी स िका, 
कोदंडािा व स्विःिा मदालसेने स रा र्भोसकून केलेला खून, मदालसेिे चवक्रान्िाच्या गळ्याला घट्ट चमठी 
मारिे, द जषयाला चशक्षा ठोठाविे वगैरे चकिी चकिी म्हिून दृश्ये सागंावीि? सािही अंकािला प्रत्येक प्रवशे, 
नव्हे प्रत्येक पान, एकेक नवा, नव्या प्रकारिा, चित्तथरारक प्रसंग चििारीि रंगलेला आहे. म्हिूनि दादािें 
हे नािक पचहलेवचहले असले िरी त्याच्या वगेळ्याि जािीम ळे रंगर्भमूी हजकून गेले! 
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५. रिदुांदुभी 
 

वीर वामनरावदादािें हे रंगर्भमूीवर आलेले द सरे नािक. पचहल्या “राक्षसी महत्वाकाकें्ष”नंिर हे 
िेरा वर्ाने जन्मले. ‘राक्षसी महत्वाकाकं्षा’ हे पचहलेवचहले नािक रंगर्भमूीवर खूप गाजले. दादानंा 
नािककार म्हिून त्याने न्स्थरपद केले. िरीही दादानंी उत्साचहि होऊन िेरा वर्ेपयंि नािक चलचहले 
नाही. बलविं संगीि मंडळींच्या मालकानंी, श्रेष्ठ निवयांनी, हििामिराव कोल्हिकर, मास्िर दीनानाथ, 
कोल्हाप रे ह्या सारख्यानंी पे्रमाग्रह केला नसिा िर हे नािक दादानंी कदाचिि चलचहलेही नसिे असं िेि 
प्रस्िावनेि सागंिाि. दादािंा हपडि नािककारािा नाही. िे जन्माने देशर्भक्ि, देशसेवा, जनिेिी सेवा, 
मािृर्भमूीिी पारिंत्र्यािून म क्ििा आचि िदन कूल आिार ह्या साठीि त्यानंी आय ष्ट्य वेिले. पारिंत्र्यािी 
मनस्वी िीड, ग लामचगरीचवरुद्ध पेिलेले अंिःकरि आचि स्वािंत्र्यासाठी सवषस्वािा होम करण्यािी 
उत्स्िूिष प्रवृत्ती हे दादािें िाचरत्र्य. आचि त्यािेि प्रचिहबब साहचजकपिे त्याचं्या सवषि नािकािं उमिलेले 
चदसिे. दादािला देशर्भक्ि आचि नािककार हे द र्भगं व्यन्क्िमत्त्वाने कधीि वावरू शकले नाहीि. नव्हे 
नािककार म्हिून त्याचं्यािला देशर्भक्िि पदोपदी अविीिष होिाना चदसिो. 
 

साचहत्य आचि त्यािही नािक हे जनिेपयंि पोहोिण्यािे प्रर्भावी माध्यम म्हिून, दादानंी िशी 
चवनंिी येिाि िे चलचहण्यािे स्वीकारले. पि त्यािही स्वािंत्र्यसमराला बाजूला सारून हे त्यानंी केले नाही. 
स्वािंत्र्यसंग्राम स रू असिानाि जर काही सवडीिे क्षि चमळाले िर कंपनीच्या चबऱ्हाडी बसून दादा 
नायलेखन करीि. स्वािंत्र्यासाठी करावयाच्या काही िळवळींिे आदेश जर िेवढ्याि आले िर नािक 
आचि नािककंपनी िात्काळ िाकून िे स्वािंत्र्याच्या हाकेला ‘ओ’ देि. दादाचं्या रोमरोमािं पारिंत्र्यािी 
िीड आचि स्वािंत्र्यािा अचर्भमान र्भरलेला होिा. जनिेिे सावषर्भौमत्व आचि शासकािंी र्भोगचवरचहि व 
त्यागपूिष जनिासापेक्ष, आचि जनिाकल्यािकारी र्भचूमका हे दादािें राजकीय आदशष होिे. दादा त्यासाठी 
िनमनधन आय ष्ट्यर्भर लढले. नािकाि िरी मग याहून द सरे काय अविरिार? चशवाय ह्या कसदार 
वैिाचरक द धाि साखर पडली िी दादाचं्या ठायी असलेल्या उपजि नायग िािंी, ओजस्वी र्भार्ाशलैीिी. 
 

कदंब नावािे एक राज्य, त्यािा कंदपष नावािा एक िरुि राजा. िेजन्स्वनी नावाच्या स ंदर 
य विीशी त्यािा चववाह ठरलेला, चिच्या बोिाि त्याने अंगठी घािलेली. पि दरबारिे हालहल नावािे व 
आपले नाव साथष करिारे सेनापिी, िोंडप जे दरबारी आचि स्वाथषलंपि, भ्याड व बेईमान मंत्री याचं्यापायी 
हा कंदपष अडििीि येिो. द बळा आचि पराधीन बनिो. िे त्याला नाि रंग, मचदरा आचि मचदराक्षी याचं्या 
चवलासाि दंगवनू शासक म्हिून द बषळ बनविाि. सौदाचमनी ही एक नखरेल िरुिी. आपल्या चवलासी वृत्ती 
आचि ििंल पे्रमािी नािकी कृिी ह्यापायी कंदपाला िी आिखी बलहीन व सत्वहीन बनचविे. 
 

प्रशासक असे चवलासी आचि द बषळ बनले िर देशािे स्वािंत्र्य धोक्याि यायला चकिीसा अवसर 
लागिार? ‘मािंग’ य वराज हा एक माम ली संस्थाचनक. कदंबाच्या लाथा खािाखािा त्याच्या कपाळाला 
घटे्ट पडलेले. पि िो आिा चशरजोर बनला. त्याने कदंबावर स्वारी करण्यािे घोचर्ि केले आचि शरिागिी 
पत्करा–िह करा अन्यथा य द्धाला ियार व्हा म्हिून आव्हान चदले! 
 

आिा जीव वािवायला शरिागिी पत्करायिी की य द्ध करून स्वािंत्र्यरक्षिािा शवेिपयंि प्रयत्न 
करायिा? ह्या दं्वद्वाि कंदपष सापडिो. िो स्विः चविाराने स्वािंत्र्यािाि पाचयक. पारिंत्र्यािी त्याला 
िीडि, ह्या संबंधी दादानंी त्याच्याकरवी जे चविार व्यक्िचवले िे असे– 
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“दासपिे जगिाि चमरचविे 
त्याह चन शिपि बरव ेमरिे ॥ धृ ॥ 
पारिंत्र्य र्भवूचरिा रौरव 
अधःपाि पथ हा अन सरिे ॥ १ ॥” (प.ृ २॰) 

 
आचि असे चविार असूनही र्भोविालच्या िाडंाळ िौकडीम ळे त्यािा आिार मात्र नामदाला, भ्याडाला, 
द बषळाला शोरे्भल असा घडू लागिो. िेजन्स्वनी त्यािी र्भावी पत्नी, त्याला या घािकी आिारापासून परावृत्त 
करण्यािा आिोकाि प्रयत्न करिे. मरिाच्या र्भीिीने पारिंत्र्य पत्करायिे का? असा सवाल िाकून िी 
सागंिे की– 
 

“ग लामचगरी आचि मरि ही सख्खी र्भावंडे आहेि. हकबह ना ग लामचगरी ही मरिाहूनही मरि आहे 
(कारि)– 
 

परवशिा पाश दैव ेज्याचं्या गळा लागला ॥ 
सचजवपिी घडिे सारे । मरि र्भोग त्याला ॥ धृ ॥ 
अस चन खास मालक घरिा । म्हिचि िोर त्याला ॥ १ ॥ 
सौख्य र्भोग इिरा सारे । कष्ट मात्र त्याला ॥ २ ॥ 
मािृर्भमूी त्यािी त्याला । होि बचंदशाला ॥ ३ ॥ (प.ृ २४) 

 
आचि एकदा पारिंत्र्य आले की प नः स्विंत्र होण्यािे प्रयत्न करण्यािी आशा व्यथषि. कारि सवयीने आचि 
नेत्याच्या प्रयत्नाने ग लामचगरीिि आनंद मानण्यािे नेर्भळेपि लोकाि उत्पन्न होिे. 
 

पि चिच्या ह्या चविारािा कंदपावर पचरिाम होिाना चदसि नाही िेव्हा ही िेजन्स्वनी त्याला 
ऐकचविे की, “लोकाचं्या संमिीवािून लोकाचं्या इच्छेचवरुद्ध” कंदपाला मािंगाप ढे शरिागिी पत्करून 
राज्यदान करिा येिार नाही आचि राजा िसे हट्टाने करू पाहील िर लोक त्याला गादीवरून खाली 
खेिल्याचशवाय राहिार नाहीि. 
 

द बषळ कंदपष प्रािाचं्या र्भीिीने आचि मंत्र्यानंी िाकलेल्या सापळ्याि पूिष सापडल्याम ळे िेजन्स्वनीिे 
चविार पिूनही प नः िहनाम्यावर सही करायला धजिोि. 
 

ह्या वैिाचरक संघर्ाच्या दोलायमान पचरन्स्थिीि सामाचजकािंी उत्कंठा शीगेला पोहोििे. पारिंत्र्य 
आचि स्वािंत्र्य याि आिा क िािी चनवड होिार? कंदपष पारिंत्र्यािा िहनामा स्वीकारिार काय? आचि 
त्याने िो स्वीकारलाि िर देशािे काय होिार? क िीि नाही का असा िेजस्वी मृत्य ंजय देशर्भक्ि की जो 
पारिंत्र्याचवरुद्ध, अन्यायाचवरुद्ध, प्रबल पाशवी शक्िीचवरुद्ध रिहशग ि ं केल? अशी सापेक्ष ह रहूर 
सामाचजकाचं्या चित्ताला बेिैन करीि असिाि दादािंी मानसकन्या िेजन्स्वनी आपल्या र्भावी पिीला 
त्याच्या द बळ्या चविारापासून त्याला परावृत्त करण्यासाठी, िडिदारपिे प्रियम द्रा असलेली िी कंदपाने 
बोिाि घािलेली अंगठी काढून त्याच्या अंगावर परि िेकिे. आचि सागंिे– 
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“स्वािंत्र्यद्रोही देशघािक्याच्या पापी प्रियािे हे अमंगल चिन्ह चनलषज्जपिाने आपल्या करागं लीवर 
चमरचवण्याला ही िेजन्स्वनी अिःपर ियार नाही.” (प.ृ २८) 
 

एवढेि नव्हे िर आिखी एक पाऊल प ढे िाकून चनवािीिे सागंिे की, 
 

“राजा आचि प्रजा हे नािेही याप ढे राचहले नाही. कारि आपि त्या (िहनाम्याच्या) कागदावर 
आपल्या हस्िाक्षरािी म द्रा केलीि की आपल्या व माझ्या वैराला प्रारंर्भ झाला म्हिून समजा.” (प.ृ ३१) 
 

पि त्यालाही कंदपष बधि नाही, उलि त्या िहनाम्यावर स्वाक्षरी करिो िेव्हा िेजन्स्वनी संिापून 
आवशेाने जाहीर करिे.... 
 

“...लक्षाि ठेव, या िेजन्स्वनीच्या देहािील रक्िािा अखेरिा थेंब जचमनीवर पडेपयंि महाराज 
प्रिापाचदत्याचं्या या प ण्यमािृर्भमूीच्या पायाि परदास्याच्या शृखंला कदाचप कदाचप पडिार नाहीि.” 
 

आचि ह्या चिच्या चत्रवार उच्चारलेल्या स्वाचर्भमानी, िडिदार प्रचिजे्ञम ळे आचि प कारलेल्या य द्धाच्या 
रिद ंद र्भीम ळे अपेक्षापूिीपायी आनंदलेला पे्रक्षागृहािील सामाचजक, उत्स्िूिष िाळी देऊन चथएिर दिािून 
सोडि असल्यास नवल नाही. दादािें नािककार म्हिून यश सामावले आहे िे ह्या (क्लायमॅक्सेस) एकेक 
प्रसंग कळसाला पोहोिचवण्याच्या कौशल्यािही. 
 

िरीपि दादाचं्या ह्या नािकाि त्याचं्या पचहल्या नािकाप्रमािे सिि घडिाऱ्या प्रसंगानंी आचि 
घिनानंी ग ंिलेले अनेककोिी कथानक नाही. इथे कंदपाच्या दोलायमान मनोवस्थािें मनोहारी चित्रि 
आहे. िो म ळाि सदािारी व सत्प्रवृत्त. पि कमक वि मन, द बळी चविारसरिी आचि स्वाथी, हलकि, क्ष द्र 
सहकारी ह्याचं्याम ळे कंदपािे नैचिक अधःपिन झालेले दादानंी दाखचवले आहे. म ळाि पे्रमळ, पि 
जीवनािल्या िेजस्वी जोडीदारािे पे्रमही िो चिकव ूशकि नाही; जीवन स खी करू शकि नाही. जीवनाि 
सद पयोगी सल्ला आचि साथ चमळाली नाही िर मािसािा िागं लपिा मािीमोल ठरिो. कमक वि मनािे 
भ्याड प्रदशषन आचि क्ष द्र सहकाऱ्यापं ढे लागंूलिालन करण्यािी पाळी एका चदन्ग्वजयी सम्रािाच्या क ळाि 
जन्मलेल्या पूि प त्राच्या नचशबी यावी ही एक शोकाचंिकाि होय. 
 

कदंबाचधपिी कंदपाच्या कमक वि मनािी केचवलवािी कंपने दादानंी क शलिेने चििारलेली 
आहेि. मािंगेश्वराने कदंबावर स्वारी करण्यािे जाहीर केले, त्याला पयाय म्हिून िह करून शरिागिी 
स्वीकारावी व कदंबराज्य मािंगेश्वराच्या स्वाधीन कराव ेअसा चनवािीिा आदेश त्याने पाठचवलेला आहे. 
राज्य गमाविे अन्यथा य द्धाला सज्ज होिे, ह्यापैकी काय स्वीकारायिे? त्यािे हलकि मंत्री, चनब षद्ध 
सेनापिी, लोिि दरबारी आचि आपल्या छिोर िाळ्यानंी पे्रमपाशाि बद्ध करू पाहिारी एक चवलासी 
अमयाद य विी ह्याचं्या दडपिापायी कंदपष चवलासाि दंग होऊन य द्ध न करिा, िह करून आपल्या 
राज्यावर पािी सोडायला ियार होिो! 
 

पि त्यािी िडिदार, िेजस्वी वाग्दत्त वधू, स्वािंत्र्यचप्रय आचि पौरुर्धारी िरुि ‘िेजन्स्वनी’ 
स्वािंत्र्यािी महिी आचि ग लामचगरीिे रौरवी द ष्ट्पचरिाम आपल्या र्भावी पिीप ढे िडिदार शब्दाि स्पष्ट 
करून सागंिे आचि िह करायला ियार झालेला कंदपष बदलिो, िो म्हििो, “काल रात्री िेजन्स्वनीिे 
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चवलासमंचदरािील शब्द कानी पडल्यापासून माझी ब द्धी अगदी बाविळल्यासारखी झाली आहे. आचि 
मािंगेश्वराशी िह करण्याि आपि मोठी िूक करीि आहोि अशी मनाला सारखी िोििी लागून राचहली 
आहे .... काय करावे? काही उपाय स िि नाही!” (प.ृ १९ व २॰) 
 

ग लामचगरीपेक्षा मृत्य ूबरा, पारिंत्र्य म्हिजे रौरव नकष , हा िह करिे म्हिजे आपला अधःपािि! हे 
सगळे त्याला कळिे आचि िरी य द्धािील मृत्यिूी कल्पना, सहकाऱ्यािें सिि चर्भवचविे आचि जगलो िर 
प न्हा राज्य परि घेऊ, मािंगेश्वरही राज्यलोर्भी नाही वगैरे ख ळिि आशानंा बळी पडिे–ह्या पायी िो 
िहनाम्यावर सही करायला ियार होिो. वाग्दत्त वधू, वाग्बािानंी त्याला चवद्ध करिे, त्याने चदलेली 
प्रियरे्भि, अंगठी त्याच्या अंगावर परि िेकिे, िू याप ढे माझा पिी नाहीस, नव्हे ि ला मी माझा राजाही 
मानीि नाही, उलि आिा िू माझा शत्र ूझालास असे चनवािीिे सागंिे–िरी कंदपावर त्यािा पचरिाम होि 
नाही उलि चिने केलेली चनर्भषत्सषना सहन न होऊन िो चिच्याही चवरोधाि जािो आचि िहनाम्यावर सही 
करिो. 
 

ह्याम ळे िेजन्स्वनी चिडिे. िी य द्धािी घोर्िा करिे आचि त्यासाठी लोकािें सैन्य उरे्भ करण्याच्या 
उद्योगाला लागिे. अथािि राजवाडा सोडल्याचशवाय हे करिा कसे येिार? म्हिून िी राजवाड्यािून 
बाहेर पडिे आचि कदंबाच्या पराक्रमी पूवषजाचं्या प्रिापाचदत्याचं्या समाधीिे दशषन घेऊन त्यािें आशीवाद 
पाठीशी असाविे म्हिून समाधी असलेल्या बागेि जािे. चिथे कंदपष येिो. िो चिला राजवाडा सोडून जाऊ 
नकोस हे सागंायला येिो. त्याच्या मनािले चिच्याबद्दलिे पे्रम त्याला हे करायला लाविे. पि िेजन्स्वनी 
त्याि ंऐकि नाही. स्वािंत्र्यसंग्राम होिार आचि याप ढे मी सिि राजवाडा सोडून रिागंिावरि वास्िव्य 
करिार हे िी चनधाराने सागंिे. िेव्हा चिला कंदपष म्हििो, “िू स्वािंत्र्याच्या वडेाने चपसाळलेली श द्ध पागल 
बायको आहेस.” (प.ृ ४६) त्यावर िेजन्स्वनी सागंिे की, “जगाि पागल कोि नाही? हे जग म्हिजे एक 
जंगी पागलखानाि आहे– 
 

जगी हा खास वडे्यािंा पसारा माजला सारा । 
गमे या भ्ान्ि संसारी । ध्र वािा ‘वडे’ हा िारा ॥ धृ ॥ 
क िाला वडे कनकािे । क िाला काचमनी जािे । 
भ्माने राजसते्तच्या । क िािे चित्त िे नािे ॥ १ ॥ 
क िाला देव बहकावी । क िाला देश िळ लावी । 
क िािी नजर धमाच्या । चनशनेे ध ंदली र्भारी । 
अशा या चवचवध रंगाच्या । चपश्याच्या लहरबहरींनी 
द रंगी दीन द चनयेिी । जवानी रंगली सारी ॥ २ ॥ 

 
स्वािंत्र्यासारखा श्रेष्ठ प रुर्ाथष िर असल्या वडेावािून चसद्ध होिे केवळ अशक्यि.” आचि या पाठोपाठ िी 
कंदपाला खूप चहिचविे. त्याच्या चपत्याच्या, “पराक्रमी प्रिापाचदत्याच्या ह्या समाधीप ढे, स्वािंत्र्यदेवीच्या 
ह्या क्रीडागंिामध्ये,क्षात्रवृत्तीच्या ह्या प्रत्यक्ष उगमस्थानामध्ये, आपल्याला स्वािंत्र्यािे चदव्य स्ि रि 
िढायला पाचहजे, आपले अंिःकरि वीररसाच्या उन्मादाने बेहोर्पिे नािू लागले पाचहजे. परंि  द दैव या 
देशािे की असल्या लोकोत्तर स्वािंत्र्यवीराच्या पोिी जन्माला आलेल्या ि म्हाला पारिंत्र्यािे पोवाडे गायला 
शरम वािि नाही” त्या अचद्विीय स्वािंत्र्यर्भक्िाचं्या पोिी आपल्यासारखा क लागंार कैसा पैदा झाला ह्यािे 
िी सखेद ि च्छिेने आियष व्यक्ि करिे आचि त्याला घायाळ करिारा शवेिला िीक्ष्ि वाग्बाि िेकिे की, 
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“आपि आपल्या रक्िािे हसिन करून वाढीस लावलेला स्वािंत्र्यािा चदव्य कल्पवृक्ष आपल्याि पोिी जन्म 
घेिारा क लकलंक चदविा समूळ छेदून पाडिार आहे असे जर आपल्या जन्मकाळी महाराजानंा कळले 
असिे िर आपल्या बालम खािून पचहला रोदनस्वर चनघण्यापूवीि त्यानंी आपल्या नरडीडा नख देऊन 
आपल्या स्विःच्या हािाने आपला क लक्षय करून घेिला असिा व आपल्या चप्रयमािृर्भमूीवर ओढविारी ही 
द धषर र्भावी आपत्ती िेव्हाि चनःसंशय िाळली असिी. कंदपष महाराज, व्यथष ि म्ही आपल्या चदव्य 
मािाचपिराचं्या क शीि जन्माला आलाि व आपल्या बरोबर आपल्या पूवीच्या आचि प ढच्या बेिाळीस 
चपढ्यानंा नरकािा रस्िा ख ला करून चदलाि. यापेक्षा चर्भकारड्या आईबापाचं्या पोिी जन्माला येऊन 
क ठेिरी उचकरड्यावर क त्र्यामाजंराप्रमािे लोळि पडला असिा िर आज या कदंब राजक लािे 
राजहसहासनािे–राजम क िािे असे हधडवडे िरी जगाि झाले नसिे.” (प.ृ ४८) 
 

िेजन्स्वनीच्या ह्या वाग्बाििाडनाने कंदपाला आपल्या नामदषपिािी, नालायकीिी, नादानिेिी 
र्भयाि जािीव होिे आचि िो िेजन्स्वनीप ढे आपली मान वाकचविो आचि म्हििो, “हे मस्िक िरवारीच्या 
एका घावासरशी धडापासून वगेळे कर. मला आचि आपल्या राष्ट्राला या ग लामचगरीच्या लाछंनापासून 
म क्ि कर.” 
 

िेजन्स्वनीप ढे वाकलेला आचि ग लामचगरीपेक्षा य द्धाला चसद्ध न होिाऱ्या आपल्या द बळ्या 
मनोवृत्तीला आचि केवळ परृ्थवीला र्भार होिाऱ्या कमक वि शरीरयष्टीला िरवारीच्या घावाने संपचवण्यािी 
यािना करिारा कंदपष सामाचजकानंा एकदम र्भारून िाकिो. कंदपाि झालेला नायपूिष बदल 
सामाचजकानंा स खवनू जािो. 
 

कंदपष अशा मृत्यलूा ियार झाला िरी िहनामा घ डकावनू मािंगेश्वराशी य द्ध करायला मात्र 
चर्भिोि! िेव्हा प नः एक छोिासाि उत्कि नायप्रसंग दादानंी रंगचवला आहे. कंदपाच्या ह्या भ्याडपिाला 
िेजन्स्वनी ‘रं्ढ’ म्हिून हनचदिे आचि ि झ्यासारख्या नादानाच्या रक्िाने माझी िरवार मला चविाळायिी 
नाही म्हिून चिथून झिक्याने चनघून जाऊ लागिे. िोि कंदपष चििा हाि धरून चिलाअडचविो. काक ळिीने 
चवनचविो– “िेजन्स्वनी आपल्या पे्रमािा असा शवेि व्हावा ना?” पि िेजन्स्वनीवर कंदपाच्या त्या 
केचवलवाण्या काक ळिीिा हकचििही पचरिाम होि नाही. िी आवशेाने हाि सोडवनू घेिे आचि स्पष्ट सांगिे 
की, “जार देवाने आपल्यासारख्या क्लीबाचं्या हािाि देण्यासाठी हा िेजन्स्वनीिी हाि चनमाि केलेला 
नाही!” 
 

िेजन्स्वनीने केलेल्या ह्या चधक्कारािा कंदपाच्या मनावर बराि पचरिाम होिो. त्याला पिात्ताप 
होिो. स्विःिा सवषस्वनाश करून घेिला ह्याबद्दल िो द ःख करिो, त्यािे कमक वि मन प नः दोलायमान 
होिे. दादानंी ही मनािी दोचलिे कंदपाच्या स्वगिाि छान रंगचवलेली आहेि. 
 

कां दपप : माझ्या अंिःकरिािील स्वािंत्र्यपे्रम अजून जळून खाक झालेले नाही आचि माझ्या 
चवक्रमशाली चपत्यािे माझ्या अंगाि खेळिारे रक्िही अजून गोठून आिून गेलेले नाही, मग माझ्या देशाच्या 
स्वािंत्र्यािे रक्षि करण्यासाठी रिागंि गाजचवण्याला मला हरकि काय? िेजन्स्वनीच्या पाठोपाठ 
स्वािंत्र्याच्या रिागंिाकडे मी एकदम धाव का घेऊ नये? मना–िल, हहमि धर आचि िेजन्स्वनीच्या मागून 
जाण्यास हो. ियार (जाऊ लागिो पि प न्हा थाबंनू) पि िेजन्स्वनीच्या मागून मी गेलो िर सौदाचमनी काय 
म्हिेल? छे! या सौदाचमनीने िर माझा अगदी सारखा चपच्छा प रचवला आहे. पि िे काही नाही. 
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िेजन्स्वनीच्या पे्रमास पात्र व्हायिे िर सौदाचमनीिा त्याग केलाि पाचहजे–पि चििा त्याग मी करिार िरी 
कसा? चिने िर माझे जीचवि अंिबाह्य व्यापून िाकले आहे. पि छे! मनािा चनधारि केला िर त्याि 
काहीि कठीि नाही. (चविार करून) होय–चनधार केलाि पाचहजे. या समाचधस्थ थोर स्वािंत्र्यवीराच्या 
पोिी जन्मास येऊन हे रिर्भीरूपिािे लाछंन मी आपिास कसे लावनू घ्यावे? (प नः चविार करून) बस. 
झाला चनिय कायम. या माझ्या समाचधस्थ चपत्याच्या साक्षीने मी य द्धािी प्रचिज्ञा करिो. आचि आत्ताच्या 
आत्ता परि राजवाड्याि जाऊन व सौदाचमनीिा संबधं िोडून मािंगेश्वरािा िहनामा ध डकावनू लाविो. 
(समाधीप ढे नम्र होऊन) हे स्वािंत्र्यवीरा, ि झा अदृश्य वरदहस्ि माझ्या मस्िकावर ठेव आचि माझा चनिय 
पार पाडण्यािे मला सामर्थयष दे. (उठून) बस आिा– 
 

प्रलय महाकाला । रे्भचरनादे जागव नी । 
िेिचविो । घोर संगरािला संहारा ॥ धृ ॥ ... 
चमळचवन यश; वा सेव चन मरिा । 
स्िचवन सद् गिी श र्भकंरा ॥” (प.ृ ५२ व ५३) 

 
ह्या स्वगिानंिर दादानंी सूिना चदलेली आहे की, “िो त्वरे्ाने चनघून जािो.” 
 

पि त्यािा हा त्वरे्, स्वािंत्र्यासाठी त्याने केलेला िहनामा ध डकाचवण्यािी प्रचिज्ञा व य द्धासाठी 
झडचवलेली ‘रिद ंद र्भी’ िार काळ चिकली नाही. सौदाचमनीला हे सारे कळिे, िेव्हा िी अस्वस्थ होिे. 
कंदपाने य द्ध करू नये, िह करून, कदंबािे राज्य मािंग य वराजाच्या स्वाधीन करावे, हेि चिला हवे 
असिे. कारि िी मािंग य वराजाला चिि र झालेली असिे–नव्हे मािंग य वराजाने चिला मािंग 
साम्राज्यािी महारािी करेन असे आश्वासन चदलेले असिे. िेव्हा कंदपाला आपल्या िारुण्याच्या व नखरेल 
चवलासाचं्याद्वारा आपल्या नादी लावनू कदंबािे राज्य मािंगाच्या स्वाधीन करण्यािा डाव चिने िाकलेला 
असिो आचि िो सिळ व्हायिाि असिो. आिा िेवढ्याि कंदपािे मि िेजन्स्वनीने बदलचवलेले चिला 
कळिे आचि िी साहचजकि बेिैन होिे. मग िी उराि कयार ख पसूस प्राित्याग करण्यािे नािक करिे. 
जोगीि बनून देवािी सेवा करीन म्हिून उसने वैराग्य दाखचविे आचि कंदपष चवरघळिो. प नः चिच्या 
पे्रमजालाि ग रिििो, लढाईिा बेि रद्द केल्यािी घोर्िा करून त्या सौदाचमनीला, ‘रािी हो’, म्हिून 
चवनचविो व चििी सत्ताही मान्य करिो! चिच्याि िंत्राने िालण्यािे (िी त्याच्या िंत्राने नव्हे हे मान्य करून) 
विन देिो. एवढेि नव्हे िर सौदाचमनीच्या पूिष कह्याि जािो, चिच्याप ढे क्षमाय क्ि लािारी पत्करून, चिला 
रािीपद बहाल करिो, िेजन्स्वनीला िौजेच्या सहाय्याने कैद करून सरहद्दीबाहेर घालचवण्यािा ह कूम 
देिो!! आचि ह्या सवावर कळस म्हिजे, दवडंी चपिचविो की मािंगाचधपिीिी सावषर्भौम सत्ता आम्ही मान्य 
केली आहे. िेव्हा कदंब देश मािंग साम्राज्याि सामील होिार आहे. त्यासाठीि कंदबािा स्वािंत्र्यध्वज 
खाली उिरवनू त्याचठकािी मािंगाचधपिीिा ध्वज कंदपाच्या हस्िेि िढचवण्यािा समारंर्भ शहराच्या प्रिाप 
िौकाि होिार आहे! 
 

ह्या घोर्िेनंिर दादानंी एक संपूिष प्रवशे प्रिाप िौकािील स्वािंत्र्यािा ध्वज खाली उिरचविे आचि 
चिथे मािंगाचधपिीिा नव्हे ग लामचगरीिा ध्वज कंदपाच्याि हस्िे िढचवण्यािा प्रसंग रंगचवण्याि खिी 
घािला आहे. र्भारिािे स्वािंत्र्य नष्ट झाले िेव्हा र्भारिािे स्वािंत्र्यचनशाि उिरवनू चिथे य चनअन जॅक 
िढचवण्यािे जे दारुि, लज्जास्पद प्रसंग घडले असिील त्यािी त्वरे्पूिष जळजळिी आठवि सामाचजकानंा 
करून द्यायिे िर दादाचं्या मनाि नसेल ना? िे ग लामचगरीिे चनशाि वर िडकवायला ‘िेजन्स्वनी’ 
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करारीपिे, प्रािपिाने चवरोध करिे. पि िी मूठर्भर लोकाचं्या सहाय्याने प्रिडं राजसते्तसमोर क ठवर 
चिकिार? वािी आचि िरवार िी प्रखरपिे िालचविे पि व्यथषि! ‘धीरहसहा’सारखी सामान्य प्रजादेखील 
िेजन्स्वनीच्या ओजस्वी र्भार्िाम ळे देशाचर्भमानाने आचि स्वािंत्र्यपे्रमाने पेिून उठिे पि नादान राजा आचि 
त्यािेसहकारी मात्र म दाडासारखे केवळ र्भयाचंकि होऊन, सौदाचमनीसारख्या स्वाथी, कपिी आचि 
उच्छंृखल बाईच्या मिान सार वागून अपमानास्पद असे स्वािंत्र्यािे ध्वजाविरि व पारिंत्र्यािे ध्वजारोहि 
स्वहस्िे घडवनू आििाि! 
 

िेजन्स्वनीला चिच्या डोळ्यादेखि हे लाचजरवािे असह्य दृश्य अंिःकरि जळि असिा 
अगचिकपिे बदंी होऊन पहाव ेलागिे. देशाचर्भमान आचि स्वािंत्र्यपे्रम जागचविाऱ्या ह्या ज्वलंि दृश्याने 
चथएिरािील सामाचजकािंी अंिःकरिे कशी धडधडि असिील, चिडून, िडिडि असिील; श्वास रोखून 
अंिम षख होि असिील. स्वािंत्र्यप्राप्िीसाठी खडबडून जागे व्हायला पाचहजे ही जािीव प्रत्येकाच्या उराि 
त्याक्षिी उसळून येि असली पाचहजे. देशर्भक्ि दादािें नािककार म्हिून हेि यश आहे. 
 

“अंिरीच्या नाना कळा” ह्या प स्िकािील ह्या प्रवशेासंबधंीिा अचर्भप्रायही असाि आहे की, “इकडे 
द सऱ्या अंकाला स रुवाि झाली. दीनानाथरावाचं्या ‘जगी हा खास वडे्यािंा’ या पदाला दोन वन्समोअर 
पडले आचि त्या अंकािील शवेिच्या चनशािाच्या प्रवशेाने िर सगळे प्रके्षक अगदी बेहोश होऊन गेले.” (प.ृ 
२५॰) 
 

ित्कालीन चिचिशािंी कपि, कूि राजनीिी, चमठ्ठास वािी पि कसाबकरिी, छद्मीपिे 
रंगचवण्यासाठी दादानंी आिा मािंग य वराज रंगर्भमूीवर आिला आहे. मािंग य वराजाच्या कपिी बोलण्याने 
आचि वागण्याने चनमाि होिारे नायपूिष प्रसंग सामाचजकानंा एक वगेळाि रसास्वाद अन र्भविाि. 
चवपक्षाचं्या नेिृत्वाि परस्पर मत्सर व दे्वर् चनमाि करून िो द र्भगं ठेवायिा आचि आपि गोड गोड बोलि 
असिानाि एकेकाच्या मानेवरून अलगद स री चिरवायिी ही ित्कालीन राज्यकत्यांिी कूिनीिी सिि 
आठवले असे प्रसंग सामाचजकापं ढे उरे्भ होिाि. 
 

मािंग य वराज, सौदाचमनीदेखि िेजन्स्वनीिी स्ि िी करिो की िी स ंदर आहे, सद् ग िी आहे, कैदी 
असली िरी चििी योग्यिा त्याच्या बरोबरीिी आहे. आचि असे बोलून िो सौदाचमनीिा मत्सर आचि राग 
ब द्धया जागृि करिो. त्यािी गोड बोलण्यािी आचि औदायष दाखचवण्यािी पचरसीमा सौदाचमनीला असह्य 
होिे. त्याच्याि चवरुद्ध बडं करिाऱ्या िेजन्स्वनीला िो सद् ग िी म्हििो, “स्वािंत्र्यासाठी बडं करण्यािी 
पे्ररिा सद् ग िी व स शील अंिःकरिावािून इिरत्र होऊि शकि नाही.” (प.ृ ७९) िेजन्स्वनीला शृखंला 
घालून आििाि त्यािे त्याला द ःख होिे. िो रागाविो आचि चिच्या शृखंला काढून चिला बसायला आसन 
देिो! य वराज मतै्रीिा हाि प ढे करिो. िेव्हा िेजन्स्वनी त्याला चिच्या देशाच्या मानेर्भोविी ग लामचगरीिा 
पाश आवळिारा ‘मागं’ म्हिूनचशवी हासडिे िरी त्यािी शािंी ढळि नाही. िोसंिापि नाही. उलि म्हििो 
की, “वाहवा! ही नावाप्रमािे खरोखरि िेजन्स्वनी आहे. अशी स्त्री जर मािंगाि जन्माला येिी िर मािंगाने 
चिला आपल्या चशरावर धारि केले असिे.” (प.ृ २९) ह्याम ळे मत्सरी सौदाचमनी चिडिे. पि त्यािें शािंीिे 
हे सगळे नािक आहे. कपिाने घशाि घािलेले राज्य पिवायला िे करिे आवश्यक आहे हे िेजन्स्वनी मात्र 
जाििे. 
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मत्सराने पेिलेली आचि मािंग य वराजाने ब द्धया क न्त्सि बोलून अपमाचनि केलेली सौदाचमनी, 
कंदपाला य वराजाचवरुद्ध उलिचवण्याच्या उद्योगाला लागिे. नव्हे वडेेवाकडे पत्र य वराजाला चलहायला 
कंदपाला प्रवृत्त करिे. कंदपष िसे पत्र पत्र चलचहिो आचि मग सामाचजकाचं्या लक्षाि येिे की हा डाव 
य वराजाने कशाकचरिा िाकला? पहा– 
 

शृांगािं : (पत्र वािून) वाः छान डाव रंगाि आला. आिा िो खात्रीने र्भडकिार, काही िरी घोिाळा 
करिार, आचि िह मोडण्यािे चनचमत्त करून कदंब देश चबनबोर्भाि आपल्याला आपल्या घशाखाली घालिा 
येिार. 
 

युवराज : आलाि पाचहजे; िेवढ्यासाठीि िर हा सौदाचमनीला चिडचवण्यािा सारा व्यहू आम्हाला 
रिावा लागला. (प.ृ ९७) 
 

सौदाचमनीला मािंग य वराज चछनाल, राडं म्हिून संबोचधिो आचि चिला कसिी महारािी करिार 
मग? (प.ृ ९८) त्याला कदंब राज्य प नः परि करायिे नाही. पि प रुर्ाथष गाजवायिा म्हिून िेजन्स्वनीला 
मात्र हजकायिे आहे. िो य वराज कंदपादींना मेंढरािंा कळप म्हिून चहिचविो. त्याला खरी शूर मदानी 
‘िेजन्स्वनी’ आपल्या जाळ्याि पकडायिी आहे आचि िशी न सापडली िर िासावर लिकवायिी आहे. 
कारि िंदचिि रीने ग लाम बनचवलेले राज्य हािून जाण्यािा खरा धोका असिो िो देशर्भक्ि, त्यागी व 
िि र साहसी वीराकडूनि हे िो जािि असिो. 
 

सौदाचमनी चिडली. चिने कंदपाला य वराजाचवरुद्ध र्भडकाचवले. आिा य वराज कदंबािें घशाि 
घािलेले राज्य परि करण्याच्या िहाच्या अिीला बाधंलेला नाही. 
 

कंदपाच्या मनाच्या मूळ सत्प्रवृत्त आचि स्वािंत्र्यचप्रय जडिघडिीिा उदे्रक दादानंी समथषपिे 
दृश्यरूपाि रंगचवला आहे. कदंब राजसर्भा र्भरलेली आहे. प्रिापाचदत्याच्या हसहासनावर बसायला कंदपष 
किरिो आहे. आपल्या नादानपिािी, ग लामचगरी स्वहस्िे स्वीकारण्याच्या लाचजरवाण्या कृत्यािी त्याला 
बेहद शरम वाििे व आपि ह्या हसहासनावर बसायला नालायक आहोि हीजािीव त्याला जाळिे. त्याच्या 
मनािा चनधार होिो की प्रिापाचदत्याच्या क ळाला आपि बट्टा लाव ू नये. ग लामचगरीिे हे जोखड, य द्ध 
करून बाजूला सारले पाचहजे. मािंगेश्वराला कदंबािे राज्यदान करायिे नाही. उलि य द्धाला सज्ज 
व्हायिे. पि सौदाचमनी उग्र रूप धारि करून आचि भ्याड, नेर्भळि व स्वाथषलंपि चिि र सर्भासदािें 
सहाय्य घेऊन कंदपाला जबरदस्िीने हसहासनावर बसायला लाविे. य द्धािा चनिषय थोपवनू धरिे. आचि 
ि म्हाला कैद करू, प्रसंगी ि मिे प्रािही घेऊ अशा धमक्या देऊन कंदपाला य वराजािे स्वागि करायला 
प ढे करिे. हे सगळे दृश्य अत्यंि नायपूिष आचि क्षिोक्षिी उत्कंठा वाढचविारे ठरिे. आिा काय होिार? 
कंदपष काय करिार? 
 

मािंग य वराजाला, कंदपष स िासारखा सरळ येऊन स्वागि करिो व राज्यदानाला ियार होिो हे 
मानवि नाही कारि असे झाले िर िहान सार कदंब राज्य प नः परि करावे लागेल कदाचिि! म्हिून िो 
कंदपाला सिि चहिचविो. प्रिापाचदत्यासमोर, ह्याि हसहासनासमोर पूवी त्याच्या वचडलासंमवेि मािंग 
य वराजाला शरि यावे लागले होिे. िेव्हा प्रिापाचदत्य आचि त्याच्यासोबि हा छोिा कंदपष त्याच्या 
वचडलानंा व त्याला हासला होिा. ह्या प्रसंगािी स्मृिी देऊन आज मी त्यािा विपा काढलाय् हे कू्रर 



 

अनुक्रमणिका 

समाधान िो मोठ्या गौरवाने व कंदपाला पदोपदी वाग्बािानंी अपमाचनि करीि आचि अचधकाचधक संिप्ि 
करीि व्यक्ि करिो. 
 

िढत्या र्भाजिीने, अपमाचनि, लचज्जि, व्यचथि आचि संिप्ि झालेला अगचिक कंदपष दादानंी दृश्य 
स्वरूपाि अत्यंि नायपूिष रीिीने रंगचवलेला आहे. कंदपािे क्षिोक्षिी बदलिारे र्भाव दशषचविारे 
अचर्भनयान कूल स्वगिे व संवाद क शल नािककार म्हिून दादानंा सहज पाविी देिील. 
 

चडविलेला कंदपष, म ळाि स्वाचर्भमानी आचि स्वािंत्र्यपे्रमी असलेला कंदपष सारी राज्यसर्भा 
मेंढरासारखी खाली मान घालून बसलेली आचि अगचिकासारखी कदंब राज्यािे दान मािंग य वराजाला 
िात्काळ करायला आि र झालेली पाहून संिप्ि झालेला कंदपष, आपले हसहासन सोडिो, आपला 
राजम क ि मािंगाचधपिीच्या िरिी ठेविो पि व्यन्क्िगि स्वािंत्र्यािा बळी मात्र देि नाही. मािंग 
य वराजािे दास्य पत्करीि नाही. मािंग य वराजाच्या िरिी आपली चनष्ठा अपषि करीि नाही. उलि त्याच्या 
िोंडावर खडसून सागंिो, “हे उन्मत्त य वराजा, ऐक–ऐक–मी काय सागंिो िे नीि लक्षपूवषक ऐक. ि झ्या 
पायाशी मािंग राजचनष्ठेिी शपथ करण्यास िर हा कंदपष ियार नाहीि नाही; पि एवढेि नव्हे िर एक 
चदवस या हसहासनावरून ि ला ओढून काढून–बोकडाप्रमािे ब कलून ब कलून ि झा प्राि घेऊन हे हसहासन 
मािंगाचं्या ग लामचगरीिून सोडचवल्यावािूनही मी रहािार नाही हे िू खूप समजून ऐस.” (प.ृ ११४) आचि 
कंदपाने र्भरलेल्या ह्या िंबीम ळे चिडलेला य वराज कंदपाला कैद करा म्हिून लगेि िमाचविो िर कंदपष 
आपली िरवार उपसून गजषिो, “या, कोि मला कैद करायला येिार िे या. हा पहा मी ि म्हा सवासमक्ष 
राजसरे्भिून बाहेर पडिो. ज्यािी हहमि असेल त्याने माझा रस्िा अडवावा आचि आपल्या पराक्रमािी 
परीक्षा पहावी.” (प.ृ ११५) 
 

त्यािे हे उग्र रूप पाहून क िीही त्याला अडवीि नाही आचि िो सरळ चनघून जािो. िेजन्स्वनीच्या 
सहवासाम ळे कंदपाि झालेला हा बदल कदाचिि क िाला िेवढासा स संगि वािि नसेल िरी नािकािील 
मािंगाचधपिीप्रमािेि (प.ृ १२७ पहा) पे्रक्षकानंा स खचविारा आहे. दादाचं्या जीवनचनष्ठेला न्याय देिारा 
आहे. 
 

कै. नाना अभ्यंकरानंी ह्या प्रवशेािा प्रयोग कसा व्हायिा िे साचंगिले आहे. “चिसऱ्या अंकािा 
शवेििा प्रवशे िर हििामिराव (मािंग य वराज) आचि परश राम सामंि (कंदपष) यानंी असा रंगचवला की 
अंकािा पडदा पडल्यावर चकिी िरी वेळ पे्रक्षकाचं्या िाळ्या िालू राचहल्या होत्या. 
 

चिसरा अंक पडल्याबरोबर काकासाहेब खाचडलकर, अच्य िराव कोल्हिकर वगैरे चनमंचत्रि 
पाह ण्यानंा घेऊन दादा आि आले. िहा घेिाना काकासाहेब हििामिरावानंा म्हिाले, ‘प्रयोग छान होिो 
आहे. हे नािक ि मच्या कंपनीला नक्की हाि देईल.’” (प.ृ २५१ ‘अंिरीच्या नाना कळा’) 
 

नंिर दादानंी एक न्यायालयािे दृश्य रंगचवलेले आहे. मािंग य वराजाने रिलेले हेही एक नािकि 
आहे. न्यायाध्यक्ष आचि न्यायसरे्भिील सर्भासद पैशािी लाि आचि िासािी धमकी देऊन आधीि चिि र 
करून घेिलेले आहेि. न्यायािा देखावा नीि रंगवनू कदंबाच्या एका श्रेष्ठ नेत्याला, ‘िेजन्स्वनीला’ 
राजद्रोहाच्या आरोपावरून देहान्ि शासन द्यायिे िे आधीि चनचिि झालेले आहे. कदंबाच्या जनिेला मात्र 
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मािंग य वराज न्यायी आहे आचि िेजन्स्वनीला झाली िी चशक्षा न्याय्य आहे असे वािाव ेएवढाि हा प्रयत्न 
आहे. 
 

न्यायालयािे हे दृश्य असे रंगचवले आहे की त्यािल्या िेजन्स्वनीच्या िडिदार व िकष संगि 
र्भार्िािे काही नम ने ऐकले की ित्कालीन एखाद्या मोठ्या प ढाऱ्यावर चिचिशानंी देशद्रोहािे खिले र्भरून 
जे न्यायचप्रयिेिे नािक वठचवले आचि त्याक्षिी त्या ‘लोकमान्य’ प ढाऱ्याने जी बािेदार उत्तरे चदली त्यािी 
याद यावी. 
 

न्यायालयािा देखावा हे मािंग य वराजाने रचिलेले नािक असले िरी त्यािा शवेि मात्र िारि 
अनपेचक्षि होिो. कदंबािे न्यायाध्यक्ष आचि न्यायालयािील सर्भासद चवचशष्ट प्रकारिाि न्याय देऊ हे आधी 
मान्य करूनही ऐन न्यायदानािे वळेी, िेजन्स्वनी चनरपराध आहे, चनदोर् आहे असा चनकाल देऊन चिला 
म क्ि करण्यािा आदेश देिाि. इथे सगळेि संभ्ान्ि व िचकि अवस्थेि गोंधळून जािाि. कदाचिि 
सामाचजकानंाही हा अनपेचक्षि चनकाल एकदम पिचविा येिार नाही पि िो हवाहवासा चनचििि आहे. 
देशर्भक्िानंा, प्रामाचिकानंा सत्वशीलानंा, साहसी शूरवीरानंा वास्िवाि कदाचिि न्याय चमळिार नसला 
िरी साचहत्याि िो चमळायला नको का? दादानंा असा काव्यन्याय स्वन्प्नल असला िरी हवासा वाििारा, 
अत्यंि चप्रय आहे आचि म्हिूनि कंदपाशी व कदंब देशाशंी केवळ स्वाथापायी बेईमान होिाऱ्या 
सौदाचमनीलाही दादानंी मािंग य वराजाद्वारा राजद्रोहाच्या आरोपाखाली िाशीिी सजा देवचवली आहे. 
 

कदंबािे म ख्य सेनापिी आचि कदंब सैन्य बंड करिे. कदंबाच्या स्वािंत्र्यरक्षिासाठी य द्ध सज्ज 
होिे. िे कंदपािी म क्ििा करिे. पि य द्धाि मािंगािंा चवजय होण्यािी चिन्हे चदसू लागिाि. िेजन्स्वनीला 
पकडून िोिेच्या िोंडी उरे्भ केले जािे. पि य द्धािील चवजयािे पारडे एकदम चिरिे. मािंगािंा परार्भव 
होिो. जंगली लोकािें अमाप सैन्य कदंबाच्या मदिीला धावनू येिे. त्यािंा नायक म्हिून वरे्ािंचरि कंदपष 
चिथे येिो. ‘िेजन्स्वनी’ला “िोिेने उडवीन अन्यथा शरि ये”, असा मािंग य वराज त्या सैन्यनायकाला दम 
र्भरिो. आचि िो नायक मग शरि आल्यािे नािक वठचविो. मािंग य वराजाला त्यािी िरवार त्यािे िरिी 
वाहण्याच्या चनचमत्ताने िरवार घेऊन प ढे सरसाविो आचि लगेि नायपूिष रीिीने य वराजाला खाली पाडून 
त्याच्या छािीि िरवार ख पसू लागिो. हा नायक म्हिजे ‘कंदपष’ आहे हे कळिाि य वराज त्याही न्स्थिीि 
एकदम उठून कंबरेच्या जंचबयाने कंदपाच्या छािीि वार करिो आचि दोघेही मरिाि. 
 

ह्यािल्या म ख्य घिना, अनपेचक्षि आचि क्वचिि िकष चवसंगि वािल्या िरी चित्तथरारक आचि प नि 
दादािंा आवडिा काव्यन्याय देिाऱ्या आचि सामान्य सामाचजकानंा स खचविाऱ्या आहेि. 
 

दादाचं्या आवडत्या देशर्भक्िीर्भावाला उठाव देिाऱ्या वीररसाबरोबर ह्या नािकाि दादानंी 
हास्यरसािाही म क्ि वापर केलेला आहे. राजकारिािील ढोंगी व्यक्िींिे ब रखे िाडिे हा दादािंा त्यािं 
उदे्दश आहे. केवळ स्वाथापलीकडे इिर कशाशीही सोयरस िक नसलेली, वारा वाहील चिकडे पाठ 
चिरचविारी, खोिारडी, भ्याड व केवळ वाचिशूर अशी मंडळी दादानंी राजकारिाि खूप अन र्भवली 
असावीि. सरकारशी चमळिे ज ळिे संधान राखून, लागंूलिालन करून दरबाराि मान चमळचविाऱ्या 
ित्कालीन रावसाहेब व रावबहाद रािंी आठविसहज व्हावी असा दादािंा मानस चदसिो. कै. चवष्ट्ि शास्त्री 
चिपळूिकरानंाही आमच्या देशािी ही न्स्थिी आवडली नव्हिीि. त्यानंीही अशा मंडळींिी दखल घेिलेली 
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आहे. “खाहवदिरिारहवदी चमलींदायमान होिारीं ही सारी हमधी मंडळी” अशी काव्यमय चशवी शास्त्रीब वानंी 
ह्या वगाला चदलेली आहेि. 
 

‘चशश पाल’ व ‘पश पाल’ ही जोडगोळी त्याकाळी दादानंी चनमाि केली आहे. त्यािबरोबर चिचिशािें 
अंधान करि करून स्वनामधन्य होिारी आचि चशस्िीच्या नावाखाली मूखासारखी वागिारी नोकरशाहीही 
दादानंी अन र्भवली होिीि. त्या नोकरशाहीिा प्रचिचनधी म्हिून दादानंी ‘हालाहल’ हे पात्र ह्या नािकाि 
घािलेले चदसिे. 
 

संस्कृि साचहत्यशास्त्रान सार क ठल्याही रसािा हकवा र्भावािा आर्भास हकवा अन कार (नक्कल) हा 
हास्यचनर्थमिी करिो. नकली र्भाव हकवा रस म्हिजे हास्य. अचर्भनवग प्ि सागंिो की अनौचित्य प्रवर्थिि रस 
हकवा र्भाव हास्यचनर्थमिी करिो. ह्या अनौचित्याम ळे चनमाि झालेले रस आचि र्भाव म्हिजे रसार्भास हकवा 
र्भावार्भास होि. क ठल्याही र्भावािा आव आििे हकवा नकली र्भाव दशषचविे हास्यचनर्थमिीला कारि ठरिे. 
अनौचित्यप्रकृचिकृित्व म्हिजेि चवकृचिकृित्व हास्यािा आधार होय, असे र्भोज आपल्या ‘शृगंार-प्रकाशा’ि 
सागंिो. (प.ृ ५२९) म्हिूनि आपली मूळ िशी नसलेली प्रकृिी, आपली मूळ िशी नसलेली वृत्ती नव्हे मूळ 
आपले म्हिून नसलेले जे जे आपले म्हिून दाखचवण्यािी द बळी हकवा नकली िेष्टा िी हास्यचनर्थमिी करिे. 
 

चशश पाल, पश पाल आचि हालाहल ह्या सवांिेि बोलिे, िालिे व वागिे अनौचित्यप्रकृचिकृि 
आहे. िे मूळ अंगी नसलेल्या र्भावािंा आव आििाि. धैयष, पे्रम, शौयष, देशर्भक्िी आदी र्भावािंी नक्कल 
करिाि. जािवले, असे खोिेपि नेहमीि हास्य चनमाि करिे. िसे त्यािें खोिेपि पदोपदी जािविे आचि 
पे्रक्षकाि हास्यचनर्थमिी करिे. अनौचित्यप्रकृिीिून चनमाि झालेली चवकृिी, ‘वक्र’, म्हिजेि चवसंगि प्रवृत्ती 
प्रवर्थिि करिे. मग त्यािें बोलिे–िालिे व वागिे व्यथष ठरिे. म्हिजेि वाया जािारे हकवा चवरुद्ध जािारे 
ठरिे. चवशरे्िः शृगंार व वीररसािी हकवा पे्रम, र्भक्िी वगैरे र्भाव हकवा सत्वोपेि ग िािंी नक्कल वा आर्भास 
त्वचरि हास्यचनर्थमिी करून जािो. पश पाल आचि चशश पाल आपल्या राजाच्या समथषनपर बोलिाना 
म्हिींिा वापर करिाि िो व्यथष ठरिो. आचि अथष, व्यथष झाला की हास्यचनर्थमिी होिे. त्यानंी वापरलेल्या 
म्हिी चवरुद्धाथी ठरिाि! म्हिूनि व्यथष होिाि. 
 

राजा कंदपष नािरंग आचि मद्यपान याि ग ंग झालेला आचि रंगेल छबेल्याचं्या िेष्टानंी खूप खूप 
स खावलेला पि त्यािं विषन करिो िे ‘हैराि’झाल्यासारख ..... पि िी ‘हैरािी’ हवीहवीशी आहे. पश पाल 
चिि ंसमथषन करिो िे, ‘असंगाशी संग आचि प्रािाशंी गाठ म्हििाि िी हीि! र्भोलेनाथ! (प.ृ २) ‘अस’ं 
म्हिून! िसाि हा द सरा प्रसंग– 
 

िेजन्स्वनी ही कंदपािी वाग्दत्त वधू. ह्या नािरंगचवलासािे वळेी त्याला िेजन्स्वनीिी आठवि होिे. 
चिच्याशी मी बोलिार नाही. चिि ंमाझं र्भाडंि झालंय्–असं सागंिारा कंदपष जेव्हा चििी आठवि काढिो 
िेव्हा सौदाचमनी त्याला हिकिे आचि िेजन्स्वनीशी त्यािे चबनसल्यािी त्याला आठवि करून देिे. त्यावर 
कंदपष म्हििो, “पे्रमकलहािें हे असेि िालायिे. इश्काच्या प्यालािील वादळे क्षिर्भगं रि असावयािी.” 
(प.ृ ३) पि ह्याि ं समथषन पश पाल करिो िी संदर्भाला चवरुद्ध जािाऱ्या आशयािी म्हि वापरून िो 
म्हििो, “अगदी बरोबर. िेरड्यािा रंग िीनि चदवस चिकायिा र्भोलेनाथ!” (प.ृ ३) 
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प्रत्येक बोलिे संपले की पूिष चवरामासारखा वापरायिा िो ‘र्भोलेनाथ’ हा शब्द! ही पश पालािी 
बोलण्यािी पद्धिही हास्यचनर्थमिी करिे. कारि ‘र्भोलेनाथ!’ हा संदर्भषहीन चनरथषक शब्द अनौचित्यकारक 
ठरिो. 
 

‘िेजन्स्वनी’, ‘कंदपािे’ न ऐकिा नािरंग सोडून चनघून जािे. आचि जािाना त्याला बजावनू जािे 
की हे नािरंग ठीक नाहीि. त्यावर सौदाचमनी कंदपाला म्हििे की, “चििा खरा मस्िवालपिा अजून प ढेि 
आहे. उद्या लग्न झाल्यावर िी आपल्याला देवडीवरच्या क त्र्यासारखे वागचविार नाही िर काय सागंाल िे 
ऐकेन.” 
 

ह्यावर पश पाल, राजािी उघडउघड हनदानालस्िी करिारी म्हि वापरिो, “पश पाल– बरोबर 
बरोबर, अगदी बरोबर, महाराजानंी िक्ि ‘घी देखा, लेचकन बडगा नहीं देखा’ र्भोलेनाथ!” (प.ृ ९) 
 

वरीष्ठािंी अन चिि हाजंी हाजंी करिे, त्याचं्या होकाराि हो चमळचविे ह्यापायी एरवी लायकी 
नसलेले चशश पाल आचि पश पाल सरदार होिाि. त्यानंी केलेली अन चिि स्ि िी हकवा स्ि िीिा आर्भास 
हास्यरस चनर्थमिी करिो. 
 

सौदाचमनीिी िोंडप जी स्ि िी ह्यािे िागंले उदाहरि ठरेल. हे दोघेही एकमेकाला साथ देि ही 
व्याजस्ि िी करिाि, आचि त्यािवळेी अन चिि, व्यथष अशी बडबडही करिाि. 
 

सौदा.:काय मी कदंबािी रािी झाल्ये? मािंगािी य वराज्ञी झाल्ये? 
 

णशशु. :झाल्या म्हिजे होिार. 
 

पशु.:आचि होिार म्हिजे झाल्याि. अगदी बेशक, बेलाशक, बेधडक झाल्याि! र्भोलेनाथ! 
 

सौदा. :अहाहा! माझा हर्ष गगनाि मावनेासा झाला! 
 

णशशु. :आचि आमिा चत्रर्भ वनाि मावनेासा झाला. 
 

पशु. :चजकडे चिकडे आनंदी आनंद, चजकडे चिकडे र्भोलेनाथ! 
... ... ... ... ... ...  

 
सौदा. :काय रे मी कदंबािी रािी झाले िर लोकानंा आवडेल कां? 

 
णशशु. :याि काय संशय? सरकार थोर आहेि. 

 
पशु.:िोरावर मोर आहेि! 

 
णशशु. :सरकार चदलदार आहेि. 
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पशु. :कलदाराि कलदार आहेि! 
 

णशशु.:अशी रािी लार्भायला साि जन्माि ंप ण्य पदरी पाचहजे. 
 

पशु. :साि काय? सािश ेजन्मािे प ण्य पदरी पाचहजे र्भोलेनाथ! 
(प.ृ ११८) 

ही सगळी स्ि िी खोिी हे लगेि त्याचं्याि िोंडून कळिे. 
 

पशु. : (चशश पालास एकीकडे) चशश पाल, िट्टािी लागली िौख री उडावयाला! आिा इिे िाडंव 
पहाण्याि मौज आहे र्भोलेनाथ! 
 

णशशु. :पि इच्या या िाडंवाि आपल्याला लत्ताप्रसाद चमळायिा नाही ना? 
 

पशु. :छे रे! इच्या िंगड्या शवेिी इच्याि गळ्याि घालून आपि मोकळे होिार. ही बालंबाल खात्री 
असू दे. अरे ही शरे िर आपि सव्वाशरे आहोि र्भोलेनाथ! (प.ृ ११९) 
 

आचि सरदारकी चमळचविारी ही दरबारी लोिि मंडळी स्वपक्षाशीि, सौदाचमनीशीि, खरोखरि 
चिि री करिाि. चिच्या ि गल्या य वराजाजवळ करिाि. चििा य वराजाला िोंडघशी पाडण्यािा ग प्ि कि 
िे आधीि य वराजाला जाऊन िोडिाि. आचि आपल्याि पक्षाच्या नेत्याला सौदाचमनीला राजद्रोही 
ठरवायला कारिीर्भिू होंिाि. चिला िाशीिी चशक्षा ह्याचं्याम ळेि होिे आचि त्याि हे आनंद व अचर्भमान 
बाळगिाि. ित्कालीन र्भारिाच्या पचरन्स्थिीि अशा सरदारािें (सर ही पदवी चिचिश सरकार नेचिव्ह 
लोकानंा बहाल करीि असे) बरेि पीक होिे. आचि त्याचं्या चिि रीिी झळ देशर्भक्िानंा िार मोठ्या 
प्रमािावर लागलेली दादा अन र्भवि होिे. 
 

ही मंडळी अगदी क क्क ि मकष िाचं्या लायकीिी. सेनापिी हालाहल त्यानंा िसे संबोचधिो देखील. 
(प.ृ ९५ पहा) ‘ि गल्या करिे ही चजर्भलीिी बहादरी’ हे समजिाि. पश पालाच्या मिे, “थोरामोठ्यािंी 
ि गली म्हिजे केव्हाही सही होिारे चशिारसपत्र आहे समजा र्भोलेनाथ!” (प.ृ ९४) 
 

हे दोघेही बाचिवीर, शब्दािें ब डब डे उडवीि त्यािें खेळ दाखवायला िि र आहेि. “डंख मारावा 
द सऱ्याने आचि शखं माझ्या नावाने!”, “चमर्थया बोलण्यावािून दाढी हलिार कशी?” मालकाला आचि 
स्विःलाही गाढवािी श्रेिी देिारे ह्यािें वाग वैर्भव! 
 

सौदा. :मेल्यानंो ि मच्या हधडका अजून राजवाडा सोडून चनघून गेल्याि नाहीि का? 
 

णशशु. :सरकारिे िरि सोडून आम्ही द सरीकडे कोठे जािार सरकार? 
 

पशु.:क ं र्भाराच्या गाढवानंा क ं र्भारवाड्याचशवाय द सरा क ठे आश्रय चमळिार सरकार? 
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हे वाचिवीर लढाईिा प्रसंग येिाि मोठ्या प्रचिचष्ठिपिे माघार घेिाि आचि वीररसार्भास चनमाि 
करून हास्य चपकचविाि. 
 

िेजन्स्वनी आचि प्रजा िरवारी उपसून दंगा करिाि आचि सेनापिीिे न ऐकिा, राजवाड्याि 
घ सिाि. सेनापिी लगेि ‘चशश पाल’ आचि ‘पश पाला’लाही आज्ञा देिो– 
 

िािंा. : (सेनापिी) िला ि म्हीही उिला पाय आचि लागा त्याचं्या पाठीस. 
 

णशशु. :सेनापिीसाहेब! आम्ही दरबारी चशस्िीिे संर्भाचवि लोक आहोि...आम्हाला 
पोराबाळासारखी धावपळ शोर्भि नाही. 

 
पशु. :आचि त्यािही द सऱ्याच्या मागे पळिे िर चबलक लि शोर्भि नाही. दरबारी म्हिजे प ढारी. 

त्यािे पळण्याि स द्धा पाऊल प ढेि पाचहजे र्भोलेनाथ! (प.ृ १८) 
 

‘हालाहल’ हेही पात्र त्याच्या लष्ट्करी चशस्िीच्या अचिरेकी बोलण्यापायी व वागण्यापायी 
औचित्यर्भगं करिे आचि प्रत्यक्षाि त्या चशस्िीिा न सिाि बकवा ठरून उमद्या चशपाईबाण्यािा आिलेला 
आव केवळ हास्यचनर्थमिी करून जािो. 
 

िािंा. :ए दरबारी िट्टानंो, िेजन्स्वनी आि आहे का? 
 

णशशु. :आि कोिीि नाही. 
 

िािंा. :कोिी आहे की नाही हे मी ि ला चविारले नाही. िेजन्स्वनी आहे का हे चविारले िेव्हा 
त्यािा जबाब मला दे. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. मला चविारल्या प्रश्नािे त्याि 
शब्दाि उत्तर पाचहजे. 

 
पशु. :कोिीि नाही याि िेजन्स्वनी नाही हे आलेि र्भोलेनाथ! 

 
िािंा. :अरेच्या प नः दरबारी लिपि! लष्ट्करी चशस्िीिा सरळ सीधा जबाब नाही. 

 
णशशु.:सेनापिीसाहेब रागाव ूनका. िेजन्स्वनी बाईसाहेब आि नाहीि. 

 
िािंा. :मूखा िेजन्स्वनी बाईसाहेब नको आहेि मला. न सिी िेजन्स्वनी पाचहजे आहे. मी लष्ट्करी 

चशस्िीिा मािूस आहे. ह क माि असेल िेवढेि नाव मी घेिार!...िेव्हा बोल िेजन्स्वनी 
आि आहे का? 

 
असला मूखषपिा चशस्िीच्या नावाखाली सेनापिीने करावा हे हास्यास्पद नाही का? म्हिूनि 

य वराजही त्याला यासाठी ििकारिो– 
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युव. :हा.ं आिखी हे ि मिे लष्ट्करी चशस्िीिे पाल पद आमच्याप ढे वारंवार गाि जाऊ नका. ि म्ही 
लष्ट्करी चशस्िीिे मािूस आहाि हे आम्हाला माचहिी आहे. (प.ृ ९७) 

 
दरबारी ह जरे लागंूलिालन करून सरदारकी चमळचविाि आचि स्विःिीही अप्रचिष्ठा करिारी 

बाष्ट्कळ बडबड करीि कालापव्यय करिाि हे अनौचित्य हास्यचनर्थमिी करिे हे खालील संवादावरून 
जािविे. 
 

िािंा. :बापाचं्या बापािी शपथ नको आहे मला. मेल्या मािसाचं्या शपथा घेऊन मला िसव ू
पाहिा? 

 
पशु. :पि आमिे बाप िरी क ठे चजविं आहेि!... 

 
िािंा. :अरेच्या! िर मग आिा ि म्ही स्विःच्या शपथेवर खरे काय िे सागंा.... 

 
पशु. :पि आम्ही जीविं आहोि ही िरी सेनापिी साहेबािंी खात्री आहे का? 

 
िािंा. :होय. खरेि. िो स द्धा संशयि आहे. ि मच्यासारखे म दाड दरबारी हे चजविं असून 

मेल्यासारखेि आहेि. पि काही हरकि नाही. मेल्या म डद्यांच्या शपथेपेक्षा 
ि मच्यासारख्या चजविं म डद्यािंी शपथ िालेल मला. घ्या आपली स्विःिी शपथ घ्या. 

 
पशु. : (चशश . ला) ए चजत्या म डद्या, िू घे पचहल्याने. मी ि ला मागून अन मोदन देिो, र्भोलेनाथ!” 

(प.ृ ३९) 
 

(पश पालािी र्भचूमका दाम अण्िा मालविकर करीि. त्यानंी पे्रक्षकानंा पोि धरधरून हसचवले होिे 
असे नाना अभ्यंकरानंी चलहून ठेवले आहे.) अंिरीच्या नाना कळा. प.ृ २५१) 
 

दादाचं्या ह्या नािकाला मा. दीनानाथासंारखे संगीिरत्न कलाकार लार्भले आचि त्यानंी ह्यािली 
‘परवशिा पाश दैवे’ आचि ‘जगी हा खास वडे्यािंा पसारा’ सारखी गीिे अमर केली. हििामिराव 
कोल्हिकर, कृष्ट्िराव कोल्हाप रेसारखी अचिशय क शल, नायचनप ि निमंडळी लार्भली आचि त्यानंी 
दादाचं्या ह्या कृिीला न्याय चदला. 
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६. धमपलसिासन 
 

आपल्या नायकलाप्रसारक नािक कंपनीिा ढासळिा आर्थथक डोलारा सावरण्यासाठी श्रीय ि 
लेलेबधंूंनी दादािें मेव्हिे श्री. बाबाकाका अभ्यंकर आचि दादािेंि चमत्र श्री. र्भाव ेह्याचं्याद्वारा पे्रमळ आग्रह 
करवनू हे नािक चलहवनू घेिले. हे दादािें छापून प्रचसद्ध झालेले द सरे स्विंत्र नािक. ह्यािील पदे्यही 
दादानंीि रचिलेली आहेि. र्भावनािंा आचि चविारािंा उत्कि आचवष्ट्कार करण्यासाठी योचजलेली ही पदे 
अनेकदा संवादािें आचि त्याद्वारा कथानक प ढे नेण्यािेही काम करिाि. त्याम ळे इथे संगीि, नािकाशी 
एकरूप झालेले जािविे. 
 

ह्या नािकािील नायकाच्या स रेंद्राचं्या सहान र्भिूीिी अपेक्षा करिारी नाचयका कल्पलिा, त्या 
अपेके्षिी कारिे सागंिे िो र्भाग संगीि आहे. 
 

कालही बालसा । चशरी जचर वरद कर आप ला दासा ॥ धृ. ॥ 
सेचविा या पदा । सलकही िापदा आपदा चनरस नी ॥ 
होि सिल श र्भ–काल–लालसा ॥ १ ॥ 

 
आचि कल्पलिेच्या ह्या अपेके्षला स रेन्द्राने चदलेला अर्भयप्रद प्रचिसाददेखील संगीिि आहे. 

 
नि वृथावल्गना । ही वाया अर्भयविन कचध । 
शीलनीरि नर न वदचि । येई मरि जचर अवचिचि ॥ धृ. ॥ 
विनर्भगं अचि अघोर पािक । मदोन्माद र्भहर आिचरिा । 
क लस यश लाछंव चन । घडचवि अधमाधम चनरयगचि ॥ १ ॥ 

 
ह्या नािकािे सूत्र दादानंी रिलेल्या नादंीि आचि आळवलेल्या र्भरिवाक्यािून स्पष्ट जािविे. 

 
पचििजन–आनंद–क वलय । धमष–पदरज चिर–चनरामय । 

करू ियाचस प्रिचि सचवनय ॥ धृ. ॥ 
अबलजन–र्भय–िम–चनवारूचन । 
प्रबलखलबल िाप वारुचन । 
नीिीनय साम्राज्य पसरुचन । 
अवनीिल कचर शाचंि स खमय ॥ १ ॥ 

 
ही आहे नादंी िर– 

जचग चविचर स खशािंिा! होवो । 
अचखलजनिा । स नि चवनिा ॥ 
वाचरप्रबल छलका । िाचर अबल जन ॥ धृ. ॥ 

 
हे आहे र्भरिवाक्य– 
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जगाि स ख आचि शािंिा नादंो, सगळी जनिा स नीिीम ळे चवनयशील होवो. प्रबल सैन्याच्या 
पाशवी शक्िीच्या आधारे इिरािंा छळ करिाऱ्यािंा चनःपाि होवो िर द बषलािें िारि होवो आचि हे धमाने 
साधले पाचहजे. धमष हे श द्ध व सनािन ित्त्व जगोद्धारक आहे. ह्या धमषित्त्वाला नमस्कार करावा. त्या धमाने 
सैन्याचदबल नसल्याने अबलत्व अन र्भविाऱ्यािी र्भीिी दूर करावी. सैन्यबळावर उन्मि बनलेल्या द ष्टाच्या 
शक्िीिा िाप नाहीसा करून ह्या जगाि नीिी आचि न्यायािे राज्य पसरावे आचि जगाि शािंी व स ख 
नादंाव.े 
 

नािकाच्या अखेरीस धमषय द्धािी सागंिा वर्थिलेली आहे. धमषहसहासनािी धमाज्ञा उद् घोचर्ली आहे. 
दादानंी त्या द्वारा सनािन धमािी उचद्दष्टे आचि किषव्ये स्पष्ट साचंगिलेली आहेि. दादानंी योचजलेले 
धमाचधकारी हे पात्र सागंिे, “सर्भासदहो, आिा आपिा सवांना परमश्रेष्ठ धमषहसहासनािी अशी धमाज्ञा आहे 
की द बषलािंा संहार हा प्रबलािंा धमष नसून त्यािंा उद्धार हाि त्यािंा धमष आहे. हे सदैव लक्षाि बाळगून 
परस्परानंी परस्पराशंी बंध त्वाच्या नात्याने, समिेने व ममिेने वागाव ेआचि जगािील परस्वापहारी य दे्ध बंद 
पाडून शािंिा स व्यवस्था प्रस्थाचपि करावी.” 
 

देशप्रीिी आचि देशर्भक्िी हा दादाचं्या वृत्तीिा आचि प्रवृत्तीिा स्थायीर्भाव. राष्ट्रधमष हा सवषश्रेष्ठ धमष. 
देशासाठी, त्याच्या स्वािंत्र्यासाठी, दीनद बळ्या जनिेच्या सवषकर् चहिासाठी, सवषस्वािी आह िी देिे हा 
प्रत्येकािा धमष. पे्रमाि सवषश्रेष्ठ पे्रम म्हिजे िक्ि देशपे्रम. त्याप ढे प्रिय, प्रीिी, सवष झिू. देशोन्निीसाठी 
झपािल्यासारखे झििे आचि चझजिे हेि जीवनािे सवषश्रेष्ठ उचद्दष्ट. अशी आहे दादािंी जीवनचनष्ठा. हे आहे 
दादािें दशषन. त्यान सार िे जीवनािही वागले. आधी केले मग साचंगिले ही आहे दादािंी रीिी. ह्या 
शलैीम ळेि दादाचं्या लेखनाला आले आहे अिीव मोल. 
 

ह्या दाशषचनकाला, देशोद्धारािा चविार करिाना, ज्या राजकीय ित्वािंी कास धरावीशी वािली िी 
त्यानंी चविारािंी धरली. र्भारिीय राजकारिाि, पचरन्स्थिीन सार ज्या राजकीय ित्त्वािंा पाठप रावा 
दादाचं्या नेत्यानंी आचि पक्षानंी केला त्यािा प्रर्भावी प्रिार दादानंी र्भार्िािून आचि लेखनािून केला. 
 

म्हिूनि दादाचं्या नािकािंा चविार करण्यापूवी वरील र्भचूमका माडंावी लागिे. 
 

प्रस्ि ि नािकाि दादानंी माडंलेला राजकीय चविार, अत्यंि मोलािा आहे. प्रजेिा स्वयंचनिषयािा 
हक्क राज्यकत्यांनी मानलाि पाचहजे. कारि देशािे खरे मालक आहेि िे म्हिजे चिथली जनिा, चिथले 
लोक. राज्य राजािे नसावे, लोकािें असाव.े राज्यकिे लोकानंी आपल्या इच्छेने चनवडाव े केवळ 
वारसाहक्काने क ठलाही राज्यकारर्भार करायला चमळू नये. 
 

हे राजकीय चविार आचि चवश्वशािंी व चवश्वस ख नादंण्यासाठी बंध त्व, समिा आचि ममिा ह्या 
ित्त्वािंा प्रर्भावी प्रिार आचि आिार सवषदूर होऊन य दे्ध िळावीि हा धमषसंदेश सागंिे हा या नािकािा 
चवर्य आहे. िो माडंण्यासाठी दादानंी सरळ व सोपे कथानक रिलेले आहे. िे काल्पचनक आहे. पि 
लेखनकालीन राजकारिािील काही व्यक्िी, राजकीय पचरन्स्थिी आचि प्रसंग डोळ्याप ढे उरे्भ राचहल्यास 
आियष वािू नये. 
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कैरव नावािे एक काल्पचनक राज्य. ह्या राज्यावर वंशपरंपरेने वडील अपत्यािा हक्क असावा ही 
परंपरा. पि वयोवृद्ध राजा ही परंपरा मोडिो. लोकानंा राज्यािा वारस चनवडण्यािा हक्क बहाल करिो. 
चनवडिूक होिे. वडीलकीन सार ‘कामलिे’िा राज्यावर हक्क असिाना, ‘कल्पलिा’ नावािी चििी धाकिी 
बहीि लोकाकडून राज्यािा वारस म्हिून चनवडली जािे आचि संघर्ािी चठिगी पडिे. कामलिा आपल्या 
धाकया बचहिीशी–कल्पलिेशी–शत्र त्व घेिे. िी वडील अपत्य म्हिून चििा गादीवर अचधकार आहे असा 
चििा दावा. जनिेला आपला राजा चनवडण्यािा अचधकार देिे व िसे चनवडि कीद्वारा घडचविे हे थोिाडं 
आहे असे चििे मि आचि त्याम ळेि ह्या जनिेच्या हक्काला मान्यिा देिाऱ्या आचि त्यान सार जनिेने चनवडून 
चदलेल्या कल्पलिेला आपल्या बचहिीला ‘रािी’ म्हिून संबोधिाऱ्या आपल्या प्रत्यक्ष चप्रयकराला नव्हे, पिी 
म्हिून ज्याला िी लौकरि माळ घालिार अशा ‘स रेंद्राशी’ही िी वैर पत्करिे. त्याच्याशी ि ललेले पे्रमािे 
संबधं िोडिे. नव्हे त्याला दगलबाज, गळेकापू, मागं म्हिून– “पािी नसेल चिथे त्याला स ळावर िढचवले 
पाचहजे,” अशा पराकोिीच्या चवकारी सूडर्भावनेने पेिून त्याच्यावर आग ओकिे आचि आपला जन्मचसद्ध 
हक्क, आपले वशंपरंपरागि हसहासन, आपली पैिृक सत्ता हस्िगि करण्यासाठी अत्यंि द ष्ट, द रािारी 
आचि अत्यंि पापी अशा स्वराज्याच्या शत्रशूी, कान्िारसम्रािाशी, ‘उद्दामकेिू’शी हािचमळविी करिे. 
त्यािला धोका िी जाििे“िो कल्पलिेबरोबर मलाही एखाद्या चदवशी अलगद उिलून िोंडाि िाकण्यास 
मागेप ढे पहािार नाही” असे िी स्पष्टि बोलिे. आचि “परकीयाच्या साहाय्याने िीस्वकीयािंा नाश 
करिार” ह्यािी जािीव असूनही त्याबाबि यन्त्कंचििही चविार न करिा केवळ चवकाराचं्या आधीन होऊन 
धाकया बचहिीवर आचि चनवडि कीि आपल्याला कौल न देिाऱ्या जनिेवर केवळ सूड उगवायिा म्हिून 
िी िो घािक धोका स्वीकारिे, उद्दामकेिूिे सहाय्य घ्यायला ियार होिे. 
 

कल्पलिा, चििी धाकिी बहीि चिला प ष्ट्कळ समजावनू पाहिे. लोकचनिषयािे ित्त्व एकदा मान्य 
करायिे आचि िो चनिषय चवरुद्ध जािाि त्याचवरुद्ध दंड ठोकून उरे्भ रहायिे, हे विषन इष्ट नाही. िू माझी 
िाई आहेस. मी ि ला िू रािी नसलीस िरी सवष स खे देईन, ि झ्या सन्मानाि, ि झ्या वैर्भवाि एवढाही 
उिेपिा येऊ देिार नाही असं िी आपल्या वडील बचहिीला समजाविे. पि िी ऐकि नाही. चिला िक्ि 
सत्ता हवी असिे. “प्रर्भ िा न रिा चवर्यचपपासा घडावेचनराशा–नरक वासा” ह्या पद्यािून िी “सते्तचशवाय 
जगिे हा नरकवास होय,” म्हिून सागंिे. 
 

चििा चप्रयकर आचि ‘वाग्दत्त’ पिी स रेन्द्रदेखील चिला समजावण्यािा आिोकाि प्रयत्न करिो. 
लोकािंी इच्छा असल्याचशवाय ि ला राजहसहासन चमळायिे नाही. राजाचं्या स्वयंर्भपूिािा आचि 
स्वयंचसद्धपिािा मन  आिा राचहलेला नाही. राष्ट्रािी इच्छा, चिथल्या लोकािंी इच्छा ध डकावण्यािे साहस 
करू नकोस, त्यापायी ि ला राज्यासह प्रािालाही म काव ेलागेल, ह्याकडे चििे लक्ष वेधिो आचि शवेिी 
“स्वाथासाठी माझ्या राष्ट्राच्या जन्मचसद्ध हक्कािी पायमल्ली करू इन्च्छिाऱ्या स्त्रीवर पे्रम करिे मला शक्य 
नाही” असे चनधारािे मि ऐकवनू चिच्याशी चमत्रत्वािेही संबंध आिा ठेविा येिार नाहीि ह्यािी जािीव 
करून देिो. पि उपयोग होि नाही. िी हट्टी ‘कामलिा’ हे पे्रमपाश िोडिे आचि केवळ चवकारवश होऊन 
बेर्भान व बेिाल बोलिे, वागिे. स रेंद्राला हलकि मागं म्हिून स ळावर िढचवण्यािी सूडमूलक वृत्ती प्रकि 
करिे. 
 

दादानंी नािकासाठी हा व्यक्िीिला संघर्ष चनमाि केला असला िरी िो मूलिः आहे दोन 
ित्त्वािंाि संघर्ष. दादािें पात्र िसे सागंिेही, “आिा हे र्भाडंि कामलिा आचि कल्पलिा या दोन 
व्यक्िीमधील राचहले नसून दोन ित्त्वािील झगड्यािे स्वरूप त्याला आिा प्राप्ि झाले आहे. 
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राजहसहासनािी प्राप्िी जन्मावर अवलंबून ठेवायिी की लोकचनिषयावर अवलंबून ठेवायिी असा स्पष्ट 
सवाल आज उपन्स्थि झाला आहे.” 
 

राजे प्रजाचं्या क शीि जन्माला येि नाहीि िे स्वयंर्भ ूआहेि–स्विःचसद्ध आहेि, हा एक पक्ष. िर 
असा मन  आिा राचहलेला नाही. आिा राजानंा जन्माला यायिे असेल िर प्रजेच्या क शीिाि आश्रय धरिे 
र्भाग आहे. नाहीिरजन्माला येण्यािा नादि त्यानंी सोडला पाचहजे हा द सरा पक्ष आहे. लोकचनिषयािे ित्त्व 
मानिारा हा पक्ष आहे. राज्यकिे चनवडण्यािा प्रजेिा जन्मचसद्ध हक्क मानिारा हा पथ आहे. लोकानंी 
चनवडि कींनी आपला राज्यकिा चनवडावा हे ित्त्व मानिारा हा पक्ष आहे. कै. चिजलाल चबयािींिे १९५३–
५४ मधले र्भार्ि ह्या संदर्भांि आठविे. आपल्या र्भार्िाि हे ित्त्व माडंिाना चवनोदाने िे म्हिि– 
“आजकाल राजा पेि से नहीं पेिी से चनकलिा है।” 
 

हा द सरा पक्ष उिलून धरिारी पाते्र म्हिजे ‘कल्पलिा’ आचि ‘स रेंद्र.’ हे दोघेही ह्या मिाशी 
एकचनष्ठ. स्त्रीपे्रम आचि देशपे्रम ह्याच्याि संघर्ष येिाि, स्त्रीपे्रमाला ध डकाचविारा स रेंद्र म्हििो, “आिा हे 
अंिःकरि िक्ि एकाि चठकािी ग ंिलेले राहील आचि िेही या माझ्या चप्रयिम मािृर्भमूीच्या िरिाच्या 
चठकािीि ग ंिलेले राहील. इथून राष्ट्रदेविा हेि माझे आराध्यदैवि आचि त्याच्याि आराधनेि माझे 
जीचवि मी खिष करिार.” (प.ृ १६) लोकचनिषयाला मान देण्यािी शपथ घेिलेला हा स रेंद्र आपली िरवार 
ह्या शपथेच्या पूिषिेसाठी म्यानाबाहेर उपसिो आचि हे किषव्य पार पाडिाना पे्रम आडवे आले िर िेही 
कापून काढिो. चनवडिूकीिील चवरोधी पक्ष लोकचनिषयान सार चवजयी होिाि िो चवरोचधत्व चवसरून 
आपली संपूिष चनष्ठा त्या लोकसंमि रािीला अपषि करिो. आचि चिच्या संपूिष संरक्षिािी जबाबदारी 
स्वीकारिो. 
 

दादानंी ह्या नािकािे नावि ‘धमषहसहासन’ चदलेले आहे. राजहसहासनाबाबिच्या लोकचनिषयाच्या 
ित्त्वाला धमषहसहासनिेही पाठबळ हव.े धमषहसहासन आचि राजहसहासन एकर्भाव े व एकजीव े नादंले 
पाचहजे. धमािा व्यापक अथष घेऊन इथे दादा धमषहसहासनाबद्दल चलचहिाि. हहदूधमष हा इथे व्यापक 
चवश्वधमािा, सवषचहिैर्ी मानवधमांिा प्रचिचनधी म्हिून दादानंी वापरलाय्. धमषहसहासनािे वारसदार, 
जनिेिे पूज्य आद्य आिायष आचि त्यािें प्रत्यक्ष कायषकिे ‘संन्यासी’ ह्या नािकाि वापरून दादानंी धमष आचि 
राजकारि एकत्र नादंचवले आहे. रामदासािंी ही दासबोधी संकल्पना नायरूपाने माडंलेली आहे. 
 

कल्पलिेच्या राज्याचर्भरे्कसमयी धमषप्रचिचनधी उपन्स्थि आहेि. त्याचं्या म खाने दादानंी त्यानंा 
अचर्भपे्रि असलेला ह्या हसहासनािा धमष स्पष्ट केलेला आहे. “सत्पक्षाला असत्पक्षाप ढे मान वाकचवण्यािा 
उपदेश धमषहसहासनाकडून कालत्रयी केला जािार नाही. धमष हा वीरवृत्तीिा प रस्किा आहे–शरिागिीिा 
प रस्किा नाही.” (प.ृ २३) 
 

“धमषहसहासनाने मान्य केलेल्या लोकचनिषयाच्या ित्त्वाला आचि िदन सार स्थाचपि झालेल्या 
कल्पलिेच्या सते्तला धमषहसहासनाकडून सदैव पाहठबा चमळेल.” 
 

ह्या उदात्त ित्त्वािा चवजय दाखचवण्यासाठी चलचहलेल्या ह्या नािकाि चवरोधी पक्षाि ‘कामलिा’ 
आचि कान्िारसम्राि ‘उद्दामकेिू’ योचजलेले आहेि. ह्या चदव्यित्त्वाला चवरोधी करिारे हे दोघेही लष्ट्करी 
सामर्थयष आचि व्यन्क्िगि अहंगंडाने पछाडलेले आहेि. कामक्रोधादी र्ड चरपूंिा त्याचं्या चविारावर चवकारी 
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पगडा आहे. त्यािें विषन उद्दाम, पापमूलक आचि लोकचवरोधी आहे. लोकचनिषयाच्या ित्त्वाला िे पायदळी 
ि डचविारे आहेि, राष्ट्रापेक्षा, जनिेपेक्षा स्विः लाि श्रेष्ठ मानिारे आहेि. 
 

“राजहसहासन हा राजक लोत्पन्न व्यक्िींिा ईश्वरदत्त हक्क आहे. लोकािंा त्याच्याशी काडी 
इिकाही संबंध नाही.” (प.ृ १४) असे सागंिारी कामलिा आिखी स्पष्टि म्हििे, “कैरव प्रजाजनािंा हा 
(लोकचनिषयािा वा स्वयंचनिषयािा) हक्क मी मानीि नाही. व त्यानंी याबाबिीि चदलेला चनिषय साि 
ज मानीि नाही. कैरवािें राजहसहासन माझे आहे आचि लोकाचं्या चनिषयाला पायाखाली ि डवनू मी त्यावर 
आरोहि करीन ही माझी प्रचिज्ञा आहे.” (प.ृ १३) ह्या संघर्ाि चिला मृत्यू आला िरी िो हवा आहे. पि 
सत्ता सोडून जगायला िी ियार नाही. “जगावयािे असेल िर कैरव राष्ट्राच्या चशरावर पाय ठेऊन मी 
जगेन.” (प.ृ १४) अशाप्रकारे उन्मत्त आचि स्वाथान्ध कामलिा, सते्तसाठी लोक आचि राष्ट्र पायदळी 
ि डवायला मागेप ढे पहाि नाही. चििी चवकारवशिा एवढी र्भयानक आहे की स्विःिा चवनाश ओढवला िरी 
चिला त्यािी पवा नाही! िी म्हििे, “उद्दामकेिूशीि काय पि प्रत्यक्ष सैिानाशीही स्नेह करण्यास मी ियार 
आहे. मग त्यापायी माझी राखरागंोळी झाली िरी बेहेत्तर!” (प.ृ १७) 
 

‘उद्यामकेिू’ हा िर नावाप्रमािे उद्दाम आहेि आचि सैिानही आहे. लोकचनिषयािे ित्त्व त्याला 
म ळीि मान्य नाही. त्यािा प्रचिचनधी, ‘िक्षक’ िसे स्पष्टि सागंिो, “परंि  राजा चनवडण्यािा लोकािंा हक्क 
कान्िारसम्रािाला मान्य नाही.” त्याउलि आपल्या लष्ट्करी सामर्थयाच्या जोरावर लोकानंा न ज मानिा, 
आपले चनिषय लादिे व ज लूम जबरदस्िी त्याचं्यावर करिेि त्याला मान्य आहे. िक्षक म्हििो, 
“लोकाकंडून आपली इच्छा व आपली आज्ञा मान्य करचवण्यािा प्रबलािंा व समथांिा जन्मचसद्ध हक्कि आहे 
व िो ि मच्यासारख्या द बषल पामरानंी चबनिक्रार मान्य केलाि पाचहजे.” (प.ृ २॰) 
 

लोकचनिषयाच्या ह्या ित्त्वाच्या जोडीलाि दादानंी ह्या नािकाि आिखी एक चिरंिन राजकीय 
चशष्टािार सागंिारे मि माडंलेले आहे. स्विंत्र राष्ट्राचं्या अंिगषि कारर्भाराि ढवळाढवळ करण्यािा 
क िालाही हक्क नाही. िे सम्राि असले आचि चकिीही प्रबल असले िरी! 
 

चनवडि क म्हिली की चवरोध आलाि. पि ह्या चवरोधािे वैराि रूपािंर होऊ नये. चनवडिूक 
हरलो की हाडवैरी बनलो ही अवस्था चहिकारक नाही. चनवडिूक संपिाि दोन्ही पक्षानंी परस्परािंा 
पे्रमादरपूवषक सत्कार करिे त्यािें किषव्य आहे असे दादािें स्पष्ट मि आहे (प.ृ ५ पहा). त्यान सारि त्यानंी 
रंगचवलेले स रेंद्रािे पात्र कल्पलिेला पे्रयसी म्हिून नाकारिे. लोकचनिषयासाठी झालेल्या चनवडि कीि 
चवरोधी पक्ष म्हिून चिला चवरोध करिे, िरी चनवडि कीि चििा चवजय होिाि रािी म्हिून चिला 
सन्मानपूवषक, आदरपूवषक अचर्भवादन करिे. एवढेि नव्हे िर लोकचनिषयान सार चनय क्ि झालेल्या त्या 
रािीच्या संरक्षिािे किषव्य पार पाडण्यासाठी उद्दामकेिूशी लढायला िरवार म्यानाबाहेर उपसिे. 
 

‘कैरव’ देशाच्या लोकानंी स्वयंचनिषयािा हक्क चनवडि कीद्वारा बजावनू चनवडलेल्या रािीला, 
कल्पलिेला राज्याचर्भरे्क व्हायिा आहे, त्यासाठी दचक्षिेकडील राजे एकत्र झाले आहेि. धमषप्रचिचनधीही, 
लोकचनिषयाच्या ित्त्वान सार होिाऱ्या रािीच्या या अर्भिूपूवष राज्याचर्भरे्क सोहोळ्याला उपन्स्थि आहेि. 
चवरोधी पक्षािा प्रम ख देखील लोकचनिषयािे ित्त्व सवषश्रेष्ठ मानून चनवडि कीिील चवरोध संपला म्हिून 
ख ल्या चदल्याने राष्ट्रपे्रमर्भराने, रािीबद्दलच्या आदराने आचि चििे संरक्षि सवषिोपरी करण्याच्या चनधाराने 
चिथे आलेला आहे. आचि आिा राजम क ि रािीच्या मस्िकावर ठेविार िोि कान्िारसम्रािािा प्रचिचनधी 
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नायपूिष प्रसंग चनमाि करिो. बलाढ्य कान्िारसम्रािािा, उद्दामकेिूिा ह्या राज्याचर्भरे्काला चवरोध आहे 
म्हिून िो थाबंचवण्यािे आवाहन करिो. आचि लोक, राजे, धमषप्रचिचनधी व स्विः कल्पलिा रािी–िे 
ऐकीि नाही िेव्हा आपल्या सम्रािाििे र्भयानक य द्धािे आव्हानही करिो. कैरव देशाच्या संपूिष चवनाशािे 
चित्र उरे्भ करिो आचि उद्दामकेिूच्या लष्ट्करी सामर्थयाप ढे ि मिा क्षिर्भरही चिकाव लागिार नाही ह्यािा 
चविार करून हे राज्याचर्भरे्क करण्यािे आत्मघािकी कृत्य थाबंवा म्हिून वारंवार सागंिो. पि त्याच्या 
वल्गनािंी पवा न करिा धमषप्रचिचनधी स रेंद्रासारखे ‘विादार’ प ढारी, आचि दाचक्षिात्य राजे ह्याचं्या 
आत्मचवश्वासपूिष चनधारी आश्वासनाचं्या पाश्वषर्भमूीवर राज्यचर्भरे्क संपन्न होिो. 
 

इकडे कल्पलिेिी वडील बहीि कामलिा, उद्दामकेिूसारख्या सैिानािे सहाय्य घेऊन कैरव राज्य 
स्विःसाठी चमळचवण्याच्या खिपिीला लागिे. परकीयािें सहाय्य घेऊन स्वकीयािंा नाश करण्यािे पाप 
करायला प्रवृत्त होिे आचि जबरदस्ि संघर्ष स रू होिो. प ढे काय होिार ही उत्स किा, लष्ट्करी 
सामर्थयाम ळे, उन्मत्त झालेल्या प्रबलाप ढे ह्या राष्ट्रर्भक्िािे चकिपि साधायिे, ह्याबद्दल ह रहूर चनमाि करून 
‘धमषहसहासन’ नािकािा पचहला अंक यशस्वीपिे संपिो. 
 

मानव म ळाि िागंला. सत्त्वग िानंी य क्ि अशा िैिन्यािा प्रकाश त्याच्या अंिःकरिाि सदैव सन्मागष 
दाखवीि असिो. पि अचववकेी मनावर चवकारािा पगडा बसला की िामसी प्रवृत्तीिा जोर वाढिो. मग 
मनािी दोलायमान अवस्था दृग्गोिर होिे. चविार आचि चवकार यािील सनािन संघर्ष मग अिळ ठरिो. 
दादानंा हा असा संघर्ष रंगचविे आवडिे. नािकाला रंगि आिायला, सामाचजकािंी (पे्रक्षकािंी) उत्कंठा 
आचि ह रहूर जागवायला, चिकवायला आचि प्रसंगी वाढवायलाही चििा उपयोग होिो. नायप्रयोग 
यशस्वी होण्यासाठी हे चनिािं आवश्यक असिे. दादानंा हे प्रयोगचवज्ञान िांगले अवगि होिे. 
 

अचविारी कामलिा सते्तसाठी एका सैिानािे, उद्दामकेिूिे सहाय्य घ्यायला धजली खरी पि िे 
सहाय्य देिाना उद्दामकेिूिे उदे्दश चिला स्पष्ट जािवले. उद्यामकेिू चिला सागंिो की आम्ही ि ला सेनाध्यक्ष 
नेमले आहे. ही घे िरवार आचि कैरव राज्यावर स्वारी करून िे िू आपल्या पराक्रमाने कर हस्िगि. आचि 
मग िी एकिी असिाना स्पष्टि म्हििो की िू ह्या िरवारीने पराक्रम गाजचवलास िर “कैरव राजहसहासनि 
काय पि प्रत्यक्ष कािंार साम्राज्य हसहासनस द्धा ि झ्या सहज हस्िगि होईल असे आम्ही ि ला आश्वासन 
देिो.” (प.ृ २५) 
 

पूवी उद्दामकेिूने कामलिेला चववाहािी मागिी घािली होिी पि कामलिेने िी चझडकारली होिी. 
त्या अपमानािे शल्य त्याच्या मनाि अजूनही बोिि असिे. वरील वाक्यािून उद्दामकेिू चिला त्यािी सम्राज्ञी 
करण्यािे आश्वासन स्पष्टि देिो–चिला िे हव ेकी नको–ह्यािी िो पवाि करीि नाही. चिला िे आवडले 
नाही. त्यािे िावायिे दाि आिा बाहेर यायला लागले असं िी मनन्स्वनी स्पष्ट बोलिे. अपमाचनि 
उद्दामकेिूच्या मनािील कामलिेबद्दलिे क्रोधर्भाव नाहीसे होऊन चिथे पे्रमजागृिी होि आहे. आचि ही 
पे्रमक्रािंीि आहे असे ‘र्भ जंग’ नावािा कामलिेिा एक द ष्ट सल्लागार चिला खूर् करायला म्हिून म्हििो 
िेव्हा िी िविाळून सागंिे, “मी इथे पे्रमक्रािंी नव्हे िर राज्यक्रािंी करायला आलेली आहे आचि 
उद्दामकेिूच्या जर मनाि असे क्ष द्र, हलकि चविार आले आहेि िर मला नको त्यािी ही िरवार आचि नको 
िे कैरव राज्यस द्धा!” चिि ं स रेंद्रावर पे्रम आहे. ित्त्वासाठी शत्र त्व आले असले िरी पे्रमािी एकचनष्ठिा 
ढळलेली नाही. चििे स रेंद्रावरील पे्रम अव्यचर्भिारी व एकचनष्ठ आहे असे िी सागंिे. आचि राजकारिापेक्षा 
त्याला िी अचधक महत्त्वािे मानिे. िी म्हििे, “राजकारि म्हिजे पे्रमािी आचि पाचवत्र्यािी स्मशानर्भमूी 
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असेल िर त्याच्या अमंगल द गंधाि ग दमरून, सडून, क जून मरण्यापेक्षा सवषसंगपचरत्याग करून थेि 
जंगलिा रस्िा धरण्यालास द्धा मी मागेप ढे पहािार नाही.” (प.ृ २८) 
 

चवकारवश अवस्थेि सत्तामोह बाधला, सूडािी र्भावना जागृि झाली. आपल्या अव्यचर्भिारी आचि 
एकचनष्ठ पे्रमािी चवस्मृिी पडली. चप्रयकराशी शत्र त्व घेिले. त्याच्या मरिािे डोहाळे अन र्भवले. पि 
मनािला सत्वप्रकाश उजाडिाि, चविारी मनािी सत्ता कामलिेिे मूळ स्वरूप जगाप ढे दाखव ूलागली. 
उद्दामकेिूिे उदे्दश स्पष्ट होिाि िी सत्तामोह आचि सूडर्भावना चवसरली. िी म्हिू लागली, “नाही. 
राज्यवैर्भवाकचरिा जसे माझे मन हपापलेले नाही िसे सूडासाठीही हपापलेले नाही. मी हा झगडा केवळ 
ित्त्वाकचरिा आरंचर्भलेला आहे आचि िे ित्त्वस द्धा मी माझ्या देशाच्या कल्यािाकचरिाि स्वीकारलेले आहे. 
िेव्हा माझा त्याग करिाऱ्या माझ्या स्वदेशबाधंवावंर सूड उगचवण्याच्या अधम लालसेने पे्रचरि होऊन 
परक्याचं्या िरवारीने स्वदेशािी मान कापण्यास मी केव्हाही ियार होिार नाही. स्वकीयावंर सूड 
उगचवण्यासाठी परक्यािंी िरवार हािाि धरून स्वदेशाच्या स्वािंत्र्यावर घाला घालावयास ियार होिे 
म्हिजे– 
 

परमाथष घािकी । चवचनपाि हा ॥ धृ॰ ॥ 
स्वािंत्र्यहचरिी । िलवार पाचपिी । 
हचर चनि चनज चशरी । दीन घाि पािका महा ॥ १ ॥” 

 
दादानंा क ठल्याही गोष्टीपेक्षा ित्त्वचनष्ठा श्रेष्ठ वाििे. त्याचं्या नािकािील पात्रािेंही िसेि आचि 

म्हिूनि कामलिेला आपले ित्त्व अचधक चप्रय वािले िरी त्या ित्त्वाच्या प्राप्िीसाठी–अपचवत्र साधनािंा 
वापर करू नये हीि दादापं्रमािेि त्यािंीही प्रवृत्ती. कामलिा म्हििे, “पि पाचवत्र्यािा बळी देऊन ित्त्वािे 
रक्षि करिा येिे ही कल्पनाि सपशले खोिी आहे. पचवत्र ध्येयािी चसद्धी अपचवत्र साधनानंी होऊि शकि 
नाही.” (प.ृ ३॰) 
 

एखाद्या सवषसामान्य र्भल्या मािसाप्रमािे कामलिेिे चविार स स्पष्ट आचि िागंले आहेि पि मन 
र्भोळे, अन्स्थर आचि झिकन चवकाराधीन होिारे आहे. क िािाही य न्क्िवाद चिच्या ह्या र्भोळ्या अन्स्थर 
मनावर अंमल गाजवनू जािो. म्हिूनि र्भ जंगासारखा चवर्ारी सल्लागार त्या आत्मघािकी मागाकडे द ष्ट 
य न्क्िवादाच्या आधारे चिला वळचविो िर ‘िदं्रकला’ प्रत्यक्ष उद्दामकेिूिीि पि सत्प्रवृत्त, सत्यचप्रय आचि 
सन्मागषप्रदशषक म लगी कामलिेला त्या आत्मघािापासून दूर राहण्यासाठी वळव ू शकिे. आचि मग 
कामलिा स्विःच्या देशाच्या स्वािंत्र्यािे स्पष्ट आश्वासन उद्दामकेिूकडून चमळि नाही िर िी िरवार त्याला 
परि करण्यािा चनधार करिे आचि त्याच्या अंिःकरिािील कपिािा पूिष छडा लावण्यािा उद्योग 
आरंचर्भिे. 
 

व्यक्िीिील सत्त्वग ि आचि िमोग ि ह्यािंील दैनंचदन जीवनािला संघर्ष कामलिेच्या विषनाद्वारा 
दाखचवण्यासाठी दादानंी सान्त्वक ‘िदं्रकला’ आचििमोग िी ‘र्भ जंग’ ह्या पात्रािंी मोठी कल्पक योजना 
केलेली आहे. सत्यचप्रय, न्यायचनष्ठ र आचि चनर्भीड स्पष्टवक्िी िदं्रकला उद्यामकेिूला प्रत्यक्ष आपल्या 
चपत्यालाही त्याच्या द ष्ट हेिंूिा आचि घािकी प्रवृत्तींिा जाब चविारिे. त्याला पदोपदी चवरोध करिे, नव्हे 
त्याच्या द ष्ट्कृत्याचंवरुद्ध सत्यप्रस्थापनेसाठी व न्यायाच्या चवजयासाठी सशस्त्र बडं प कारिे! ह्या पात्राद्वारा 
दादानंी आपले राजकीय चविार आचि जीवनमूल्ये स्पष्ट केलेली आहेि. ित्कालीन सत्ताधीशािंा कावा 
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आचि स्वदेशबाधंवािील देशद्रोही प्रवृत्ती दादानंा अस्वस्थ करीि. त्यािेही चित्र ह्या पात्राद्वारा स्पष्ट 
जािविे. 
 

िदं्रकला म्हििे, लष्ट्करी सामर्थयापायी उन्मि बनलेले हे सत्ताधीश पके्क चबलंदर, र्भामिे आहेि. 
 

पद : भयो सांध्यणवन मन 
 

“र्भरवसंा नको । ह्या िोरािंा ॥ धृ. ॥ िाल ॥ 
वचरवचर पे्रमािा दाखचविी देखावा ॥ 
परंि  अंिचरिा वगेळा खरा कावा ॥ 
जराचह खास नसे मानसाचस ओलावा ॥ िाल ॥ 
सारा नकली नखरा । नखरा यािंा ॥ १ ॥ िाल ॥ 
करोचन रंगढंग माचंडिी लपंडावा ॥ 
अखंड करुिेिा कचरचि थोर कागंावा ॥ 
अखेर चिरूचन गळा साचधिी प रा दावा ॥ िाल ॥ 
धंदा र्भोळ्या जगा ॥ ठकवायािा ॥ २ ॥ (प.ृ ३१) 

 
राजद्रोहापेक्षाही सत्य द्रोह महार्भयंकर असं स्पष्ट सागंिारी हीि िदं्रकला देशद्रोह्याचं्याबद्दलही 

स्पष्ट बोलिे की– 
 

पद : राधेकृष्ट्ि बोिं मुखसे– 
 

देशद्रोही िोर । चिि री ॥ जे हरामखोर ॥ 
खल िे पािकी अघोर ॥ धृ ॥ 
दगलबाज द ष्ट्माना । सन्माने आि चन सदना । 
स्वजनाचं्या काचपिी माना । 
ऐसे बेईमान थोर । खल िे ॥ १ ॥ 

 
चबकि चवकि परवशिा । गळिास आवळ चन प रिा 
ढळढळ । रडचवली जनिा । सैिान छल कठोर । खल िे ॥ २ ॥ 
ब डचविी नरकी स्वक ळा । चधःकार अशा िाडंाळा । 
म ख नको पाहिे डोळा । र्भडके क्रोधवन्न्ह घोर । खल िे ॥ ऽ ॥ 

 
उत्कि र्भावना, मग िी देशपे्रमािी आचि स्वािंत्र्यप्रीिीिी असली िरी चिच्या अचर्भव्यक्िीसाठी गद्यापेक्षा 
गेयत्वि अचधक उपकारक ठरिे हे दादानंी जािले होिे आचि नायािी पचरिामकारकिा वाढचवण्यासाठी 
संगीिािी साथ घेिलेली होिी हे इथे जािविे. 
 

वर उल्लेचखलेला खलप्रवृत्त सत्ताधीशािंा कावबेाजपिा उद्दामकेिूच्या द्वारा िागंलाि जािविो. 
कैरव राज्य चगळंकृि करायिे आचि आपल्या पे्रमािा अव्हेर करिाऱ्या कामलिेवर सूड उगवायिा हे मनाशी 
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पके्क ठरलेले पि वरवर बोलिे आचि वागिेही मात्र वेगळे र्भासवायिे. कामलिा आचि कल्पलिा ह्या दोन 
बचहिीिील र्भाडंि वािाघािानंी चमिवायिे असा प्रयत्न ‘धमानंद’ करिो. ही मध्यस्थी उद्दामकेिूला चहिािी 
नाही पि त्याला उघड चवरोध करिेही इष्ट नाही म्हिून वरकरिी जप करायिा वेगळा आचि आिून ियारी 
करायिी िी वेगळी. उद्दामकेिू हे आपले बेि सागंिो िे असे– 
 

“..... य द्धाच्या ियारीि चबलकूल कसूर करू नका. राजकारिाि र्भांडिापूवी आचि र्भाडंि स रू 
असिाना िडजोडीच्या नावािा जप एकसारखा स रू ठेवावािलागिो. आचि त्यािही एखाद्या सन्मान्य 
त्रयस्थाने िडजोडीिी इच्छा दशषचवल्यास चििा अनादर करून जगाच्या सहान र्भिूीस आिविे कधीही 
शहािपिािे नसिे. िेव्हा आमच्या संगिीिा ि म्ही र्भलिाि अथष करू नका. आम्हाला िडजोड चबलकूल 
नको आहे. आचि जरी चििा घोर् आम्ही आपल्या िोंडाने एकसारखा स रू ठेवला िरी िी आम्ही 
कालत्रयीही होऊ देिार नाही, ही आपल्या मनािी खात्री असू द्या.” (प.ृ २४) 
 

आचि ह्याि कपिािा एक डाव म्हिून उद्दामकेिू कामलिेला आपल्या मगरचमठीि पक्की आवळिो 
आचि कैरव राज्यावर स्वारी करून िे हस्िगि करण्यासाठी चिला र्भडकाविो. सैनापत्य चिला देिो. 
दरबाराि सन्मानपूवषक चिला िरवार अपषि करिो. 
 

उद्दामकेिूच्या जाळ्याि कामलिा सापडावी, चिने स्वजनाचवरुद्ध लढावे, सूडाने पेिाव ेआचि त्या 
चवकारापायी सवषस्वािा नाश करून घ्यावा ह्यासाठी सिि प्रयत्नशील असलेला ह्या नािकािील िमोग िी 
खलप रुर् म्हिजे र्भ जंग. सत्वग िी िदं्रकलेच्या सत्वप्रकाशाि आपले अचनष्ट मागावर पडू पाहिारे पाऊल 
सावरिाऱ्या कामलिेला िसे करू न देण्याि ह्या र्भ जंगािा वािा िार मोठा. िो लगेि उद्दामकेिूला सावध 
करिो आचि त्याच्याकरवी हवी िी आश्वासने देऊन कामलिेला प न्हा स्वजनाचवरुद्ध लढण्यास प्रवृत्त 
करिो. िंदचिि री करीि सत्ताधीशाचं्याकडून स्वाथष आचि संपत्ती साधिाऱ्या देशद्रोह्यािें चित्र ह्या 
पात्राद्वारा दादानंी रंगचवले आहे. 
 

लोकचनिषयािे ित्त्व झ गारून राजािंा राजहसहासनावरील जन्मचसद्ध हक्क प्रस्थाचपि करण्यासाठी 
कामलिा उद्दामकेिूच्या लष्ट्करी सामर्थयािी मदि घेऊन य द्ध करायला प्रवृत्त झाली आहे हे अचनष्ट होय, 
आचि हे अचरष्ट िाळाव ेम्हिून सन्मान्य िडजोड काढण्यासाठी धमषहसहासनािे अचधष्ठािे “धमानंद” आचि 
सवषपक्षािी मंडळी ििेसाठी एकत्र येिाि. लोकचनिषयािे ित्त्व मान्य करावे आचि वाद चमिवावा असा एक 
पक्ष. िर हे ित्त्व म्हिजे एक थोिाडं आहे. राजािंा जन्मचसद्ध हक्क मानावा आचि कैरव राज्य हसहासन 
कामलिेला द्याव ेअसे आग्रही आचि उद्दाम प्रचिपादन लष्ट्करी सामर्थयाच्या जोरावर करिारा द सरा पक्ष 
आहे. द सऱ्या अंकािील ह्या चिसऱ्या प्रवेशािे दृष्ट्य आचि संवादािें स्वरूप पाचहले की ित्कालीन र्भारिीय 
राजकारिािल्या ‘राउंड िेबल कॉन्िरन्सिी’ याद सिि येिे. 
 

कैरव राज्यािील अंिगषि र्भाडंिे उद्दामकेिूसारख्याच्या बाहेरच्या शक्िीिी ढवळाढवळ न होिा 
परस्पर सामंजस्याने चमिावी म्हिून धमानंदािें प्रयत्न होिाि. पि कामलिेच्या पाठीशी उर्भी असलेली 
उद्दामकेिूिी बाह्यसत्ता हे अंिगषि र्भाडंि सामोपिाराने चमिू देि नाही. अधे राज्य कामलिेला द्याव ेअसाही 
पयाय चनघिो पि िोही उद्दामकेिू यशस्वी होऊ देि नाही. कामलिा एकिी ह्या चविारचवचनमयाि र्भाग घेि 
असिी िर हे आपसािील र्भाडंि सहज चमिले असिे. बाह्यसते्तिा हस्िके्षप झाला की र्भाडंिे चमििि 
नसिाि. आचि िसेि घडिे. य द्धािी नादंी झडिे. धमषहसहासन कैरवाच्या बाजूला उरे्भ ठाकिे कारि 
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लोकचनिषयाच्या ित्त्वाला धमाने मान्यिा चदलेली आहे. धमष हा द बषलािंा रक्षक आहे. िो शािंिेिा प रस्किा 
असला िरी, बलात्कारािा, ज लमािा आचि अन्यायािाही सहाय्यकिा नाही. धमानंद इिर सवष राजानंा 
धमषध्वजाखाली एकत्र होऊन उद्यामकेिूशी लढायला आवाहन करिाि. सवष राजे त्या आवाहनाला 
आवशेाि अन कूल प्रचिसाद देिाि आचि धमषनंदाचं्या जयजयकाराि द सरा अंक संपिो. पि सामाचजक 
चविचलि होिाि. त्यानंा ि िप ि लागिे की खरंि उद्दामकेिूसारख्या लष्ट्करी सामर्थयाने बलाढ्य असलेल्या 
सम्रािाप ढे द बषल कैरव आचि इिर छोिे राजे यािंा चिकाव लागेल? सत्य आचि असत्य, लोकािें हक्क 
आचि राजािें हक्क, न्याय आचि अन्याय, धमष आचि अधमष ह्याि क िािा चवजय होिार? हे प्रश्नचिन्ह 
घेऊनि पडदा पडिो. दादाचं्या यशस्वी नायकारुत्वािी आचि प्रयोगचवज्ञानप्रर्भ त्वािी पाविी देि 
सामाचजक नािकाि रंगिो. 
 

धमष, राजकारिापासून दूर राहू शकि नाही. लोककल्याि आचि लोकाचर्भवृद्धीसाठी सिि 
प्रयत्नशील रहािे हे धमषकिषव्यि, नव्हे िोि धमािा धमष होय, धमषहसहासने चनमाि होिाि िी ह्यासाठीि. 
धमषहसहासनानंी ह्यासाठी धमषय द्ध प कारले पाचहजे. धमषहसहासनािंी किषव्येही दादानंी स्पष्ट केलेली आहेि. 
 

(१) प्रबलाचं्या ज ल मापासून द बषलािें संरक्षि करिे. 
(२) प्रजेच्या स्वयंचनिषयाच्या हक्काला मान्यिा देिे. 
(३) धमष हा प्रजेिा, समाजािा चपिा, त्रािा व शास्िाही झाला पाचहजे. 
(४) लष्ट्करी सामर्थयष हेि जगािले सवषश्रेष्ठ सामर्थयष नाही हे दाखवनू चदले पाचहजे. 
(५) पौरुर्ािे अचधष्ठान आत्मसामर्थयष आहे, र्भौचिक सामर्थयष नाही ह्यािी प्रिीिी घडचवली पाचहजे. 

 
ित्कालीन र्भारिीय राजकारिाि धमषपीठाचं्या जगद् ग रंूनी, ‘स्वराज्य हा माझा जन्मचसद्ध हक्क 

आहे’ ह्या लोकचनिषयाला मान्यिा द्यावी म्हिून जे प्रयत्न झाले व िदन रं्गाने जो इचिहास घडला िोि 
साररूपाने इथे नायरूप घेि असावा. 
 

चिसऱ्या अंकािा पडदा उघडिो िो आपल्या शस्त्रसामर्थयापायी उन्मत्त आचि उद्धि बनलेल्या 
सैिानाच्या उद्दामकेिूच्या य द्धािील चवजयाच्या वािेने. कैरवािंा परार्भव झालेला आहे. आचि ह्या सगळ्यािे 
श्रेय जािे. िे कामलिेच्या पराक्रमाला. चिने अर्भिूपूवष असा पराक्रम रिागंिावर गाजचवला. प्रत्यक्ष 
स रेंद्राला चिने कैद केले. हजारो कैरवािंा िडशा पाडला. 
 

कामलिा पराक्रमी खरी पि पराक्रमािे र्भरू्ि असिो िो ‘प्रशम’.प्रशम म्हिजे कामक्रोधादी 
र्चिपूवंर चमळचवलेला चवजय आचि त्यायोगे मनावर राखलेला संयम. “प्रशमार्भरिं पराक्रमः ।” असं र्भारवी 
नावािा संस्कृि महाकवी सागंून गेलाय्. कामलिेच्या पराक्रमाला ह्या प्रशमािी जोड नाही. त्याम ळेि 
चववकेाच्याद्वारा चवकारावंर चिला चवजय चमळचविा येि नाही. धमानंदाचं्या धमषय द्धाच्या घोर्िेनंिर चििे मन 
आचि मि काहीसे पालिलेले असाव.े कैरवाचंवरुद्ध लढण्यास चिने कदाचिि नकारही चदलेला असावा. 
उद्दामकेिूने चिला चिडचवले, चिला बेईमान, नामदष, नादान अशा चहिकस चशव्यानंी अपमाचनि केले. 
चिच्यािला चवकार जागृि केला. आचि मग िी प्रािपिाने लढली. उद्दामकेिूला खोिं पाडून, खोया 
समाधानानं आस री आनंदाि बेहोर् झाली. िरवार आचि अंग रक्िाने माखलेले, सोबि स रेन्द्राला कैद 
करून आिलेले अशा अवस्थेि िी रििचंडका रंगर्भमूीवर प्रवशे करिाि बेर्भान अवस्थेि ओरडून सागंिे 
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की, “बोलवा उद्दामकेिू महाराजानंा. त्यानंी मला बेईमान, नामषद, नादान म्हिून माझा अपमान केला आहे. 
मी सवष खोिं पाडलंय्. खात्री करून घेऊ देि त्यानंा ह्यािी!” 
 

पि मनािून चिला ह्या साऱ्या गोष्टींनी समाधान लार्भलेलं नाही. उलि आिल्या आि िी अत्यंि 
अस्वस्थ आचि द ःखी, कष्टी व व्यचथि आहे. चिला सारखं वाििं की आपि अपराधी आहोि. आपल्याला 
कैरवाकंडून देहान्ि प्रायचित्ति घ्यायला पाचहजे. कारि आपि स्वजनाशंी, स्वदेशाशी बेईमानी केली आहे; 
त्यािंा घाि केला आहे. आपि महापािकी आहोि. आपि चवकारवश आहोि आचि हे वाईि आहे ह्यािीही 
चिला जािीव आहे. त्या चवकारापायी आपि चकिी चवकृि बनू शकिो ह्याि ंर्भानही चिला आहे. पि िी त्या 
चवकाळून राला आवर घालू शकि नाही हेही िी जािून आहे. आत्मघािकी मोह िी आवरू शकि नाही 
ह्यािी िर चिला पूिष जािीव आहे. म्हिून मग चिच्या हािी उरिे िी िक्ि त्याबद्दलिी खंि आचि 
पािात्तापदग्ध र्भयाि मनःन्स्थिी! 
 

अर्भिूपूवष चवजयानंिर, स रेन्द्राला कैद केल्यानंिर िी म्हििे, “(स्वगि) स रेंद्राशी बोलावेसे वाििे. 
पि त्याच्याकडे डोळे वर करून पहाण्यािीि छािी होि नाही. देवा, ज्या चजवािी ओढ मला रातं्रचदवस 
घायाळ करीि आहे त्यािी माझ्या हािून आज अशी चविंबना व्हावी काय? खरोखर चशरावर वीज कोसळून 
यावळेी मला मृत्य ू येईल िर मी आपल्याला मोठी र्भाग्यवान समजेन. पि माझ्यासारख्या अधमाधम 
पाचपिीला असा स खास खी मृत्यू कसा येिार? अनंि हालअपेष्टानंी होरपळून र्भाजून िडिडिि मला मेले 
पाचहजे. चधःकार कामलिे, चधःकार असो ि ला आचि ि झ्या आस री राज्यलालसेला!” (प.ृ ५५) 
 

पिात्तापदग्ध कामलिा, उद्यामकेिूला स्पष्ट बजाविे िेही ह्या संदर्भाि अत्यंि मोलािे ठराव.े िी 
म्हििे, “वास्िचवक आपल्या शब्दानंी आपल्या अंिःकरिािील गूढ र्भाव स्पष्ट प्रकि झाल्यावर मी 
आजस द्धा रिागंिावर पाऊल िाकायला नको होिे. परंि  पे्रमासारख्या द चजंक्य शक्िीलाही कामलिेच्या 
ित्त्वचनष्ठेिा र्भगं करिे शक्य नाही, ही गोष्ट आपल्या प्रत्ययाला आिून देण्यािा आत्मघािकी मोह मला 
आवरिा आला नाही आचि मी मूढेने आज या अघोर राक्षसी कृत्याने रिर्भमूीिे पाचवत्र्य ध ळीला चमळचवले. 
परंि  मला आिा या अमंगल पापकमािा अगदी वीि आला आहे आचि स्वजनाचं्या रक्िाने रंगून चनघालेल्या 
राजहसहासनािा उपर्भोग घेण्यापेक्षा चर्भक्षापात्र घेऊन र्भीक मागि हहडिे िागंले असा माझ्या ब द्धीिा ठाम 
चनिय झाला आहे.” (प.ृ ५८) 
 

अंिःकरिाि सत्वप्रकाश जागा होिाि िमोग िािा अविार संपिो. एक नवाि मािूस जिू 
जन्माला येिो. मग त्याच्या वृत्तीि, चविाराि आचि विषनाि आमूलाग्र पचरविषन घडिे, अशी दादािंी चनष्ठा 
आहे. कामलिा ह्या दृष्टीने बोलिे िेही महत्त्वािे आहे. िी म्हििे, “होय. ही कामलिाि ि झ्याशी बोलि 
आहे पि चजने स्वदेशहत्येच्या पािकाने आपला अधःपाि करून घेिला िी मात्र ही कामलिा नाही. िी 
कामलिा पिात्तापाच्या अग्नीि जळून खाक झाली!” (प.ृ ६९) 
 

पिात्ताप झालेला मािूस प्रायचित्त घ्यायला प्रवृत्त होिो. िे प्रायचित्त चवचवध स्वरूपािे असू शकिे. 
आपल्या हािून जे वाईि घडले असेल त्यािे पचरमाजषन करिे हाही एक प्रायचित्तािा मागष असू शकेल. 
कामलिेने कैरवाचं्या शत्रूला सहाय्य केले. कैरवािंा घाि केला. स रेंद्रानंा कैद केले. कैरव राज्य आिा 
संपूिष नष्ट होिार अशी चिन्हे चदसू लागली. उद्दामकेिू आिा िे राज्य चगळंकृि करिार हे उघड झाले. िेव्हा 
स रेंद्रािी म क्ििा करिे आचि कैरव शत्र ू उद्दामकेिू नष्ट करिे हा प्रायचित्तािा एक प्रकार कामलिेला 
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पिला आचि मग “उद्दामकेिूच्या रक्िाने हे हाि ध वनू काढल्याचशवाय व स रेंद्राला ि झ्या (कल्पलिेच्या) 
प न्हा स्वाधीन केल्याचशवाय या पािकी हािानंी मी ि ला स्पशष करिार नाही” असं िी आपल्या बचहिीला 
कल्पलिेला शपथेवर सागंिे. 
 

पि उद्दामकेिूसारख्या सामर्थयषशाली द ष्टाला रिागंिावर हजकिा येिार नाही हे िी जाििे आचि 
कपिानेि त्यािा वध करण्यािे योचजिे. िसे िी सागंिेही पि–पद्यािून–आचि मग पद्य हकवा संगीि 
म्हिा, एकरूप होिे नािकाशी. 
 

पद – शठिा शठा । हालाहलािा मध  म चख घि । 
जो वृथा सरलिा । त्या निखिा ॥ धृ. ॥ 
खल कपिे अडवावा । पदिली बडवावा ि डवावा । 
सत्य हेचि जचन । आिार इिर ि कि खोिा ॥ १ ॥ 

 
आचि ही कामलिेिी घोर्िा नािकाि एक नव ेिैिन्य चनमाि करिे. सामाचजकानंाही एक नवी आशा आचि 
उत्स किा जािव ूलागिे. 
 

पि उद्दामकेिूही काही कमी राजकारिी नाही. लष्ट्करी सामर्थयाबरोबरि कपिनीिीही िो बाळगून 
आहे. धमषध्वजाखाली एक होऊन कैरवाचं्या बाजूने लढिाऱ्या राजमंडळाि त्याने चिि री आचि बेचदली 
माजचवली, राजमंडळािील राजानंी याप ढे लढायिे नाही असा चनिषय घेिला. िे सगळे स्वदेशी परि 
जायला चनघाले! धमानंदाशंी वादचविंड घालून त्यािंी आज्ञा उल्लंघून त्यानंी य द्ध बंद करण्यािा एकििी व 
एकम खी चनिषय घेिला. धमानंदािी त्याच्या ित्त्वािंी व त्याच्या संन्याशािंी त्यानंी चनर्भषत्सषना केली. 
उद्दामकेिू धमषपक्षािे सारे बळ अशा प्रकारे खच्ची करण्याि यशस्वी झाला, नीचिचनप ि ठरला. 
 

राजकारिाि पोििेही आडव े आले िर िे हरप्रकारे बाजूला सारले पाचहजे ह्या ित्त्वान सार 
उद्दामकेिूिी कन्या िदं्रकला त्याच्या ह्या सवष कृत्यानंा उघड उघड चवरोध करिे. िेव्हा चििे य वराज्ञीपद 
काढून घेऊन िो चिला राजवाड्याबाहेर घालवनू देिो. 
 

ह्या सगळ्या बदललेल्या पचरन्स्थिीम ळे कैरव राज्याििे आिा लढिार कोि हा प्रश्न साहचजकि 
चनमाि झाला. स रेंद्र कैदेि, इिर राजे य द्धचनवृत्तझालेले. िेव्हा धमानंद स्विः िरवार हािी घेिाि. एक 
संन्याशी शस्त्र घेऊन अन्यायाशी लढायला चसद्ध होिो. अहहसेिे आचि शािंीिे पालन प्रसंगी शस्त्र धारि 
करूनही कराव े लागिे हे दादािें ठाम मि. धमानद स्विः सेनापिी होिाि आचि संन्याशािे सैन्य ही 
कल्पनाि मोठी अचर्भनव आचि चवस्मयकारक आहे पि राष्ट्ररक्षिासाठी, धमष आचि धमषरक्षक संन्यासीही 
त्रयस्थासारखे उदासीन राहू शकि नाहीि. िेही देशािे व राष्ट्रािे एक घिक आहेि. राष्ट्राप्रिी त्यािंीही 
काही जबाबदारी आचि किषव्य आहेि. धमानंद ह्या शस्त्रग्रहिाला ियार होण्यापूवी नानाप्रकारे क्षचत्रय 
राजानंा चवनंिी करिाि. त्याचं्या क्षात्रधमािी त्यानंा जािीव करून देिाि. पि चिि र राजे त्यािं ं ऐकि 
नाहीि िेव्हा ही अद् र्भ ि आचि अर्भिूपूवष घोर्िा धमानंदानंा करिे र्भाग पडिे. 
 

त्याप्रसंगी त्यानंी केलेली र्भार्िे दादाचं्या राजकीय अहहसावादी व शाचंिचप्रय ित्त्वज्ञानािीही 
िागंली मीमासंा करून जािाि. दादाही एकव्रिी होिे, संन्यासी होिे. “काम्याना ंकमषिा ं त्यागः!” काम्य 
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कमािा त्याग म्हिजे संन्यास ही गीिाप्रिीि व्याख्या दादाचं्या जीवनाला पूिषिया लागू पडि होिी. त्यानंी 
देशसेवसेाठी सवषसंगपचरत्याग केलेलाि होिा. धन वा मान, मद वा पद त्यानंा कधी मोहू शकले नाही. िे 
जवळ िालून आले िरी त्यानंी त्यािंा स्वचे्छेने व लीलया त्याग केला हे त्यािें िचरत्र आचि िाचरत्र्य आहे. 
िेव्हा धमानंदाचं्या िसचवरीि दादािें चित्र चदसिे सहज शक्य आहे. धमानंदािंी काही वाक्ये म्हिूनि इथे 
महत्त्वािी ठरावी– 
 

“स्वमिािा अचर्भमान बाळगिे हे पौरुर्ािे लक्षि असले िरी स्वमिाच्या नावाखाली प्रचिजे्ञपासून 
भ्ष्ट होिे हे पौरुर्ािे लक्षि खास नाही. हा द बळेपिा आहे. आचि त्यािही असत्य व आत्मघािकी 
स्वमिािा आग्रह धरून स्वपक्षािा चवश्वासघाि करण्यास ियार होिे म्हिजे या अधमपिाला िर जगाि 
िोड नाही.” (प.ृ ७७) 
 

कगगे्रसच्या ित्कालीन चिळक आचि गाधंीप्रिीि ध्येयधोरि आचि ित्त्वप्रिाली व कायषक्रम 
याचं्याशी चवरोध करिाऱ्या स्वपक्षीयानंा िर इथे दादानंी संबोचधले नसेल ना? 
 

“संन्याशाच्या मनगिाि ही िाकद केव्हाही असिे. त्याने शस्त्रसंन्यास केलेला असला िरी 
शन्क्िसंन्यास केलेला नसिो. हकबह ना ही शक्िी परमोत्कर्ाने ज्याच्या मनगिाि नसेल िो खरा संन्याशी 
होऊि शकि नाही. कारि संन्यास हा मदांिा धमष आहे–नामदांिा धमष नाही. ही शक्िी सदैव मनगिाि 
खेळि असूनही िो शस्त्रास कधी स्पशष करीि नाही हे त्यािे औदायष आहे–हे त्यािेपाचवत्र्य आहे. पि 
िेवढ्यावरून िो अशक्ि आहे. र्भीरू आहे असे समजू नको. िो धैयािा मेरू आचि शौयािा सागर आहे.” 
(प.ृ ७९) 
 

लोकचनिषय, लोकािें हक्क, लोकसंग्रह, लोककल्याि आचि लोकािें स्वािंत्र्य अबाचधि 
राहण्यासाठी प्रसंगी सशस्त्र लढाही आवश्यक ठरल्यास िो केला पाचहजे ही दादािंी राजकीय चनष्ठा इथे 
स्पष्ट चदसिे. 
 

आचि धमानंदासारखा जगद् ग रू आपल्या संन्याशािें सैन्य उर्भारून लोकचनिषयाचवरुद्ध उभ्या 
ठाकलेल्या उन्मत्त, अन्यायी आचि ज लमी प्रबळ राजसते्तला आव्हान देिो िेव्हा सामाचजक थरारून 
जािाि. क्षात्रधमािा हा संन्यासी अविार अनपेचक्षि अविीिष होिाि एक नवी आशा आचि उत्कंठा त्याचं्या 
मनाला आकर्ूषन घेिे. सामाचजक वगष नािकाि िल्लीन होिो. 
 

सत्य, न्याय, नीिी, स्वािंत्र्य आचि स खशािंी नादंण्यासाठी चवचशष्ट ित्त्वचनष्ठा बाळगिारे क िािीही 
पवा करीि नाहीि. प्रबळ, पराक्रमी चपत्याशीही दोन हाि करायला िे मागेप ढे पहाि नाहीि. सवषजनचहिािे 
जे असेल िे रोखठोकपिे बोलले पाचहजे. चनर्भषयिा, चनर्भीडिा आचि चनर्भीकिा ही ित्त्वचनष्ठािंी आवश्यक 
आय धे. दादाचं्या िचरत्रािा व िाचरत्र्यािा हाही एक पैलू होिा. ह्या नािकािील िदं्रकलेिे पात्र ह्या पैलंूिाि 
एक जाज्वल्य आचवष्ट्कार आहे. त्या दृष्टीने िदं्रकलेिे चविार अवश्य पहाविे. 
 

“समजिे (राजकारि) िागंले समजिे पि राजकारिाि सच्चेपिािा खूनि पाडला पाचहजे असे 
काही शास्त्र नाही.” (प.ृ ३८) 
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“पि राजद्रोहापेक्षा सत्यद्रोह अचधक र्भयंकर आहे.” (प.ृ ३२) 
 

“देशद्रोही िोर चिि री । जे हरामखोर । खलिे पािकी अघोर ॥ धृ ॥ (प.ृ ३५) 
 

“दीनद बषलाचं्या रक्िाने माजास आलेल्या ह्या कािंार सम्रािाच्या (प्रत्यक्ष चिच्या वचडलाचं्या) 
चवर्ारी सावलीि हा हपड धष्टप ष्ट करण्यापेक्षा कंगाल चर्भकारीि होऊन उचकरड्यावर क त्र्याच्या मौिीने 
िडिडून मरिेही मी मोठ्या आनंदाने पत्करेन.” (प.ृ ६३) 
 

दादा जे जगले िेि आचि िेवढेि त्यानंी लोकानंा साचंगिले. त्याि बेईमानी वा खोिेपिा हकवा 
केवळ कल्पनेिी चहिकंसिाही त्यानंी त्याला स्पशूष चदली नाही. त्याम ळेि दादाचं्या नािकािंील पाते्र 
एकसारखेि, एकचवर्यी, एकचजनसी व एकस री बोलिानंा जािवि असिील. 
 

धमानंदानंी आरंचर्भलेले धमषय द्ध बदं पडले पाचहजे ह्यासाठी उद्दामकेिूने रिलेले डावपेि 
सामाचजकानंा सत्य, सत्याग्रह वगैरे स प्रचिचष्ठि ित्त्वांिे स्पष्ट चववरि करून जािाि. धमानंद अचधपिी 
असले िरी इिर संन्यासीदेखीलआपापले मठ स्थापून होिेि. त्यािेंही लहानमोठे नायक होिेि. उद्दामकेिू 
त्या उदासीन संन्याशाचं्या नायकानंा बोलावनू आििो आचि त्यानंा धमानंदाने आरंचर्भलेले य द्ध, 
त्याचं्याचवरुद्ध य द्ध प कारून हकवा सत्याग्रह करून बदं पाडायला िमाचविो. पि िे यचिनायक ह्या दोन्ही 
गोष्टींना नकार देिाि. िेव्हा उद्दामकेिू त्यानंा कैद करवनू अंधाच्या कालद गाि बंद करण्यािी चशक्षा 
िमाचविो. (काळ्या पाण्याच्या चशके्षिी आठवि व्हावी.) 
 

ह्या प्रसंगाचं्या अन रोधाने दादानंी सत्याग्रह ह्या गाधंीप्रिीि, शाचंिप्रधान, अहहसात्मक ित्त्वािे 
चवश्लेर्ि केलेले आहे. सत्याग्रह हा नेर्भळिािंा, रे्भकडािंा आचि द बळ्यािंा धमष नाही. उद्दामकेिूसारखा 
हहसािारी, अत्यािारी, ज लमी, य द्धचपपासू आचि कू्ररकपिी राजादेखील सत्याग्रहाच्या ित्त्वाला प्रचिचष्ठि 
समजिो. त्या मागाने य दे्ध बंद पडू शकिाि ह्यावर चवश्वास ठेविो पि त्यािवेळी हेही स्पष्टपिे सागंिो की, 
“ि मच्यासारख्या नादान रे्भकडाचं्या हािून सत्याग्रह यशस्वीपिे पार पडेल असे आम्हाला आिा वािि 
नाही. सत्याग्रह हा मदािा मागष आहे–नामदांिा मागष नाही.” (प.ृ ८७) 
 

सत्याग्रहाप्रिािेि, शान्ब्दक िीव्र चनरे्धािा मागष अवलंचबिेही िक्ि सामर्थयषशाली पराक्रमालाि 
शोर्भनू चदसिे. भ्याडपिा, द बळेपिा आचि य द्धर्भय लपचवण्यासाठी उसने अवसान आिून सचवनय िीव्र 
शान्ब्दक चनरे्ध करिे हास्यास्पदि ठरिे. हेही दादानंी ह्या संन्याशांच्या, द य्यम नायकाचं्या विषनाद्वारा 
दाखवनू चदलेले आहे. उद्दामकेिू त्यानंा कपिाने कैद करचविो िेव्हा िे असाि िीव्र सचवनय शान्ब्दक चनरे्ध 
करिाि पि त्यािा उद्दामकेिूवर काहीि पचरिाम होि नाही. उलि िो त्यािंा चनरे्ध सहर्ष स्वीकारिो, 
मंजूर करिो आचि त्यािंी थट्टा उडचविो. चवरोधकाचं्या अन यायािं िूि पाडण्यासाठी नेहमी ित्पर 
असलेला उद्दामकेिू ह्या सत्याग्रहािा उपयोग रे्भदनीिीसाठीि करून घेिो. धमानंदानंा हे संन्यासी उपयोगी 
पडू नयेि, धमानंदािें सैन्यबळ वा नैचिक बळ वाढू नये म्हिून िो हा सत्याग्रहािे नािक अवश्य व्हाव ेम्हिून 
प्रयत्न करिो. पि त्यािाही उपयोग होि नाही. धमानंदािें नैचिक बळ कमी होि नाही. िे हा सत्याग्रह व हे 
सत्याग्रही ह्यािंी कत्तल करून य द्धर्भमूीिा मागष अवलंबायला चसद्ध होिाि. िेव्हा हे संन्याशािें सत्याग्रही 
नायक धमानंदाला शरि जािाि. प्राि वािचवण्यासाठी धडपड करिाि. सवष अन यायानंा त्यासाठी वाि 
ि िेल चिकडे पळून जाण्यािा धमषहसहासनाचधपिी म्हिून आदेश देिाि! 
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सत्याग्रह हा आपल्याला मनोमय पिलेल्या चनर्भळे सत्याच्या रक्षिासाठी आग्रहपूवषक करायिा 
असिो. क िी धाक दाखचवला, बडगा हािला, प्रलोर्भन प ढेकेले आचि त्यापायी आपि सत्याग्रह आरंचर्भला 
िर त्या सत्याग्रहाच्या महान ित्त्वािी प्रचिष्ठा जािे. उद्दामकेिूच्या बडग्याला चर्भऊन काही संन्यासी 
सत्याग्रहािा मागष अवलंचबिाि िेव्हा िे त्या महान् ित्त्वाला काळीमा िासिाि कारि सत्याग्रह हा 
र्भीिीपोिी वा क िाच्या सागंण्यान सार अवलंबायिे िंत्र नाही. स्विःला पिलेल्या, स्विः परीक्षनू 
स्वीकारलेल्या सत्याच्या संरक्षिासाठी हा आग्रह धरायिा असिो. एकाच्या बडग्याला चर्भऊन आरंचर्भलेला 
सत्याग्रह द सऱ्याने बडगा उगारिाि पार कोलमडून पडेल. आचि िसे घडिेि. उद्दामकेिूच्या बडग्याला 
चर्भऊन केलेला सत्याग्रह धमानंदानंी बडगा उर्भारिाि बदं पडिो. सत्याग्रही वाि ि िेल चिकडे पळि 
स ििाि! 
 

उद्दामकेिूसारख्या उन्मि राज्यकत्याला प्रत्यक्ष स्विःच्या म लीकडून अपमान व चवरोध सहन 
करावा लागिो. त्यािी कन्या िदं्रकला लोकािें नेिृत्व करून उद्दामकेिूला जनमिाप ढे वाकायला सागंिे, 
जनमिािा आदर केल्याचशवाय सत्ता चिकिार नाही म्हिून त्याला प नःप न्हा बजाविे. राज्यकत्यांनी 
जनिेच्या नेत्याशंी बोललेि पाचहजे. िे नेिृत्व नावडिे म्हिून िे िाळिा येिार नाही. त्या नेिृत्वाला 
झ गारून जनिेशी बाििीि होऊि शकिार नाही, हे दादानंी प्रचिपादन केलेले ित्त्व त्या काळच्या 
राजकीय पचरन्स्थिीिील काही प्रश्नािें वा समस्यािें उत्तर असू शकेल. चिचिशानंी गाधंीजींशी वा ित्सम 
नेत्याशंी बाििीि केलीि पाचहजे असे त्याकाळी बोलले जाि होिेि. आचि अशी बाििीि करून 
राज्यकत्यांनी जनमिािा आदर राखलाि पाचहजे हेही दादािें प्रचिपादन आहे. िसा आदर न राखला िर 
िो राजधमष नव्हे आचि त्यािे पचरिामही िागंले होिार नाहीि असा इशारा दादा स्पष्ट देिाि. िदं्रकला 
म्हििे, “महाराज लोकमिाला पायदळी ि डवनू आपि आज राजधमािा र्भगं करीि आहाि हे ठीक नाही. 
ही लोकािंी वंिना आहे. हा लोकािंा चवश्वासघाि आहे. िो आपल्याला र्भोवल्यावािून राहिार नाही.” 
 

सत्ताधं जन–विंका । नृपचि नि गचिचि ब ध 
िस्करचि िो चनका । स्वजन चधक्काचरिी कचरिी द लौचकका ॥ धृ. ॥ 
न रिेचि स रिा । नृपधमष चवम खा 
चवचनपाि शिधा । त्या हिचववकेा ॥ १ ॥” 

 
आचि खरोखरि शवेिी ह्या चववकेहीन उद्दामकेिूिा संपूिष चवनाश होिो. जनिेिे नेिृत्व करिारी प्रत्यक्ष 
त्यािी कन्या िन्द्रकला जनिेिे सैन्य घेऊन वचडलाचं्या छाविीला गराडा घालिे व त्याला कैद करू 
इन्च्छिे पि िेवढ्याि कामलिा कपिनाय योजून त्या उद्दामकेिूिे चशरि त्याच्याि खड गाने धडापासून 
वगेळे करिे. एका ज लमी, नराधम, कू्रर व जनमि पायदळी ि डचविाऱ्या कामान्ध सावषर्भौम सम्रािािा असा 
र्भीर्ि अंि होिो. कामलिेला स्वजनाचवरुद्ध केलेल्या स्वकृत्यािंा पिात्ताप होिो. स्वजनािें रक्ि साडंले 
ह्या पापािा पाढा वािून त्याबद्दल कठोर प्रायचित्त त्याि स्वजनाचं्या हािून घ्यायला िी चसद्ध होिे. 
पिात्तापदग्ध मनोवस्थेि सूडाने पेिलेली कामलिा कामलंपि उद्दामकेिूच्या पे्रमाला आपि वश झालोि 
असे कपिनाय करीि त्यािा चशरच्छेद करिे. 
 

धमानंदािे सैन्य चवजयी होिे. आचि िे सगळे संन्यासी प नः शस्त्र िाकून चवरागी बनिाि. आिा 
िदं्रकला उद्दामकेिूिा वारस म्हिून कान्िार साम्राज्यािी रािी झालेली आहे. चिनं कैरवािंं स्वािंत्र्य आचि 
जनमिािा कौल चशरसामान्य केला आहे. 
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ह्या नािकाच्या शवेिल्या प्रवशेािली ही काही विने पहा. दादािें राजकीय ित्त्वज्ञान िी प्रकि 
करीि आहेि. र्भारिाच्या, ित्कालीन पचरन्स्थिीच्या पाश्वषर्भमूीवर ह्या ओजस्वी चविारािें िेज त्याचं्या 
देशर्भक्िीला वगेळीि उंिी प्रदान करीि आहे. 
 

चांद्रकिंा : अरेरे! या लोकोत्तर प रुर्ािा अखेर असा र्भयंकर अंि झाला. का? दीनद बषलाचं्या 
रक्िाकचरिा हपापलेल्या उन्मि प्रबलानंो, या कान्िार सम्रािाच्या उदाहरिाने वळेीि सावध व्हा आचि 
पचििािंा वाली परमात्मा हे ित्त्व लक्षाि ठेवनू त्याने चदलेल्या सामर्थयािा द बषलाचं्या नाशाकडे द रुपयोग 
करू नका. नाहीिर............ 
 

हचरल परमेश हा शौयषमद । मद षनी महा कदषनकाला ॥ धृ. ॥ 
ि डव चन क्षचि या । राज्यवैर्भवा । कचरल ठार क ला ॥ १ ॥ 

 
लोकशाहीिा संपूिष चवकास दशषचवण्यासाठी दादानंी कल्पलिेच्या िोंडी घािलेला हा चविार पहा– 
 

“लोकचनिषयाच्या ित्त्वािा कैरवाि पूिष चवकास व्हावा म्हिून त्यास घालण्याि आलेली 
राजक लोत्पन्नत्वािी मयादा मी आज काढून िाकलेली आहे.” 
 

यािाि अथष असा की याप ढे लोक ज्या क िाला चनवडून देिील िो गादीवर बसेल. िो मग गाधंीजी 
म्हिि िसा अगदी हचरजन आचि अबलही असेल. 
 

िदं्रकला लगेि सवष ग लाम राष्ट्रानंा स्वािंत्र्य बहाल केल्यािी घोर्िा करिे. आचि धमानंद धमािी 
आज्ञा म्हिून िमान काढिाि की– 
 

“सर्भासदहो, आिा आपिा सवांना परमश्रेष्ठ धमषहसहासनािी अशी धमाज्ञा आहे की द बषलािंा संहार 
हा प्रबलािंा धमष नसून त्यािंा उद्धार हा त्यािा धमष आहे, हे सदैव लक्षाि ठेवनू परस्परानंी परस्पराशंी 
बधं त्वाच्या नात्याने, समिेने व ममिेने वागाव े आचि जगािील परस्वापहारी य दे्ध बदं पाडून शािंिा व 
स व्यवस्था प्रस्थाचपि करावी.” 
 

दादानंी, हहद धमािे चवश्वकल्यािकारी ममिाचधचष्ठि समिेिे मानवीमूल्याचंकि ित्त्व प्रर्भावीपिे 
जनिेप ढे माडंलेले आहे. 
 

दादा ‘पोएचिक जस्िीस’िे िहािे आहेि. सवषसामान्याचं्या सापेक्ष र्भावना िे नािकािून व्यक्ि 
करिाि. द ष्टाला शासन, अन्यायािे पचरमाजषन, िागंल्यािे र्भले होिे, आदशांना चवजय लार्भिे, इत्यादी 
गोष्टी व्यवहाराि कदाचिि द लषर्भ पि दादा वाङ्मयाि ह्या आवजूषन वर्थििाना चदसिाि. िे आशावादी 
आहेि. जनिेला राष्ट्रर्भक्िीने िेिचविाना त्यानंा चनराश अवस्थेि लोििे आचि मानचसक वैिल्य जािवू 
देिे कसे लार्भदायक ठरिार? म्हिूनि द जषनािंा नाश आचि स जनािंा चवजय दादानंी वर्थिला. ित्कालीन 
राजकारि, त्यािील जहाल, मवाळ, आदी पक्ष, चिचिश सते्तशी लोकमिाच्या आदराबद्दल आचि त्याचं्या 
स्वयंचनिषयाच्या हक्काबद्दल िाललेला लढा व त्यासाठी गाधंींनी वापरलेली सत्याग्रह, अहहसा, आदी 
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वैिाचरक पि कृचिप्रधान शसे्त्र िसेि काहींच्या मिे आवश्यक असलेला जनिेिा सशस्त्र उठाव इत्यादी 
कालोचिि बाबींिे नायमय चदग्दशषन दादानंी सवाथाने रचसकापं ढे माडंले आहे. 
 

वैिाचरक मंथन करून सैद्धान्न्िक चनिषय प्रस्थाचपि केल्यावर त्या उपय क्ि राजकीय 
ित्त्वप्रिालींिा देशाच्या स्वािंत्र्यासाठी प रेपूर उपयोग व्हावा म्हिून प्रसार व प्रिार करण्यासाठी सवषस्िरीय 
सामाचजकापयंि एकसमयावच्छेदे पोहोिण्यािे नािकासारखे द सरे अन्य प्रर्भावी माध्यम असू शकि नाही हे 
ओळखूनि दादानंी नायलेखनािी चवनंिी मोठ्या आनंदाने स्वीकारलेली आहे. 
 

राजकारि आचि धमषकारि एकत्र नादंचविाऱ्या चशवशाहीिा आदशषही दादा चवसरलेले नाहीि. 
धमष आचि स्वदेश ह्यािें चहिसंबधं परस्परािं अिूििेने ग ंिलेले आहेि. जनिेच्या म क्िीसाठी मग िी 
आध्यान्त्मकि नव्हे िर सामाचजक, आर्थथक वा राजकीय असो िी चमळचवण्यासाठी धमष प ढेि सरसावला 
पाचहजे. धमषवीरानंी ही सवष स्वािंत्र्यय दे्ध, हे सवष म क्िीिे लढे लढचवलेि पाचहजेि. सनािन हहद धमष ह्याही 
बाबिीि माघारी राहिार नाही हे दादानंी समथषपिे या नािकाि दाखवनू चदले आहे. लोकशाहीिी ित्त्वे, 
ममिाचधचष्ठि समिेिे सूत्र आचि द बषलाचं्या, सज्जनाचं्या रक्षिािे िीद, हहद धमाने अंचगकारलेले आहे; व 
खरा धमष हाि होय हे दादािें िपखल प्रचिपादन आहे. त्यासाठीि ‘धमषहसहासन’ चनमाि झाले आहे. 
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७. शीिंसांन्यास 
 

‘शीलसंन्यास’ हे दादािें रंगर्भमूीवर न आलेले नािक. “मॉचरस मेिरहलक”च्या ‘मोनाव्हॅना’िी 
मध्यविी कल्पना दादानंी स्वीकारलेली आहे असं म्हििाि. पि िसे वािि नाही. ‘मोनाव्हॅना’ नािकाच्या 
कथानकािा केवळ सागंाडा दादानंी वापरलेला आहे. एक रािी आपल्या लाखो प्रजाजनानंा पारिंत्र्य, 
हाल, कष्ट, अपमान, उपासमार, मृत्यू, ह्यापासून वािचवण्यासाठी आपल्या शीलािा बळी द्यायला ियार 
होिे. पिीवर असीम पे्रम असूनही ह्या पाचिव्रत्यावर िी स्वहस्िे चनखारा ठेवायला चसद्ध होिे. हा एक त्या 
कथानकािील धागा दादानंी पकडला आहे. बाकी ह्यािे मागिे प ढिे धागेदोरे, ह्यामागिे ित्त्वज्ञान ह्या 
त्यागाच्या इष्टाचनष्टिेिी मीमासंा आचि कायषकारि परंपरेिी िार्थकक ज ळविी त्यानंी स्विःच्या 
जीवनचनष्ठेिून केलेली आहे. 
 

‘मॉचरस मेिरहलक’ हा ित्त्वज्ञ होिा, एका स्त्रीने–एका रािीने–आपले शील बळी देऊन 
अनेकाचं्या, प्रजाजनाचं्या स खासाठी केलला त्याग ही घिना पाश्वषर्भमूीला िाकून मेिरहलकने मानवी मनािे 
पाप दे्र हळ वारपिे उलगडलेले आहेि. मािसाच्या मयादा ओळखलेल्या आहेि. त्यािे प्रर्भावी चित्रिही 
केलेले आहे. जीवन महत्त्वािे आहे. जगिे, स खाने जगिे मािसाला हवे आहे. त्यासाठी असत्यािे कोर् 
स्विःर्भोविी चविून त्याि मशग ल होण्यािे त्याला अचधक पसंि आहे. 
 

हे नािक दादानंी बलवंि नािकमंडळीसाठी चलहायला घेिले. पि िे अधषविि राचहले. प ढे समथष 
नािक मंडळीने िर त्याच्या िालमीही स रू केल्या होत्या. पि प्रयोग मात्र झाला नाही. त्यावळेी नािकािी 
संचहिा चकिी पानी होिी आचि कशी होिी हे कळिे आज अशक्य आहे. कारि आजिी शीलसंन्यासिी 
सत्तर पानािंी प्रकाचशि संचहिा उपलब्ध अशा छापील स मारे िीनश े पषृ्ठे होिील इिक्या उपलब्ध 
हस्िचलचखि पषृ्ठािून साकारलेली आहे, असे त्यािंी कन्या क . मालिी जोशी चहने प्रस्िावनेि चलचहलेले 
आहे. हा प्रिंड संके्षप वामनराव दादािें नीजी सचिव आचि र्भािे कै. नाना अभ्यंकर यानंी केलेला आहे. 
दादाचं्या नायलेखनाशी आचि चविारप्रिालींशी िे अत्यंि चजव्हाळ्याने समरस झालेलेहोिे. नव्हे दादा 
नािक चलहीिि नसि. िक्ि बोलि असि. चलचहण्यािे काम करीि िे हे कै. अभ्यंकरि, असे 
अभ्यंकरानंीि त्याचं्या आत्मिचरत्राि चलहून ठेवलेले आहे. त्याम ळे प्रस्ि ििे ‘शीलसंन्यास’ दादानंा अन्याय 
करिारे िर कधीि असिार नाही. 
 

मानवी जीवनािे व मनािे हे सत्यशोधन हा मेिरहलकिा उदे्दश. पि दादानंी ह्याि राजकीय 
ित्त्वज्ञान शोधले आहे, मानवी मनाच्या खोल िळाशी जाण्यािे दादानंी अव्हेचरले आहे. मेिरहलकच्या 
ित्त्वज्ञानािा संघर्ष मानचसक आहे, दादािंा राजकीय आहे. मेिरहलक दोन मनािंा चविार करिो. दादा 
दोन मिािंा चविार करिाि. स्विःसाठी जगिे आचि देशासाठी जगिे, ह्या दोन जगण्यािील पाचवत्र्य, 
नीिी, आदी संबद्ध मिािंा उडिारा गोंधळ, संघर्ष दादानंी रंगचवला आहे. 
 

मेिरहलकच्या ‘मोनाव्हॅना’िे स्वैर रूपािंर श्री. चव. वा चशरवाडकरानंी केलेले आहे. ‘वैजयंिी’ ह्या 
नावाने साकारलेल्या ह्या नािकािा पचहला प्रयोग म ंबई मराठी साचहत्य संघाच्या नायोत्सवाि चद. ७ मे 
१९५॰ रोजी झाला. दादािें ‘शीलसंन्यास’ नािक मात्र ह्याआधी चलचहलेले असले िरी िे प्रकाचशि झाले िे 
१७–७–१९५७ मध्ये. 
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‘वैजयंिी’च्या पचहल्या अंकािे सार असे–रूपनगरिे एक छोिे राज्य. त्यािा ‘जयपाल’ हा राजा. 
त्या रूपनगरला शत्रूनं दीघषकालीन वढेा घािलेला म्हिून प्रजा संत्रस्ि, सरकारी र्भाडंारािील धान्यािा 
शवेिला किही संपलेला. दारूगोळाही खलास. बाहेरून क मक बंद. सवषत्र चनराशा, राजधानीि बेबदंशाही 
माजण्यािी लक्षिे. र्भकू, उपासमार, दैन्य, चनराशा आचि वैिल्य यािें थैमान! अशावळेी प्रजेिे चहि ध्यानाि 
घेऊन राजाने काय करावे? ‘जयपाल’ िहािी बोलिी करायला आपले प्रचिचनधी पाठचविो. िे परि येि 
नाहीि. मग पाठचविो िो आपल्या प्रत्यक्ष वयोवृद्ध काकाला, ‘चवश्वपाला’ला ही बोलिी व्हायिी आहेि 
शत्रपूक्षाच्या प्रधान सेनापिीशी, ‘रत्नाकरा’शी. िो रानिी, कू्रर, अचशचक्षि, असंस्कृि चशपाईगडी आहे, अशी 
समजूि जयपालािी. पि त्यािा काका प्रत्यक्ष रे्भिून आल्यावर सागंिो की िो रत्नाकर िसा नाही. र्भला 
आहे, सज्जन व चवद्वान आहे, व्यासंगी आहे. त्याच्याशी िह झालेला आहे. िहाच्या अिी... 
 

पि ह्या सागंण्याआधी त्या अिीिील एका चवचित्र अिीिे पचरिाम लक्षाि घेऊन व्यक्िचवलेले आहे, 
एक ित्त्वज्ञान. व्यक्िी मोठी की सम दाय मोठा? त्यागािे मोल िारि मोठे. व्यक्िीने सम दायासाठी त्याग 
करायलाि पाचहजे. सम दय साधिो िो सम दाय. सवांिाि उदय, सम्यक उदय, त्यािे साधन कधीकधी 
असिे एका व्यक्िीिा त्याग, सवषस्वािे बचलदान, मानवजािीच्या कल्यािासाठीहा व्यक्िीिा त्याग 
व्हायलाि हवा. व्यक्िीवरील पे्रम मोठं की मानवजािीिा समावशे करिारे सम दाय–पे्रम मोठे? हे 
मानवजािीला कविाळिारे सम दायपे्रम मोठे, अचधक पचवत्र. पिीवरील पत्नीच्या पे्रमाच्या पाचवत्र्यापेक्षाही 
ह्यािे मोल अचधक. सद् ग ि, द ग षि व नीिी अनीिी–ह्यािंी व्यन्क्िसापेक्षपिे व्याख्या करिे कधी उचिि 
ठरि नाही. मानवजािीच्या कल्यािािा चविार ह्या व्यन्क्िसापेक्ष चविारापेक्षा अचधक मोलािा, ह्या 
समचष्टसापेक्ष चविारान सार, व्यन्क्िसापेक्ष पाचवत्र्यािी आचि नीिीिी व्याख्या कदाचिि बाजूला ठेवावी 
लागेल. पि िे करिे आवश्यक. 
 

हे सगळे िान्त्वक चविारमंथन, जयपाल आचि चवश्वपाल ह्याचं्याि होिे. हे ित्त्वज्ञान जगाला 
सागंिे स लर्भ असिे. पि त्यािा संबंध व्यन्क्िगि, खाजगी जीवनाशी आला िर? त्या ित्त्वज्ञानािे पालन 
करिानंा, व्यन्क्िगि खाजगी जीवनावर घाला पडि असेल िर? रूपनगरच्या लाखो प्रजाजनािें प्राि 
आचि स्वािंत्र्य अबाचधि राखण्यासाठी, स्विःच्याि पत्नीच्या शीलािी आह िी द्यावी लागिार असेल िर? 
अशी पाळी जयपालावर येिे आचि मग िो ह्या ित्त्वज्ञानाला ठोकरिो. “वक्ि ं स करंचमदं द ष्ट्करमध्यवचसि म 
।” बोलिं सोप ंपि करिं कठीि असिं. मग इथे संघर्ष चनमाि होिो. लाखोंिे चहि ठोकरून स्विःिेि 
िेवढे स ख व मानचसक समाधान राखण्यािा चनिषय घेिला जािो. 
 

रूपनगरिा वेढा उठेल असे रत्नाकर आश्वासन देिो. अन्नािा व शस्त्रािंा प रवठा रूपनगरला 
होईल आचि प्रजेिी उपासमार आचि लाखोंिे मृत्य  िळिील व स्वािंत्र्य अबाचधि राहील ह्यािी रत्नाकर 
हमी देिो पि त्यासाठी अि घालिो, की जयपालिी लावण्यविी िरुि पत्नी, ‘वैजयंिी’ आजि एका 
रात्रीसाठी रत्नाकराच्या िंबिू एका वस्त्राचनशी व एकिी आली पाचहजे. जयपाल ही अि ठोकरिो. सवष 
प्रजेिा सवषस्वी नाश त्याला मान्य असिो पि स्विःच्या सवषस्वावर चनखारा ठेविारी–अि त्याला अमान्य 
नसिे. सम दायासाठी व्यक्िीने त्याग केलाि पाचहजे हे मान्य करिारा जयपाल िो त्याग स्विःि व 
स्विःच्या पत्नीनेि करण्यािी पाळी येिाि िे ित्त्वज्ञान झ गारून देिो–वैजयंिी रत्नाकराच्या िंबिू आज 
रात्री जािार नाही म्हिून चनिषय घेिो. ही अि मान्य असिाऱ्या काकानंा चशव्या मोजिो. 
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पि वैजयंिी ह्या अिीला ियार होिे. लाखो प्रजाजनािें प्राि व रूपनगरिे स्वािंत्र्य 
वािचवण्यासाठी िी आपल्या शीलािा बळी द्यायला पिीच्या व आपल्याही इच्छेचवरुद्ध चसद्ध होिे. िी त्या 
रात्री रत्नाकराकडे जायिा आपला चनधार स्पष्ट करिे. 
 

र्भवर्भिूीच्या उत्तररामिचरिािा नायक प्रजेच्या अन रंजनासाठी “जानकीमचप म ञ्विो नान्स्ि मे 
व्यथा?” जानकीिाही स्विःच्या प्रािचप्रय पत्नीिाही त्याग करायला ियार आहे, त्यावळेी मला काहीही 
व्यथा होिार नाहीि, असे स्पष्ट सागंिो. जयपालावर केवळ प्रजानरंजनासाठी नव्हे िर प्रत्यक्ष त्याचं्या 
प्रािाचं्या रक्षिासाठी प्रािचप्रय पत्नीच्या शीलािा बळी द्यायिी पाळी आलेली आहे. िो िे अमान्य करिो. 
 

वैजयन्िी मात्र, हजारो लोकािं ंजीवन मोलाि ंमानिे. स्विःच्या शीलापेक्षा आचि िी केवळ किषव्य 
म्हिून त्या रात्री रत्नाकराच्या िंबिू जायला चनघिे. 
 

जयपाल वडेाचपसाि बनिो. वैजयंिीला िाकून बोलिो. चििी वािेल िशी चनर्भषत्सषना करिो. चििे 
पे्रम नािकी म्हिून लाथाडिो. अचधकाऱ्यानंा चिला कैद करायला सांगिो–पि अचधकारी िसे करीि 
नाहीि. वैजयंिीच्या चनिषयालाि त्यािंीही मान्यिा असिे. सगळेि जयपालाच्या स्वाथाचवरुद्ध, सम दायािे 
चहि राखण्यासाठी त्याच्या चवरुद्ध जािाि, शवेिी िो अधषवि िरवार उपसून वैजयंिीकडे जािो. ह्या 
अपमानािून स िण्यािा एक वगेळा मागष वैजयंिीला स िचविो– “वैजयंिी ह्या िरवारीच्या एका 
आघािाने...” पि वैजयंिीिी िशीही इच्छा नाही. िी िो मागष नाकारिे आचि रत्नाकराच्या िंबूकडे चनघिे. 
 

ह्या काहीशा राजकीय कथानकािा चनव्वळ आधार घेऊन प्रकर्ानं येिंय् िे मानवी जीवनािं 
ित्त्वज्ञानि. मानवी मनाि खोल दडलेले चवचित्र संघर्ष आचि स्वाथािे, वासनािें चिखल आचि सामान्य 
मानवी मनािी क्ष द्र अगचिकिा. मग प ढ येिं िे त्यावर चवजय चमळव ूपहािारं एक असिल पि वास्िव 
ित्त्वज्ञान. असे एक जीवनमूल्य की जे रोजच्या व्यवहाराि महत्वपूिष वाििाऱ्या व्यन्क्िचनष्ठ जीवनमूल्यानंा 
दूर सारेल. “एका व्यक्िीवरील पे्रम पचवत्र असिं याि शकंा नसिे पि ज्या पे्रमाच्या बाह पाशाि साऱ्या 
मानवजािीिा समावशे होिो, िे त्याहूनही पचवत्र िार अचधक पचवत्र आहे.” व्यावहाचरक सद् ग ि, द ग षि, 
नीिी अनीिी–ही देखील ह्या व्यापक पे्रमाप ढे केव्हा केव्हा मागे पडिील. 
 

रूपनगरिा बिाव व्हायिा असेल िर राजकीय वािाघािीि, रत्नाकराने िाकलेल्या अिीि 
वैजयंिीच्या शरीरस खािी मागिी आहे. राजकीय पािळीवरून एव्हाि हे नािक व्यन्क्िपािळीवर येिं, 
आचि मग मािसािी अपूिषिा बदवनू जािं. वयोवृद्ध चवश्वपाल, रत्नाकराच्या स चवद्यिेने, स जनिेने, 
सद् ग िाने आचि चवद्वते्तने र्भारावलेला आहे. त्यािे औदायषही त्याला प्रर्भाचवि करिे पि िो त्याने घािलेल्या 
वरील वैर्चयक अिीबद्दल बोलिाना म्हििो, “पि पृर्थवीिलावर असा कोििा ज्ञानी अथवा सद् ग िी मन ष्ट्य 
आहे की ज्याच्या अंिःकरिाच्या कोपऱ्यामध्ये एखादी राक्षसी कल्पना घर करून बसलेली नाही? चववके 
आचि वासना, न्यायब द्धी आचि द राग्रह, उदारिा आचि स्वाथष याचं्यािील चिरंिन संग्राम मािसाच्या 
अंिःकरिाि िालू असिो. औदायाच्या चवशाल छायेमध्येि हीनिा दडून बसलेली असिे. मानवाच्या 
अपूिषिेिी सनािन कहािी आहे ही! कोि यािून म क्ि आहे?” 
 

हाि चवश्वपाल प ढं म्हििो, “व्यन्क्िगि स खद ःखाच्या आचि अहंिेच्या सरहद्दी िू ओलाडंल्यास 
िर िे द ःख द ःखही राहिार नाही.” 



 

अनुक्रमणिका 

ह्या नािकाि जयपाल राजा असला िरी त्याि ंकिषव्य राजकीय लढायािून आखलेलं नाही मन ष्ट्य 
आचि समाज ह्याचं्या संबधंावरील ित्त्वज्ञान माडंिानंा हे किषव्य सामाचजक बनिं, म्हिूनि वैजयंिीला 
आपल्या प्रािचप्रय पत्नीला शत्रचू्या िंबिू एका रात्रीसाठी पाठचवण्याच्या कल्पनेनंस द्धा अिीव अपमाचनि 
होिाऱ्या, आचि स्वाथावर व व्यन्क्िगि स खावर होिारा हा र्भयानक आघाि सहन न करू शकिाऱ्या 
जयपालाला एका अगचिक मािसाला ह्यािा काका चवश्वपाल जो उपदेश करिो िो मानवी जीवनािा एक 
सामाचजक दृचष्टकोन माडूंन जािो. 
 

चवश्वपाल म्हििो, “जयपाल, हा आघाि र्भयानक आहे, असह्य आहे हे मी ओळखिो. पि आपि 
शािं चित्तानं चविार केला पाचहजे. सामाचजक किषव्य आचि वैर्चयक द ःख याचं्यािील अंिर ओळखलं 
पाचहजे.” प ढे िो सागंिो, “जीवन हे सवषश्रेष्ठ आहे. नीिी, अनीिी, मान–अपमान या कल्पना आहेि, पि 
जीवन हे सत्य आहे! कल्पनासाठी सत्याि ं बचलदान करायिं? आचि इथं िर एका जीवनािा नव्हे िर 
सहस्त्रावधी जीवनािंा प्रश्न आहे.” 
 

दादाचं्या शीलसंन्यास नािकाच्या पचहल्या अंकािा ठोकळमानाने कथार्भाग थोडािार असाि आहे. 
पि िपशील पहािाना जािविे की नािक राजकीय ित्त्वज्ञानािे चवविेन करीि आहे. व्यन्क्िगि मानवी 
पािळीवर उिरू पाहिारे नािक दादानंी प न्हा राजकीय स्िरावर नेले आहे. मेिरहलकच्या हे अगदी उलि 
जािविे. मेिरहलकिा राजा, मानवी आहे. त्यािी किषव्ये राजकीय नसून सामाचजक आहेि. िो व्यन्क्िगि 
मानवी ित्त्वज्ञानाशी नािे सागंिो िर दादािंा राजा त्याला प न्हा राजकीय बनविाि. िो राजा ‘िन्द्रकान्ि’ 
म्हििो– 
 

“या चनकराच्या प्रसंगी माझं स्विंत्र अन्स्ित्वि मला राचहलेलं नाही. माझं राष्ट्र हाि मी आचि 
माझ्या राष्ट्रािं स खद ःख हेि माझं स खद ःख.” (प.ृ ७) 
 

राष्ट्रासाठी व्यक्िीने अंिःकरिाि उसळिाऱ्या स्वार्भाचवक चवकारानंा वाव न देिा त्यानंा दाबनू 
िाकून त्यावर चवजय चमळचविे हेि चदव्य सामर्थयष होय, असे िो मानिो. आचि याम ळेि ‘मािसािी अपूिषिा’ 
सागंिारे मेिरहलकिेित्त्वज्ञान दूर राहािे. मेिरहलकच्या संपूिष नािकाि क ठेही नसलेला राष्ट्रवाद 
दादाचं्या ह्या नािकाि ठायीठायी आढळिो. मेिरहलकिा राजा, रािी, सेनापिी– सगळी आधी मािसे 
आहेि. मानवी अगचिकिेने, अपूिषिेने साकारलेली असून जीवन श्रेष्ठ मानून त्याच्या रक्षिासाठी त्याला 
जेवढे स खी करिा येईल िेवढे करण्यासाठी सिि धडपडिे त्यािें ध्येय आहे. सामाचजक किषव्य पार 
पाडिानाही िे व्यन्क्िगि उंिीच्या वर अगचिकिेने जाऊ शकि नाहीि. उलि दादािंी पाते्र देशर्भक्िीने 
र्भारलेली आहेि. र्भव्य, चदव्य, ध्येयवादाने िे वडेे झालेले आहेि. समाजासाठीि नव्हे िर राष्ट्रासाठी 
सवषस्वािा त्याग सहजगत्या करायला िे सदैव ित्पर आहेि. 
 

मेिरहलकिी ‘मोनाव्हॅना’ हकवा ‘वैजयंिी’ लावण्यविी य विी म्हिून चिच्यावर राजा मोचहि होिो. 
िी दचरद्री, चिच्याबद्दल हनदास्पद अिवा पसरलेल्या िरी िो चिला आपली रािी करिो. िी उपकृि होिे. 
एक सवषसामान्य स्त्री म्हिून िी जगिे. राजािी रािी व्हायि ंर्भाग्य लार्भलं म्हिून स्विःला कृिाथष मानिे. 
पचहलं पे्रम िी व्यावहाचरकिेने चवसरिे. इिर क ठल्याही स्त्रीप्रमािे आपल्याला अपेचक्षि िेवढे स ख िो देिो 
एवढ्यानेही िी संि ष्ट असिे. आपल्या पिीवर पे्रम करिे. त्याच्याकडून उलि अन र्भव येि नाही िोवर 
त्याच्याशी प्रामाचिकपिे पत्नी म्हिून जगि असिे. 
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दादािंी ‘रत्नप्रर्भा’ अशीि लावण्यविी य विी. राजा िंद्रकािंही चिच्यावर म्हिूनि आसक्ि. पि 
िी पचहल्या पे्रमाला एकचनष्ठ राहून राजाच्या मागिीला प्रथम नकार देिे. पि प ढे केवळ राष्ट्रपे्रमापायी, िी 
पचहले पे्रम बाजूला सारून ह्या राजाशी चववाह करिे. इथे राजा उपकृि आहे. िीि सागंिे, “महाराज, 
माझ्यावरील पे्रमाच्या चनराशनेे झ रिीस लागून आपि मृत्य शय्येवर अंिकाळच्या वदेनानंी चवव्हळि पडला 
असिाना, आपि माझ्या आपत्काळी माझ्यावर केलेल्या अगचिि उपकारािंी िेड करण्यासाठी आचि 
आपल्या अकाली चनधनाने या कािंनाच्या अनाथ राष्ट्रािी होिारी र्भयंकर हानी िाळण्यासाठी अनेक 
वर्ापूवी ‘सूयषकािंा’ंना चदलेलं पािीदानाि ं विन मोडून प्राप्ि किषव्य म्हिून आपल्या गळ्याि माळ 
घालायला ियार झाले.” (प.ृ ७) इथे पे्रमापेक्षा राष्ट्र श्रेष्ठ आहे. पे्रमाच्या आिार्भाका राष्ट्रावरील आपत्तीप ढे 
झिू आहेि. 
 

राजा आपल्या लाडक्या रािीला शत्रचू्या गोिाि एका रात्रीसाठी पाठवायला ियार होि नाही ह्या 
संदर्भाि मेिरहलक सवषमान्य मानवी मनािी घडिि जबाबदार धरिो. अनेकाचं्या स खासाठी एकाच्या 
स खािा बळी द्यायिा हे ित्त्वज्ञान सागंायला सोपे िरी आिरायला कठीि. इथे मेिरहलक थाबंिो. याि 
िोराष्ट्रवाद क ठेही आिि नाही. हकवा हा मनािा संघर्ष राष्ट्रीय पािळीवर नेि नाही. दादा मात्र असे 
करिाि. प ढील संवाद पहा– 
 

कृष्ट्िकाांत (राजािे वडील) : राष्ट्रचहिधमाच्या पालनासाठी द सऱ्याच्या बायकोच्या पाचवत्र्यावर 
पािी सोडायला ियार होिारा मन ष्ट्य स्विःच्या बायकोवर प्रसंग येिाि राष्ट्रचहिाला लाथाडायला ियार 
होईल अशी माझी कल्पना नव्हिी. 
 

चन्द्रकाांता : (राजा) माझी बायको म्हिजे काही एखाद्या ल ं ग्यास ंग्यािी कवडीमोल इज्जिीिी स्त्री 
नाही. 
 

कृष्ट्िकाांता : ि झ्या बायकोिी इज्जि चजिकी ि ला प्यारी आहे चििकीि गरीबाचं्या बायकोिी इज्जि 
गरीबानंाही प्यारीि आहे. (पृ. २॰–२१) 
 

एकाने अनेकाचं्या र्भल्यासाठी त्याग करायिा की नाही? आपल्या शीलािा त्याग करायिा िो 
राष्ट्रासाठी. मग राष्ट्रचहिधमष आचि पाचिव्रत्यधमष याि श्रेष्ठ कोि? या मिािंी होिे ििा. आचि मग त्याि 
येिो र्भारिीय वदेान्िस द्धा. िन्द्रकािं (राजा) पाचिव्रत्य श्रेष्ठ मानिो. िो म्हििो, “दीड लाख लोकाचं्या 
क्षिर्भगं र जीचविापेक्षा एका पचिव्रिेच्या पाचवत्र्यािी हकमि मला अनंि पिीने जास्ि वाििे. मािसं नष्ट 
झाली िर प न्हा जन्मिील पि पाचवत्र्य एकदा नष्ट झालं की प न्हा परि येिार नाही.” िर रत्नप्रर्भा (रािी) 
स्विःि आिरिानं सागंिे की, “पाचिव्रत्यापेक्षा राष्ट्रचहिधमषि मोठा,” शत्रचू्या िंबकूडे एका रात्रीच्या 
वास्िव्यासाठी जािाना िी म्हििे. 
 

रत्नप्रभा : पिी आचि स्वदेश याचं्या परस्परचविारािंं माझ्या मनाि एवढं ि िान वादळ उसळलं 
आहे की त्याच्या धक्यानं माझं हृदय ि िून जाईल की काय अशी मला र्भीिी वािि आहे. पि या 
मािृर्भमूीच्या सेवसेाठी, या कािंन क ळाच्या रक्षिासाठी, उपासमारीनं मृत्यचू्या पंथाला लागलेल्या माझ्या 
दीड लाख बंध र्भचगनींसाठी माझे पाय कृिािंाच्या छाविीकडे ओढ घेि आहेि. महाराज, स ंदर चदसिाऱ्या 
या मािीच्या नश्वर गोळ्यावर चखळून बसलेली आपली दृष्टी क्षिमात्र त्याच्या आि खेळिाऱ्या शाश्वि 



 

अनुक्रमणिका 

िैिऱ्यावर लावा म्हिजे शत्रूच्या शृगंारमंिकावर चवलासाि लोळिारी ही काया प्रािरचहि पे्रमशून्य पे्रि आहे 
असंि आपल्याला आढळून येईल. (प.ृ २७) 
 

मेिरहलकच्या मानवी मोनाहॅनाला दादािंी रत्नप्रर्भा मागं िाकिे. िी चदव्य र्भव्य जािविे. िी 
राष्ट्ररूप झालेली जािविे. शत्रचू्या िंबिू रात्री जायला िी चनघिे िेव्हा म्हििे– 
 

रत्नप्रभा :“महाराज, स्वदेशाकचरिा देशर्भक्ि िासावर लिकिाि ना? स्वदेशाकचरिा देशर्भक्ि 
आपल्या सवषस्वािा होम करिाि ना? मग स्वदेशाकचरिा नरकाि उडी घ्यायला किरण्यािं मला काय 
कारि? स्वदेशाला नरकाि लोिून आपि स्वगाि प्रवशे करण्यापेक्षा स्वदेशाला स्वगाि ंदार ख लं व्हावं 
म्हिून पचिचवरोधाच्या यािना सहन करूनही स्विः नरकािी वाि धरि ंमला अचधक श्रेयस्कर वाििं.” (प.ृ 
२८) 
 

दादा आयषसंस्कृिीिे कट्टर अचर्भमानी. पि त्यािंी देशर्भक्िी त्याहूनही प्रखर. म्हिूनि त्यािंी 
रत्नप्रर्भा एकीकडे म्हििे, “पिी हेि स्त्रीिे दैवि. िी पिीिी मत्ता, चिच्यावर त्यािीि सत्ता.” (प.ृ २४) पि 
कृिीने आिरिे िे देशर्भक्िी पे्रचरि राष्ट्रचहिाथष पाचिव्रत्यचवरोधी कृत्य. आचि दादािें प्रॉम्पहिग लार्भलेला 
कृष्ट्िकािं म्हििो, “नवरेपिाच्या अचधकाराि रत्नप्ररे्भि ंचविारस्वािंत्र्य चहरावनू घेऊ नकोस!” (प.ृ २१) 
 

दादानंा नािके पहाण्यािे लहानपिापासूनि वडे. नािक कंपन्याचं्या चबऱ्हाडी रहाण्यािे आलेले 
योग. नािकािें प्रयोग डोळसपिे जवळून पहाण्यािी लार्भलेली संधी. लचलिकलादशष, गंधवष, बलविं, 
चकलोस्कर, नायकलाप्रसारक ह्यासारख्या त्या काळच्या नावाजलेल्या नािककंपन्यािील कलाविं, नि, 
गायक, चदग्दशषक इत्यादींिा लार्भलेला सिि सहवास, ह्याम ळे नािकाि काय असावे, आचि िे कसे 
दाखवावे ह्यािा दादानंा िागंला अभ्यास घडला. नािक हे प्रथम दृश्य आहे. त्यािे अचर्भनय हे प्रम ख माध्यम 
आहे. ह्यािीही त्यानंा जाि आली. ह्या अशाि अनेक गोष्टींना काचलदास प्रयोगचवज्ञान म्हििो. दादानंा िे 
िागंले अवगि होिे. 
 

‘शीलसंन्यास’च्या पचहल्या अंकाि म्हिूनि दादानंी जनिेिी अन्नान्नदशा आचि मरिासन्न न्स्थिी 
प्रत्यक्ष रंगर्भमूीवर दाखचवली. अर्भषकं काखेि घेऊन मािा आल्या. स्िनाि दूध नाही त्याचं्या, कारि गेले 
चकत्येक चदवस उपवास घडलेला त्यानंा. त्यांिी िी केचवलवािी अवस्था आचि करुि हककाळी पे्रक्षकािंी 
हृदयं करविीसारखी कापून काढिे. ‘मेिरहलक’नी आचि ‘चशरवाडकरा’ंनी प्रजाजनािंी ही दशा केवळ 
इिर पात्राचं्या संवादािून साचंगिली आहे. आचि नािक, दृश्य न करिा केवळ कथाकादंबऱ्याप्रमािे श्राव्य 
केले आहे. रंगर्भमूीवरील मािाचं्या अचर्भनयािून कारुण्य पचरिामकारक रीिीने जािविे, िसे इिर 
पात्राचं्या केवळ शान्ब्दक कसरिींनी घडि नाही. 
 

शत्रचू्या वैर्चयक वासनापूिीसाठी आपल्या देशासाठी, शीलािा, पाचवत्र्यािा बळी देण्याच्या 
िोकाला जाण्यािी मानचसक चसद्धिा ज्या यािनामय अवस्थािून होिे त्यांिे प्रत्यक्ष दशषन दादा रत्नप्रर्भा 
आचि कृष्ट्िकािं याचं्या रंगर्भमूीवरीलप्रर्भावी प्रवशेाने घडचविाि. ही एवढी महत्त्वािी आचि कें द्रर्भिू घिना 
पाश्वषर्भमूीला िाकून ‘मेिरहलक’ हकवा ‘चशरवाडकर’ ह्यानंी हव े िे प्रयोगचवज्ञान अर्भावानेि व्यक्ि केले 
आहे. म्हिूनि ‘शीलसंन्यास’च्या पचहल्या अंकािे प्रायोचगक मूल्य िार मोठे जािविे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

मेिरहलक आचि चशरवाडकर ह्याचं्या नायकृिींिा द सरा अंक (रत्नाकराच्या, त्या शत्रूच्या 
छाविीि, िंबूि, नािकाच्या नाचयकेनं रािीनं–मोनाव्हॅनानं हकवा वैजयंिीनं–एक रात्र घालवायिी असिे; 
आपलं शरीर, शील भ्ष्टवनू) त्याच्या छाविीिील घडामोडीवर कें चद्रि होिो. हा रत्नाकर, चवशालपूरच्या 
रत्नाकरािा एक र्भाडोत्री सेनापिी आहे. त्याला स्विःिा असा देश नाही त्याम ळे ह्या कथानकाि क ठं 
देशर्भक्िी वा देशासाठी सवषस्वािा त्याग वगैरे ित्त्वानंा थारा नाही. िो शूर आहे. त्याच्या पराक्रमाच्या 
र्भरवशावरि चवशालपूर आपल्या राज्याच्या सीमा वाढवीि आहे. ह्यािाि एक र्भाग म्हिून रूपनगरिं राज्य 
बळकाचवण्यासाठी त्याला वढेा घािलेला आहे. पि ह्या रािीच्या अि लनीय त्यागानं हा वढेा संपिार आहे. 
उलि समृद्धत्व समथष बनून चवशालपूरला हाि िोळीि बसाव ंलागिार आहे. कारि हाि सेनापिी त्या 
रािीच्या त्यागाच्या बदल्याि रूपनगरला अन्नािी रसद आचि म बलक शस्त्रासे्त्र व दारूगोळा प रविार आहे. 
 

चवशालपूरच्या राजसचिवाला या सेनापिीच्या चनष्ठेबद्दल शकंा येऊ लागलेली आहे. हा सेनापिी 
दगलबाज ठरेल िेव्हा यािा कािा काढला पाचहजे ह्यािी योजना त्यानं केलेली आहे. रत्नाकराला ह्या 
सेनापिीलाही त्यािी संपूिष कल्पना आहे. अशा पचरन्स्थिीि काही राजकीय डावपेि लढचवले जािाि. 
राजसचिव अनपेचक्षिपिे ह्या सेनापिीप ढे उर्भा होिो. सेनापिीला चर्भवचवण्यासाठी िो काही य क्त्या योजून 
बसला असिो. पि होिे उलिे. सेनापिी त्या योजनािंा मूळ खरा अथष जािून त्या राजसचिवालाि अिक 
करिो. त्या अगचिक अवस्थेि राजसचिव सेनापिीवंर कयारीिा वार करिो पि िो ि किो. आचि आिा 
सेनापिीच्या कयारीनं प्रािाला म कण्यािी राजसचिवावर पाळी येिे. पि सेनापिी िे करीि नाही. िक्ि 
त्याला बदंी करिो. 
 

ह्या छोिेखानी कथानकाि काही राजकीय ित्त्वािंा उहापोह होिो पि चिथेही आदशांना स्थान 
नाही. व्यावहाचरक बाजू, मानवी मनाच्या संक चिित्वाम ळं पडिाऱ्या मयादािंी जािीव ठेवनू िर्थिलेले 
ित्त्वज्ञान इथे जािविे. कैलास (राजसचिव) सागंिो, “असत्यानंि जर राज्याि ंकल्याि होि असेल िर 
असत्यािा आश्रय घेण्याि काहीही लज्जास्पद नाही.”, “मयादेबाहेर गेलेला िाकरािा लौचकक हा 
मालकाला चवघािक असिो.”, “सामान्य जनिेिील ि मिीलोकचप्रयिा चशगेला पोहोिली होिी. ि मच्या 
लष्ट्करी सामर्थयािा लौचकक लोकाचं्या अंिःकरिावर स्वाचमत्व गाजव ूलागला होिा. जनिेच्या देव्हाऱ्याि 
मूिी म्हिून ि मिी स्थापना झाली होिी. असल्या मूिी िोडून िाकिं हे आम्हा म त्सद्यािं ंकिषव्य आहे.” 
 

इथे सेनापिी राजसचिवावर संिप्ि आहे. त्यािं एक व्यन्क्िगि द ःख आहे. िो प्रािािंी पवा न 
कचरिा स्वामीिी िाकरी करीि आला. पराक्रमािी शथष करून चवशालपूरि ंराज्य चवस्िारीि आला आचि 
त्याच्याशी चवशालपूरच्या राजकारिानं दगलबाजी केली. त्यािाि राजद्रोही म्हिून चशरच्छेद करण्यािी 
योजना आखली. िो रूपनगरला वेढा घालिो, त्यािी त्याला खंि नाही. रूपनगरिे लोक र्भ केने िडिडून 
मेले त्यािे त्याला द ःख नाही. रूपनगर हकवा चवशालपूर ह्यापैकी क ठल्याही देशाबद्दल त्याला पे्रम हकवा 
चनष्ठा नाही. राजसचिवाशंी घडलेला समरप्रसंग हा केवळ व्यन्क्िगि स्वाथाच्या व दे्वर्ाच्या बीजािून 
अंक रलेला आहे. रूपनगरला रसद आचि शस्त्रासे्त्र प रचवली जािार िीही त्याच्या व्यन्क्िगि 
पे्रमप्रकरिािील स्वाथी समाधानासाठी. स्वाथी हेिंूच्या पूिीिा मोबदला द्यायिा म्हिून. 
 

दादाचं्या ‘शीलसंन्यास’मध्ये ह्या वैयन्क्िक स्वाथी राजकारिाला थारा नाही. राजसचिव आचि हा 
सेनापिी (दादाचं्या नािकािला सूयषकािं म्हिजेि कृिान्ि) याचं्यािील वरील समरप्रंसग आलेला नाही. 
नव्हे राजसचिव हे पात्रि दादानंी आिलेलं नाही. ह्या सेनापिीिा त्यािे राज्यकिे राजद्रोहािा आरोप ठेवनू 



 

अनुक्रमणिका 

चशरच्छेद करिार एवढे कथासूत्र एका ओळीि ह्या सेनापिीच्याि म खाने कळिे. दादाचं्या सेनापिीिे द ःख 
आचि व्यथा आहे िी वगेळीि. 
 

दादानंी कन्ल्पलेल्या ‘शीलसंन्यास’च्या कथानकाप्रमािे हा सेनापिी, कृिान्ि म्हिजेि सूयषकान्ि, 
मूळ कािंनर्भमूीि जन्मलेला. ‘कनकाविी’ला िो वेढा घालिो आचि कािंनर्भमूी आचि कािंनराजािे कूळ 
नष्ट करायला प्रवृत्त होिो िे केवळ सेवाकिषव्य म्हिून. िो कािंनाच्या शत्रचू्या दरबारी सेनापिी म्हिून 
नोकर आहे. मालकाच्या आजे्ञप्रमािे वागिे त्यािे किषव्य आहे. िो स्वाचमचनष्ठ आहे. पि त्याम ळे मायर्भलूा 
िो चवसरला नव्हे चिच्यावरि िो घाला घालायला चसद्ध झाला, कािंनर्भरू्भी, कनकाविी उद् ध्वस्ि करायला 
चनघाला, आपले राष्ट्र िो चवसरला. आपली राष्ट्रचनष्ठा िो गमावनू बसला. आपली चपिृर्भमूी, आपली 
राष्ट्रर्भमूी, ही कािंनर्भमूी, चिच्यावर स्विःम ळे द धषर प्रसंग ओढवला हा त्याच्याकडून राष्ट्रद्रोह घडला असे 
त्यािे मि आहे. ह्या राष्ट्रद्रोहािे त्याला द ःख आहे. िो स्विःला त्याम ळं महान अपराधी समजिो. ही 
राष्ट्रद्रोहािी पािकी अवस्था त्यािी महान व्यथा आहे. 
 

िो म्हििो, “चधःकार, चधःकार असो मला आचि माझ्या पाचवत्र्यशून्य पापी पराक्रमाला! 
माझ्यासारखा अधमाधम राष्ट्रद्रोही पापी िाडंाळ या जगाि चजविं नादंण्यापेक्षा एकदम मृत्यचू्या दाढेखाली 
रगडला जाऊन त्याि ंनावचनशािही जगाच्या पाठीवर न राहिं शिपिीनं िागंलं.” (प.ृ ४९) 
 

त्याच्या स्वामीनं त्याने केलेली पराक्रमी सेवा आचि राज्यचवस्िार द लषक्षनू त्याला देहान्ि शासन 
िमावलं ह्यािी उपपत्ती िो राष्ट्रवादी दृचष्टकोनािून लाविो. िो म्हििो, “स्वकीयाशंी बेमान होऊन 
परक्यािं ंदास्य पत्करिाऱ्या माझ्यासारख्या ग लामािंी शवेिी अशीि द गषिी होि असिे.” (प.ृ ४९) 
 

ह्या सेनापिीच्या ह्या व्यथेिी उपपत्ती सागंिाना रत्नप्ररे्भकरवी दादा बोलिाि, “स्वाचमचनष्ठा आचि 
स्वजनचनष्ठा या दोन ित्वाि लढा उत्पन्न झाला. म्हिजे प ष्ट्कळदा अशी िसगि होिेि, त्याला काय 
करायिं?” (प.ृ ४८) र्भारिाच्या स्वािंत्र्यलढ्याि स्वकीयाशंी बेईमान होऊन इंग्रजाशंी इमान राखिाऱ्या 
स्वाचमचनष्ठ सनदी नोकरािं ंचित्र दादा रंगवीि असाविे कां? 
 

हा थोडा राजकीय कथार्भाग संपिाि, कथानक प ढे जािे िे रत्नप्ररे्भच्या रािीच्या आचि ह्या 
सेनापिीच्या उत्कंठापूिष समरप्रसंगाने. एका रात्रीिा सहवास मागिारा चवर्यवासनांचकि सेनापिी 
रत्नाकर आचि केवळ हजारोंिे प्राि वािवायिे म्हिून मन मारून केवळ शरीर त्या पशूच्या स्वाधीन 
करायला त्याच्या िंबिू प्रत्यक्ष त्याच्यासमोर उर्भी राचहलेली कलेवरर्भिू–रत्नप्रर्भा–ह्याचं्यािील मानचसक 
संघर्ष आचि वैिाचरक ज गलबंदी अपूिष मािसाच्या स्वाथी मयादा आचि कधी कधी त्याही ओलाडूंन 
जािारा, आपल्यािला पशू मारून माि सकीला जागिारा अन र्भव वास्िवाच्या आचि व्यवहाराच्या 
पािळीवर– ‘मेिरहलक’ आचि ‘चशरवाडकर’ सहजिेने रंगविाि. 
 

ह्या सेनापिीिा एक सेवक आहे. चधप्पाड शरीरािा, लढवय्या, शूर पि रागंडा अडािी. चशवाय 
चवकि घेिलेला पश सारखाि ग लाम. प्रचिष्ठा, पदवी, मान, मरािब काही नाही त्याला. जगिो पशूसारखा. 
‘पे्रम’, ही र्भावना जाििो िी पशूसारखीि गरजेप रिी, ि रसिीच्या वेळी. िो सेवक म्हििो, “चशपायाला 
सारे दरवाजे िरवारीच्या पात्यानंि उघडाव े लागिाि. िरवार उपसून जरा दरडावलं की पे्रम वाकिं 
विेाप्रमािे आचि आपल्या पायावर येऊन पडिं. उगाि शब्दाशब्दीि वळे घालचवण्याि काय अथष आहे?” 
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आचि सेनापिी त्यावर म्हििो, “र्भाग्यवान आहेस,!.... वगेळ्या वािेनं पि मला वाििं ि झ्या 
ित्त्वज्ञानाकडेि मी िाललो आहे.” 
 

पदवी, प्रचिष्ठा, मान, सन्मान, आचि पैसा असलेला मािूस आचि हे काहीही नसलेला ग लाम 
मािूस–शवेिी मािूस म्हिून सारखेि. बाह्यात्कारी ढोंगीदेखावा वगेळा असला, पे्रम वगैरेसारख्या शब्दािें 
संर्भाचवि आवरि असले आचि म्हिून वािा वगेळ्या असल्या िरी अंिरीच्या क्ष द्र वासना आचि त्याचं्या 
पाशवी िृप्िीिी ‘मंझील’ एकि असिे. हे मानवी व्यवहारािलं ित्त्व, कि  असलं िरी सत्य आहे. आदशाि 
बसि नसलं िरी जगाि त्याि ंदशषन िळि नसिं. 
 

असा व्यवहारी मूळ नागडा मािूस आचि त्यािं हे उघडं धोपिं पि सत्य आिारित्त्व दादाचं्या 
आदशष जीवनचनष्ठेि डोकावहूी शकि नाही. म्हिून हा सेवक आचि सेनापिी ह्यािंा प्रवशे ‘शीलसंन्यासा’ि 
आढळि नाही. 
 

चवर्यवासनेने पे्रचरि होऊन जे शरीर आपि रात्री िंबूि माचगिलं िे रािीच्या रूपानं समोर उर्भ ं
होिाि सेनापिी अस्वस्थ होिो. त्याि ंशरीर क्षिमात्र थरथरिं! आपल्यासमोर एक स ंदर शरीर उर्भ ंआहे 
पि त्याि िैिन्य नाही. पे्रमािा प्रचिसाद नाही. एक श ष्ट्क करार पाळण्यािा, हजारोंिी उपासमार 
िाळण्यासाठी, एका उपाशी, आधाशी चवर्यलंपिािी र्भकू र्भागचवण्यािा केलेला करार पाळण्यािा त्या 
पे्रिवि स ंदर शरीरािा करारीपिा िो अन र्भविो. िी रािी त्यािी एकेकाळिी पे्रमदेविा असिे. चििा हा 
हजारोंना जीवदान देण्यासाठी होि असलेला त्याग पाहून त्याच्यािील पश त्व पार चथजून जािे. िो 
कोसळिो, चिच्या पायाशी कोसळिो, एकमेकानंा त्यािंी पूवीिी ओळख पििे. पूवीच्या पे्रममय प्रसंगाचं्या 
स्मृिीही उजळून येिाि. पि आिा िार उशीर झालेला आहे. एवढं उत्कि आचि प्रामाचिक पे्रम ह्या 
सेनापिीनं पूवी केलं पि त्याबरोबरि िशा त्या पे्रमाला शोर्भिारे धैयष आचि धाडस िे पे्रम हस्िगि 
करण्यासाठी त्यानं दाखचवलं नाही. पे्रम मूक राचहलं. एकििीि राचहलं. आिा िी द सऱ्या क िािी िरी 
पत्नी आहे. त्यािा चवश्वास आचि पे्रम चिनं चमळवलं आहे, सारं्भाळलं आहे. िी त्याच्याशी एकििी प्रिारिा 
करू शकि नाही. सवषसाधारि जनरीिीला िे शोर्भिारं नाही. आचि त्याला िसं कारिही नाही. 
 

ह्या सेनापिीच्या उत्कि आचि प्रामाचिक पे्रमाबद्दल, धैयाबद्दल चिला आदर वाििो. त्यानं 
पे्रमासाठी ज्या यािना सोसल्या त्याबद्दल चिला किवही वाििे. मािसाच्या मयादा ओळखूनि पे्रम आचि 
िदन रं्चगक व्यवहार िालायिेि ह्यािी िी जािीव ठेविे आचि सेनापिीलाही िशी देिे. िोही िे जाििो. 
आचि चििी क ठलीही िसविूक करीि नाही. िी अशी जािीवपूवषक सामान्य स्त्रीसारखी वागली. खोिं 
असामान्यत्व म ळीही दाखचवलं नाही म्हिून त्याला आनंद होिो. िो आपलं मूळ केवळ मािूस म्हिून 
असलेलं मयाचदि चवकारवशस्वरूप स्पष्ट करिो. िो म्हििो, “स रुवािीला मी बेहोर् झालेलो होिो. 
चवकाराच्या सवषस्वी आधीन होिो. ध ळीि पडण्यापूवी जेवढं हािाला लागेलत्यािा चवध्वसं करून ध ळीमध्ये 
पडाव ंअसं वािि होिं मला.... मला स्विःलाि त्या चविारािंं आिा नवल वाििं. पि वैजयंिी, माझ्या 
हृदयािल्या (ि झ्या प्रचिमेसारखी) चवजयेसारखी िू वागली नसिीस, एक शब्द ओठािून वगेळा झाला 
असिा, एक छिा म दे्रवर वगेळी चदसली असिी, िर माझ्यामधला हहस्त्र पशू साखळदंड िोडून मोकळा 
झाला असिा आचि माझ्या पे्रमाि.ं..नव्हे पे्रमािून चनमाि झालेल्या माझ्या दे्वर्ाि ंसमाधान मी करून घेिलं 
असिं!” (वैजयंिी प.ृ ४७) 
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िी रािी सामान्य स्त्री आहे. जगाशी अनंि बधंनानंी िी बाधंलेली आहे, अचनबंध वागायला िी चनजषन 
बेिावर नाही आचि म्हिूनि मािसाच्या मयादा जािून िी त्या त्याच्यावर एकचनष्ठ पे्रम करिाऱ्या आपल्या 
पूवीच्या आवडत्या चमत्राला, सेनापिीला अगदी सामान्य मािसासारखं सागंिे, “म्हिजे आजही पे्रम करिे 
आहे. असं सागंण्यासारखं आहे.....पि िे अशक्य आहे रत्नाकर, अगदी अशक्य आहे. एखाद्या चनजषन 
बेिावर असल्यासारखं आपि इथं बोलिो आहोि....खरोखर िसंि असिं िर गोष्ट वगेळी होिी.” 
 

चििे हे शवेििे वाक्य प न्हा मािसािे व्यवहारी ित्त्वज्ञानि सागंून जािे. िी पिीशी एकचनष्ठ आहे 
कारि िोही चिच्यावर िसंि पे्रम करिो आहे. त्यािा चवश्वास आहे चिच्यावर. चिनं व्यवहार म्हिून त्यािा 
चवश्वासघाि करिं बरोबर ठरिार नाही. इिकं सरळ आचि सहज असं चित्र इथे रेखािलेलं आहे. 
 

सेनापिीनं त्या रािीच्या राज्यावर उपकार केले, अन्न व शस्त्रासे्त्र प रचवली िेव्हा त्याच्या रक्षिािी 
जबाबदारी त्या राज्याने घेिे व्यवहाराला धरूनि आहे. म्हिूनि त्या सेनापिीिा त्याच्या स्वामीकडून 
चशरच्छेद होिार म्हिून त्याला चिथून वाि चमळेल चिकडे पळून जाििं र्भाग आहे. पि िी रािी त्याला िसं 
पळू देि नाही. आपल्या राज्याि नेिे. चिच्या शब्दावर चवश्वास ठेवायला सागंिे. नव्हे, त्याला बरोबर 
नेल्याचशवाय िी जािार नाही असा चनधार व्यक्ि करिे आचि िो चिच्याबरोबर चिच्या राज्याि जािो. चिथं 
िो स रचक्षि राहील का पि? त्या रािीिा पिी, आपली पत्नी चनष्ट्कलंक राचहली आहे यावर चवश्वास ठेवले 
का? हे सगळे मानवी मनािे ग ंिाग ंिीिे प्रश्न आहेि पि िे घेऊन द सरा अंक संपिो आहे. 
 

‘शीलसंन्यास’ नािकािा द सरा अंक पूिषिया दादािंी जीवनदृष्टी आचि विषनाशक्िी यािंा 
प्रर्भावशाली प्रत्यय देिारा आहे. राष्ट्रपे्रम, राष्ट्रर्भक्िी, आचि त्यासाठी संपूिष त्याग करिारी प्रम ख पाते्र 
समरप्रसंग घडचविाि िे जीवनािे सवोत्तम आदशष हबबविारे. 
 

दादानंी रंगचवलेला, वरकरिी चवर्यासक्ि र्भासिारा सेनापिी, ‘कृिान्ि’, लावण्यविी य विीला, 
‘रत्नप्ररे्भला’ आपल्या िंबिू एकिी यायला लाविो. लाखो लोकािें प्राि वािचवण्यासाठी आपल्या शीलािी, 
पाचिव्रत्यािी आह िी द्यायला सज्ज झालेली ‘रत्नप्रर्भा’, ह्या सेनापिीिी पूवाय ष्ट्यािील पे्रयसी. त्याचं्या 
चववाहाच्या आिार्भाका झालेल्या होत्या. पि िी द सऱ्याशीि चववाहबद्ध होिे हे जािून कदाचिि सूडब द्धीने 
पेिलेला हा सेनापिी, चिच्या पिीला, त्याच्या राज्याला, म क्ि करण्यािे विन देिो िे ह्या य विीला 
आपल्या िंबिू एका रात्रीसाठी पाठचवण्याच्या चवचित्र, चवर्यासक्ि, सूडमूलक अिीवरि. पि िी एकिी 
िंबिू आहे. आपि चिला भ्ष्ट करायला अिीन सार मोकळे आहोि. त्याच्या मोबदल्याि चिच्या पिीच्या 
राज्याला स्वािंत्र्य आचि अन्न व शस्त्रासे्त्र प रवनू एकप्रकारे जीवदानही चदलेले आहे. त्या लावण्यविीिा 
उपर्भोग मनसोक्ि ल िायला आपि अचनबंध म क्ि आचि शक्ि आहोि. पि असे असिाही स्विःच्या िंबिू 
एकया असहाय लावण्यविीला पहाण्यापूवी, रे्भिण्यापूवी िो सेनापिी स्विःशी म्हििो, “हृदया शािं रहा, 
चववकेा या आिीबाबीच्या प्रसंगी मला दगा देऊ नकोस. द ष्ट चवकारानंो माझ्यापासून दूर रहा. परमेश्वरा, 
मेरूिी अिलिा, आचि मेघािी उदारिा मला दे.” (प.ृ ३२ शीलसंन्यास) र्भारिीय संस्कृिी आचि सभ्यिा 
ह्याचं्या आदशाने संस्काचरि झालेल्या हृदयािे हे बोल त्या सेनापिीच्या व्यन्क्िमत्वाला खूप उंि नेिाि. इथे 
िो सवषसामान्य मािसािला क्ष द्र, स्वाथी, पशू आवरायला कचिबद्ध झाला आहे. 
 

त्याने आपल्या पे्रयसीवर केलेलं पे्रमही िसंि चदव्य आहे. चिला चदलेलं पाचिग्रहिाि ं विन िो 
प्रािपिानं पाळिो. आपली पे्रयसी आपली प्रिारिा करून द सऱ्याशी चववाहबद्ध झाली हे कळलं िरी िो 
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द सऱ्या क िाशीही, िसे मोहािे प्रसंग अनेकदा येऊनही चववाहबद्ध होि नाही की क्षचिक चवर्यस खाला 
कविाळून िह्मियाला कलंक लागू देि नाही. इिर सवष चस्त्रयानंा र्भचगनीप्रमािे मानून सदैव चिच्याि 
हििनाि हृदय मग्न ठेविो. 
 

आचि त्यािी ही पे्रयसी, ही लावण्यविी य विी ही रत्नप्रर्भा रािी मात्र, त्याच्याशी बेईमान होिे. 
त्यािा त्याग करून द सऱ्याशी, ‘कनकाविी’च्या ‘िदं्रकािं’ राजाशी लग्न करिे, असे वरवर जािविे. पि 
िसे नाही. िी ऐन िारुण्याि चनराधार बनिे. पापी जगािी वाईि नजर आचि पापी प्रवृत्ती िाळण्यासाठी 
चिला प्रािावर बेििारे प्रसंग सहन कराव े लागिाि पि मोठ्या शथीनं िी आपले पाचवत्र्य आचि शील 
सारं्भाळिे. िदं्रकािं राजा चिच्यावर जीवापाड पे्रम करिारा, चिच्यासाठी झ रिी लागलेला पि कधीही 
त्यानंहीचिच्यावर लग्न करण्यासाठी जबरदस्िी केलेली नाही. पि ह्या झ रण्यापायी िो मरायला िेकला 
आचि ‘कनकाविी’ चनराधार होऊ नये, चिच्या पालनकत्यािे, राजािे प्राि वािवायला, शत्रचू्या 
हल्ल्यापासून चनराधार राज्यािे रक्षि करण्याकचरिा एक किषव्य म्हिून, राष्ट्ररक्षिधमष म्हिून िी आपल्या 
पे्रमावर चिलाजंली देऊन त्याच्याशी आपिहून चववाह करायला ियार होिे! एकचनष्ठ पे्रमाशी िी प्रिारिा 
करिे. ज्याला चववाहाि ं विन चदलं, ज्याला मनानं पिी म्हिून वरलं त्याच्याशी िी बेईमानी करिे– 
पचिव्रिाधमष सोडिे िो केवळ राष्ट्रधमष आिरण्यासाठी. पाचिव्रत्यधमापेक्षा राष्ट्रधमष श्रेष्ठ म्हिून िी हे 
आिरि करिे. ह्या राष्ट्रधमासाठीि चिनं ह्या सेनापिीला, ‘कृिािंा’ला हकवा ‘सूयषकािंा’ला म्हिा पूवी 
त्यागून ‘िदं्रकािंा’शी चववाह केला आचि पाचिव्रत्यधमष सोडला. आिा प न्हा िोि राष्ट्रधमष पाळण्यासाठी 
‘िदं्रकािंा’िी पत्नी असली िरी त्या पाचिव्रत्यधमािा त्याग करून िी ह्या ‘सूयषकािंा’च्या िंबिू एकाकी एका 
रात्रीसाठी धाडस करून आलेली आहे. ह्या संदर्भाि खालील संवाद महत्वािे– 
 

रत्नप्रभा : सूयषकान्ि, पे्रमाच्या नशनंे ध ंद होऊन मी आपला हाि िदं्रकािंाच्या हािाि चदला नाही 
िर माझ्या पचवत्र किषव्याच्या जािीवनंे मला िदं्रकािंाचं्या बाह पाशाि माझ्या इच्छेचवरुद्ध जबरदस्िीने 
ढकलले. 
 

कृतान्त : किषव्यािी जािीव? कोित्या किषव्यािी जािीव? प्रचिव्रिानंा आपल्या पाचवत्र्यािी 
राखरागंोळी करायला र्भाग पाडिारा पाचिव्रत्य धमाहून श्रेष्ठ असा कोििा प्रबळ धमष या जगाि नादंि आहे? 
 

रत्नप्रभा : राष्ट्र–सेवाधमष, राष्ट्र–रक्षिधमष! याि धमाने िदं्रकािंािंी आज्ञा ध डकावनू लाववनू 
मला आज आपल्या गोिाि आिून सोडलं आहे आचि याि धमानं माझ्याकडून िीन वर्ापूवी आपला त्याग 
करून िदं्रकािंाच्या गळ्याि चववाहमाला अपषि करचवली आहे! 
 

कृतान्त : राष्ट्रसेवाधमष! होय सवष धमांना आपले ग लाम करून िाकिारा हा एक परमप्रबल 
परमश्रेष्ठ धमष आजच्या जगाि वावरि आहे खरा. (प.ृ ३७–३८) 
 

पाचिव्रत्यनाश म्हिजे चस्त्रयािंा मृत्यिू हे जािूनही केवळ राष्ट्रासाठी असे धाडस करिारी 
असामान्य य विी म्हिजे ही ‘रत्नप्रर्भा.’ राष्ट्रधमाने पे्रचरि झालेली स्त्री राष्ट्रासाठी वािेल िो स्वाथष व सवषस्व 
त्यागायला चसद्ध होिे हे कृिीि आिरिारी रािी म्हिजे ही ‘रत्नप्रर्भा.’ 
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‘िन्द्रकािं’ हा य वकही असाि असामान्य. हा राजा. सवष सत्ता आचि संपत्ती साधनर्भिू त्याला. 
त्यािे ह्या रत्नप्ररे्भवर अपार पे्रम. चिच्यासाठी िोझ रिीला लागलेला, अखेरीस प्राित्यागाला ियार झाला 
पि चिच्यावर आपले पे्रम लादि नाही. चिला जबरदस्िीने आपली व्हायला र्भाग पाडीि नाही. कारि चििा 
त्याच्याि चमत्राशी– ‘सूयषकािंाशी’ –चववाह करार झालेला आहे, हे त्याला ठाऊक आहे. पि म्हिून िो पे्रम 
चवसरू शकला नाही. पे्रमर्भगं झाल्याने त्याने आजन्म अचववाचहि राहण्यािा चनिय करून आपला सवषकाळ 
मग राष्ट्रसेवेि घालचवला. आपल्या पे्रमचवकल अंिःकरिाला रत्नप्ररे्भच्या रे्भिीिा मोह एकदास द्धा त्यानं 
घडू चदला नाही. 
 

दादानंी ह्या अंकाि पे्रमािा एक जगावगेळा चत्रकोि चनमाि केला आहे. िो उच्चपािळीवर राहिो. 
त्यागानं र्भव्य चदव्य जािविो. सामान्य मानवाला व मनाला थक्क करून सोडिो. 
 

रत्नप्रर्भा या एका लावण्यविी िरुिीवर िदं्रकािं व सूयषकािं ह्या दोन िरुिािें पे्रम. हे दोघेही 
चमत्र. िदं्रकािंाजवळ सत्ता आचि संपत्ती. सूयषकािं सामान्य स्िरािला पि शूर आचि धडाडीिा पराक्रमी 
आचि साहसी. दोघािेंही पे्रम प्रामाचिक पि चवर्यासक्ि नाही, चवकारी नाही िर सान्त्वक आचि सोज्ज्वळ. 
‘एव्हरीहथग इज िेअर इन लव्ह अँड वार’ हे पािात्य ित्त्वज्ञान र्भारिीय संस्कृिी आचि सभ्यिेवर 
पोसलेल्या ह्या िरुिानंा मान्य नाही. रत्नप्ररे्भिे आपल्यावर चनिािं पे्रम आहे ह्यािी जािीव असूनही आपल्या 
चमत्राखािर िंद्रकािंाच्या स खासाठी िो आपले पे्रम आवरून चििा हाि त्याच्या हािाि स्विःहून द्यायला 
ियार होिा, पि रत्नप्रर्भाि त्याला ियार झाली नाही. िदं्रकािंाला त्याम ळे द ःख झाले. पे्रमर्भगंािे असह्य 
द ःख झाले पि म्हिून िो सूडाच्या र्भावनेने पेिला नाही. उलि चववकेाने िो चिच्यापासून दूर झाला. चिला 
चवसरू शकला नाही िरी रे्भिण्यािाही मोह आवरून बसला. आजन्म अचववाचहि राहून केवळ राष्ट्रसेवलेा 
त्यानं वाहून घेण्यािा आदशष चगरचवला. त्या पे्रमर्भगंापायी मन आचि शरीर खिले आचि िो आसन्नमरि 
झाला. इकडे दैववशाि परस्परािंी िािािूि झाल्याम ळे आचि सारखेि आपत्तींच्या र्भोवऱ्याला ग रििून 
बेजार झाल्याम ळे, रत्नप्रर्भा आचि सूयषकािं परस्पराशंी चववाहबद्ध होऊ शकले नाहीि. ह्या आपत्काली 
िदं्रकािंाने रत्नप्ररे्भला सिि मदि केली. चजच्यावरील आपत्तींिे सिि चनवारि केले. पि ह्या उपकाराच्या 
ओझ्याखाली िी दडपली आहे, ह्यािा एवढाही गैरिायदा घेऊन चिला आपली करण्यािा साधा चविारही 
त्यानं मनाि येऊ चदला नाही! 
 

असले उदात्त आचि चदव्य पे्रम, चत्रकोिी बनले िरी कोिीही क िावर सूड उगवायिा ह्या र्भावनेनं 
वागले नाही. नव्हे त्या र्भावनेिा त्यानंा कधी एवढा स्पशषही झाला नाही. त्या पे्रमाि क िाच्याही वासनेला वा 
चवकाराला वाव नाही.प्रत्येकािे पे्रम उदात्त, त्यागावर आधारलेले आचि इिराचं्या कल्यािासाठी सवषस्वािा 
होम करण्यास ित्पर असे आहे. म्हिूनि िदं्रकािं आपल्या पत्नीला चिच्या चप्रयकरािी िस्वीर सदैव जवळ 
बागळगायला अन मिी देिो. िी िंद्रकािंाला पिी िर सूयषकािंाला देव म्हिून पूचजिे, र्भजिे, सेचविे! 
 

रत्नप्रभा : चववाहानंिरही मला या क्षिापयंि आपल्या िरिािं केव्हाही चवस्मरि झालं नाही. 
माझ्या हृदयमंचदराि अद्यापही आपली मूिी नादंि आहे. आपल्या मूिीच्या ध्यानाि आचि आपल्या 
िरिरजाचं्या पूजनाि या घिकेपयंि एक चदवसही माझ्याकडून खंड पडलेला नाही...पिी या नात्यानं 
िदं्रकािं ह्या हृदयािे राजे असले िरी देव या नात्यानं सूयषकािं ह्या हृदयािे महाराजे आहेि, िक्रविी 
सम्राि आहेि. (प.ृ ४२ व ४३) आचि हे असे एकेकािे ‘राजे’ महाराजेपि प्रत्यक्ष िदं्रकािंानंीि चिला बहाल 
केलेले आहे! 
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रत्नप्ररे्भिे सूयषकािंावर पे्रम, िदं्रकािंाच्या पे्रमािा चिने अव्हेर केलेला. पि सूयषकािंाशी चििी 
िािािूि व्हावी आचि मीलन होऊ नये. उलि िंद्रकािं आसन्नमरि व्हावा; राजा मृत्य शय्येवर आहे हे 
जािून शत्रूंनी राज्यावर हल्ला करावा आचि त्याला िोंड देण्यासाठी क िी नेिा, राजा असू नये ही पचरन्स्थिी 
िाळण्यासाठी, िदं्रकािंािा जीव वािचवण्यासाठी, िो नको नको म्हिि असिाही रत्नप्ररे्भला केवळ 
राष्ट्रधमािे रक्षि करिे किषव्य म्हिून िंद्रकािंाशी चववाह करावा लागिो! राष्ट्र वािवावे लागिे. हे सगळे 
दैवाम ळे घडिे. दादानंा र्भारिीय संस्कृिीिील दैववाद मान्य आहे. नव्हे दादा त्यािे कट्टर समथषक आहेि. 
प्रयत्नवादािे प रस्किे असूनही दैवाप ढे अगचिकपिे नम्र आहेि. आपला द बळेपिा झाकण्यासाठी 
दैववादािी ढाल प ढे करिारे ित्त्वज्ञान ब चद्धवादाला मानवि नाही हे मान्य करूनही दादा दैववाद 
कठोरपिे झ गारू शकि नाहीि. 
 

रत्नप्रभा : हा ईश्वरी संकेि! यालाि ज्ञािे प रुर् दैव म्हििाि. चजवािी इच्छा असो वा नसो, त्याला 
वािेल चिकडे खेिून ठेविारी द र्थजक्य शक्िी ही िीि! चहनेि आजपयंि मी मी म्हिचविाऱ्या महापराक्रमी 
वीरानंा वाकचवलं आहे. महान ित्त्वज्ञानी िपोचनधींना िकचवलं आहे. सूयषकािं, किृषत्वाच्या चमर्थया 
अहंकाराने मूढ बनलेले जीव आपल्या आम स्वािंत्र्यािी केवढीही प्रौढी चमरवोि, परंि  ईश्वरी संकेि रूप 
दैवाच्या अमोघ सामर्थयावर त्यानंा आजपयंि केव्हाही माि करिा आलेली नाही. आचि प ढेही कधीकाळी 
करिा येईल असं मला वािि नाही.” (प.ृ ३८) 
 

याप ढिा नायप्रसंग दादानंी आगळाि रंगचवलेला आहे. आपल्या चप्रयकरािे पे्रम आपि ठोकरले 
आचि द सऱ्याि एका राजािी रािी झालो,–त्याचप्रयकराने मात्र आपल्या पे्रमाशी प्रिारिा केली नाही िेव्हा 
आपि घोर अपराधी आहोि ह्या जािीविूेन ही रत्नप्रर्भा आपल्या पूवीच्या चप्रयकराला ह्या सूयषकािंाला, 
सेनापिीला, िरवारीने छािून िाकायिी चवनंिी करिे. “या महापाचपिीिा आपल्या हािानं वध करून 
इहलोकी नाही िर चनदान परलोकी िरी या अर्भाचगनीला सद् गिी प्राप्ि होऊ द्या.” अशी चवनंिी करून िी 
त्या सेनापिीप ढे मान वाकवनू उर्भी होिे पि सेनापिी त्यावर लगेि स्विःि चिच्याप ढे वाकिो, चिला 
उठविो आचि आपली िरवार चिला देऊ करिो व म्हििो, “िू माझाि चशरच्छेद कर–मीि महान अपराधी 
आहे.” 
 

“अपराधी कोि? मीि खरा अपराधी” ह्याबद्दल दोघािं स्पधा स रू होिे. “माझाि ह्या िरवारीनं 
चशरच्छेद कर” म्हिून दोघेही एकमेकापं ढे झ कलेले. ‘मोनॉव्हॅना’ि वा ‘वैजयंिी’ि नसलेला हा एक अत्यंि 
उत्कंठापूिष नायमय प्रसंग दादानंी रंगचवलेला आहे. 
 

रत्नप्ररे्भने एका पे्रयसीने िक्ि चप्रयकरद्रोह केलेला आहे म्हिून िी स्विःला अपराधी समजिे िर 
हा सेनापिी–चवर्याधं वाििारा सेनापिी, वरवर सूड घ्यायला उद्य क्ि झालेला असा वाििारा शूर 
सेनापिी, चमत्रद्रोह, मािृद्रोह, आचि राष्ट्रद्रोह असे चिहेरी पािक मी केले म्हिून स्विःला महान अपराधी 
मानिो. 
 

िदं्रकािं हा ह्या सेनापिीिा चमत्र. त्याच्या मरिासन्न अवस्थेला िोि कारि झालेला असं समजून 
सेनापिी चमत्रद्रोह घडल्यािे म्हििो. रत्नप्रर्भा, आपली पे्रयसी पि एकदा चववाह झाल्यानंिर इिर 
चस्त्रयापं्रमािेि िीही मािेसमान असे िो मानिो आचि िरीही चिला एका रात्रीसाठी आपल्या िंबूि बोलावनू 
चिच्या िाचरत्र्याला कलंक लावला, हा घडला मािृद्रोह, कािंनर्भमूीि त्या सेनापिीिा जन्म झालेला. त्या 
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र्भमूीच्या अन्नावर त्यािा हपड पोसलेला आचि आिा सेनापिी म्हिून आपल्या धन्याच्या आजे्ञन सार त्यानं त्या 
कािंनर्भमूीला अन्नान्नदशिे नेऊन सोडले, चिला द धषर आपत्तीि लोिले हा मायर्भिूा, राष्ट्रािा द्रोहि! 
 

‘मेिरहलक’ आचि ‘चशरवाडकर’ हे दोघेही द सऱ्या अंकािला हा प्रवशे संपचविाना, ह्या सेनापिीला 
त्या रािीच्याि नगरीला पाठचविाि. पि ह्या दोघािें िसे करण्यािे कारि असे की ह्या सेनापिीने अन्न व 
शसे्त्र प रवनू ज्या राज्यावर उपकार केले, त्यािे स्वािंत्र्य अबाचधि ठेवले, त्या राज्यािी, त्या 
उपकारकत्यािे प्राि रचक्षण्यािी जबाबदारीि आहे. दादानंीही द सऱ्या अंकाच्या शवेिी ह्या सेनापिीला त्या 
रािीच्याि राज्याि पाठचवले आहे. पि त्या जाण्यामागे कारि प न्हा अगदीि वगेळे आहे. दादाचं्या 
जीवनचनष्ठेिून, राष्ट्रवादी र्भचूमकेिून चनमाि झालेले आहे. राष्ट्रद्रोह करिाऱ्या ह्या सेनापिीला 
आपल्याकृिकमाि ं प्रायचित्त घ्यायि ंआहे. ज्या मायर्भिूा, ज्या स्व–राष्ट्राच्या, िा जनिेिा आपि घोर 
अपराध केला त्याचं्या हािून अपराधापोिी चमळेल िी चशक्षा–मरिस द्धा पत्करण्यासाठी िो त्या रािीसोबि 
जाि आहे! स रुवािीला चवर्यासक्ि, अनपढ, रानिी, पशू र्भासिारा हा एक द ष्ट, खलप्रवृत्तीिा सेनापिी 
द सऱ्या अंकाच्या शवेिी खूप उंिी गाठिो आचि गदीच्या सामाचजकािंी अखेर सहान र्भिूी चमळवनू जािो. 
 

सम दायाला नायपूिष म्हिून आवडिाऱ्या काही क्लृप्त्यापंैकी वरे्ािंरािी एक क्लृप्िी दादानंी इथे 
वापरली आहे. दादािंा हा सेनापिी, वरे्ािंर करून रािीबरोबर जाि आहे. 
 

दादाचं्या ‘शीलसंन्यास’ नािकािील ह्या अंकाि स रुवािीिा र्भाग गडकऱ्याचं्या ‘प ण्यप्रर्भावा’िी 
नकळि आठवि करून देिो. प ण्यप्रर्भावािील वूदंावनाप्रमािेि आपल्या पे्रमर्भगंािा सूड घेण्यासाठी हा 
सेनापिीदेखील चिला भ्ष्ट करण्यािा डाव िाकिो. आचि सूडािे समाधान चमळचवण्यासाठी चसद्ध होिो. 
त्याला ह्या पापािरिापासून परावृत्त करण्यासाठी त्या पे्रयसीच्या सासऱ्याने ह्या सेनापिीला केलेला उपदेश 
आचि त्या पचिव्रिेच्या प ण्याईनं ह्या कामान्धाच्या अंिःकरिाि िो घडव ू पाहिो िे पचरविषन प ण्यप्रर्भाव 
नािकािे बीजं जािवनू देिो. िो सासरा, कृष्ट्िकान्ि, त्या कामान्ध सेनापिीला म्हििो, “मला अजून 
असंि वाििं की ि झं अंिःकरि खात्रीनं कामदूचर्ि आचि पापमचलन नाही. आचि त्यािूनही मी ि झ्या 
पायावर अपषि केलेली ही सद् ग िािंी खाि व पाचवत्र्यािी मूर्थिमंि प्रचिमा एक परस्त्री असून महापचिव्रिा 
आहे. यािी जािीव ि ला राचहली िर ि झं पचवत्र अंिःकरि चहला अशारीिीनं भ्ष्ट करण्याि ंअघोर पापकमष 
ि झ्या हािून कालत्रयी घडू देिार नाही असा मला अजून दृढ चवश्वास वाििो.” (प.ृ ३२) 
 

दादाचं्यास द्धा मनाि आि क ठेिरी ‘गडकऱ्या’ंिा ‘प ण्यप्रर्भाव’ जागा आहे हे जािविे. 
 

िो सेनापिी कृिान्ि म्हििो, “िर मग काय, आपल्या पाचिव्रत्याच्या िेजानं आपि कृिान्िाला 
चदपवनू िाकू असं ि ला वािलं?” 
 

त्यावर रत्नप्रर्भा रािी म्हििे, “नाही. मला िसं म ळीि वािलं नाही. पचिव्रिेच्या पाचिव्रत्याच्या 
िेजानं चदपून जाण्याइिकं आपलं हृदय कोमल नाही.” 
 

पाचिव्रत्य आचि त्यािी प ण्याई हा र्भारिीय संस्कृिीिा एक अचवर्भाज्य र्भाग आहे. त्यािी सिि 
स्मृिी र्भारिीय संस्कृिीवर पोसलेल्या दादानंा राचहली िर त्याि नवल नाही. त्यासाठी गडकऱ्यािंा 
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प ण्यप्रर्भाव आठचवण्यािी गरजिआहे असेही नाही. दादानंी स्विंत्ररीत्या ह्याि अंकाि पाचिव्रत्यािी महिी 
चवस्िृिपिे अनेक चठकािी गाचयलेली आहे. 
 

मेिरहलकच्या ‘मोनाव्हॅना’ आचि चशरवाडकरािें ‘वैजयंिी’ ही नािके शवेिी शोध घेिाि िो मानवी 
मनािा. सामान्य मािसाच्या व्यवहारी मनािा. सामान्य मािसाच्या द बषलिेिा. सामान्य मािसाच्या 
आत्मपचरघसापेक्ष जीवनचनष्ठेिा. स्विःिं जीवन हेि सवषश्रेष्ठ आहे. द बषल मानव सामान्य चवकाराच्या आधीन 
होिारा, आपल्या द बषलिेला सूडाच्या हत्याराने चवजयी करू पाहिारा. सामान्य मािसाला त्यािं समाधान, 
आनंद अबाचधि राखेल िेि सत्य पििं मग िे वास्िचवक असत्य असलं िरी. कारि हे वास्िचवक असत्य 
हकवा सत्य अचिमानवी असिं. सामान्य मानवाच्या अरंुद आचि मयाचदि कक्षा त्याला आवर घालून, 
सामावनू घेऊ शकि नाहीि. त्याच्या जािीवािें आचि समज िींिे मयाचदि क ं पि हेि त्याच्या चवश्वािं 
अंगि. त्याबाहेर िो जाऊ शकि नाही. त्या बाहेरिं पहाण्यािी आचि चदसलंि िर सहन करण्यािी, 
पिचवण्यािी त्याच्या मनाि िाकद नाही. अचिमानवी सत्य मानवाला पिचविं मानविि नाही. जीवन हेि 
त्याच्या दृष्टीनं सवषश्रेष्ठ ित्त्व आचि सत्य आहे. िे जगण्यासाठीि, जमल्यास स खाने आचि समाधानाने 
जगण्यासाठीि त्यािी धडपड असिे. त्यासाठी स्वाथष नासला की सूडािे समाधान त्याला हव ेअसिे, क्षमेिे 
नाही. चविारानंी िो चवकारावर चवजय चमळव ूशकि नाही. नव्हे त्यािे िौखूर उधळलेले चवकार त्याला 
चविार करूि देि नाहीि. अकन्ल्पि, अनपेचक्षि, चदव्य कोिीिले आिरि िो कधीही कल्पूि शकि नाही. 
चदव्य र्भव्य, व साक्षात्कारी अशा सत्याि त्याला समाधान चमळूि शकि नाही. अशा सत्याच्या प्रखर िेजाला 
सामोरे जाऊन स्विःला सावरण्यािी, आवरण्यािी आचि िे सत्य स्वीकारण्यािी त्याच्याि क्षमिाि नसिे. 
मानवी स्वर्भावािं, विषनािं त्यािं एक पारंपचरक गचिि चगरवलेले असिे. त्यािी उत्तरं त्याला पाठ 
असिाि. वगेळं गचिि िो सोडव ूशकि नाही, हकवा त्याि गचििािं वगेळं उत्तर िो पिवनू घेऊ शकि 
नाही. 
 

असली काही सामान्य मानवािी व्यावहाचरक पािळीवरिी जीवनचनष्ठा आचि जीवनाि ंित्त्वज्ञान, 
‘जयपाल’, ‘वैजयन्िी’, ‘सेनापिी’ ह्या सगळ्याचं्या चविाराि आचि चवकाराि शवेिी जािविे. आचि मािूस 
अखेरीस द बळाि आहे. चविारापेक्षा चवकारालाि अगचिकपिं शरि जािारा आहे. कारि त्यािी चनष्ठा 
जीवनावर आहे. िे जगण्यािी, समाधानानं, स खानं जगण्यािी त्याला ओढ आहे. शक्यिो इिराशंी ज ळवनू 
घेण्यािा त्यािा प्रयत्न आहे पि त्या ज ळवण्यासाठी सवषत्वािा त्याग वा बचलदान स्वख शीनं करण्यािी 
त्यािी ियारी नाही. नव्हे िो िे करीिि नाही. 
 

आपली चप्रयपत्नी, शत्रनेू भ्ष्ट केली. हजारो प्रजाजनािें त्याम ळे प्राि वािले. जीवन स रचक्षि 
राचहले. त्या प्रािािे मोल म्हिून आपि आपल्या मालकीच्या बायकोिे शील चदले. म्हिजेि त्या 
प्रजाजनािें प्राि, त्यािें जीवन आपि चवकि घेिलेि. आिा त्या प्रजाजनाचं्या जीवनावर आपली मालकी 
आहे. आपल्या पत्नीला शत्रचू्या छाविीि ह्या प्रजाजनाचं्या स्वाथासाठी ढकललं. चिथं चििं शील भ्ष्ट 
होिार ह्यािी पवा न कचरिा िक्ि आपलं जीवन स रचक्षि राचहलं ह्याकडेि त्यानंी लक्ष चदलं. ‘जयपाला’ि,ं 
आपलं जीवन त्यानंी उध्वस्ि केलं आिा ‘जयपाला’ला, जीवनाि समाधान हव ंआहे. पत्नीि ं शील भ्ष्ट 
झालं हा अपमान, हे द ःख, ही अप्रचिष्ठा हा सवषस्वािा नाश, त्यािं जीवन होरपळून काढि आहे. िे सगळे 
त्याला िोिि आहे. त्यापायी होिारी मनािी िडिड, िगमग, असह्य वदेना त्याला िैन पडू देि नाहीि. हे 
सगळं सहन व्हायि ंकसं? जीवन त्यागायिी िर म ळीि ियारी नाही. कारि जीवनावर पे्रम आहे. जीवन 
जगि,ं हे श्रेष्ठ ित्त्व आहे. पि िे जगिाना यािना नकोि, झाल्याि त्या यािना िर त्याि ं चनराकरि 
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चविारानंी करि ंशक्य नाही. त्यासाठी हव ंअसिं चवकारी समाधान. म्हिून ‘जयपाला’ला आिा शीलभ्ष्ट 
करायच्या असिाि त्या हजारो प्रजाजनाचं्या बायिा! िो म्हििो, “ज्या यािनािंा अन र्भव मी घेिला त्याि 
यािनािंा अन र्भव आपले प्राि प न्हा एकदा वािचवण्यासाठी प्रत्येक प्रचिचष्ठि नागचरकाला घ्यावा लागिार 
आहे. माझ्या आचि माझ्या अचधकाऱ्याचं्या जनानखान्याि नगरािील प्रत्येक िरुि स्त्रीच्या पाचिव्रत्यािी 
होळी साजरी केली जािार आहे ..... आिा कोिालाही कल्पना नसेल असा सूड घेऊन मी माझ्या 
अहंकाराि ंसमाधान करिार आहे.” 
 

त्या ‘जयपाला’िी पत्नी ‘वैजयन्िी’, त्या सेनापिीच्या शत्रचू्या िंबूि एक रात्र राहून पहािेला 
परिलेली आहे. चिच्या त्यागानं हजारोंना जीवन चमळालं आहे. त्या हजारोंिी िी रािी महान आदरस्थान 
बनली आहे. िे हजारो आबालवृद्ध स्त्री–प रुर् त्या रािीच्या स्वागिाला हजर आहेि. चििा जयजयकार 
करीि आहेि. त्या वैजयंिीला मात्र ओढ आहे िी पिीिी, जयपालािी. आपि शीलभ्ष्ट नाही; माहेरून यावं 
िसं त्या सेनापिीच्या िंबिू एक रात्र काढून िीि ज नीि पचवत्र व अकलंचकि वैजंयिी म्हिून आपि आलो 
आहोि. हजारोंना जीवन देऊन, राज्याि ं स्वािंत्र्य राखून, वर आपलं शीलही राखल्या गेलं आहे ह्यािा 
चिला अपार आनंद झालेला आहे. जयपालाला िे सगळं सत्य केव्हा सागेंन असं चिला झालं आहे. 
 

पि जयपाल संिप्ि आहे. आपली पत्नी भ्ष्ट झाली, ह्याअपमानानं िो जळिो आहे, पागल झाला 
आहे. आपल्या पत्नीिा त्याग, त्याला जािवि नाही.हजारोंना जीवदान देऊन ह िात्म्याि ंपाचवत्र्य आचि 
श्रेष्ठत्व चमळवनू स खरूप परिलेल्या आपल्या पत्नीला सामोरं जायलाही िो अपमाचनि मनाच्या चवकारी 
अवस्थेि ियार होि नाही. िी कलंचकि आहे. चिि ंदशषन, चिि ंअन्स्ित्व आिा केवळ आपल्या द ःखाला 
आचि अपमाचनि चजण्याला अचधक डागण्याि देिार म्हिून िो चििा चिरस्कार करीि आहे. 
 

पि चिनं रत्नाकराला बरोबर आिलं हे त्याला कळिं. िो आिा आपल्या िावडीि सापडला आहे. 
त्या सेनापिीिी, ‘रत्नाकारा’िी आपि खाडंोळी करू. त्याला हालहाल करून ठार मारू. त्यानं आपल्या 
पत्नीला भ्ष्ट केलं, त्या अपमानािा आिा आपि बदला घेऊ, सूड घेऊ. ह्या कल्पनेिा त्याला कमालीिा 
आनंद झाला आहे. हे सूडाि ंसमाधान त्याच्या जीवनाला काहीिरी अथष देिारं ठरलं आहे. त्याला रानिी 
समाधान, कू्रर आनंद होि आहे. त्यापायी िो आिखी पागल झाला आहे. 
 

पि िेवढ्याि एका समाधानापायी आिा त्याला त्यािी पत्नी हवीशी झाली आहे. चििी िो 
िेवढ्यासाठी म क्िकंठाने स्ि िी करिो. िी स खरूप आली त्यापेक्षा शत्रलूा चिनं गचमनी काव्यानं बदंी करून 
आिलं ह्याि त्याला आनंद आहे. आिा पत्नी जवळ घ्यायिी िी ह्या सूडाि ंसमाधान देिारी म्हिून. 
 

पि आिा ‘वैजयंिी’ त्याला असं जवळ घेऊ देि नाही. िी आधी सत्य ऐका म्हिून सागंिे. त्या 
शत्रचू्या, सेनापिीच्या, रत्नाकराच्या अंगावर त्याला हाि िाकू देि नाही. चििा िो संरक्षक आहे, हजारोंिा 
उपकिा आहे आचि त्याच्या संरक्षिािी हमी चिनं त्याला चदली आहे. नव्हे त्याि ं संरक्षि करिं त्या 
‘जयपाला’ि,ं त्याच्या प्रजाजनािं ंकिषव्य आहे, हे िी सागंिे आचि त्यानं चििं शील भ्ष्ट केलं नाही, केवळ 
एकदा हािाला स्पशष करण्यापलीकडं त्यानं मयादा ओलाडंली नाही, म्हिून िी मोठ्या अचर्भमानानं आचि 
ओिप्रोि र्भरलेल्या आनंदानं केवळ एक सत्य म्हिूनि सागंिे. त्या सेनापिीबद्दल वाििारा आदर आचि 
सन्मान िे सत्य सागंिाना सिि व्यक्ि करिे. 
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आचि खरंि त्या सेनापिीनं चििं शील भ्ष्ट केलेलं नाही. िी पूवीप्रमाििं पचवत्र आचि चनष्ट्कलंक 
आहे, हे सत्य आहे पि हे जयपाल मानायला ियार नाही. हे सत्य िो पिव ू शकि नाही. एक रात्र 
लावण्यविी य विी, आपल्या पूिष स्वाधीन असिा एक रागंडा उन्मत्त शूरवीर िरुि चििा उपर्भोग न घेिा 
राहू शकेल ह्यावर िो चवश्वासि ठेव ूशकि नाही. मािसािा द बळेपिा िो चवसरू शकि नाही. मािूस कधी 
कधी मानवी द बषलिेवर चवजय चमळवनू काही र्भव्य चदव्य करू शकिो हे सामान्य मािसाला पिू शकि 
नाही, खरं वािू शकि नाही. जयपालाला िे खरं वािि नाही. आपली पत्नी आपल्या र्भावी 
जीवनाच्यास खासाठी खोिं बोलिे, आपल्या पिीनं आपला पूवषवि स्वीकार करावा, पूवीच्याि आत्यंचिक 
पे्रमर्भावानं आपल्याशी संसार करावा म्हिून िी हे नािक रििेय असं त्याला खात्रीपूवषक वाििं. 
 

त्या जयपालाला सत्य हव ंअसिं सत्य, पि त्याच्या सामान्य मानवी व्यवहाराि आचि ित्त्वज्ञानाि 
िे जसं बसेल िसंि आचि िेवढंि सत्य त्याला हव ंअसिं. िो म्हििो,– 
 

“सत्य! सत्य! परमेश्वराला स्मरून मी सागंिो की, मला सत्यि हव ंआहे. पि सत्य असं असू 
शकि नाही! मानवी मयादेच्या कके्षि हे सत्य बसि नाही! (म्हिूनि) हे सत्य नाही ही सत्यािी चविंबना 
आहे! काय या मािसानं स्विःच्या देशाशी चवश्वासघाि केला िो केवळ ि झ्या हािाला स्पशष करण्यासाठी? 
ि झ्या पे्रमासाठी स्विःिं र्भचविव्य त्यानं बरबाद करून घेिलं, आपल्या आशाआकाकं्षावर उदक सोडून ि ला 
रात्रीच्या वळेी नेसत्या वस्त्राचनशी आपल्या िंबिू बोलावनू आिलं....हे सारं िक्ि हािाच्या स्पशासाठी? 
नाही, सत्य इिकं अचिमानवी असू शकि नाही.” 
 

आचि ‘ह्या सत्यावर प्रजाजनािंा चवश्वास आहे का’ असा िो त्यानंा सवाल िाकिो. जमावस द्धा 
मानवािंाि, सगळ्यािंाि ना? जयपालासारखाि द बळ्यािंाि ना? मानवी मयादापलीकडे जाऊन 
चक्षचिजापलीकडलं चदव्यत्व पाहायला असमथष असलेलाि ना? 
 

आचि ‘वैजयंिीलाही’ लोकानंी िे सत्य मानावं हे नको आहे. चिि ंजीवन चिच्या पिीशी चनगडीि 
आहे. चििं सगळं प ढलं स ख चिच्या पिीच्या पूवषवि स्वीकारावर अवलंबून आहे. िेव्हा चिच्या पिीनं िे सत्य 
मानाव ंहा चििा आग्रह आहे. लोकािंी चिला पवा करण्यािं कारि नाही. नव्हे लोकानंी िे सत्य मानलं िरी 
चिला त्याि समाधान नाही. चिच्या पिीनं िे सत्य स्वीकारावं ह्यािि चिच्या जीवनाि ं र्भचविव्य स रचक्षि 
आहे. चििहंी जीवनावर पे्रम आहे. चिच्या पिीिं वा क िाि ंिरी जे पे्रम आहे िे ह्या जीवनावरील पे्रमाला 
पूरक म्हिून. आपल्या जीवनावरच्या पे्रमासाठी समाधान, स ख, शािंी, आचि स रचक्षििा आवश्यक असिे. 
स्त्रीला त्यासाठी प रुर्ाच्या पे्रमािी चनिािं गरज असिे, चिि ं पे्रम केवळ एकििी राहू शकि नाही. िी 
पिीच्या पे्रमाशी एकचनष्ठ आहे पि पिीनंही त्याला उचिि प्रचिसाद द्यावा ही चििी अपेक्षा आहे. म्हिून चिला 
पिीिा चवश्वास हवा आहे. िी म्हििे, “इिराचं्या चवश्वासािं मला महत्त्व वािि नाही. महाराज, ि मिा 
चवश्वास मला हवा आहे. ि म्ही माझ्यावर पे्रम केलं आहे....” (प.ृ ६४ वैजयंिी) 
 

पि ‘जयपाला’ि,ं एका पिीि ं पे्रम, द बळ्या मानवाचं्या व्यावहाचरक पािळीवरि ंपे्रम, अचिमानवी 
सत्यावर चवश्वास ठेवनू पत्नीिा स्वीकार करीि नाही. त्याला हव ंआहे सत्यि पि िे मानवी मयादेिलं. 
इिर सत्य िे असत्यि. अपमानािा संिाप, क्रोध, द ःख, यािना, सूडाच्या समाधानानं शमू शकिाि. 
सेनापिी शत्रू, आपल्या पत्नीि ंशील भ्ष्ट करिारा कट्टर रानिी पशू, हािी सापडला आहे. त्याच्या देहािी 
र्भर िौकाि खाडंोळी करून आस री सूडाि ंरानिी समाधान चमळवनू त्या अपमानािी र्भरपाई होिारी आहे, 
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पि पत्नीनं पिेल असंि सत्य नव्हे असत्य का असेना पि िेि सागंाव ं असा त्यािा हट्ट आहे. केवळ 
लज्जेम ळं, संकोिाम ळं िी असत्य बोलिे, िसं चिनं करू नये हा त्यािा हट्ट आहे. 
 

आचि त्याच्या पत्नीिाही, पिीनं जे सत्य आहे िेि स्वीकारावं असा हट्ट आहे. िी सागंिे की त्या 
सेनापिीनं–रत्नाकरानं चिला खरोखरि भ्ष्ट केलं नाही ह्यावर पिीनं चवश्वास ठेवावा म्हिून िी प नःप न्हा 
चवनंिी करीि आहे. शवेिी पिीपत्नीिा स खी संसार परस्पराचं्या चवश्वासावरि उर्भारिा यायिा आहे. 
आपल्या जीवनावर आपलं पे्रम आहे, िे जीवन स खी व्हाव ंह्यासाठी जोडीदारािा चवश्वास अत्यंि आवश्यक 
आहे. आचि म्हिूनि िी म्हििे, “नाही! नाही! नाही! मला हजारदा चविारलंि िरी मी नाही म्हिेन, प्राि 
जाईपयंि ‘नाही’ म्हिेन! रत्नाकरानंी मला भ्ष्ट केलेलं नाही. महाराज, या घराि आल्यापासून एक क्षिर्भर 
स द्धा मी आपल्याजवळ कधी खोिं बोलले नाही, खोिेपिानं वागले नाही. माझ्यावरिी चवश्वास ठेवा, 
महाराज, आपली रािी म्हिून हक्कानं सागंिे, आपल्या िरिािंी दासी म्हिून पदर पसरून र्भीक मागिे, की 
माझ्या शब्दावरिी चवश्वास ठेवा, रत्नाकरानंी मला भ्ष्ट केलं नाही.....नाही नाही.....” (प.ृ ६५ 
“वैजयंिी”) 
 

पि एवढ्या काक ळिीनं अगदी जीव िोडून बोलूनही पिीवर त्यािा पचरिाम नाही. त्यािा आिा 
चिच्यावर चवश्वासि राचहलेला नाही. आिा उलि िो ‘पिी’, त्या ‘पत्नी’ला व्यचर्भिारी म्हििो, केवळ 
रत्नाकराििं चिच्यावर नव्हे िर चििहंी रत्नाकरावर पे्रम आहे. त्याम ळं त्यानं चिच्यावर बलात्कार केला 
असं म्हििा येिार नाही. म्हिून िू त्याच्याशी व्यचर्भिार केलास असं िो पत्नीला म्हििो. आचि आपल्या 
जाराला वािचवण्यासाठी िी खोिं बोलिे असाही िो चिच्यावर आरोप करिो. चिनं त्याला खरं वािेल असं 
बोलाव ंहा प नःप न्हा आग्रह करिो. ि मि ंपे्रम आहे िर ि म्ही दोघंही ख शाल जा दूरदूरआचि स खानं रहा. 
मी धनदौलि देिो असं जाहीर करिो पि प न्हा बायकोला एकि अि घालिो की, “िू भ्ष्ट झाली आहेस, हे 
कबूल कर.” 
 

पि िी िे मान्य करीि नाही. चििा सत्यािा आग्रह िी सोडीि नाही. 
 

चििा पिी, जयपाल त्याम ळे चिडून जािो. त्याला हवं िे सत्य, त्याला हवी िी कबूली, त्याला हवं 
िे समाधान त्यािी पत्नी देि नाही. िो ‘रत्नाकरा’ला सवषस्वी माझा आहे असं म्हिून रखवालदारानंा त्याला 
कैद करायला सागंिो. आचि आपल्या पत्नीला सागंिो, “वैजंयिी प न्हा कधीही हा मािूस ि झ्या नजरेला 
पडायिा नाही.” 
 

वैजयंिीिहंी आपल्या जीवनावर पे्रम आहे. त्या स खी समाधानी जीवनासाठी हवा िो जोडीदार 
म्हिून ‘जयपाल’ आिा असू शकि नाही ही चििी खात्री झाली आहे. परस्पराि आिा चवश्वास उरला नाही. 
चिच्या एकचनष्ठिेला चिच्या पिीनं कवडीिीही हकमि चदलेली नाही. चिि ंखरं पे्रम त्यानं जािलं नाही, 
त्यािी हकमि केली नाही. उलि िे स्विः ठोकरलं आहे. आिा िी म क्ि आहे. ‘जयपाला’िी प्रिारिा 
केल्याि ं पाप आिा चिच्या माथी नाही. शवेिी जीवन हेि सत्य आहे. िे स खानं समाधानानं जगिा यावं 
यासाठीि द बळ्या मानवािें प्रयत्न आहेि. आिा ‘रत्नाकार’ स रचक्षि रहाििं आवश्यक आहे. जीवनासाठी 
पे्रम आवश्यक आहे आचि पे्रमासाठी चवश्वास आचि चनष्ठा आवश्यक आहे. त्यािाि शोध घेऊन िी वैजयंिी 
आिा पूवीच्या चप्रयकरािी– रत्नाकरािी– झाली आहे. िी रत्नाकराला म्हििे– 
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“(हलक्या आवाजाि) रत्नाकर एक अक्षरही बोलू नका. माझं ज नं जीवन सारं बेचिराख होऊन 
गेलं आहे. आिा ि म्ही माझे आहाि. मी ि मिी आहे. त्यानंीि मला एका जगािून द सऱ्या जगाि लोिलं 
आहे. सगळी बधंनं िोडिारं हे चदव्य पे्रम आहे. नंदा (रत्नाकरािे पूवीिे नाव) आपि दोघं इथून चनघून 
जाऊ ....ि म्ही कैदखान्याि जा. मी ि मि ंरक्षि करेन.” 
 

आिा ह्या नव्या जीवनासाठी, त्यावरील पे्रमापायी, स खासाठी समाधानासाठी िी पिीला हवं िे 
सत्य बोलिे. रत्नाकरानं आपल्याला शीलभ्ष्ट केलं हे िी ओरडून सागंिे. आधी खोिं बोलल्यािी कबूली 
देिे. पिीिं पे्रम पूवषवि लार्भावं, ह्या कलंकापायी संसारस खाि व्यत्यय येऊ नये म्हिून मी खोिं बोलले असं 
सागंिे. माझ्या शत्रवूर–ह्या रत्नाकरावर सूड घेण्यासाठी त्याच्याशी पे्रमाि ंनािक करून मी त्याला इथं 
आिलं आहे. त्याच्या शरीरावर खंजीराजे अनेक वार करून मी त्यािा छळ करीि अंि करिार आहे. आिा 
िो िक्ि माझाि आहे. न्या त्याला कैदखान्याि आचि त्याच्या चकल्ल्या मला द्या आिून. माझ्या मागाि 
आिा क िीही येऊ नका, असं िी बजावनू सागंिे. 
 

चििा पिी जयपाल, ह्या हव्याशा वाििाऱ्या सत्याने समाधान पाविो. त्यानं शीलभ्ष्ट केलं ह्या 
कबूलीनं समाधान पाविो. त्या द ष्टशत्रवूर सूडघेण्यासाठी मी त्याला िसवनू इकड आिलं ह्या चिच्या 
कपिी विषनानं समाधान पाविो. अपमाचनि जीवनाच्या यािना सह्य व्हायला ह्या असल्या समाधानािी 
त्याला चनिािं गरज असिे. शवेिी जीवन हेि सत्य आहे. िेि श्रेष्ठ ित्त्व आहे हे िोही जाििो आहे. त्यािहंी 
जगण्यावर पे्रम आहे. िो ‘रत्नाकराला’ कैद करचविो आचि चकल्ल्या वैजयंिीच्या स्वाधीन होिील ह्यािी 
घोर्िा करिो. चिला िसे स्पष्ट सागंिो. सगळं चिच्या मनासारखं आिा िो करीन म्हिून सागंिो. 
 

‘मेिरहलक’ आचि ‘चशरवाडकरही’ शवेिी एका पात्राद्वारा ह्या नािकाि ं सूत्र आचि जीवनािं 
ित्त्वज्ञान सागंून जािाि की, “पे्रम ही जीवनािली सवाि मोठी गोष्ट आहे. आचि (वैजयंिी) िू िी संपादन 
केली आहेस. हे खरं आहे आचि खोिंही आहे. न्याय्य आहे आचि अन्याय्यही आहे पि मानवी जीवन हे 
असंि आहे. आचि शवेिी जीवन हेि सवषश्रेष्ठ ित्त्व आहे.” 
 

दादाचं्या ‘शीलसंन्यास’ नािकािा शवेि मेिरहलकच्या ‘मोनाव्हॅना’पेक्षा इिका चनराळा आहे की हे 
एक स्विंत्र नािकि वािाव.ं 
 

कृिान्िाने केलेल्या पाशवी कृत्याबद्दल आपल्या शीलभ्ष्ट पत्नीनं त्याच्यावर सूड उगवावा, त्यािा 
खून करण्यािा प्रयत्न करावा, त्याच्या रक्िाने चििे हाि माखलेले असावेि ही चकमान अपेक्षा राजा 
‘िदं्रकान्ि’ करिो आचि िसं चदसि नाही िेव्हा चिच्यावर ‘जाचरिी’ हा गचलच्छ आरोप करून, आपल्या 
अपराधाकचरिा चशरच्छेदािी चशक्षा र्भोगायला ियार हो म्हिून सागंिो. पि त्या कृिान्िानं, सेनापिीनं 
आपल्याला भ्ष्टि केलं नाही हे सत्य िी प न्हा प न्हा सागंिे. चिच्या सासऱ्यािा हजारोनं जमलेल्या जनिेिा 
त्यावर चवश्वास आहे. पि प्रत्यक्ष चिच्या पिीिा मात्र म ळीि नाही. म्हिून िी पिीनं अपेचक्षलेली देहदंडािी 
चशक्षा र्भोगायला िात्काळ ियार होिे. पिीच्या िरवारीप ढं आपली मान लीलया अपषि करिे पि जनिा िे 
होऊ देि नाही. लाखोंच्या उपकारकिीिे प्राि आपल्या राजाला, चिच्या पिीला घेऊ देि नाही. िे राजाला 
अडविाि. आपल्या िरवारीिे कडे चिच्यार्भोविी संरक्षिाला उरे्भ करिाि. 
 



 

अनुक्रमणिका 

पि ‘रत्नप्रर्भा’, त्या राजािी पत्नी, जनिेला आचि सासऱ्याला चिथून चनघून जायिी चवनंिी करिे. 
आचि िे गेल्यावर पिीला, त्याच्या इच्छेप्रमािे िे खड ग चिच्या मानेवर िालवायला सागंिे. िू चनष्ट्कलंक 
आहेस का हे िो प न्हा चिला चविारिो. िी स्पष्ट सागंिे की हा केवळ चवश्वासािा र्भाग आहे. 
 

“ि म्ही जनिेसमोर माझ्यावर एकदा अचवश्वास दाखचवलेला आहे. माझ्या चनःसीम पे्रमािा आपि 
अपमान केलेला आहे. आिा मी ह्या बाबि एक शब्द उच्चारिार नाही. मला कृिान्िािं भ्ष्ट केलं आहे ही 
कल्पना कायम ठेवनूकेवळ मािृर्भमूीसाठी मी हा शीलसंन्यास केला असल्याम ळं मी चनष्ट्पाप आचि 
चनष्ट्कलंकि आहे असं मानून जर आपि माझा स्वीकार करायला ियार असाल िरि िो मला हवा आहे.” 
(प.ृ ६५ “शीलसंन्यास”) 
 

चिच्या या करारी उत्तरानं संिापलेला चििा पिी िरवारउपसून चिच्यावर वार करिार एवढ्याि 
वरे्ािंचरि ‘कृिान्ि’ त्याला अडविो. िी आपली बहीि आहे म्हिून सागंिो. िी चनष्ट्कलंक असल्यािी ग्वाही 
देिो. ‘सूयषकान्िा’शी चववाहाच्या विनाने बाधंलेल्या ‘रत्नप्ररे्भ’शी कामवासनेपायी चववाह करून त्या 
‘सूयषकािंा’िा बळी घेिारा िू ‘िदं्रकािं’ आहेस असे म्हिून त्यािी चनर्भषत्सषना करिो. आचि हा िन्द्रकािं, हा 
राजा, आपल्या त्या अपराधाबद्दल खंि व्यक्ि करिो आचि िो समोर उर्भा असलेला प्रत्यक्ष सूयषकािंि आहे 
हे त्याच्या छािीवरील पचरचिि चिन्हाने कळिाि त्यािी क्षमायािना करिो. 
 

‘रत्नप्रर्भा’, ‘सूयषकािंा’िे ‘र्भाऊराया’ म्हिून िरिवदंन करिे. ‘सूयषकािं’ चिला बहीि म्हिून 
आशीवाद देिो. ‘िदं्रकािं’ हे सगळं पाहून बदलिो आचि ‘सूयषकािं’ ‘रत्नप्ररे्भला’ कधीही शीलभ्ष्ट करिार 
नाही ही त्यािी खात्री असिे आचि ‘कृिान्ि’ िो सेनापिी म्हिजे ‘सूयषकान्िि’ होय हे कळिाि िर त्यािी 
आपल्या पत्नीच्या चनष्ट्कलंकत्वाबद्दल शकंाि रहाि नाही. ‘सूयषकान्ि’ आपल्या बचहिीिा चिच्या पिीच्या 
हािाि हाि देऊन प नमीलन घडवनू आििो आचि नािकािा गोड शवेि होिो. 
 

दादानंी हे सगळे संपूिष बदलून िाकलेले कथानक कदाचिि, मानवाच्या द बळेपिािा आचि स्वाथी 
व्यावहारीक पािळीवरच्या चवकारवशिेिा चविार करिा अवास्िवही वािण्यािी शक्यिा आहे. पि त्या 
सेनापिीनं त्या रािीला शीलभ्ष्ट केलेलं नाही हीही वास्िविा आहे ना? वास्िविेला न्याय चमळायला नको 
का? चवकारावर चवजय चमळवनू, द बळ्या मानवािल्या चदव्य िैिन्यािा, साक्षात्कार घडचविाऱ्या चविारी 
विषनाला काही ग ि द्यायला नको का? हजारोंच्या प्रािासाठी, देशाच्या संरक्षिासाठी, राष्ट्राच्या 
र्भल्यासाठी आपल्या सवषस्वािी आह िी देिाऱ्या साध्वीला, एका प्रखर राष्ट्रर्भक्िीला प रेसा न्याय जगानं 
आचि साचहन्त्यकानं द्यायला नको का? 
 

दादानंी मानवी मनाचं्या अंिरंगािील क्ष द्र घडामोडींना पचरन्स्थिीच्या धक्क्यानंी एका वगेळ्या उच्च 
पािळीवर नेले आहे. ह्याि दादािंा आदशषवाद आहे, राष्ट्रवाद आहे, राष्ट्र र्भन्क्िवाद आहे. 
 

आपल्या प्रखर देशर्भक्िीिा प्रत्यय त्यािें प्रत्येक पात्र देिे. राजकीय चविारािंा सम्यक ग ंि, 
देशर्भक्िीिे आदशष चवश्व, आचि स्वािंत्र्यासाठी करावयाच्या सवषस्व होमािे उपचनर्द म्हिजे दादािंी 
नािके. 
 



 

अनुक्रमणिका 

‘शीलसंन्यास’ नािकािही दादाचं्या इिर सवष नािकापं्रमािे नायपूिष प्रसंगािंी रेलिेल आढळिे. 
त्याम ळे सामाचजकािंा सम दाय सारखा अधीर आचि सजग असा चखळून राहिो. 
 

मािृर्भमूीच्या सेवसेाठी लाखो प्रजेिे प्राि वािचवण्यासाठी, मायर्भचू्या स्वािंत्र्यासाठी आपल्या 
साक्षाि स नेच्या शीलािा बळी देिारा नािकािला ‘कृष्ट्िकािं’–रत्नप्ररे्भिा सासरा, आपल्या म लाला 
सागंिो, “म ला मािृर्भमूीच्या सेवपे्रीत्यथष ि झ्याि काय पि कोिाच्याही संसारािी होळी करिाना माझ्या ह्या 
राष्ट्रचनष्ठ मनाला कधीही काहीि वािलं नाही.” (प.ृ ५२) ह्याि बापानं आपल्याही संसारािी राष्ट्रासाठी 
राखरागंोळी केलेली आहे. त्यािी मोठी पाि म ले राष्ट्रासाठी बचलदान करून अमर झालेली आहेि. 
 

दादािें मन लोकशाहीवादी, राज्यकत्यापेक्षा जनिाि श्रेष्ठ; राजचनिषयापेक्षा लोकचनिषय व 
धमषचनिषय श्रेष्ठ, ह्याि संघर्ष येऊ शकि नाही कारि धमष हा लोकधारिेसाठीि अन्स्ित्वाि आलेला असिो, 
अशी दादािंी धारिा आहे. 
 

देशासाठी शीलािी आह िी देिारी रत्नप्रर्भा सेनापिीच्या िंबिू एक रात्र राहून परििे िेव्हा त्या 
देशािी जनिा चििे अर्भिूपूवष स्वागि करिे. रथािून चििी चमरविूक काढिे िेव्हा चििा पिी संिप्ि होिो. 
हा जनिेिा अधःपाि होय असे िो म्हििो. िेव्हा त्यािेि वडील सागंिाि, “िदं्रकािं हा लोकािंा अधःपाि 
नाही िर जनिाजनादषनानं रत्नप्ररे्भच्या आिरिावर जाहीरपिे चदलेला हा धमषचनिषय आहे. िू चिला 
जाचरिी म्हि, पाचपिी म्हि, काय वािेल िे म्हि. पि जनिेच्या रूपानं निलेला सवषसाक्षी परमेश्वर चिला 
महासाध्वीि मानिार– नव्हे प्रत्यक्ष देविाि समजून चििी अशी अनन्यर्भाव ेपूजाि करिार हे पके्क लक्षाि 
ठेव. िेव्हा शहािा असशील िर हा लोकचनिषय पाहून अजून िरी श द्धीवर ये आचि त्या पचिव्रिेच्या 
लोकोत्तर आत्मयज्ञािी अपशब्दानंी अशी चविंबना करण्यािे सोडून त्यािा गौरव करण्यासाठी आनंदानं 
चसद्ध हो.” क ठल्याही राज्यकत्यांना चदलेला हा इशारा चत्रकालाबाचधि सत्य होय. 
 

दादािंा जनिेच्या सामर्थयावर, जनिेच्या चनिषयकारी शक्िीवर अपरंपार चवश्वास आहे. रत्नप्रर्भा 
म्हििे, “पि लोकानंा सत्यासत्य चनिषयाि ंसामर्थयष नाही असं आपि का मानिा?” (प.ृ ६॰) 
 

जनिा चविारी असिे, जनिा कृिज्ञ असिे हाही दादािंा दृढ चवश्वास आहे. त्याचं्यासाठी आपलं 
सवषस्व अपषि करिाऱ्या रत्नप्ररे्भनं स्विः जनिेला चवनंिी केली की पिीच्या हािून मला मरि येिंय् हे माझं 
परमर्भाग्य आहे. ि म्ही माझ्या पिीला अडवनू ह्या र्भाग्याच्या आड येऊ नका िेव्हा जनिा म्हििे, “नाही 
आपि आपल्या अचद्विीय आत्मयज्ञानं आमिे प्राि वािचवले आहेि.िेव्हा आपले प्राि वािचविं हा आमिा 
धमष आहे आचि िो आम्ही पाळिारि.” (प.ृ ६३) 
 

क ठल्याही इिर धमापेक्षा राष्ट्रधमष हा सवषश्रेष्ठ धमष आहे आचि राज्यकत्यांनी देखील त्यािं पालन 
केलं पाचहजे, त्याप ढं मान झ कचवली पाचहजे. कृिान्ि म्हििो, “राष्ट्रचहिाथष केलेला शीलत्याग हा शीलर्भगं 
नसून ‘शीलसंन्यास’ आहे. हे मान्य करून चहला चनष्ट्कलंक समज आचि चहिा अंगीकार कर. (िदं्रकािं 
राजा!) ि झ्या चठकािी जर राष्ट्रपे्रम वसि असेल आचि राष्ट्रधमाच्या चदव्य ित्त्वावर ि झी अढळ श्रद्धा 
असेल िर चहला चनष्ट्कलंक मानून िू चहिा अंगीकार केला पाचहजेस. नाहीिर राष्ट्रर्भक्िीि ंहे ि झं चनव्वळ 
ढोंग असून राष्ट्रधमािा ओनामाही ि ला अजून कळलेला नाही असेि म्हिाव ेलागेल.” 
 



 

अनुक्रमणिका 

पूवी सत्यासत्यािा चनिषय, पापप ण्यािा चनिषय, खऱ्याखोयािा चनिषय करण्यासाठी चदव्य 
करण्यािी धमषचनष्ठ अशी न्यायालयीन कादेशीर िरिूद असे. राष्ट्रचहिाथष केलेली गोष्ट हीि एक चदव्य आहे. 
सवष चनिषय ह्या चदव्याम ळे राष्ट्रर्भक्िाच्या बाजूनंि द्यायिे आहेि ही दादािंी प्रखर चनष्ठा आहे. कृिान्ि 
म्हििो, “चदव्य? िन्द्रकािंा, राष्ट्रचहिाथष केलेल्या पाचवत्र्ययज्ञाहून आचि कीर्थियज्ञाहून अचधक श्रेष्ठ चदव्य 
या जगाि आहे काय?.... िेव्हा चहला चदव्य करायला सागंण्यापूवी िूि या मीपिािी आचि स्वाथष ब द्धीिी 
होळी करून आपल्या पापाि ंप्रायचित्त घे. त्याचशवाय चिच्या कमाकमािा चनिषय करण्यािी पात्रिाि ि झ्या 
अंगी यायिी नाही.” (प.ृ ७॰) 
 

‘मेिरहलकने’ आपल्या नािकाि या ‘मी’पिािे चवकारवश आचि स्वाथष ब द्धीिे मानवी आचि 
व्यावहाचरक पािळीवरील वास्िविेिे चित्रि केले िर दादानंी ह्या चवकारावर चविारान्िी चवजय चमळवनू 
एक आदशषवादी चवश्व चनमाि करण्यासाठी प्रत्येकाने झिाव ेम्हिून ‘शीलसंन्यास’ चलचहले. मािूस, ‘कसा 
आहे’ हे ‘मेिरहलक’ दाखचविो, िर िो, ‘कसा व्हावा’ हे दादा सागंिाि. 
 

र्भावोत्कि नायप्रसंग चनमाि करण्याि दादा पिाइि आहेि. ‘शीलसंन्यास’च्या ह्या शवेिल्या 
पवाि अशा नायप्रसंगानंी दादाचं्या ठायी असलेल्या प्रयोगचवज्ञानािी स्पष्ट पाविी चदलेली आहे. 
 

आपली रािी रत्नप्रर्भा कृिान्िाच्या िंबूि एक रात्र घालवनूही चनष्ट्कलंक राचहली ह्या चिच्या 
वक्िव्यावर राजा िदं्रकािं जनिेिा चवश्वास आहे काय म्हिून जोराि चविारिो आचि क्षिैक र्भयानक 
शािंिा चनमाि होिे, उत्कंठा वाढिे, उत्स किा चशगेला पोहोििे. सामाचजकाचं्या मनाला उगीिि 
ह रहूरवाििे. आचि जनिा हळूि बोलिे– “यानंी साचंगिलेली हकीकि खरी असली पाचहजे.” या 
वाक्याबरोबर नािकािा प्रयोग िाळ्या घेईल याि शकंा नाही. 
 

पत्नीच्या पापकमाबद्दल राजा िदं्रकािं चििा चशरच्छेद करायला धजिो. रत्नप्रर्भा, त्यािी पत्नी, 
त्यासाठी मोठ्या आनंदाने आपली मान प ढे करिे आचि आिा नको िे घडिार; पि नको असं व्हायला, पि 
आिा कशी वाििार रत्नप्रर्भा? ह्या साऱ्या चवकल्पािें कल्लोळ सामाचजकाचं्या मनाि उठिाि, अधीरिेने 
आिा काय होिार हे डोळ्याि प्राि आिून सामाचजक थरारत्या र्भावनेनं एकाग्रचिते्त रंगर्भमूीकडं नजरा 
चखळवनू बसिार आचि एकदम प्रजा गरजून उठिे– “प्रथम आमिं रक्ि या चठकािी साडेंल आचि नंिरि 
या माउलीच्या केसाला आपि धक्का लाव ूशकाल.” (प.ृ ६३) आचि लगेि प्रजा आपापल्या िरवारी उपसून 
त्या रािीर्भोविी संरक्षक कडे चनमाि करिाि. सामाचजकािंा स िकेिा चनश्वास, हे नािककारािे यश. 
 

प न्हा असाि प्रसंग येिो. आिािर प्रजेलाही रािीनं चवनंिी करून घालवनू चदलेलं. राजा प न्हा 
िरवार उपसून चशरच्छेद करायला चसद्ध. मग कोि वािचविार ह्या साध्वीला? आिा िर पूिष चनराशा 
सामाचजकाचं्या मनाि, पि लगेि वरे्ािंर केलेला ‘कृिान्ि’ प ढे होऊन राजािा खड ग उपसलेला हाि 
वरिेवर धरिो. ऐनवळेी धावनू आलेला परमेश्वर पाहून पे्रक्षकानंी िाळ्या न चदल्या िरि नवल. 
 

‘रत्नप्रर्भा’ आचि ‘सूयषकािं’ यािें बालपिापासूनि परस्परावर अिीव पे्रम. चववाहाच्या 
आिार्भाकाही नंिर घेिलेल्या. मनाने रत्नप्ररे्भने त्याला केव्हाि वरलेले. आिा िदं्रकािं, चििा पिी, चििा 
चिरस्कार करून चिला जगािून नाहीशी करायला चसद्ध झालेला. पि त्या ‘रत्नप्ररे्भनं’ आपल्याशी इमान 
राखलं नाही म्हिून ‘सूयषकािं’ मात्र सूडानं पेिि नाही. ‘िदं्रकािं’ चििा वध करायला धजिो या प्रसंगािा 
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क ठल्याही प्रकारे गैरिायदा घेि नाही. उलि चिच्या देशर्भक्िीनं र्भारावनू चिला आपली बहीि मानिो 
आचि चिच्या अलौचकक राष्ट्रर्भक्िीिा आचि अपूवष आत्मयज्ञािा गौरव करिो. आचि रत्नप्रर्भादेखील 
एकदम त्याला नमस्कार करून म्हििे, “र्भाऊराया, या बचहिीिा प्रमाि स्वीकार आचि चिला सौर्भाग्यािा 
आशीवाद दे.” (प.ृ ६९) 
 

र्भावपूिष अशा ह्या प्रसंगी प्रयोगािेवळेी सामाचजकानंी प्रसन्नपिे िाळी चदली िर िो त्यािंा गौरवि 
ठरेल. 
 

अशा नायपूिष प्रसंगािून आपली जीवनचनष्ठा, आपले जीवनदशषन, आपली धमषचनष्ठा, राजकीय 
आचि सामाचजक चविारप्रिाली प्रर्भावीपिे माडंण्याि दादा यशस्वी झाले आहेि. 
 

दादानंा नािककार व्हायिे होिे म्हिून त्यानंी नािके चलचहली नाहीि. दादाचं्याकडून मागे लागून 
नािककंपन्यानंी नािके चलहवनू घेिली आहेि. त्याकाळी चदवाळी अंक काढण्यािी अहमहचमका असिी 
िर अनेक संपादकानंी मागं लागून दादाकंडून लघ कथा आचि दीघषकथा हकवा कादंबऱ्याही चलहवनू 
घेिल्या असत्या आचि दादा लघ कथाकार हकवा कादंबरीकार म्हिून प्रचसद्धीला आले असिे. िे नायपूिष 
आचि आवशेय क्ि र्भार्िे िासन् िास करीि. प्रिडं जनसम दाय जागेवर चखळवनू िाकीि. राजकीय मिे 
आचि देशर्भक्िीिे प्रखर चविार, िकष संगि पि स्िोिक रीिीने ज्वालाग्राही शब्द आचि त्यािंी रे्भदक िेक 
साधीि, प्रिडं श्रोत्यापं ढं स्िचिकवत् स्पष्ट माडंीि आचि सिि प्रिडं िाळ्या घेि. त्या र्भार्िाि अधूनमधून 
पखरि असे िी उपरोधािी. स्वाथी, हलकि आचि ग लामचगरीि धन्यिा मानिाऱ्या क्ष द्र जीवािी कठोर 
िवाळी आचि हनदा करीि हास्यािें िवारे उडचविारे यशस्वी व आवडिे वक्िे म्हिून िे गाजले. 
 

आचि ह्या सवष अशाि शलैीच्या आचि आशयाच्या र्भार्िािें प्रसंगय क्ि, संवादरूप अविार म्हिजे 
दादािंी नािके. म्हिूनि दादाचं्या नािकािंील पाते्र बोलि नाहीि, र्भार्िे देिाि आचि िीही दादािंीि, 
िक्ि पाठ केलेली. 
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“कै. वीर वामनराव (दादा) जोशी” ह्ाांच्या नाटकाांच्या 
 

“सांणिता” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“राक्षसी मित्वाकाांक्षा” 
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राक्षसी मित्त्वाकाांक्षा 
 

अांक पणििंा 
 

प्रवेश १ िंा 
 

स्थळ : रुद्रमंडळािंील िळघर. 
 

[महारािी मदालसा इिे ि रंुगावरील अचधकारी–सारंग व मेघनाद प्रवेश करिाि.] 
 
मेघ॰:सारंगा, घाि झाला. द जषयाने दगा चदला. 
 
सारं॰:म्हिजे? 
 
मेघ॰:कोदंडानंी दाखचवलेल्या आचमर्ानंा द जषय बळी पडला. 
 
सारं॰:काय? स्वाथासाठीं आपल्या स्वामीशीं बेमान होण्यास द जषय ियार झाला? 
 
मेघ॰:होय. महारािीिी सत्ता कबूल करून महाराज िदं्रशखेरास पकडून चिच्या स्वाधीन करण्यािे त्याने 

चिला विन चदले. 
 
सारं॰:हाय हाय!! महाराज चवक्रािंानंा आिा केवढे द ःख होईल! पक्षािा एवढा आधारस्िंर्भ कोसळून 

पडलेला पाहून त्याचं्या अंिःकरिाला धक्का बसेल. 
 
मेघ॰:मोठाि द धषर प्रसंग ओढवला आहे. त्यािून कसे पार पडाव ेहे मला काही स िि नाही. 
 
सारं॰:आपले काही झाले िरी बेहेत्तर. पि चवक्रािंमहाराजािंी येथून आपि लौकर स िका केलीि पाचहजे. 
 
मेघ॰:होय. त्याचशवाय द सरा उपायि नाही. (ऐकलेसे करून) पि थाबं. महारािी सरकारािंी स्वारी 

आली वाििें. 
[मदालसा महारािी सपचरवार प्रवशे करिे]. 

 
मदा॰:सारंग, चवक्रािंािा हट्ट अजूनही कायमि आहे? 
 
सारं॰:सरकार, चवक्रािं आपिाला वश होिे मला केवळ अशक्य वाििे. 
 
मदा॰:अशक्य! या मदालसेला अशक्य!! छेः“अशक्य” हा शब्दस द्धा ही मदालसा ओळखीि नाही– 
 

पद–केदार–झपिाला. “क्यौरे सिाया॰” 
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सत्ता–बले दास । कचर जो चत्रलोकास ॥ 
िोही अहंकार । नमवीन पायीं ॥ ध्र ॰ ॥ 
ज्याच्या र्भये होि । अमरासंही त्रास ॥ 
त्याही कृिािंास । रडवीन धायी ॥ १ ॥ 
गवे महाकाल । कचर मानर्भगंास ॥ 
िचर त्या क्षिाधांि । ि डवीन पायीं ॥ २ ॥ 

 
मग या चवक्रािंािा काय पाड! त्याला मी माझ्या पायावंर लोिागंि िरी घालण्यास लावीन, 
नाहीिर लाथेखाली ि डवनू िरी िाकीन. (मेघनादास) मेघनाद द जंयािे काय म्हििे आहे? 

 
मेघ॰:महारािी सरकाराचं्या िरिािंा दासान दास होऊन राहण्यास द जषय ियार आहे. 
 
मदा॰:ठीक आहे. त्याला घेऊन ये येथे माझ्यासमोर. [मेघनाद जािो]. (सारंगास) सारंग, त्या मगरूर 

क त्र्याला बाहेर काढ. (सारंग साखळदंडानंी बाधंलेल्या चवक्रािंास नागव्या िरवारीच्या पहाऱ्यािं 
बाहेर काढिो). (चवक्रािंास) कसे काय चवक्रािं? ठीक िालले आहे? 

 
चवक्रा॰ं:हा,ं ठीक िालले आहे. 
 
मदा॰:िर मग या राजमंचदरािंील राजचवलासािं लोळि पडिे म्हिजे िैनि आहे म्हिायिी! 
 
चवक्रा॰ं:स्वाऱ्यािूंन हहडिानंा ज्याने चदवसिे चदवस अन्नपाण्यावािंून स खाि लोिले आहेि; चवर्ारी 

वनस्पिींच्या चबछान्यावर ज्याने रात्रीच्या रात्री गाढ झोपेि घालचवल्या आहेि; र्भयंकर हहस्त्र 
श्वापदाचं्या सहवासाि ज्याने आपल्या चजवािी करमिूक करून घेिली आहे; साराशं– जगािील 
आपत्तींशी खेळि बसिे हाि ज्यािा जन्मािा व्यवसाय झालेला आहे आचि मृत्य  हा ज्याने आपला 
चजगरदोस्ि बनवनू सोडलेला आहे, त्याला या रुद्रमंडळािील हालअपेष्टािें काय कौि क वाििार 
आहे? 

 
मदा॰:सध्याच्या या ि झ्या न्स्थिीिा ि झ्या मनावर काहींि पचरिाम झालेला नाही िर? 
 
चवक्रा॰ं:मदालसे, स खद ःखाच्या आडव्या उभ्या धाग्यानंी चविलेल्या या आय ष्ट्याि बरेवाईि प्रसंग नेहमीं 

येिि असिाि. प्रसंगािे जसे आनंदाने स्वागिकरावयािे, िसाि वाइिािंाही आनंदानेि सत्कार 
केला पाचहजे. प रुर्ाने स खद ःखािं रे्भद पहाि बसिे नामदषपिािे लक्षि आहे. 

 
मदा॰:िर मग आमिी सावषर्भौम सत्ता चधक्कारून िदं्रशखेरास आमच्या स्वाधीन न करण्यािा ि झा हेका िू 

असाि िालचविार? 
 
चवक्रा॰ं:अलबि. या देहाि रक्िािा एक थेंब चशल्लक असेपयंि या चवक्रािंािे चशर ि झ्या पायाशंी झ कण्यािी 

अगर प्रािापेक्षाही प्यार असलेला माझ्या स्वामीिा अनाथ व अनाचश्रि प त्र ि झ्या हािी लागण्यािी 
िंू चबलकूल आशा करू नकोस. 
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मदा॰:“कि षमकि षमन्यथा कि ष” असे आज माझे बादशाही सामर्थयष आहे हें िंू जािि नाहीस? 
 
चवक्रा॰ं:होय, जाििो. ि झे बादशाही सामर्थयष मी पूिष जाििो. पि त्याबरोबर मला हेंही माहीि आहे की, या 

ि झ्या बादशाही सामर्थयाच्या वल्गना िोल आहेि. उन्मि झालेली बादशाही हसहासने 
चनचमर्मात्रािं रसािळाला पोहोंिवनू गर्थवष्ठािंा मद झाडून िाकिारा शहानशहा त्या स्वगाच्या 
उच्चिम हसहासनावर बसलेला आहे. िोि काय िो एक सवषशन्क्िमान् आहे. बाकी सारे पामर 
आहेि. िेव्हा ि झ्यामाझ्यासारख्या द बळ्या मन ष्ट्यप्राण्याने त्याला चवसरून–त्याला चधक्कारून–
आपल्या क्ष द्र बळािा व्यथष बडेजाब चमरचवण्यािं काय हाशंील आहे? 

 
मदा॰:चवक्रािंा, माझ्या इच्छेप्रमािे वागलास िर हा कहलग देशािा राजम ग ि ि झ्या मस्िकावर शोर्भू ं

लागेल. 
[म ग ि प ढे करिे]. 

 
चवक्रा॰ं:(िोंड चिरवनू) प रे–प रे कर ि झे हें कविाळ. हे मूखष चस्त्रये, या असल्या क्ष द्र म ग िाच्या हीन 

लालसेने मी आपल्या शीलापासून भ्ष्ट होईन अशी का ि झी कल्पना आहे? असल्या म ग िानंीि ंहे 
मस्िक मला र्भरू्वावयािे असिे, िर या कहलगासारख्या िीिर्भर देशाच्या कवडीमोल म ग िािी 
गोष्ट िर राहंूि दे–पि ज्याने आजवर या चवख्याि सूयषवशंािंील महार्भाग प ण्यश्लोक राजािंी चशरें 
मंचडि केली व जो आज कालाच्या वक्रगिीम ळे द दैवाने ि झ्यासारख्या अधम िाडंाळिीच्या 
मस्िकाच्या स्पशाने क्लेश पावि आहे, िो हा सूयषरेखाचंकि–अमूल्य रत्नानंी जडलेला–
दैदीप्यमान साम्राज्यम ग ि या र्भाग्यशाली मस्िकावर केव्हािं िळपू ंलागला असिा. ज्याच्या अि ल 
पराक्रमावर ल ब्ध होऊन या िह्माविािी साम्राज्यलक्ष्मी त्याच्या पायाशंीं िीनवार लोिागंि घालीि 
आली, परंि  मदालसे, ज्याने आपल्या पूवषजाचं्या चनष्ट्कलंक शीलास स्मरून चििा अव्हेर केला,–
त्याला–त्या या चवक्रािंाला–कहलगाच्या या मािीमोल म ग िास पाहून सन्मागापासून च्य ि 
होण्यािा मोह पडेल, असे ि ला वािले िरी कसे? 

 
मदा॰:चवक्रािंा, िीनवार मूखषपिािे प्रदशषन केलेस िेवढे प रे, स्वाथषत्यागािे ढोंग िाकून दे आचि आपल्या 

पायावर लोळि घेिाऱ्या या राज्यलक्ष्मीिा अंगीकार कर. यािि ि झे खरे चहि आहे. 
 
चवक्रा॰ं:सवष कल्यािािें धाम जे प रुर्ािे सत्त्व िे बेग मानपिे लाथेने झ गारून चदल्यावर खरे चहि 

साधावयािी आशा कशाला पाचहजे? 
 
मदा॰:अरे, “सत्त्व सत्त्व” काय घेऊन बसला आहेस? ‘सत्त्व’ म्हिून अशी काहीं अजब िीज या द चनयेि 

आहे असे मला वािि नाहीं. 
 
चवक्रा॰ं:‘सत्त्व?’ सत्त्वािी थोरवी काय विषन करावी? 
 

पद–र्भपू–धमार. 
वासना–संग्राम–र्भवूर । कवि ‘शील’ अर्भगं–बलधर ॥ ध्र ॰ ॥ 
क्षोर्भला संसार–सागर । िाचरिा ग रु हेंचि अघहर ॥ 
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घोर भ्म–कािंार जठरीं । मागष–दशषक हेचि रचवकर ॥ १ ॥ 
कीर्थिरूपे अमर कचर नर । अमृिधारा हेंचि मध िर ॥ 
प रचव सत्यसंकल्प सारे । ईश्वरचि हें चिर–श र्भकंर ॥ २ ॥ 

 
मदा॰:काय? “सत्त्व” हा परमेश्वर आहे? छे:–हा मूर्थिमंि सैिान आहे–हा एक मूखष लोकाचं्या चबघडून 

क जून गेलेल्या मस्िकािूंन बाहेर पडलेला द गंध आहे–हा एक अक्कलशून्य माथेचिरू धमषवेड्यानंा 
जडलेला र्भयंकर रोग आहे. या हालाहलाला अमृि मानून त्याच्यासाठी ि झ्यासारख्या राजकारिी 
प रुर्ानंी आपल्या प्रािावर उदार व्हाव ेम्हिजे वेडेपिािी कमाल आहे. 

 
चवक्रा॰ं:बाई. प रें कर. उगाि आपल्या पाचंडत्यािें प्रदशषन करण्याच्या र्भानगडींि का ं पडिेस? ि ला 

माकडाला रत्नािी काय पारख असिार? 
(कोदंड व मेघनाद द जषयास घेऊन येिाि). 

 
मदा॰:द जषय! 
 
द जष॰:महारािी साहेब– 
 
चवक्रा॰ं:“महारािी साहेब” हे शब्द राजा द जषयाच्याि िोंडून चनघि आहेि काय? 
 
मदा॰:द जषय, माझ्या क्रोधवन्हीच्या प्रखर ज्वालानंी ि म्हालंा सवष बाजंूनीं घेरलें  असून त्या ि मच्या 

जीचविमंचदराला स्पशष करण्याच्या अगदीं बेिािं आहेि. ि म्ही िरुि आहािं, व ि म्हालंा एक स ंदर 
स्त्री आहे.चििें ि मच्या चठकािीं अत्यंि पे्रम असून, त्या पे्रमािी रे्भि एका अमूल्य बालकाच्या रूपाने 
िी ि म्हालंा लवकरि अपषि करिार आहे. स ंदर व पे्रमळ स्त्री आचि कोमल अर्भषक याचं्या 
सहवासाच्या स खास द चनयेंि िोड नाही. िेव्हा ंया सवष गोष्टींिा नीि चविार करून माझ्याप ढें बोला. 

 
द जं॰:मदालसा महारािीसाहेब, मी आपिासं अनन्य शरि आहें. 
 
चवक्रा॰ं:द जषय–द जषय, हें िंू काय करीि आहेस? या कृत्यानें िंू रौरवािें साधन करून घेि आहेस हें ि ला 

समजि नाहीं का? 
 
द जष॰:चवक्रािं, रौरव प ढे केव्हा ं चमळेल िेव्हा ं चमळो. पि सरोचजनीसारख्या स ंदर िरुिीिा स्वगषि ल्य 

सहवास या वेळीं सोडून जाण्यािी माझी इच्छा नाहीं. 
 
चवक्रा॰ं:द जषया, चविार कर. असा बेिाम होऊं नकोस. ईश्वरास साक्ष ठेवनू केलेल्या राजचनष्ठेच्या प्रचिज्ञािंें 

स्मरि कर. अरे, महाराज चवक्रमाचदत्याचं्या आकन्स्मक ख नाम ळें  द ःखाक ल झालेल्या राजचनष्ठ 
प्रजाजनाचं्या नेत्रािूंन वाहिाऱ्या अश्रूंच्या धारा अजून खळल्या नाहींि; जवळिा अत्यंि पे्रमािंला 
आप्ि आपिासं सोडून गेला असें वािून नागचरक चस्त्रयानंीं िालचवलेला हृदयचवदारि करिारा 
चवलाप अद्याचप बदं पडलेला नाहीं; आबालवृद्धानंीं सोडलेल्या द ःखचनःश्वासाचं्या उष्ट्ििेम ळें  संिप्ि 
झालेलें  वािावरि अद्याचप शािं झालेलें  नाहीं; असें असिा ं आपल्या सवष आपत्तींना व द ःखानंा 
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कारि झालेल्या या ख नी कविाळिीला परमपचवत्र सूयषक लािें श्रेष्ठ हसहासन भ्ष्ट केल्याबद्दल 
आपि–सूयषक लाच्या चनमकहलाल सेवकानंी–आपली संमचि दशषवावी व इच्या िरिािंें 
ग लामाप्रमािें ि बंन घ्यावें हें केवढें बरें लाछंन आहे! द जषया, िंू सूज्ञ आहेस. असा धीर सोडून 
द ष्ट्कमाला प्रवृत्त होऊं नकोस आचि इहलोकीं अपकीर्थि व परलोकीं द गषिीिी जोड करून घेऊं 
नकोस. 

 
द जष॰:माझा चनिय मीं पूिष चविारपूवषक ठरचवला आहे. प्रािरक्षिाप ढें मला अपकीिीिी व द गषिीिी पवा 

वािि नाहीं आचि माझें ि म्हालंाचह असेंि सागंिे आहे कीं– 
 
चवक्रा॰ं:(संिापून) बस. प रें कर. प ढें ि झें बोलिें ऐकण्यािी माझी इच्छा नाहीं. िला, मला येथून घेऊन 

िला. माझ्या कोठडींि जाऊन मला स्वस्थ पडंू द्या. िेथल्या अंधारापेक्षा ं व घािीपेक्षाचंह ज्यािंीं 
अंिःकरिें काळींक ट्ट व घािेरडीं आहेि, अशािें म खावलोकनचह माझ्यानें करवि नाहीं. िला–
मला आंि घेऊन िला. 

 
मदा॰:नाहीं. ि ला इथेंि थाबंले पाचहजे व हा देखावा पाचहला पाचहजे. (द जषयास) द जषय, ि म्हालंा आमिी 

सावषर्भौमसत्ता मान्य आहे ना? 
 
द जष॰:महारािीिी मजवर कृपादृचष्ट असावी. आपल्या िरिािंा दासान दास होऊन राहण्यास मी ियार 

आहें. [ग डघे िेकून जचमनीिें ि ंबन घेऊं लागिो]. 
 
चवक्रा॰ं:द जषया–द जषया–चविार कर. थाबं. ग डघे िेकंू नकोस. मस्िक लववूं– (द जषय जचमनीिें ि बंन 

घेिो.) जा–जा–जा. ख शाल रौरवािं उडी घे–अधःपािािा वािेंकरी हो. िला मला घेऊन िला. 
या सैिानािंा सहवास मला सहन होि नाहीं. 

 
मदा॰:द जषय, उठा, ि मच्या जवळून आमच्या हसहासनाशीं इमानें इिबारें वागण्यािी शपथ करून घेऊन 

ि म्हालंा म क्ि करण्यािें आम्ही आश्वासन देिों. (चवक्रािंास) चवक्रािंा, खादं्याशीं खादंा चर्भडवनू 
काम करिारे ि झे स्नेहीदेखील आिा ं ि जवर उलिले आहेि. िेव्हा ंआिा ं िरी हें ि झें मस्िक 
माझ्या पायाशीं नम्र होिार कीं नाहीं बोल. 

 
चवक्रा॰ं:हें मस्िक ि झ्या पायाशीं नम्र? 
 
मदा॰:होय. या िह्माविाच्या महाप्रिापी िक्रवर्थिनीच्या पायाशीं. 
 
चवक्रा॰ं:ज्या हरामजाद्यानंीं ि झ्या पायािंी धूळ मोठ्या र्भरू्िानें आपल्या डोक्यावर धारि केली असेल, 

त्यानंा वािल्यास िंू आपल्या िक्रवर्थिनीपदािा चदमाख दाखीव. पि मजसारख्या सूयषवशंाच्या 
चनमकहलाल सेवकाप ढें ि झा हा िोरा िालिार नाहीं. िंू मृत्यिूी सख्खी बहीि आचि ख नािंी 
जन्मदात्री आई. ि झ्या सते्तिें पािकी जंू मानेवर वागचवण्यास कोििा मानी प रुर् ियार होईल? मी 
ि ला प न्हा सागंिों कीं िंू माझी रािी नाहीस–मी ि झा प्रजाजन नाहीं. आचि ि झ्या पायाशंीं हें 
मस्िक एकाकी असलें  िरीहह नम्र होिार नाहीं. 
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मदा॰:मगरूर, िर मग ि ला या रुद्रमंडळािं अघोर हाल–अपेष्टा र्भोगीि जन्मर्भर चखिपि पडावें लागेल, हें 
खूप समजून ऐस. 

 
चवक्रा॰ं:ि झ्यासारख्या बदमार्ं–बदिैलीं–ख नी–अवदसेिा दास म्हिून चनलषज्जपिानें जगािं 

चमरचवण्यापेक्षा ंया रुद्रमंडळािंील नरकवास व अमान र् यािना मी मोठ्या आनंदाने र्भोगीन. 
 
मदा॰:बदमाप–बदिैली–ख नी–अवदसा– 
 
कोदं॰:चवक्रािं, हे बेजबाब ि म्ही कोिाप ढें बोलि आहा ंहें ि म्हाला ठाऊक नाही का? 
 
चवक्रा॰ं:आहे, ठाऊक आहे–पूिष ठाऊक आहे. द ष्ट कामवासनेला बळी पडून चजनें आपल्या देवाप्रमािें पूज्य 

असलेल्या पिीिा, आपल्या अंकावर मोठ्या चवश्वासानें मस्िक ठेवनू चनजला असिां, गाढ झोपेंि 
आपल्या स्विःच्या हािानंीं खून पाडला; –चजने साम्राज्यपदाच्या मृगजलामागें धावंि स िून 
आपल्या उदार र्भावास ि जकडून चवर्प्रयोग करचवला आचि जी आिा ं आपल्या पोरक्या–
अल्पवयी–कोमल र्भाच्याच्या रक्िानें आपले गोंडस चदसिारे िाडंाळ हाि माखून पचिहत्येच्या 
पायावर उर्भारलेल्या भ्ािृहत्येच्या मंचदरावर बालहत्येिा कळस िढचवण्यास सज्ज झाली आहे अशा 
एका कू्रर, अधमाधम राक्षचसिीप ढें मी बोलि आहें, हें मला पक्कें  ठाऊक आहे. 

 
मदा॰:बदं, एकदम िोंड बंद कर. असली कठोर विनें उच्चारिारी ही चजव्हा उखडून िाका–छािून–चहिे 

ि कडे ि कडे उडवा. 
 
सारं॰:चवक्रािं, असें अमयाद होिें िागंलें  नाहीं. 
 
चवक्रा॰ं:पोिािंील अग्नीच्या र्भडक्यानें उदे्रक पाविाऱ्या ज्वालाम खींच्या िोंडािून अन्ग्नरसावािंून द सरा 

कशािा वर्ाव होिार 
 
मदा॰:अन्ग्नरसािा वर्ाव करिाऱ्या या ज्वालाम खीिी आंिडीं मी बाहेर काढल्याचशवाय राहिार नाहीं. 
 
चवक्रा॰ं:समरागंिावर िरवारीच्या खिखिािािं व िोिाचं्या गडगडािािं सदैव बेग मानपिें संिार 

करिाराला एका बायकोच्या ग रग रण्यािी र्भीचि वािेल असें समजंू नकोस. 
 
मदा॰:चजद्द–चजद्द–कोिाशीं चजद्द? या महामानी मदालसेशीं चजद्द? या पिंमहार्भिूावंर सत्ता िालचविाऱ्या 

महारािीशीं चजद्द! या कालािे दािं पाडिाऱ्या महाकालीशीं चजद्द!! चवक्रािं; पहा–पहा. हा ि झा 
हट्ट जर आिखी एक चदवस असाि चिकून राहील, िर उन्मादवायनूें चिरून गेलेलें  हें ि झें मस्िक, 
उद्दामपिानें िाठरलेल्या ि झ्या या शरीरापासून वेगळें  झाल्यावािंून खास रहािार नाही. 

 
चवक्रा॰ं:मदांिें मस्िक देहापासून वगेळें  होण्याला कधींि र्भीि नाहीं. या देहापासून हें मस्िक अलग झालें  

िरी बेहेत्तर. पि या शरीरािा चवयोग घडंू नये म्हिून त्याच्या लोर्भाम ळें  त्याच्यानें राजद्रोहासारख्या 
र्भयंकर व घािेरड्या पािकाला मला कालत्रयीं प्रवृत्त करविार नाहीं, ही खात्री ठेव. 



 

अनुक्रमणिका 

मदा॰:िर मग कोदंड, उद्या ंसूयास्िाबरोबर हें उद्दाम मस्िक माझ्या पायाशीं ठोकरा खाि आलें  पाचहजे.– 
 

पद–“ि लवा चबनन डार डार॰” एक्का. 
प्रखर कोप हा महान । न रवी लव देह–र्भान ॥ 

क्षहि प्रलयानलसमान । चवश्व जाळ ं  पाही ॥ ध्र ॰ ॥ 
ि डव चन पहद द रचर्भमान । ठेि चन चशर हें ि िान ॥ 

घडचवन चरप -रुचधरपान । िचरि शािं होई ॥ १ ॥ 
 
कोदं॰:जशी सरकारािंी आज्ञा.– 
 

[पडदा पडिो]. 
 

प्रवेश दुसरा 
 

स्थळ : मृिाचलनीिा स विषप्रासाद. 
[पात्रें : मृिाचलनी, सरोचजनी, कमल, क म द वगैरे] 

 
कम॰:माई, आज आपि सवषजिी बागेंि क्रीडा करीि होिों. पि ि झें चित्त काहंी त्या क्रीडेि नव्हिे. 
 
मृिा॰:मला कीं नाहीं, या सवष क्रीडािंा व करमि कींिा अलीकडे अगदीं कंिाळा आला आहे. 
 
क म ॰:माईसाहेबानंा अलीकडे कंिाळा कशािा आलेला नाहीं? हें सगळें जगि म ळीं आपिाला आवडेनासें 

झालें  आहे. 
 
मृिा॰:हो. ि झें म्हििें काहंीं अंशीं खरें आहे. मला चकनई खरोखरि अलीकडे हें सारें जग एखाद्या स कून 

गेलेल्या प ष्ट्करिीप्रमािें शून्य व नीरस वािि आहे. 
 
सरो॰:पि मृिाचलनी, जगािा असा कंिाळा करून कसें िालिार? हें जग सोडून आपि कोठें जािार? 
 
मृिा॰:खरेंि, कोठें जावयािें? स्वगाि जावें म्हिलें  िर स्वगष हें िरी एक जगि नव्हे का? चशवाय 

चप्रयवस्िूच्या समागमावािंून स्वगाि िरी स ख कोठून लार्भिार? स ख स्वगाि हकवा परृ्थवीवर नाहीं. 
िें चप्रयवस्िूच्या सहवासािं आहे. िो सहवास जर र्भाग्यानें वायंास आला, िर रौरवस द्धा ंस्वगाहून 
अचधक स खदायक होईल. सरोचजनी– 

 
पद–“चपहरवा िे हारी॰–” 

हा िळमळ कचरिो जीव । प्रियरि सिि हाय ॥ 
जचर प्रािचवसावा हृदय–रमि िो । दूर जाय ॥ ध्र ॰ ॥ 
चवरचहिी चनशा शृगंारलीन नव नार, गाचळ िार । 
िारका–जलर्भार ॥ १ ॥ 



 

अनुक्रमणिका 

कम॰:पि मी म्हििें, माई, चप्रय वस्िूिा लार्भ होण्याकचरिा ंमािसानें लारे्भल अशा वस्िूवर पे्रम करायला 
नको का? द लषर्भ वस्िूिी वाछंा धरल्यानें स खाऐवजीं द ःखािे मात्र वािेंकरी मािसाला व्हावें 
लागिें. 

 
मृिा॰:पि कमल, पे्रम, लार्भालार्भाच्या शक्यिेिा चविार होण्यापूवीि, एखाद्या वस्िूवर जडिें आचि 

एकवार िेथे जडल्यावर मग प ढच्या मागाि िपून बसलेल्या द ःखािंी म ळीं पवाि करीि नाहीं.– 
 

पद–नीलवचेि प्राथषनानें॰ 
पे्रम बाइ हें वेडें । त्या चववेक नावडे ॥ 
व्यसना र्भया माचनना । धावंिें ियाप ढें ॥ ध्र ॰ ॥ 
नगचह लंघूनी जािे ना । सचरिा चप्रयाकडे? । 
धरचि काय सोडी भ्मिा?॥ शीि का ंचिला घडे? ॥ १ ॥ 

 
अत्यंि श्रेष्ठ पदािा अचर्भलार् धरल्याम ळें  पे्रमािा प्रवास जरी लाबंीिा वािला िरी पे्रमािी गिीचह 

त्या मानानें िीव्र केली म्हिजे िो स्वल्प व स लर्भ होऊं शकिो. अखंड र्भक्िीच्या जोरावर प्रत्यक्ष 
परमेश्वरािी स द्धा ंप्रान्प्ि होऊं शकिे ना? 
 
कम॰:पि माई, परमेश्वरप्राप्िीच्या प्रयत्नािं सवषसंगपचरत्याग करावा लागिो. िसा िंू आिा ंया िारुण्याच्या 

ऐन र्भरािं सवषसंगपचरत्याग करिार कीं काय? 
 
क सू॰:बाकी प्रत्यक्ष नसली िरी अप्रत्यक्ष अशी जोचगिीिी दीक्षा माईसाहेबानंीं आिा ंघेिलीि आहे म्हिा!– 
 
मृिा॰:होय. क म द, िंू म्हििेस िें काहंी खोिें नाहीं.– 
 

पद–नइ जोबनवालीका मजा ल िा॰– 
मी नवबाला जोचगि बनलें  । जोचगि बनलें  । जगा चवसरलें  ॥ 
जगा चवसरलें  । स खा चवसरलें  ॥ मी नव॰ ॥ 

 
यौननही नि गचिलें  हाय ॥ ध्र ॰ ॥ 

परमात्मा – वल्लर्भ – शोधािे । चपसेंि र्भरलें  ॥ जगा॰ ॥ १ ॥ 
साडं चन अवघे मागष स लर्भ, या । पे्रमाच्या वािें अन सरलें  ॥ २ ॥ 
थोर-प्रीचि-बल-योग माचंडला । साहस पे्रमें हें आदचरलें  ॥ ३ ॥ 

 
पि कोित्याचह श्रेष्ठ वस्िूच्या प्राप्िीकचरिा ंइिक्या उत्कििेनेंि प्रयत्न नाहीं का करावा लागि? 

 
कम॰:अशा रीिीनें जर प्रत्येक क माचरका आपल्या चप्रयकराच्या प्राप्िीकचरिा ंसवष व्यवहार सोडून जोगीि 

बनंू लागली, िर जगावर मोठा कठीिि प्रसंग म्हिावयािा. 
 



 

अनुक्रमणिका 

मृिा॰:कमल, वडेी आहेस िंू. एवढ्या थोर पदावर पे्रम जडून त्याच्या प्राप्िीकचरिा ंजोगीि बनण्यािें र्भाग्य 
सवांच्याि कोठें वायंाला येिें? थोर सद् ग िािें चदव्य िेज सहन होऊन, त्याच्या जादूनें र्भारलीं 
जािारी चस्त्रयािंीं अंिःकरिें िार चवरळा. चवक्रािं महाराजासंारख्या लोकोत्तर ग िाचं्या चनधीवर 
माझें मन ल ब्ध झालें  हें मी आपलें  थोर र्भाग्य समजिें. इिर िरुि क माचरकाचं्या महत्त्वाकाकं्षी 
दृष्टीला जें स्थान गोिरचह होि नाहीं, त्यानें माझें मन सवषस्वीं मोहून िाकलें  यासारखी आनंदािी व 
अचर्भमानािी द सरी कोििी गोष्ट आहे? त्या थोर महात्म्याचं्या िरिीं पे्रम ठेविें, त्याचं्या हििनािं 
काळ घालचविें, त्यािें ग िान वाद गािें यासारखा द सरा पचवत्र उद्योगि मला आिा ं या जगांि 
चदसि नाहीं. 

 
सरो॰:एवढ्या थोर प रुर्ाबद्दल आदर असिें–पे्रम–असिें, त्यािे ग िान वाद गािें, याबद्दल ि ला कोि दोर् 

देईल? 
 
कम॰:पि वेड्यासारखें त्याचं्या पे्रमािी आशा धरून, असल्या नाना प्रकारच्या स खचवलासानंीं ि ड ंबलेल्या 

या जगािं ि झ्यासारख्या िरुि व गर्भषश्रीमंि क माचरकेनें अगदीं स्विंत्र असिा ं असें कडकडीि 
िापसी व्रि िालचविें हें मात्र बाई कसेसेंि चदसिे. 

 
मृिा॰:कसेसेंि काय चदसावयािें । ि मच्या दृष्टीला जरी हें िमत्काचरक चदसि असलें  िरी मला िें अगदीं 

स्वार्भाचवकि चदसिें. अगे, चवक्रािं महाराजासंारख्या महात्म्याच्या प्राप्िीकचरिा ं एक सोडून दहा 
जन्म, जोचगिीसारखें राहून िपियेि घालवावे लागले, िरी चििकेस द्धा ंघालचवण्यास मी ियार 
आहें. 

 
सरो॰:पि मृिाचलनी, िंू एकीकडे अशी जोचगिीप्रमािें चदवस कंचठि राहून त्यािंी ि ला प्रान्प्ि कशी 

होिार? 
 
कम॰:त्याचं्यावर ि झें मन बसलें  आहे असें त्यानंा कळलें  िरी आहे का? 
 
मृिा॰:त्याचं्या पे्रमािी पात्रिा माझ्या अंगी आल्यावािंून माझे हें पे्रम त्यानंा कळून िरी काय उपयोग? 
 
कम॰:का ंबरें? अम क एक स्त्री आपिावंर पे्रम करिे असें कळलें  प रे कीं प रुर्ानंीं चिकडे मोिा चिरचवलाि 

म्हिून समज. पचरियस द्धा ं नसिा ं हकवा पे्रमाच्या न सत्या भ्ािंीनेंि प रुर् बायकाचं्या मागें लाळ 
घोिीिनाहींि का लागि? मग खऱ्या पे्रमािा स गंध नाकाला झोंबल्यावर कमचलनीकडे धावं 
घेिल्यावािंून कसें राहवले? 

 
मृिा॰:कमल, ही सामान्य प रुर्ािंी रीि झाली. पि चवक्रािं महाराजासंारख्या महाप रुर्ािंा आिार िार 

चनराळा असिो. 
 
क मू॰:माईसाहेब, पे्रमाएवढी चशिारस द सऱ्या कशािीचह नाहीं. पे्रमाच्या हास्यम खािूंन चनघालेला गोड शब्द 

मोडण्यािें धाडस आजपयंि कोिालाचह झालेलें  नाहीं. प्रत्यक्ष ईश्वरालास द्धां पे्रमािे नाजूक पाश 
िोडवि नाहींि. 



 

अनुक्रमणिका 

मृिा॰:ि झें म्हििें काहंीं खोिें नाहीं. पि िें पे्रमस द्धा ंिसेंि उत्कि पाचहजे. लें च्यापेंच्या मिलबी र्भक्िीनें 
काहंीं ईश्वर वश होि नाहीं. िेव्हा ंही र्भन्क्ि उत्कि करिें म्हिजेि पात्रिा अंगीं आििें होय. 

 
कम॰:िर मग जोचगिीप्रमािें आय ष्ट्य घालवनू ही पात्रिा अंगी आिण्यािा हा आपला प्रयत्न आहे वाििें? 
 
मृिा॰:होय. असेंि का ंम्हिेनास.– 
 

पद–इिना संदेशा॰– 
हृदयीं पेिवीन पचिपे्रमज्वाला । 

मन दान–य ि कचरन यजना स चवमला ॥ ध्र ॰ ॥ 
िप नी िपें िेज ये पे्रम–शीला । 

वळवीन मग जाि चप्रय–मना पे्रमला ॥ १ ॥ 
 
कम॰:पि चवक्रािं महाराज काहंीं ि झ्यासारखे अचववाचहि नाहींि. 
 
क सू॰:आचि त्यािंें आपल्या पत्नीवर अत्यंि पे्रम आहे. 
 
सरो॰:िेव्हा ंत्याचं्या पे्रमािा ओघ देवी देवागंनेकडून वळून ि झ्याकडे कसा बाहंू लागिार? 
 
मृिा॰:देवी देवागंनेवरिें पे्रम उडून िें मजवर जडावें अशी मला म ळींि इच्छा नाहीं. देवागंनेच्या पदाला 

िढण्यािी योग्यिा माझ्या अंगी नाहीं हें मी जािून आहें. माझी एवढीि इच्छा आहे कीं, िी ज्या 
पे्रमाच्या उद्यानािं चवहार करीि आहे त्यािंील एखाद्या कोपऱ्यािं िरी मला आश्रय चमळावा. मला 
त्यािं संिोर् आहे. पि इिकें चह माझ्या नचशबीं नसेलि िर– 

 
पद–कन्हय्या घर आवो सैय्या॰– 

एकािंीं नाथ र्भाव ेमी । आळवीन माझा ॥ धृ॰ ॥ 
ध्यान–योग साध चन बनचवन हे िन्मय जीवन सारे ॥ 
दै्वि–र्भाव चवरला मग जीवा सौख्या काय सीमा?॥ १ ॥ 

 
क्रम॰:छे बाई, ि झें मन चवक्रािंाचं्या चठकािी इिके पके्क जडले आहे की मला वाििे िे कोित्याही 

य चक्ववादाने वळिार नाही. 
 
मृिा॰:आचि िे त्याचं्या िरिापंासून ढळंू नये अशीि माझी परमेश्वराजवळ प्राथषना आहे. 
 
सरो॰:ईश्वर करो नी िेथून िे कधींही न ढळो. 

[पडद्याि] 
 
कंद॰:सोडा–सोडा. जाऊं द्या मला. माईसाहेबािंी रे्भि घेऊं द्या. 
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नोक॰:िल चिर मागे. नाहींिर धके्क मारून घालचवले जाईल. 
 
कंद॰:नका–नका. असा अचविार करंू नका. मला माईसाहेबाचं्याकडे घेऊन िला आचि नंिर त्या 

सागंिील िर घालवनू लावा. 
[पड्याबाहेर] 

 
मृिा॰:काय गडबड आहे? कसला दंगा िालला आहे चिकडे? 

[सवांग रक्िाने र्भरलेले आहे असा कंदन, डोक्यावर एक पेिी घेऊन प्रवशे करिो. त्याच्याबरोबर 
मृिाचलनीिे नोकर दाडंगाई करीि येिाि.] 

 
कंद॰:(पेिी मृिाचलनीप ढे ठेवनू) माईसाहेब, शरिागिािे रक्षि करा. मला येथे आश्रय द्या. चवक्रािं 

महाराजाचं्या नावंावर एवढी र्भीक घाला. 
 
मृिा॰:चवक्रािं महाराजाचं्या नावंावर? चवक्रािं महाराजािंा काय संबंध आहे या प्रकरिािं? 
 
१ नोक॰:कसला आला आहे संबंध हबबधं! ही सारी लबाडी आहे. 
 
२ नोक॰:हा कोिीिरी िोर दरवडेखोर असला पाचहजे. 
 
कंद॰:नाहीं–नाहीं. मी महाराज चवक्रािंािा सेवक असून चवक्रमाचदत्य महाराजािें अमूल्य जवाहीर या 

पेिीि र्भरलेले आहे. रािीिे अचधकारी बलात्काराने यािी लूि करंू पहाि आहेि आचि िे माझा 
पाठलाग करीि असिा मी आपल्या वाड्याि आश्रयास चशरलो आहे. िेव्हा माझा बिाव करा आचि 
महाराज चवक्रािंाच्या न कसानीस कारि होऊं नका. 

 
१ नोक॰:खोिे, ही सारी ल च्चेचगरी आहे. 
 
मृिा॰:(नोकरासं) पि अगोदर ि म्ही येथून जा व वाड्यािें दार बंद करा आचि कोिी शोध करण्यास 

आल्यास वाड्यािं कोिी आले नाही म्हिून सागंा. या गोष्टीिा कोठे बभ्ा होिार नाही अशी 
खबरदारी ठेवा. जा. सारे चनघून िला येथून. [नोकर जािाि]. (कंदनास) बसा. येथे क्षिर्भर 
बसा. ि मिे सवष अंग रक्िाने र्भरले आहे. यावरून ि मिे व रािीच्या लोकािें दोन हाि झालेले 
चदसिाि. 

 
कंद॰:होय माईसाहेब. त्याचं्यापैकीं दोनिार असामींना माझ्या िरवारीस आपले प्राि बळी द्यावे लागले. 

मलाही जखमा झाल्या आहेि. पि त्या चवशरे् नाहीि. 
 
मृिा॰:ि म्ही चवक्रािं महाराजािें सेवक आहािं असे साचंगिले आचि केवळ ि मच्या शब्दावर चवश्वास ठेवनू 

मी ि म्हालंा येथे आश्रय चदला. ि मच्या पाढंऱ्या केसावंरून ि म्ही खोिे बोलि असाल असे मला 
वािले नाहीं, परंि  माझी समजूि ि कीिी ठरून पचरिामी यािं दगा चनघाला िर? 
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कंद॰:िर काय? ही मान माईसाहेबाचं्या िरिावर ि िून पडण्यास ियार आहे. (पडद्याि :– “बस. माझ्या 
लोकानंा अडथळा होिा कामा नये. मला वाड्यािी खानेिलाशी करावयािी आहे.”) हे पहा–
महारािीिे लोक चशरले वाड्यािं. 

[एक नोकर प्रवशे करिो]. 
 
नोक॰:माईसाहेब, महारािीिे लोक वाड्यािं चशरले असून त्यानंी याचं्या संबंधाने सारखा प कारा िालचवला 

आहे. 
[पडद्यािं :– “िरारी ग न्हेगार–िरारी बदमाश.” असा गलबला.] 

 
मृिा॰:वाड्यािीं दारें एकदम का ंबदं केली नाहींि? 
 
१ नोक॰:आम्ही दारें बंद करण्यास जाण्यापूवीि िे वाड्यािं चशरले होिे. 

[एक दासी प्रवशे करिे]. 
 
दासी॰:माईसाहेब, वाड्यािं चशरलेले लोक यािंा िपास करीि इकडेि येि आहेि. 
 
मृिा॰:िर मग िी पेिी ठेवा येथे, आचि चिच्यावर हें वस्त्र िाका. 

[नोकर व कंदन िसे करिाि. मृिाचलनी दासीच्या कानािं काहंी सागंिे. दासी आंि जाऊन एक 
ल गडे आििे] 

 
मृिा॰:(कंदनास) ि मिे नावं काय? 
 
कंद॰:कंदन– 
 
मृिा॰:कंदन, वळे कठीि आहे. पि चिच्यािूंन बिावलें  हें पाचहजेि. आपल्या पाढंऱ्या केसाकंडे पाहून मला 

आपिासं सागंण्यास धीर होि नाही. पि चनरुपाय आहे. हें वस्त्र आपि नेसा, आचि माझ्या 
दासीबरोबर पलीकडल्या बाजूस उरे्भ रहा. माि करा. 

 
कंद॰:कष्टी होण्यािे कारि नाहीं. आिा िे वस्त्र इकडे. 

[दासी त्यास वस्त्र कसेबसें नेसवनू देिाि. पडद्यािं पूवोक्ि गलबला होिो]. 
 
मृिा॰:हं त्वरा करा. येथे उरे्भ रहा. कमल, िंूही जा चिकडे, आचि या चिघींच्याकडून काहंी िरी सेवा करून 

घेि आहेस असे दाखीव. सरोचजनी,िंू येथे मजजवळ रहा. [कंदन, कमल, क म द व दासी 
एकीकडे जािाि. मृिाचलनी कोिवाल व चशपाई यासंह प्रवशे करिाि]. 

 
२ दासी॰:या पहा माईसाहेब येथे बसल्या आहेि. 
 
मृिा॰:कोि आहे? 
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कोि॰:मी शहरिा कोिवाल आहे. 
 
मृिा॰:आपि या वळेी इकडे कोिीकडे आला? 
 
कोि॰:आमिा एक ग न्हेगार िरारी झाला आहे. माझे लोक त्यािा पाठलाग करीि असिा िो आपल्या 

वाड्यािं चशरला आहे, िेव्हा त्यािा शोध काढून त्याला चगरिदार करण्याकचरिा मी येथे आलो 
आहे. 

 
मृिा॰:देवडीवर यासंबधंाने ि म्ही िवकशी केली नाही? 
 
कोि॰:आम्ही वाड्यािं चशरलो िेव्हा देवडीवर कोिीही नव्हिे. 
 
मृिा॰:जा रे. देवडीवाल्यास हाक मार. [नोकर जाऊन देवडीवाल्यास घेऊन येिो]. काय रे, आिा थोड्या 

वळेापूवी कोिी आपल्या वाड्यािं चशरले काय? 
 
१ चशपा॰:त्याच्या डोक्यावर एक र्भली मोठीं पेिी होिी व त्यािे सवांग रक्िाने र्भरले होिे. 
 
कोि॰:त्याने माझ्या लोकाशंी दाडंगाई करून दोन इसमानंा ठार केले आचि चिघानंा जखमी केले. 
 
देव॰:नाही माईसाहेब, असा कोिीही इसम आपल्या वाड्यािं चशरला नाही. 
 
२ चशपा॰:नाहीं कसा? मी स्विः त्याला आंि चशरिानंा पाचहले. 
 
३ चशपा॰:आचि मी स द्धा पाचहले. 
 
४ चशपा॰:मीही पाचहले. 
 
देव॰:पि माझ्या काहंी दृष्टीस कोिी पडले नाही. 
 
१ चशपा॰:िंू खोिे बोलिोस. 
 
मृिा॰:त्याला खोिें बोलण्यािें कारि? 
 
३ चशपा॰:मग काय माईसाहेब, आम्ही खोिें बोलिो? 
 
मृिा॰:ि म्ही खोिे बोलिा असे नाही. पि ि मिा गैरसमज झालेला चदसिो. मला वाििे अंधाराि ि म्हालंा 

िसा र्भास झाला. 
 
कोि॰:नाही माईसाहेब. हे सरकारी लोक आहेि आचि त्यानंा असा खोिाि र्भास कधीि होि नाही. 
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३ चशपा॰:आचि अंधारािं िर म ळीि कधी होि नाही. 
 
कोि॰:िेव्हा आपल्या वाड्यािं माझ्या िरारी ग न्हेगारािा िलास करण्यास मला परवानगी पाचहजे आहे. 
 
मृिा॰:ि म्हाला र्भरवसा येि नसेल िर वाडा शोधून पहाण्यास माझी म ळीि हरकि नाही. बाकी मला वाििे 

ही ि मिी काहीिरी िूक होि आहे. 
 
कोि॰:माझा काहंी इलाज नाही. कायद्याप्रमािे मला आपला वाडा आपल्या लोकाकंडून िपासचवलाि 

पाचहजे. िेव्हा ि म्ही सारे जाऊन सवष वाडा िपासून या. मी येथे बसिो िोपयंि. 
 
मृिा॰:(आपल्या नोकरासं) ि म्ही दोघे यानंा सवष वाडा दाखवनू आिा. (नोकर चशपायासं घेऊन जािाि). 

कोिवाल, बसा खालीं आचि ही काय हकीकि आहे िी थोडक्यािं सागंा. बसा.– 
 
कोि॰:(बसून) या सत्काराबद्दल मी माईसाहेबािंा िार आर्भारी आहें. दोन घिकापूंवी म्हिजे सूयास्िानंिर 

स मारें घिका उलिून गेल्यावर काहंीं इसम थोडेंसें सामान व एक मोठी पेिी घेऊन हजारी 
रस्त्याच्या िौकीवरून जाि होिे. िौकीवरच्या चशपायानंी त्यािंी चशरस्त्याप्रमािें िौकशी केली, 
परंि  त्याचं्याकडून काहंीं समाधानकारक जबाब चमळाला नाहीं. िेव्हा ंत्यािंा माझ्या लोकानंा संशय 
येऊन िे त्यािंें सामान िपासंू लागले. िे काहंी सामान िपासूं देईनाि. एवढ्यावरून ह ज्जि वाढली 
आचि प्रकरि हािघाईवर आलें . िौकीवरल्या चशपायािंी व त्यािंी लढाई ज ंपली. त्या गडबडींि 
त्या िोराचं्यापैकीं एका म्हािाऱ्यानें सामानापैकीं िी पेिी िेवढी उिलली आचि नगराबाहेर धूम 
ठोकली. आमिे लोक लागले त्याच्या पाठीमागें. त्या म्हािाऱ्यानें पाठलाग करिाऱ्या लोकापंैकी 
दोघानंा ठार करून िीन घायाळ केले आचि िो बदमार् थेरडा पेिीसह पळि स िला, आचि 
वािेवर आपल्या वाड्यािें दार त्याच्या दृष्टीस पडलें , िेव्हा ंिो आपल्या वाड्यािं चशरला. 

 
मृिा॰:बाकीच्या र्भामयािंें काय झालें? 
 
कोि॰:िेचह बिकीिे माझ्या पािंसहा इसमानंा ठार करून आचि िार-पािंानंा घायाळ करून िारीचह 

चदशानंा पसार झाले. मीं त्याचं्या िपासाकचरिा ंलोक पाठचवले आहेि. परंि  रात्रीच्या वळेीं िे हािीं 
लागिीलसें चदसि नाहीं. 

[चशपाई वाडा िपासून परि येिाि]. 
 
१ चशपा॰:सरकार, सारा वाडा िपासला. काहंीं पत्ता लागि नाहीं त्या इसमािा. 
 
कोि॰:काय? पत्ता लागि नाहीं? 
 
१ चशपा॰:नाहीं सरकार, चबलक ल पत्ता लागि नाहीं. 
 
कोि॰:छेः ि म्हीं नीि िपासि केलेला चदसि नाहीं. नाहीं िर िो हरामजादा येथें सापंडलाि पाचहजे. 
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मृिा॰:पि िो जर येथें नाहींि िर सापंडिार कसा? 
 
कोि॰:हा ंमाईसाहेब, हीि िर आमिी खरी करामि आहे. असेल िेथून ग न्हेगाराला शोधून काढिे यािं 

काय चवशरे् प रुर्ाथष आहे? हें िर कोिीचह करील. पि नसेल त्या चठकािीं ग न्हेगार पैदा करिें ही 
खरी अजब कला आहे. छे, हे लोक सारे नालायक आहेि. िेव्हा ंमला स्विः जािीनेंि िलास केला 
पाचहजे. (िेथल्या िेथें हहडून िपास करिो). नाहीं सापंडि बोवा िो कोठें! मोठा पाजी मािूस 
चदसिो हा. असेल त्या चठकािीं सापंडि नाहीं िर नाहीं; पि नसलेल्या चठकािींचह सापंडि नाहीं 
म्हिजे यािा अथष काय? छे; अलीकडे या र्भामयानंीं अगदीं िाळ सोडलेला चदसिो. िे 
आम्हासंारख्यािंी सोयगैरसोय काहंीं पहाि नाहींि. आिा ं या रात्रीच्या वळेीं त्यांच्यामागें आम्हीं 
कोठें र्भिकि चिरावें? 

 
१ चशपा॰:पि र्भिकण्यािें काहंीं कारि नाहीं. खरें पाचहलें  असिा ंरात्र ही ग न्हे करण्याकचरिा ंआहे; ग न्हे 

शोधण्याकचरिा ंनाहींि आहे. 
 
कोि॰:हा,ं हेंचह ठीक आहे. माईसाहेब, मीं आपिासं िसदी चदली याबद्दल मािी असावी. 
 
मृिा॰:त्यािं मािी कसली? ि मिें किषव्य ि म्हीं केलेंि. 
 
कोि॰:इिकीं समजूदार मािसें सापंडिाि कोठें? बरें आहे. घेिों मी आपली रजा. पि हें पहा, उद्या ं

सकाळीं प न्हा ंआपिालंा थोडीशी िकलीि द्यावी लागेल. येिों मी. 
[चशपायासंह चनघून जािो]. 

 
मृिा॰:(नोकरासं) जा, त्याचं्या मागोमाग जा, आचि िे प ढें काय करिाि त्यािा बारकाईनें शोध काढून या. 

(नोकर जािाि. कंदन, क म द, कमल व दासी येिाि). क म द, ि म्ही वाड्यािं जा. आचि इकडे 
बागेच्या बाजूस कोिी येिार नाहीं अशी व्यवस्था करा. (क म द व दासी जािाि). कंदन आिािंी 
वळे मोठ्या चशकस्िीनें चनर्भावली. पि प ढें आिा ंिजवीज काय करावयािी? 

 
कंद॰:माईसाहेबाचं्या िाि यािी िारीि करावी िेवढी थोडीि आहे. माईसाहेबानंीं हा आमच्यावर मोठाि 

उपकार केला. 
 
मृिा॰:त्यािं उपकार कसला? 
 
कंद॰:उपकार कसला? आपला उपकार झाला नसिा िर केवढी हाचन झाली असिी यािी कल्पना 

आपिाला कशी येिार? या पेिींिील महाराजचवक्रमाचदत्याच्या धनािा संिय चकिी मोलािा आहे, 
हें आपिासं कळल्यावािंून आपल्या उपकारािंी हकमि करिा ंयेिार नाहीं. 

 
मृिा॰:िें असो. पि प ढें आिा ंकाय करावयािें? ि म्ही संकोि धरंू नका. या माझ्या बालमचैत्रिी आहेि. 

त्याचं्या समोर बोलण्याला काहंीं हरकि नाहीं. त्याचं्याकडून कसल्याचह ग प्ि गोष्टीिा स्िोि 
होिार नाहीं. 
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कंद॰:आपि खात्री देि आहा ं िेव्हा ं मी काहंी हरकि घेि नाहीं. माईसाहेब, हा कोश एकवार आपल्या 
दृष्टीखालून जावा असें मला वाििें. कदाचित् िो पाचहल्यावर आिखी एखादी िागंलीशी िोड 
स िण्यािा संर्भव आहे. 

 
मृिा॰:पाहंू द्या. महाराजाचं्या अमोचलक वस्िंूिें आम्हालंा एकवार दशषन िरी घडंू द्या. 
 
कंद॰:पहा–पहा–हा पहा िो अमोचलक चनचध. 

[पेिी उघडून त्यािूंन बेश द्ध असलेल्या िंद्रशखेरास काढिो]. 
 
चिघी॰:(आियषिचकि होऊन) आं–हें काय? 

[स्िब्ध पहाि उभ्या राहिाि.] 
 
कंद॰:माईसाहेब, हे परलोकवासी महाराज चवक्रमाचदत्यािें चिरंजीव महाराज िदं्रशखेर! 
 
मृिा॰:कोि? िदं्रशखेर! 
 
सरो॰:पि यािंी ही अवस्था का ंझाली? 
 
कंद॰:घाबरंू नका. त्याचं्या चजवाला काहींचह अपाय झालेला नाहीं. ग ंगीिें और्ध चदलें  असल्याम ळें  िे सध्या ं

चनिेष्ट न्स्थिींि आहेि. 
 
मृिा॰:पि हा प्रसंग याचं्यावर का ंम्हिून? 
 
कंद॰:महारािी मदालसेपासून यािंें रक्षि करावें म्हिून चवक्रािं महाराजानंीं यानंा एका ग प्ि स्थळीं लपवनू 

ठेवलें  होिें. शोध काढिा ंकाढिा ंआज रािीच्या लोकानंा त्या ग प्ि स्थळािा–कसा िो न कळे–
पि पत्ता लागला, िेव्हा ंत्याचं्यापासून यािंा बिाव करण्याकचरिा ंदेवी देवागंनेच्या आजे्ञवरून मी 
यानंा पेिींि घालून माझ्या सोबत्याचं्या साहाय्यानें द सऱ्या स रचक्षि चठकािीं घेऊन जाि होिों, िों 
वािेंि हें चवघ्न उपन्स्थि झालें . आपि कृपा केली म्हिून संकि िळलें . नाहीं िर मोठाि घाि 
झाला असिा. 

 
मृिा॰:मीं काय केलें? परमेश्वर पाठीराखा म्हिूनि आपि या संकिािूंन पार पडलों. िला त्यानंा आपि 

वाड्यािं नेऊं या. 
 
कंद॰:पि या गोष्टीिा बभ्ा– 
 
मृिा॰:आपि अगदीं चनहिि असा. 
 

[पडदा पडिो]. 
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प्रवेश ३ रा 
 

स्थळ–(िदं्रशखेरास लपवनू ठेवलेलें  ग प्ि स्थळ). 
[देवागंना स्विःशीं चविार करीि प्रवशे करिे]. 

 
देवा॰ं:(स्वगि) मना, शािं रहा. झालेल्या चनियापासून डळमळंू नकोस. आज ि झ्या खंबीरपिािी कसोिी 

आहे. पिीिें चनमषळ यश आचि स्विःिें आवडिें एक लिेएक मूल या दोहोंि ि ला पचहल्यािाि 
बिाव केला पाचहजे. द सऱ्याच्या मोहािं ग ंिून पचहल्याकडे पाठ चिरचवलीस िर ईश्वराच्या घरीं 
ग न्हेगार ठरून शाश्वि स खास कायमिें म कशील ही खात्री ठेव. पि हें पोििें पोर ना? याला 
आपि होऊन शत्रचू्या िरवारीच्या धारेवर कसें ढकलून द्यावयािें? आजपयंि कोित्या िरी आईनें 
आपल्या पोिच्या गोळ्याशीं असें चनष्ठ रपिािें विषन केलें  आहे का? पि छे:–मला िें केलेंि 
पाचहजे. यशािी जोपासना करिारानंीं सवषस्वावर पािी सोडण्यास ियार झालेंि पाचहजे. एकवार 
चनिय कायम करून अधा मागष िालून गेल्यावर अशा क्ष द्र कल्पना वारंवार मागाि आडव्या का ं
याव्याि? पि नाहीं. मी त्यानंा दूर सारून प ढें जाईन. मला मागें वळचवण्यािें अगर मध्येंि अडवनू 
धरण्यािें सामर्थयष त्याचं्यािं नाहीं हें मी त्याचं्या प्रत्ययास आिून देईन. महाराज चवक्रािंािी पत्नी 
प त्रस्नेहाच्या चवकाराला वश होऊन राजघािास ियार झाली असा द लोचकक मी कसा सहन 
करंू? –नाहीं–िें नाहींि उपयोगी. हे द बळ्या चविारानंो, िला–माझ्या वािेंिून दूर व्हा. मला 
आपल्या दैवी प रुर्ाथाकडे जाऊं द्या. ि मच्या पाशािं सापंडून पिीच्या कीर्थिमंचदराला अन्ग्न 
लावण्यास मी साि ियार नाहीं. “वािेल िें कर, पि िंद्रशखेरास बिाव” असा त्यािंा चनवािीिा 
शब्द अशी त्यािंी चनकरािी आज्ञा मीं कशी मोडावी? रुद्रमंडळािं आज अठरा चदवस अमान र् 
यािना र्भोगीि असिा ंमहाराजानंी आपलें  शील रक्षि केलें , िें–मी त्याचं्याि पत्नीनें–त्यािंा पूिष 
चवश्वास असलेलीनें–या म लाकडे पाहून कसें ब डवावे? सत्त्वपालनाकचरिा ंया म लािे प्राि आज 
खिी पडलेि पाचहजेि. 

(वसंि प्रवशे करिो). 
 
देवा॰ं:(वसंिास उघड बाळ) वसंि, िू क्षचत्रयािा बच्चा आहेस नाही? 
 
वसं॰:यािं काय संशय? 
 
देवा॰ं:ि झ्या वचडलािंा लौचकक केवढा आहे माहीि आहे का ि ला? 
 
वसं॰:हो–हो िर. सवष लोक माझ्या वचडलािंा–चवक्रािं महाराजािंाजयजयकार कचरिाि. 
 
देवा॰ं:का ंम्हिून बरे? 
 
वसं॰:कारि बाबािंा पराक्रम आहेि िसा. 
 
देवा॰ं:िर मग अशा पराक्रमी, कीर्थिमान् चपत्याच्या प त्राने आपल्या वचडलाचं्या नावंाला साजेलसेि वागले 

पाचहजे. 
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वसं॰:आचि मी िसा वागिारचह आहे. मी बाबाचं्यासारख्याि मोठमोठ्या लढाया मारून व सवष राजानंा 
पादाक्रािं करून िदं्रशखेर महाराजाचं्या गादीिे वैर्भव वाढवीन असे मी िदं्रशखेर महाराजानंा 
विनस द्धा देऊन ठेवले आहे. 

 
देवा॰ं:पि एखाद्या लढाईि शत्रचू्या हािून ि ला मरि आले िर? 
 
वसं॰:अं: मग त्यािं काय आहे? 
 

पद. [मनस  करक॰] 
 

रि–मरिा सेचवन िचर सिल जनन हे झाले ॥ 
सहजगिी मज हािी खरें परम–पद आले ॥ ध्र ॰ ॥ 
पूवषज–यश अजरामर करूनी मी या लोकी ॥ 
धन्य जनक, धन्य जनचन, धन्य चवमल क ल केले ॥ ४ ॥ 

 
आचि त्यािूंनही आपल्या राजाच्या कल्यािाकचरिा मेल्यावर िर खात्रीने इहलोकी सत्कीिी व 
परलोकी सद् गिी चमळेल. 

 
देवा॰ं:पि काय रे, आपल्या राजाकचरिा लढाईि मरि न येिा ंद सरेंि कोठे आले िर? 
 
वसं॰:मग काय झाले त्याला? आपल्या राजाकचरिािं मरायिे ना? मग लढाईि काय हकवा द सरीकडे 

काय सारखेि. दोहोंनीही मिलब एकि साधिार. 
 
देवा॰ं:मग समज की महारािी मदालसेला आपल्या या ग प्ि स्थळािा पत्ता लागून आज मदालसा रािीिे 

दूि िदं्रशखेरास पकडावयास येथे आले व त्यािंा जीव वािंचवण्याकचरिा ि ला मराव ेलागले, िर 
िंू मरायला ियार होशील का? 

 
वसं॰:होय; अगदी एका पायावर ियार होईन. ि ला पहायिी आहे गम्मि? थाबं–मी आपली िरवार घेऊन 

येिों, आचि मग पहा माझा पराक्रम. 
[जाऊं लागिो]. 

 
देवा॰ं:क्षचत्रयािा छावा शोर्भिोस खरा. पि थाबं मी म्हििे िरवार न गाजचविा मरायिे असेल िर? 
 
वसं॰:िरवार न गाजचविा ंम्हिजे कसे? 
 
देवा॰ं:(और्धािी क पी काढून) हे असे. या क पीि थोडेसे मादक और्ध आहे. िे चपऊन चबछान्यावर गाढ 

झोपेि पडून रहावयािे. 
 
वसं॰:पि झोपेि पडून मरावयािे कसे ब वा? 
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देवा॰ं:िे रािीिे दूि येथे आले म्हिजे िदं्रशखेर म्हिून मी ि लाि दाखवीन आचि मग िे ि ला मारून 
िाकिील. 

 
वसं॰:छे ब वा. असे एखाद्या नामदासारखे अंथरुिावर पडून नाही मरिार आपि. 
 
देवा॰:िर मग िदं्रशखेर महाराजािंा बिाव कसा होिार? 
 
वसं॰:का ंबरे? 
 
देवा॰ं:िंू जर माझ्या सागंण्याप्रमािे वागला नाहीस िर िदं्रशखेर चजविं आहे असे समजून महारािी त्यािा 

सारखा शोध िालवील आचि आज या जागेिा जसा चिला नेमका पत्ता लागला िसाि उद्या त्या 
द सऱ्या जागेिाही लागेल, मग प न्हा संकि ओढवेल. पि माझ्या य क्िीने मदालसा िसली म्हिजे 
िदं्रशखेरािा शोध काढण्यािे अथािि बंद पडेल व त्यािा बिाव करिे अचधक सोपे होईल. 

 
वसं॰:(चविार करिो). 
 
देवा॰ं:िंू मरिाला चर्भिोस? 
 
वसं॰:छे. मी चवक्रािं महाराजािंा बच्वा आहे. मला चर्भवचवण्यािे मृत्यूंि सामर्थयष नाही. 
 
देवा॰ं:िर मग ि ला आमिी आईबापािंी माया स िि नाही. 
 
वसं॰:मी लहान आहे. िेव्हा ि ला असे वाििे साहचजक आहे. पि मी अस्सल क्षचत्रय आहे, आचि अस्सल 

क्षचत्रयािें चित्त आपल्या किषव्याच्या वळेी कोिाच्याही मायेि ग रििून पडि नाही. 
 
देवा॰ं:िर मग ि ला चविार कसला पडला आहे? 
 
वसं॰:आपि काहंी गाढ झोपेि त्या रािीच्या दूिाचं्या िरवारींना बळी पडण्यास साि ियार नाही– 
 

पद–पानी र्भायामें मनसा 
 

नाहीं लाछंन वद स्वक ल–स यशी हे महा ॥ मग होऊं 
कसा क लागंार शीलािे त्यजोचन अहा ॥ स्वक लस यहश ॥ ध्र ॰ ॥ 
र्भ वन–वदं्य जनकािी अपकीिी होऊनी 
िे ॥ हनचदिील जन मला ॥ मूढासमान पिना ॥ 
आत्मघािकी क मागष सेवूं का हा?॥ १ ॥ 

 
देवा॰ं:पि िसें करण्याचशवाय द सरा मागष नाही. 
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वसं॰:का ं बरे? झोपेंि जर मी िदं्रशखेर महाराजासंारखा चदसू शकिो, िर जागेपिींस द्धा ं मला िसे 
चदसण्याला कोििी हरकि आहे? 

 
देवा॰ं:म्हिजे? 
 
वसं॰:म्हिजे असे की, िे रािीिे लोक आल्यावर िंू मला िदं्रशखेर म्हिून ख शाल त्याचं्या स्वाधीन कर. 

मीचह मीि िदं्रशखेर आहे, अशी बेमालूम बिाविी करीन. मग कोििी हरकि आहे? 
 
देवा॰ं:(एकदम त्यािे ि ंबन घेऊन) बाळ काय ि झी ब द्धी ही! देवा–या माझ्या लाडक्याला–[डोळ्यािं अश्र  

येिाि]. 
 
वसं॰:हं–आई, अशी डोळ्यािं पािी आिूं नकोस. मघाशंीं ि मच्या ममिेंि ग रििून पडण्याबद्दल िंूि ना 

मला चहिवीि होिीस? 
 
देवा॰ं:नाही. बाळ, ि झ्या चवयोगाबद्दल वाईि वािून माझ्या डोळ्यािं पािी आले नाही. ि झ्या ब द्धीिे कौि क 

वािून हे आनंदाश्र  माझ्या डोळ्यािं उरे्भ राचहले. 
[त्याला आहलचगिे]. 

 
[पडद्यािं :–“देवागंनाबाई कोठे आहेि? दार उघडा”]. 

 
देवा॰ं:अग बाई. आलेि वाििे िे मेले यमदूि! बाळ, आिा मरिाला ियार हो. 
 
वसं॰:हा मी ियार आहे. [आि जाऊं लागिो]. 
 
देवा॰ं:(त्यास धरून) पि थाबं. मला वाििे िंू हे और्ध घ्यावसे हेि बरे. 
 
वसं॰:नाही. मी िे साि घेिार नाही. 
 
देवा॰ं:बाळ, ि ला सोंगािी बिाविी साधिार नाही. 
 
वसं॰:त्याबद्दल िंू बेचिकीर रहा. 
 
देवा॰ं:नाही–नाही. ि ला हे घेिलेि पाचहजे. 
 
वसं॰:नाही– [पडद्याि पूवोक्ि गलबला]. 
 
देवा॰ं:िे काही नाही. मी ि ला िे बळजबरीने पाजिार [त्याला बळेि और्ध पाजू लागिे. िो िी क पी घेऊन 

िेकून देिो]. 
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[पडद्यािं पूवोक्ि गलबला]. 
 
वसं॰:(सोडवनू घेऊन) सोड मला. मी िरवार आििो. िंू म ळी घाबरू नकोस. मी वीरािा बच्चा आहे. िेव्हा 

ि ला वीरमािा करून मी मरेन–िसा मरिार नाही. [जाऊं लागिो. पडद्यािं प नः पूवोक्ि 
गलबला]. 

 
देवा॰ं:पि थाबं. मला ि ला रे्भिंू दे. मला ि झें शवेििें ि बंन घेऊं दे. [ि ंबन घेिे!]. एक–[प नः ि बंन]. 

आिखी एक–[प नः दोन िीन वळे ि ंबन घेिे]. 
 

[पडद्यािं गलबला होिो. वसंि आि चनघून जािो. देवागंना वसंिाकडे पहाि पहाि दालनाबाहेर 
पडिे. इिक्यािं कोदंड व त्यािे सैचनक दार पाडून हर्भिी िढून िोहों बाजंूनी आंि कल्ला करीि 
चशरिाि व देवागंनेस वढेा देिाि]. 

 
कोदं॰:चवक्रािंाचं्या पत्नी देवागंनाबाई कोठें आहेि? 
 
देवा॰ं:का ंबरे? 
 
कोदं॰:मला त्याचं्याशी काम आहे. 
 
देवा॰ं:िर मग देवागंना म्हििाि िी मीि. पि आपि कोि आहािं आचि अशा अपरात्रीं येथें का ंआलािं? 

हे चशपायी–ह्या नागव्या िरवारी–हा हल्ला–यािा अथष काय? 
 
कोदं॰:मी महारािी मदालसेिा सेनापिी कोदंड आहें, आचि महारािीच्या ह क मावरून िदं्रशखेरास येथून 

नेण्याकचरिा येथें आलों आहें. 
 
देवा॰ं:पि िदं्रशखेर या चठकािीं आहे म्हिून कोिी साचंगिलें  ि म्हाला? 
 
कोदं॰:कोिी का सागेंना? िदं्रशखेर येथें आहे खास. िदं्रशखेराच्या ि म्ही वडील मावशी असून त्याला 

ि मिा लहानपिापासून अचिशय लळा असल्याम ळे त्यािी आई वारल्यापासून चवक्रमाचदत्यानंी 
त्याला ि मच्या स्वाधीन केलें  होिें, ही गोष्ट सवषत्र महशूर नाहीं का? 

 
देवा॰ं:असें असलें  िरी या वेळी िो येथेंि असला पाचहजे हे कशावरून? 
 
कोदं॰:कशावरूनचह का ंअसेना. मी म्हििों िें चबलक ल खरें आहे. िेव्हा महारािीच्या ह क मास मान देऊन 

आपि त्यास माझ्या स्वाधीन करा. 
 
देवा॰ं:महारािीला त्यािी एवढी िहान का ंलागली आहे? 
 
कोदं॰:त्यािें रक्ि िार गोड आहे असें त्यानंीं ऐकलें  आहे. 
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देवा॰ं:कोदंड, ि म्ही कोिासमोर आचि कोिासंबधंानें बोलि आहा,ं यािा नीि चविार करा. 
 
कोदं॰:यािा चविार आपिि आधी करावयास पाचहजे होिा. पि िो वाद नको. िदं्रशखेर कोठें आहे िो 

दाखवा. त्याच्या रक्िाकचरिा, महारािी अगदीं आि र झाली आहे. 
 
देवा॰ं:िर मग चिला जन्मर्भर चजर्भली िािीिि बसावें लागेल. िंद्रशखेर साि ि मच्या स्वाधीन केला 

जािार नाही. 
 
कोदं॰:हा ि मिा हट्ट व्यथष आहे. आम्ही त्याला ि मच्या जवळून चहसकावनू नेऊं. 
 
देवा॰ं:या चजवािं जीव आहे िो िी गोष्ट चवसरा. 
 
कोदं॰:त्यािें चशर आम्हासं महारािीच्या िरिीं अपषि करावयािें आहे आचि आम्ही िे करिार याबद्दल 

खात्री ठेवा. 
 
देवा॰ं:या चशरािी आशा सोडून मग त्या चशरािी गोष्ट बोला. 
 
कोदं॰:बस. ि कि वळे घालवू ं नका. दाखवा कोठें आहे िो राजप त्र. महारािीच्या चजर्भलीपेक्षा माझ्या 

समशरेीिीि चजर्भली त्यािें चमठास रक्ि चपण्याकचरिा अचधक उत्स क झाली आहे. ि म्ही जर 
चनमूिपिे त्याला आमच्या स्माधीन करिार नाहीं िर आम्हालंा लष्ट्करी कायदा िालवावा लागेल. 

 
देवा॰ं:काय? लष्ट्करी कायदा? 
 
कोदं॰:होय. लष्ट्करी कायदा. 
 
देवा॰ं:िार उत्तम. िालवा–ख शाल िालवा कोििा ि मिा लष्ट्करी कायदा आहे िो. असल्या 

धमकावण्यानंा चर्भिारी ही बायको नाही समजलािं. 
[जाऊं लागिे]. 

 
कोदं॰:थाबंा. येथून एक पाऊलस द्धा उिलंू नका. ि म्ही माझ्या कैदी आहािं. 
 
देवा॰:ही चवक्रािंािी पत्नी कोिािी कैदी होि नसिे. 
 
कोदं॰:अरे, धरा–बाधंा इला, आचि आि चशरून िदं्रशखेराला ह डकून काढा. 
 
देवा॰:(दारािं उर्भी राहून) मी ि म्हालंा आि पाय िाकंू देिार नाहीं. 

[दार अडचविे]. 
 
कोदं॰:पकडा चिला. दारािूंन दूर करा आचि आंि चशरा. 
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देवा॰:ि म्हाला माझ्या म द्यावरून आंि यावें लागेल. एरव्ही नाहीं. 
 
कोदं॰:असे काय? िर मग आम्ही ि झ्या म द्यावरूनि आि जािो. 
 

[चिला ओढिो. दाडंगाई होिे. वसंि दरवाजािं येिो]. 
 
वसं॰:खबरदार आि कोिी पाऊल िाकील िर. िला. चिरा मागें, (चशपाई मागे चिरिाि). (कोदंडास) 

काय? ि म्ही हा काय प्रकार माडंला आहे? 
 
कोदं॰:का ंपोरकिराव, िार दरडावनूसें चविारिां? 
 
वसं॰:ि प. महाराज िदं्रशखेराशंी केलेली अशी बेअदबी बरदास्ि केली जािार नाहीं. िला, सोडा 

देवागंिाबाईंना. िंद्रशखेरािा ह कूम मानला जािार नाहीं, िर ही िरवार शासन करण्यास मागेप ढे 
पाहिार नाहीं. 

 
कोदं॰:अरे, हाि–हाि–िंद्रशखेर. आपला र्भक्ष्य– 
 
देवा॰:(चशपाई वसंिावर ि िून पडि असिा ं मध्येंि जाऊन उर्भी राहून) पचहल्याने या शरीरावर िरवारी 

िालवा आचि मग माझ्या या लाडक्या िदं्रशखेरावर– (कोदंड व चशपाई वसंिावर ि िून पडिाि. 
काहंी देवागंनेस दूर धरून ठेविाि. वसंि लढिो. कोदंड त्यास ठार कचरिो, त्यािे चशर कापून 
घेिो, व देवागंनेस कैद करून घेऊन जािो). 

[पडदा पडिो] 
अांक पणििंा समाप्त 
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अांक दुसरा 
 

प्रवेश १ िंा 
 

स्थळ–मदालसेिा राजवाडा. 
 

(मदालसा, कोदंड, द जषय सरदार, नोकर वगैरे). 
 
मदा॰:हे सवष प्रािी त्या सोद्या िह्मदेवानें काळकूिाच्या िळच्या गाळािे बनचवलेले चदसिाि. त्या 

िदं्रशखेरािें रक्षि करण्याकचरिा ंया देवागंनेने स्वि च्या म लािा बळी का ंद्यावा? 
 
द जष॰:सरकार, हा केवळ माथेचिरूपिा आहे. 
 
कोदं॰:पि हा माथेचिरूपिा बायकामं लासं द्धा ं इिका कसा म रला हें मला समजि नाहीं. त्या म लानें 

िदं्रशखेरािी बिाविी इिकी बेमालूम केली कीं, मला त्याच्या कपिािा चिळमात्रही संशय आला 
नाही. 

 
मदा॰:कारस्थानाच्या अन्स्ित्वािा स द्धा ं शत्रूंना संशय येऊं नये िर त्यािे नावं कारस्थान; व िे त्या 

र्भामयानंी कसे बेमालूम वठचवलें . कारस्थानानंा सहज लीलेनें प्रसविाऱ्या या मदालसेच्या 
िोंडाला त्यानंीं काचळमा िासंली. पि यािा बदला मी त्या देवागंनेच्या व चवक्रािंाच्या रक्िाने 
िेडून घेईन. अरे, अजून का ंआिीि नाहींस चिला माझ्यासमोर? आजपयंि यािंें िंदन उडचविारा 
कोिी बहाद्दर चनघाला नाहीं; पि आिा ही जहाबंाज मदालसा या सैिानानंा गाडून िाकल्यावंािून 
राहिार नाहीं. (देवागंनेस आििाि). आिा–आिा–त्या िेिचकिीला अशी नीि माझ्यासमोर 
आिा. मला एकवार चिला या डोळ्यानंी िागंली पाहंू द्या. या माझ्या डोळ्यांिून बाहेर पडिाऱ्या 
संिापाच्या ज्वालानंी मी चिला येथल्या येथें चजविं जाळून िाकिार आहे. (देवागंनेस चशपायी 
मदालसेच्याप ढें करिाि). कायगे ए सिवे, िंू आमच्याशी दगलबाजी केलीस का ंनाहीस, बोल. 

 
देवा॰ं:दगलबाजी? 
 
कोदं॰:होय दगलबाजी. 
 
द जष॰:कपि–कारस्थान–चवश्वासघाि! 
 
कोदं॰:आम्हालंा ठकवनू धोक्यािं पाडण्यािा पाजीपिािा प्रयत्न– 
 
द जष॰:महारािीिा शत्र  बिावण्यािा र्भयंकर ग न्हा– 
 
देवा॰ं:(स्िब्ध उर्भी राहिे). 
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मदा॰:अशी म क्यासारखी काय उर्भी राचहली आहेस? सागं–सागं हें रक्िानें माखलेलें  चशर कोिाच्या 
कारयािें आहे बोल. नीि पहा.– 

 
देवा॰ं:(चशराकडे पाहून स्वगि) अश्रूंनो, चिरा मागें. अंिःकरिा, असें धडधडंू नकोस. चजव्हे, न किरिा ं

उत्तर कर. 
 
मदा॰:बोल. देवाला स्मरून सागं हें कोिािें चशर आहे िें बोल. 
 
देवा॰ं:हें महाराज िंद्रशखेरािंें चशर आहे. 
 
मदा॰:(नोकराच्या हािािंील चशर त्वरे्ानें देवागंनेच्या पायावंर पाडवनू) झिू–झिू–साि झिू काय 

बदमार् बायको आहे हो ही. (द जषयास) द जषय, हें चशर ि म्ही ओळखिां? 
 
द जष॰:होय! सरकार. 
 
देवा॰ं:(स्वगि) हरामजादा– 
 
मदा॰:हें कोिािें चशर आहे? 
 
द जष॰:सरकार, चवक्रािंािा म लगा वसंि यािें आहे.– 
 
देवा॰ं:(स्वगि) याच्या चजव्हेिे झडून ि कडे ि कडे होवोि. 
 
मद.॰:िदं्रशखेरािें नाहीं? 
 
द जष॰:छत् . म ळींि नाहीं. 
 
मदा॰:कायगे ए सिवे, हें ि झ्या म लािें चशर आहे कीं नाहीं, बोल. 
 
देवा॰ं:िदं्रशखेराला मी माझा म लगाि समजि असें. िेव्हा ं हें माझ्या म लािें चशर आहे, असें म्हिण्याला 

काय हरकि आहे? 
 
मदा॰:काय लबाड बायको आहे ही. िो समंध आचि ही डाकंीि! अगे कविाळिी, ही ठकबाजीिी चवद्या िंू 

कोठें चशकलीस? 
 
देवा॰ं:ही जर खरोखर ठकबाजी असेल िर या चवद्येंि िंूि माझी ग रु आहेस. 
 
कोदं॰:देवागंनाबाई, असें िोंडािोडीं येण्यानें ि मिी लबाडी छपली जाईल असें समजूं नका. 

महारािीसाहेबानंा ि मिा सवष कावा समजला आहे. 
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द जष॰:िेव्हा ंआिा ंउगाि खोठें बोलण्यािा हट्ट का ंधरिां? त्यािा काय उपयोग होिार? म कायानें आपलें  
कपि कबूल करून मोकळ्या व्हा कशा. 

 
देवा:ंकपि कसलें? आचि कबूल िें काय करावयािें? हें चशर महाराज िदं्रशखेरािंें आहे आचि हें मीं 

ि म्हालंा पूवीि सागंून िाकलें  आहे. 
 
कोदं॰:पि हें खोिें आहे.– 
 
द जष॰:अगदीं सपशले खोिें आहे.– 
 
देवा॰ं:ि म्ही वािल्यास खोिें समजा–वािल्यास खरें समजा. ही ि मच्या मजीिी गोष्ट आहे. 
 
मदा॰:बस्, हे असले छके्कपंजे मी साि िालंू देिार नाहीं. (कोदंडास) कोदंड, असेि रुद्रमंडळािं जा 

आचि त्या हरामखोर चवक्रान्िाला िाबडिोब येथें घेऊन या. त्याला हें चशर ओळखावयाला लावनू 
मी या राडेंिे िागंले दािं पाडिें. 

 
देवा॰ं:माझे दािं पाडण्याऐवजीं स्विःिेि दािं पाडून घेऊं नकोस म्हिजे झाले. 
 
मदा॰:जा–कोदंड, एका क्षिािाचह चवलंब लावू ंनका. िला. (कोदंड जािो). 
 
द जष॰:महारािीसरकारानंी खऱ्याखोयािा चनवाडा करण्यािी ही खाशी िोड काढली. 
 
देवा॰ं:(स्वगि) अरे देवा–ही मोठीि अडिि उत्पन्न झाली. आिा ंकाय बरें करावें? महाराजानंीं हें चशर 

बाळ वसंिािें आहे म्हिून साचंगिलें  म्हिजे िसलाि सारा डाव. 
[घोंिाळ्यािं पडिे]. 

 
द जष॰:देवागंनाबाई, अजून िरी श द्धीवर या आचि हें चशर िदं्रशखेरािें नव्हे–वसंिािें आहे ही गोष्ट कबूल 

करा. चवक्रािं येथें आल्यावर मग ि मच्या िचजिीला पारावार उरिार नाहीं. 
 
देवा॰ं:अहो, पि थोडा धीर धरा. अशी अगदीं ह पिघाई का?ं येऊं द्या, चवक्रािंमहाराजानंा येथें येऊं द्या. 

आचि मग कोिािी िचजिी योिे िी होऊं द्या. आपल्या खरेपिािी ध्वजा उर्भारावयाला एवढे 
उिावीळ का ंहोिा?ं असत्यानें भ्ष्ट झालेल्या या पािकी कचलय गािं सत्यािा उद्धार करण्याकचरिा ं
राजा धमानंिर आपला–राजा द जषयािंाि अविार झाला आहे हें मला माहीि आहे. 

 
द जष॰:आचि म्हिूनि मी म्हििों कीं, उगाि खोिें बोलून ि म्ही पापािं पडंू नका. 
 
देवा॰ं:पापप ण्यािे धडे मला चशकचवण्यािी िसदी घेण्यापेक्षा ं िे आपि स्विःलाि चशकचवण्यािी थोडी 

मेहरबानी कराल, िर जगावर मोठे उपकार होिील. 
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द जष॰:छेः चवक्रािंाच्याकडूनि ि मिी खोड मोडचवली पाचहजे. 
 
देवा॰ं:(स्वगि) आिा ं महाराजानंा मी इर्ारा िरी कसा ं देऊं? पि महाराज अजूनपयंि कैदेंिून स िले 

नसिील? अहाहा देंवा–असें जर होईल िर चकिी बरें िागंलें  होईल! पि–िे–पि–(चविार 
करि).– 

 
मदा॰:देवागंने.िंू चकिीचह लपंडाव खेळलीस िरी िदं्रशखेर चजवंि आहे आचि िंू त्याला कोठें िरी लपवनू 

ठेवलें  आहेस अशी माझी पक्की खात्री होऊन ि कली आहे. िेव्हा ं सागं–त्याला िंू कोठें लपवनू 
ठेवलें  आहेस, बोल. 

 
देवा॰:त्या िेथें–स्वगाि.–त्या सवषसमथष परमेश्वराच्या कृपाछत्राखालीं; त्या परमदयाळू माउलीच्या 

पखंाखालीं. त्या चठकािीं ि झ्यासारख्या राक्षचसिीिी कू्रर दृचष्ट जाऊन पोहोंििार नाहीं.–िेथें 
त्याच्या पचवत्र देहाला ि झ्या पािकी हािािंा स्पशष होऊं शकिार नाहीं. 

 
द जष॰:अगे िाडंाळिी, खरे बोल. 
 
देवा॰ं:बोललें  िें चबलक ल खरें आहे. 
 
मदा॰:नाहीं.–अशानें ि झी स िका होिार नाहीं. ि ला ही माचहिी चदलीि पाचहजे. 
 
देवा॰ं:असें काय? िर मग याप ढें एक अक्षरस द्धा यासंबंधानें या िोंडावािें चनघिार नाहीं. 
 
द जष॰:पि आम्ही िें काढंू; सोडिार नाहीं. 
 
देवा॰ं:होय. काढाल. खात्रीनें काढाल. आपि आहािंि िसे चदन्ग्वजयी. 
 
मदा॰:देवागंने, माझा राग मोठा कठीि आहे. 
 
देवा॰:ि झा राग कठीि असला काय अगर सोपा असला काय–मला त्यािी पवा थोडीि आहे? 
 
मदा॰:िर मग र्भयंकर हालअपेष्टा र्भोगण्याला ियार हो. 
 
देवा॰ं:िार उत्तम. माझी ियारी आहे. मदालसे, महाराज चवक्रािंािंी पत्नीम्हिजे ि ला कोिी सामान्य स्त्री 

वािली काय? या देवागंनेच्या अंगािं जोंपयंि क्षचत्रयकन्येिें रक्ि खेळि आहे, िोंपयंि कसल्याचह 
राक्षसी उपायानंीं िंू केव्हाचंह चहच्या सत्त्वािा र्भगं करंू शकिार नाहींस, ही खात्री ठेव. 

 
मदा॰:माझ्या राक्षसी उपायािंा अन र्भव आला नाहीं िोंपयंिि या ि झ्या साऱ्या वल्गना आहेि. माझ्या 

छळाच्या िरकािं सापंडून रगडली जाऊं लागलीस म्हिजे एका क्षिािं डोळे उघडिील. काय 
समजली आहेस िंू? (द जषयास) अजून कोदंडानंीं त्या हरामखोराला येथें आिला नाहीं म्हिजे 
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काय? (नोकरासं) अरे, कोिी िरी जा आचि त्यानंा जलदी करावयाला सागंा. (एक नोकर 
जािो). थाबं–येऊं दे आिा ं त्या चवक्रािंाला, त्याच्या म खावािें ि झी सारी लबाडी उघडकीला 
आिवनू मग माझ्या रागािा िडाखा दाखवीन ि ला. 

 
देवा॰ं:(स्वगि) छेः–काहंी स िि नाहीं.–आिा ं कसें बाई करंू?–पि नाहीं.–असा धीर सोडिा ं नाहीं 

उपयोगी.–वािेल िशा य क्िीनें महाराजानंा आपल्या कारस्थानािा इर्ारा चदलाि पाचहजे. 
(चविार करिे). 

 
द जष॰:सरकार, चवक्रािंाला कोदंड आिा ंयेथें आििील. िेव्हा ंइला येथून थोडा वेळ द सऱ्या दालनािं नेली 

पाचहजे. चवक्रािंाला हें चशर ओळखावयाला लावण्याच्या वळेीं ही येथें हजर असिा ंनाहीं कामािी. 
कारि ही पािाळयंत्री बायको त्याला आपल्या कारस्थानािा इर्ारा देऊन सावध केल्याचशवाय 
कधींचह रहावयािी नाहीं. 

 
मदा॰:बरोबर–बरोबर आहे. अरे, चहला पलीकडच्या दालनािं घेऊन िला थोडा वेळ. 
 
देवा॰ं:(स्वगि) िाडंाळानें दावा साधला. छेः–झालें .माझें कारस्थान ि कि गेलें .–माझ्या बाळाच्या 

प्रािहानीिें िीज झालें  नाहीं.– 
[कावरीबावरी होिे]. 

 
द जष॰:(ऐकलेसें करून) कोडंड आलेि वाििें. (नोकरासं) अरे िला. जलदी करा. त्या चहला येथून 

पलीकडच्या चदवािखान्यािं.– 
 
देवा॰ं:मी येथून हलिार नाहीं. 
 
द जष॰:अरे, पाहिा ंकाय? खेंिून न्या चिला.–मारा धक्क–घाला लाथा. 

[चिला धके्क देिो.] 
 
देवा॰:माझ्या अंगाला कोिी हाि लावील िर त्याच्या नरडीिा मी घोि घेईन– 
 
मदा॰:िला न्या चिला येथून. िो पहा कोदंडाच्या पावलािंा दरबारी दालनािं आवाज ऐकू येऊं लागला. 

ओढा–न्या चिला ढकलि–िरििि िला. 
[दाडंगाई]. 

 
देवा॰ं:(मोठ्याने ओरडून) चवक्रािंमहाराज– 
 
द जष॰:अरे अरे–दाबा, िोंड दाबा चििे–िोंडाि बोळे घाला. चिला इकडे पाहंूस द्धा देऊं नका–िला–न्या. 

िला–न्या–[चिला नेऊं लागिाि]. 
 
मदा॰: कोदंड–कोदंड–(नोकरासं) िला–न्या चिला येथून. 
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द जष॰:न्या–न्या–न्या– 
[नोकर चिला नेिाि]. 

 
मदा॰:कोदंड,–आिा–आिा–त्या बदमार् क त्र्याला एकदम आिा प ढे. 
 
द जष॰:आिा–आिा–(पडद्यािं. देवागंना–“चवक्रािं”) असे, चिला बोलू देऊं नका–बोलू देऊं नका. 
 
कोदं॰:(धावि प्रवशे करून) महारािी सरकार, दगा झाला– 
 
मदा॰:काय?–काय झाले? [देवागंना पडद्यािून दाडंगाई करीि पळि येिे िो चशपाई येऊन चिला 

पकडिाि]. 
 
देवा॰ं:चवक्रािं महाराज–चवक्रािं महाराज– 
 
कोदं॰:चवक्रािं कैदेिून चनसिला– 
 
मदा॰:काय? चवक्रािं पळाला? 
 
देवा॰ं:काय–काय–काय ऐकिे मी हे! 
 
कोदं॰:होय महारािीसरकार, चवक्रािं आपल्या कैदेिून थोड्या वेळापूवी पसार झाला– 
 
देवा॰ं:(आनंदून) अहाहा–देवा–देवा ि झे केवढे उपकार हे माझ्यावर! 
 
मदा॰:अरेरे–मला कोिी िरी धरा–माझे मस्िक र्भडकू लागले–कोदंड, काय केलेि हे? चवक्रािं स िून 

गेला! त्या पहारेकऱ्यािंी डोकी उडवा–मोठा घाि झाला! िदं्रशखेरािा कािा उपिून काढून 
चवक्रािंाला आपला ग लाम करावा व त्याच्या िरवारीच्या सहाय्याने आपले हसहासन मजबूि करावे 
हा माझा चविार सपशले ढासंळला. िंद्रशखेर स िला–चवक्रािं चनसिला. आिा माझे जीचवि 
स रचक्षि कसिे रहािे? पि थाबंा, मी या सवांिा सूड या कैदाचशिीवर उगवीन. 

 
देवा॰ं:आिा ख शाल िू माझ्यावर आपला सूड उगीव. मी त्यािी पवा करीि नाही. 
 
मदा॰:जा. इला रुद्रमंडळाि नेऊन ठेवा. आजवर कोिी पाचहल्या नसिील व ऐकल्याही नसिील असल्या 

र्भयंकर यमयािना इला मी आिा र्भोगवीन. मग पहािे माझ्या हािािूंन चनसिलेला चवक्रािं प न्हा 
दािी िृि धरून मला शरि कसा येि नाहीं व िू लपवनू ठेवलेल्या िदं्रशखेराला माझ्या स्वाधीन 
कसा करीि नाही िो? 

 
देवा॰ं:आपल्या स्त्रीच्या हालअपेष्टा पाहून राजचनष्ठेच्या व्रिापासून ढळण्याइिके महाराज चवक्रािंािें मन 

द बळे नाही, समजलीस? 
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मदा॰:ठीक आहे. पाहून घेऊन. िला न्या इला येथून. आचि कोदंड, चवक्रािंाच्या शोधाला िारी चदशानंा 
मािसे पाठवा, व ि म्ही स्विः त्यािा िोहोंकडे बारकाईने शोध करा. या बाबिीि हािाखालच्या 
लोकावंर चिळमात्र र्भरंवसा ठेव ू नका. िला, िाबडिोब लागा उद्योगाला. (कोदंड जािो). या 
सैिानाला जमीनदोस्ि करून िाकल्यावािंून माझा जीव शािं होिार नाही. 

 
देवा॰ं:ज्या वीराचं्या पराक्रमाप ढे या िह्माविािील चवख्याि रिध रंधरानंी धाकाने आपल्या नागं्या िाकल्या 

व ज्याच्या अलौचकक ब चद्धिाि याच्या िेजाने चदपून जाऊन जगािंील मी मी म्हिचविाऱ्या 
म त्सद्द्ानंी आपली िोंडे कोनाकोपऱ्यािं दडचवली–त्यािे प्राि घेण्यािी ि झी राक्षसी महत्त्वाकांक्षा 
सिल होण्यािी आशा कशाला धरत्येस! 

 
मदा॰:पहाशील–पहाशील–आिखी आठ चदवसाचं्या आि ि झ्या डोळ्यादेंखि ि झ्या नवऱ्याच्या अंगािी 

कािडी सोलून काढली जािार नाहीि, आचि िो िदं्रशखेर चजविं जाळला जािार नाही, िर मला 
मदालसा म्हिू नकोस. िला न्या इला येथून, आचि हे चहच्या चर्भकारड्या पोरािे चशर उचकरड्यावर 
कावळ्याचं्या प ढे िेकून द्या. 

 
देवा॰ं:मदालसे, साम्राज्यम ग ि धारि करण्यास जन्माला आलेल्या या महाराज िदं्रशखेराचं्या चशरािी अशी 

चविंबना करण्यािा ह कूम करिानंा आपल्या स्विःच्या चशरािा िू काहंी चविार केला आहेस का? 
 
मदा॰:द बळ्या प्राण्यानंी वािल्यास हा चविार करावा. माझ्यासारखी बलाढ्य साम्राज्यािी स्वाचमनी असली 

चर्भकारडी चशरे आपल्या लाथेच्या ठोकरानंी अशी बेग मानपिे उडवनू देिे. 
[चशर लाथेने उडचविे]. 

 
देवा॰ं:िाडंाळिी, ईश्वर ि झ्या या मदोन्मि चशरािी ि झ्या शत्रकूडून अशीि द दषशा करवील. 
 
मदा॰:िला न्या इला येथून. 

[देवागंनेला नेिाि]. 
 
द जष॰:महारािीसरकार, मला र्भीचि वाििे की, चवक्रािं मोकळा असिानंा देवागंनेिी हरप्रयत्नाने म क्ििा 

केल्यावािंून राहिार नाही. 
 
मदा॰:त्यािी काय मगदूर लागली आहे चहला माझ्या हािािूंन सोडचवण्यािी? या वाचघिीच्या दािंािील हा 

मासंािा ि कडा चवक्रािं काढू पाहील िर त्याला आपले प्रािि गमवावे लागिील. 
[जािाि]. 

 
प्रवेश दुसरा 

 
स्थळ:– िदं्रशखेराला लपवनू ठेवलेल्या ग प्ि चठकािािे आवार. 

(वरे्ािंर केलेला चवक्रािं प्रवशे करिो). 
 



 

अनुक्रमणिका 

चवक्रा॰ं:(स्वगि) चजकडे चिकडे अशी सामसूम कां? माझ्या लोकापंैकी कोिीि कसे येथे चदसि नाही; मी 
येिार असे कळले असूनही माझी देवागंना मला अजून सामोरी का ं येि नाही? माझा िदं्रशखेर 
आचि वसंि आज इिक्यािं कसे झोपी गेले!–पि माझ्या चनरोपाप्रमािे िदं्रशखेरािा बिाव 
करण्याकचरिा देवागंना माझ्या लोकानंा घेऊन येथून द सऱ्या चठकािी िर गेली नसेल? का 
महारािीच्या लोकानंी सवांना कैद करून नेले म्हिावे? छेः–या चठकािी 
पसरलेलीस्मशानासारखी शािंिा मला कशीशीि वाििे. काहंी िरी अमंगल वािा माझ्या कानावर 
येिार असें मला वािू लागलें  आहे (ऐकलेंसें करून) पि हा कोिािा शब्द ऐकंूयेि आहे? कोिी 
िरी आंिल्या बाजूस बोलि आहे. हा–ंत्या पहा दोन व्यन्क्ि या मधल्या अंगिािं चदवयाचं्या 
प्रकाशािं काहीं िरी शोधीि आहेि–पि मी हें काय पाहिों? –हीं येथें पे्रिें कोिािीं पडलीं आहेि? 
आचि हे लोक येथें काय करीि आहेि? याचं्या पोर्ाखावरून हे मदालसेिे लोक चदसिाि–“कोि 
आहे” म्हिून प कारंू का?–पि नको–िे काय बोलिाि िें प्रथम ऐकंू [मदालसेच्या चशपायापंैकी 
दोन चशपायी हािािं मशाली घेऊन पे्रिें ह डकीि येिाि]. 

 
१ चशपा॰:ही काहंीं र्भ िािकी िर नव्हे? नाहींिर आिा ंएक घिका झाली नसेल िोंि िें धड एकाएकीं येथून 

नाहींसें कसें व्हावें? 
 
२ चशपा॰:िमत्कार आहे. याि चठकािीं आपि त्याला माचरलें  नव्हे का? मला वाििें देवागंनेच्या 

साथीदारापंैकीं कोिी िरी िें येथून लाबंचवलें  असेल. 
 
१ चशपा॰: पि आिा ंकोदंडमहाराज खपा होिील त्यािें काय? 
 
२ चशपा॰ : मोठें संकि आलें  ब वा. 
 
चवक्रा॰ं: (एकीकडे) हे कोदंडािे लोक चदसिाि. पि हे कोिाच्या धडासंबधंानें बोलि आहेि! 
 
१ चशपा॰: त्या म लािा पराक्रम पाहून मी िर अगदीं थक्क झालों बोवा. त्यािी िी लढण्यािी क शलिा पाहून 

मला वीर अचर्भमन्यिूी आठवि झाली. त्याच्या िरवारीिी सिाईदार िें क अजून माझ्या 
डोळ्यासंमोर सारखी खेळिे आहे. 

 
२ चशपा॰: मला िर िोप्रत्यक्ष कदषनकाळि वािला. एवढासा बच्चा पि आज त्यानें मद षमकीिी कमाल केली. 
 
चवक्रा॰ं: (एकीकडे) हे कोिाच्या म लासंबधंानें एवढी िारीि करीि आहेि? असल्या चधप्पाड गड्यानंाही 

काळासारखा वाििारा हा पराक्रमी म लगा कोि? 
 
१ चशपा॰ : त्या म लाच्या िेजानें चदपून जाऊन आपला िर बोवा पाचहल्यानें त्याच्यावर हािि उिलेना. 
 
२ चशपा॰ :माझें स द्धा ं त्याला पाहिाकं्षिींि एकदम सारें अवसान गळून गेलें , आचि बाकीिे चशपायी िर 

प िळ्यासारखे क्षिमात्र त्याच्याकडे आियानें िकमक पहाि स्िब्धि उरे्भ राचहले. 
 



 

अनुक्रमणिका 

चवक्रा॰ं: (एकीकडे) हे अजून त्या बालकािे नावं का ंघेि नाहींि? माझें मन कसें उिावीळ झालें  आहे त्यािे 
नावं ऐकण्याला! 

 
१ चशपा॰:िथाचप त्याच्या छािींि पचहल्यानें मींि आपली िरवार ख पसली, आचि त्यािा प्राि घेिला. 
 
चवक्रा॰ं:(दिकून) आं–त्या ंम लाच्या छािींि यानें िरवार ख पसली आचि त्यािा प्राि घेिला? 
 
२ चशपा॰: आचि त्यािें चशर कापून कोदंडाच्या स्वाधीन मीं केलें . 
 
चवक्रा॰ं: (स्वगि) िर मग हे कोिीिरी मारेकरी िाडंाळ चदसिाि. पि त्याचं्या कू्रर िरवारींना बळी 

पडलेला हा म लगा कोि? 
 
१ चशपा॰ : झालें . महाराज चवक्रमाचदत्याचं्या क लािा आज शवेि झाला. 
 
चवक्रा॰ं:(स्वगि) काय? चवक्रमाचदत्याचं्या क लािा आज शवेि झाला?–म्हिजे–म्हिजे माझा बाळ 

िदं्रशखेर का या िाडंाळाचं्या िरवारीनीं मारला गेला? 
 
२ चशपा॰: होय. महाराज िदं्रशखेर मारला गेल्याम ळें  सूयषवशं समूळ नाहींसा झाला. 
 
चवक्रा॰ं: हाय!हाय! या चवक्रािंाच्या यशािी आचि जीचविािी आिा ंसमान्प्ि झाली! 
 
चशपा॰:या आपल्या पराक्रमाबद्दल आपि महारािी सरकाराचं्या जवळून आज िागंलेंि बक्षीस उपिलें  

पाचहजे. 
 
चवक्रा॰ं : (एकदम प ढें सरसावनू) पि थाबंा हरामखोरानंो, ि मच्या या पराक्रमाबद्दल माझ्याकडून पचहल्यानें 

हें बक्षीस घ्या पाहंू. (दोघानंाचह वार करून पाडिो. िे “दगा द स्मान, दगा द स्मान” म्हिून ओरडंू 
लागिाि). चनमकहराम िोरानंो, र्भोगा–आपल्या पापािें प्रायचित्त र्भोगा. (प न्हा ं वार करिो). 
महाराज िदं्रशखेरावर हत्यार िालचविाऱ्या चनदषय कसायानंो, मरा–मरा–िरिडि मरा आचि 
सरळ नरकािा मागष धरा, (िे मरिाि). (स्वगि) िदं्रशखेर मारला गेला! पि िो या िाडंाळाचं्या 
हािािं कसा सापंडला? देवागंनेनें त्याच्या रक्षिािी िजवीज कशी केली नाहीं? देवागंने–
देवागंने–काय केलेंस हें? आपल्या म लाच्या लोर्भाला बळी पडून राजघािाला िंू कशी ियार 
झालीस? ि झें मािेिें हृदय खरें; परंि  मािृस्नेहािें मादषव दाखचवण्यािा हा प्रसंग नव्हे, हें ि ला 
कसें कळलें  नाहीं? (मृिाचलनी घरािूंनलपि छपि बाहेर येिे). वसंिा, िंू िरी केवढा द र्भागी! 
अरे! या चठकािीं िदं्रशखेरािें रक्षि करीि असिा ंशत्रूच्या हािून मारला जािास िर आपलें  क ल 
जगािं धन्य झालें  नसिें का? 

 
मृिा॰:(स्वगि) गेले वाििें िे लोक येथून चनघून. त्यािंें बोलिें बदं पडलें .–त्यािंीं पाउलेचह कोठें ऐकू येि 

नाहींि. आचि त्याचं्या चदवयािंा प्रकाशचह कोठें चदसि नाहीं. 
 



 

अनुक्रमणिका 

चवक्रा॰:(स्वगि) गेला–गेला. या चवक्रान्िािा सवष लौचकक ध ळीस चमळाला.–याला आिा ं जगािं िोंड 
दाखचवण्याला जागा उरली नाहीं. माझे चमत्र माझा आिा ं चधक्कार करिील.–सवष प्रजाजन मला 
चवश्वासघािकी म्हििील. 

 
मृिा॰:(चवक्रािंास पाहून व दिकून) अगबाई–कोिी िरी पलीकडे उर्भें आहे वाििें. होय.–आपि चिरून 

आंि परि गेलें  पाचहजे.–(आंि जाऊं लागिे). 
 
चवक्रा॰ं :(िाहूल ऐकून) कोि–कोि िाललें  आहे िे? बोल–बोल–कोि आहे िें? थाबं. उर्भा रहा. एक 

पाऊल उिलशील िर या चवक्रािंािी िरवार ि झ्या छािीि चशरलीि म्हिून समज.– 
 
मृिा॰:(वळून) कोि?–महाराज?– 
 
चवक्रा॰ं :होय. मी चवक्रािंि आहें. पि िंू कोि आहेस बोल. थाबं.–एक पाऊल उिलंू नकोस. बोल–

लौकर बोल– 
 
मृिा॰:मी देवागंना– 
 
चवक्रा॰ं:कोि? देवागंना–देवागंना– 
 
मृिा॰:मी देवागंना– 
 
चवक्रा॰ं:देवागंना–देवागंना–माझी देवागंना? पि थाबं. िंू आिा ं माझी कसली? (मृिाचलनीस धरून) 

िाडंाळिी, बोल. िंू चजविं असिा ंमाझा िदं्रशखेर मदालसेच्या लोकाचं्या शस्त्रानंीं कसा मारला 
गेला, बोल. या चवक्रािंानंें ि झ्यावर पूिष चवश्वास िाकला त्यािें िंू त्याला हें प्रायचित्त घडचवलेस 
का? बोल, बोल–नाहीं िर या क्षिीं या िरवारीनें मी ि ला येथल्या येथें स्वगािा मागष दाखचविो.–
बोल.– 

 
मृि॰:पि महाराज गेलें  िंद्रशखेर मारले गेले हें आपिाला कोिीं साचंगिलें? 
 
चवक्रा॰ं:ही अमंगल वािा मी आिािं कोदंडाच्या लोकाचं्या िोडून ऐचकली.– 
 
मृिा॰:पि महाराज, ही वािा अचजबाि खोिी आहे. िदं्रशखेर महाराज चजविं आहेि. 
 
चवक्रा॰ं:काय–काय–काय म्हििेस िंू हे देवागंने? िदं्रशखेर चजविं आहे? िंू त्यािे प्राि वािंचवले आहेस–

िो अद्याचप परृ्थवीच्या पाठीवर स रचक्षि नादंिो आहे? 
 
मृिा॰:होय महाराज. िदं्रशखेर परृ्थवीच्या पाठीवर स रचक्षि नादंि आहेि. त्याचं्या चजवाला काहंींस द्धा ंअपाय 

झालेला नाहीं. 
 



 

अनुक्रमणिका 

चवक्रा॰ं: अहाहा–ही श र्भवािा ऐकून माझ्या मनाला केवढा आनंद झाला आहे म्हिून सागंूं! पि देवांगने, 
मदालसेच्या लोकाचं्या िरवारींना बळीपडला म्हिून मी ऐकलें  िो कोि? ज्याच्या अि ल 
पराक्रमािें विषन थोड्या वेळापूवी मदालसेिे लोक करीि होिे, त्या बालकािें नावं काय? 

 
मृिा॰:महाराज िो–िो–िो– 
 
चवक्रा॰ं:बोल–बोल. मला त्या बालवीरािें नावं ऐकंू दे. त्याच्या पराक्रामािें विषन ऐकून मला 

त्याच्यासंबधंानें अत्यंि आदरब चद्ध उत्पन्न झाली आहे. बोल–बोल.– 
 
मृिा॰:महाराज, िो वसंि होिा.– 
 
चवक्रा॰ं:काय? वसंि? माझा बाळ वसंि–माझा लाडका–माझा प्राि वसंि? 
 
मृिा॰:होय. आपला चवक्रमशाली बाळ वीर वसंि– 
 
चवक्रा॰ं:हा ं चवक्रमशाली बाळ वीर वसंि.–बरोबर. ज्याच्या मद षमकीिी शत्रूंनींचह िारीि केली िो 

चवक्रमशाली वीर नव्हे िर काय? वाहव्वा–बाळा वसंिा, शाबास–शाबास. आपल्या मािेच्या उदरीं 
जन्म घेऊन िंू चिला धन्य केलेंस.–आपल्या चपत्यािी चनमषल कीर्थि अजरामर करून ठेवलीस. 
धन्य–धन्य–धन्य आहेस िंू. देवागंने. िर मग बाळ वसंिािा–आपल्या स्विःच्या एक लत्या एक 
चजवलग बालकािा–बळी देऊन िंू िदं्रशखेरािा बिाव केलास एकूि. देचव, क्षिमात्र ि झ्या 
शीलाबद्दल मीं संशय घेिला यािी मला क्षमा कर. ये–ये–मला ि ला एकवार कडकडून रे्भिंू दे. 
मला ि झ्या या थोर कृत्याबद्दल ि झा गौरव करंू दे. आपल्या पिीच्या अििेू रक्षि करण्याकचरिा ंिंू 
जो हा उज्जवल आत्मयज्ञ केलास त्याबद्दल दोन शब्दानंीं िरी मला ि ला धन्यवाद देऊं दे.कां–िंू 
अशी दूर का ं होिेस? ये–ये–प त्राच्या मरिानें कष्टी झालेल्या ि झ्या कोमल अंिःकरिािें मला 
थोडेसें सातं्वन करंू दे. ये–ये–(मृिाचलनीस धरावयास जािो). 

 
मृिा॰:(दूर सरून) महाराज, मी देवी देवागंना नाहीं.– 
 
चवक्रा॰ं:(दिकून) काय, िंू देवागंना नाहींस? 
 
मृिा॰:नाहीं महाराज. मी देवागंना नाहीं.– 
 
चवक्रा॰ं:मग िंू कोि आहेस? आचि माझी देवागंना कोठें आहे? 
 
मृिा॰:वसंिाला मारून सेनापचि कोदंडानंीं देवागंनाबाईंना कैद करून नेलें . 
 
चवक्रा॰ं:देवागंनेला कोदंडानें कैद करून नेलें? िर मग मी आिाचं्या आिा ंवायचू्या वगेानें धावंि जाऊन त्या 

नरराक्षसाच्या हािून एका क्षिािं चिला सोडवनू आििों. हा चवक्रािं जगाच्या पाठीवर चजविं 



 

अनुक्रमणिका 

असिादेंवागंनेला कैद करून नेण्याला कोि समथष िें हें पाहंू दे मला. पि बाई–थाबं,–िंूकोि 
आहेस िें कळंू दे आधीं मला,– 

 
मृिा॰:मी मृिाचलनी आहें.– 
 
चवक्रा॰ं:मृिाचलनी? मृिाचलनी कोि? 
 
मृिा॰:श्रीकािंािंी कन्या.– 
 
चवक्रा॰ं:श्रीकािंािंी कन्या? चजच्या सद् ग िािंा डंका सवष िह्माविाि गाजि आहे;– “बालयोचगनी” या 

नावंानें संबोधून चजच्या लोकोत्तर वैराग्यािें सवष लोक मोठ्या कौि कानें विषन करीि असिाि;–
चजच्या थोर औदायावर ल ब्ध होऊन आबालवृद्ध सदैव मोठ्या पे्रमानें चजिी यशोगीिें गाि 
असिाि;– िी श्रीकािंािंीं एक लिी एक सद् ग िशाचलनी कन्या मृिाचलनी िंू? अहाहा! –या 
संकिसमयीं ि झ्यासारख्या देविेिें दशषन घडलें  हें केवढें िरी र्भाग्य माझें! “आपली कीर्थि साि 
ब डाली” या भ्ामक कल्पनेनें माझें हृदय चवकल झालें  असिा ं त्यावर आनंददायी वािेिें हसिन 
करून िंू मला स खी केलेंस याबद्दल मी ि झे चकिी आर्भार मानंू! मृिाचलनी, मी ि ला नम्रिापूवषक 
अचर्भवादन करिों. (नमस्कार करंू लागिो). 

 
मृिा॰:हें काय महाराज! (दूर सरिे). 
 
चवक्रा॰ं:नाहीं–नाहीं. मृिाचलनी, ि झ्यासारख्या दैवी चवर्भिूीप ढें आम्ही आपलीं मस्िकें  नम्र केलींि 

पाचहजेि. (नमस्कार करिो). ि झें अशा अपरात्रीं या र्भयंकर चठकािीं दशषन झालें  हा मी मोठा 
श र्भशक नि समजिों. आिा ं मला माझ्या देवागंनेच्या म क्ििेला लागलें  पाचहजे. पि मृिाचलनी, 
िदं्रशखेर चजविं आहे असें िंू म्हिालीस िे अगदीं खरें ना? 

 
मृिा॰:होय महाराज. अगदीं खरें. 
 
चिक्रा॰ं:िर मग मला एकवार त्याला डोळ्यानंीं पाहंू दे. िल–र्भला िो जेथें असेल िेथें घेऊन िल. त्यािें 

दशषन घेऊन सूयोदयाच्या आंि मला देवागंनेला सोडवनू आिलें  पाचहजे. 
 
मृिा॰:देवीिी म क्ििा करून नंिर आपि िदं्रशखेर महाराजाचं्या दशषनाला जाऊं. 
 
चवक्रा॰ं:नाहीं–नाहीं. मला त्याला पचहल्यानें डोळे र्भरून पाहंू दे.–देवागंनेला सोडचवण्याकचरिा ंमाझें मन 

रुद्रमंडळ राजवाड्याकडे धावं घेि असिाचंह िदं्रशखेराला स रचक्षि असलेला पाचहल्यावािंून माझें 
शरीर येथून हालि नाहीं. मृिाचलनी–िल, मला िदं्रशखेराकडे घेऊन िल. 

 
मृिा॰:पि महाराज, िदं्रशखेर महाराज सध्या ंयेथून िार अंिरावर गेले आहेि. 
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चवक्रा॰ं:वािेल िेवढ्या दूर अंिरावर त्याला जाऊं दे. पि मला त्याला एकवार रे्भिलेंि पाचहजे. त्याला या 
डोळ्यानंीं पाचहल्यावािंून माझ्या मनािी िळमळ शािं होिार नाहीं. िल–मला त्याच्याकडे घेऊन 
िल. 

 
मृिा॰:िर मग मला आपल्या प्रवासाच्या ियारीला िाबडिोब लागलें  पाचहजे. 
 
चवक्रा॰ं:प्रवासािी ियारी? 
 
मृिा॰:होय. िदं्रशखेर महाराजाचं्या रे्भिीकचरिा ंआपिाला माझ्याबरोबर कूमषद गाकडे यावें लागेल. 
 
चवक्रा॰ं:कूमषद गाकडे यावें लागेल? म्हिजे िंद्रशखेर कूमषद गाकडे गेला कीं काय? 
 
मृिा॰:होय. िदं्रशखेर महाराज सध्या ंकूमषद गािी रािी सरोचजनी इिे पाह िे आहेि. 
 
चवक्रा॰ं:कूमषद गािी रािी सरोचजनी इिा पाह िा िदं्रशखेर? चिच्या हवालीं त्याला कोिीं केले? 
 
मृिा॰:मीं केलें . 
 
चवक्रा॰ं:अरेरे–मोठी िूक झाली. सवषस्वीं घाि झाला. मृिाचलनी, िंद्रशखेर मदालसेच्या हािािं सापंडला. 

माझ्या सवष मनोरथािंा र्भगं झाला. 
 
मृिा॰:म्हिजे? महाराज, आपि काय म्हििा ंहें? 
 
चवक्रा॰ं:मृिाचलनी, काय सागंूं ि ला! सरोचजनीच्या चकल्ल्यावर िदं्रशखेरािें जािें म्हिजे मदालसा 

राक्षचसिीच्या ग हेंि चशरण्याइिकें ि घािक आहे. मृिाचलनी, कूमषद गािा अचधपचि राजा द जषय 
चिि र होऊन मदालसेच्या पक्षाला जाऊन चमळाला आहे. 

 
मृिा॰:काय! राजे द जषय मदालसेला चिि र झाले? 
 
चवक्रा॰ं:होय, आचि त्यानेंि चवश्वासिाि करून मदालसेला या ग प्ि चठकािािा पत्ता चदला आचि आजिा 

हा चबकि प्रसंग आम्हावंर आिला. 
 
मृिा॰:हाय हाय! िर मग देवा, माझ्याकडून केवढा घाि झाला हा! 
 
चवक्रा॰ं:ईश्वराच्या मनािूंन माझे हेि  सिल करावेि आचि सूयषवंशािें हसहासन आिखी काहंीं चदवस 

परृ्थवीच्या पाठीवर नादंावें असें नसेलि िर मी िरी काय करिार! 
 
मृिा॰:महाराज, सरोचजनी चवश्वासघाि करील असें मला वािि नाहीं. 
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चवक्रा॰ं:मृिाचलनी, पचिपे्रमाप ढें आचि पत्नीधमाप ढे चिला राजचनष्ठेिी काय हकमि वाििार! 
 
मृिा॰:महाराज, मी चिला लहानपिापासून ओळखिें. िी माझी बालमतै्रीिि आहे. पि मला नाहीं वािि 

कीं, िी पचिस्नेहाला बळीं पडून राजद्रोहािें र्भयंकर पािक चशरावर घेण्याला ियार होईल म्हिून. 
 
चवक्रा॰ं:मृिाचलनी, ि झा स्वर्भाव िार उदार आहे. त्याम ळें  ि ला असें वाििें अगदीं स्वार्भाचवक आहे. पि 

आिा ं वाद घालीि बसण्यािं अथष काय? अवकाश िार थोडा आहे. मला िाबडिोब जाऊन 
िदं्रशखेराला सरोचजनीपासून हस्िगि करून घेिलें  पाचहजे. 

 
मृिा॰:महाराज, सरोचजनीकडून िदं्रशखेर महाराजाचं्या चजवाला काहंीं अपाय पोंििार नाहीं. आपि 

अगदीं चनहिि असावें. आपि अगोदर देवागंनाबाईिी स िका करून घेऊं या. िी द ष्ट मदालसा 
चििी काय द दषशा करील आचि काय नाहीं, काहंीं सागंवि नाहीं. 

 
चवक्रा॰ं:प्रािापेक्षाचंह चप्रय असलेल्या एक लत्या एका म लाच्या हानीपेक्षा ंअचधक द दषशा िी कोििी! चिलाचह 

चजनें शािंपिें िोंड चदलें , िी मदालसेच्या छळानें जेरीला येईल असें मला वािि नाहीं. माझ्या 
देवागंनेच्या ब द्धीिा व धैयािा मला पूिष र्भरंवसा आहे. मी चिच्या मदिीस धावंनू जाईपयंि स्विःिा 
बिाव करण्याला िी पूिष समथष आहे. आचि इिक्याउपरचह द दैवानें चिजवर काहंीं चवपरीि प्रसंग 
ओढवलाि िर मी त्यालाचह सादर होईन. परंि  आधीं मला सरोचजनीपासून िदं्रशखेराला आपल्या 
स्वाधीन करून घेिला पाचहजे. 

 
मृिा॰:महाराजािंी आज्ञा होईल िर सरोचजनीपासून मी जाऊन िंद्रशखेराला आििें. 
 
चवक्रा॰ं:नको–नको. मीि चिच्याकडून त्याला आििों. 
 
मृिा॰:सेव:–(आंिून) माईसाहेब– 
 
चवक्रा॰ं:कोि हाकं मारीि आहे आंिून?– 
 
मृिा॰:माझा सेवक आहे. देवागंनाबाईवर द धषर प्रसंग ओढविार आहे, असें मला आपला सेवक कंदन 

याच्याकडून कळल्यानंिर लागलीि मी माझ्या दोन चवश्वासू सेवकानंा घेऊन येथें त्याचं्या मदिीस 
आलें . परंि  द दैवाने आम्ही येण्यापूवीि हा सवष र्भयंकर प्रकार आिोपून गेला होिा. आम्ही बाळ 
वसंिािें धड घेऊन परि जािार, िोंि रािीिे लोक िें धड नेण्यास येथें दाखल झाले. आचि 
त्याम ळें  आम्हालंा आिापंयंि आंि दडून रहावें लागलें . 

 
चवक्रा॰ं:िर मग बाळ वसंिािें धड आंि स रचक्षि आहे. मला िें एकवार डोळे र्भरून पाहंू दे. माझ्या 

लाडक्यानें गाजचवलेल्या पराक्रमाबद्दल मला त्याला माझ्या कौि काश्रूंनीं न्हाऊं दे. 
 
मृिा॰:हें पहा–आिलेंि माझ्या सेवकानंीं िें येथें. (सेवक धड आििाि). 
 



 

अनुक्रमणिका 

चवक्रा॰ं:(धडास उदे्दशून) बाळा, ि झ्या उज्ज्वल िाचरत्र्याबद्दल या ि झ्या चपत्याला ि झें िार कौि क वािि 
आहे, आचि शत्रशूीं शौयानें लढि असिानंा ि ला मरि प्राप्ि झालें  याबद्दल त्याला परम हरं् होि 
आहे. ि ला न सत्या शब्दाहूंन अचधक गौरव करण्याला मजजवळ सध्या ंकाहंीं नाहीं इिकें ि काय 
पि ि झे यथाशास्त्र अंत्यसंस्कार करण्यालाचह मला या वळेीं अवसर नाहीं. बाळा, याबद्दल मला 
क्षमा कर. िथाचप धारािीथी पिन पावलेल्या वीरानंा आजवर सेनापचि या नात्यानें मी जो मान देि 
आलों आहें, िो मी सापं्रि ि लाचह मोठ्या पे्रमानें देिों, त्यािा स्वीकार कर. (िरवार काढून वदंन 
करून त्याच्या पायािंें ि ंबन घेिो, व आपल्या अंगावरील वस्त्र त्यावर िाकिो). येिों बाळ मी आिा.ं 
परमेश्वर ि ला सद् गचि देवो! (मृिाचलनीस) मृिाचलनी, येिों मी. या धडािी योग्य व्यवस्था. िंू 
लावशील अशी मला आशा आहे. 

 
मृिा॰:महाराजानंीं अगदीं चनचिि असावें. 
 
चवक्रा॰ं:मी ि झा अत्यंि आर्भारी आहें. ि झ्यानें झाल्यास देवागंनेला वािेल त्या य क्िीनें मदालसेच्या कैदेंिून 

लवकर सोडीव. माझ्यामागें चििी सवष काळजी मीं ि झ्यावर सोंपचवली आहे. 
[जािो]. 

 
मृिा॰:(स्वगि) अहाहा! काय हा याचं्या अंिःकरिािा थोरपिा! प त्रािी हाचन झालेली आचि स्त्री कू्रर 

शत्रचू्या हािािं सापंडलेली. अशा न्स्थिींि कोिाच्याचह चित्तास शोकमोहानंीं रे्भदून िाकलें  असिें व 
त्यािी दृचष्ट अंगीकृि कायापासून दूर केली असिी. परंि  या महात्म्यािी चनष्ठा किषव्यावरून अशाचह 
न्स्थिींि िळि नाहीं. िेव्हा ंयाच्या नीचिधैयािी केवढी महिी गावी! मला िर याच्या अंगच्या या 
लोकोत्तर ग िानंीं कसें अगदीं ग ंगवनू िाकलें  आहे– 

 
पद–बारी उमर लरकैय्या॰ 

 
लाचव ििक ग िगाना । यशपाना ॥ ध्र ॰ ॥ 
रसचवर्भवा नव । अन चदहन दावी ॥ 
कचर ही लोल प रसना ॥ १ ॥ यशपाना॰– 
चदव्य ग िामृि । सेव चन प्रीचि । 
होई यौवन-लीना ॥ २ ॥ यशपाना॰– 
वसंिाच्या धडापाशी जाऊन 

 
काय दैवयोग चवलक्षि पहा. आईबाप चजविं असिाचंह या बालकािे अंत्यसंस्कार करण्यािें कायष 

माझ्याकडे–एका चिऱ्हाईि क माचरकेकडे आलें ! पि मी हें आपलें  परमर्भाग्य समजिें. एवढ्या 
बालवयािं राजकायष साधण्याकचरिा ंशत्रूंशीं शौयानें लढि असिा ंधारािीथीं पिन पावलेण्या या 
बालकािी थोरवी चकिी म्हिून विषन करावी! माझें पूवषसंचिि िळाला आलें  हेंि खरें. नाहीं–िर 
या प ण्यात्म्यािी सेवा मला कशी घडिी! (वसंिास उदे्दशून) बाळा वसंिा, ि झें मी चकिी कौि क 
करंू! ि झ्या आत्मयज्ञाकडे पाचहलें  कीं, माझें हृदय र्भरून येिें–माझा कंठ सद् गचदि होिो–माझ्या 
िोंडािूंन शब्द ि िि नाहीं. बाळा, ईश्वर ि ला परलोक स खावह करो! माझे हे अश्र  मािृस्नेहानेंि 
र्भरलेले आहेि असें समज– [त्याच्या पायाशीं पडिे]. 
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सेव॰:माईसाहेब–िलावयािें परि. या बालकािे अंत्यचवचध आिोपून देवागंनाबाईंच्या म क्ििेच्या 
उद्योगाला आपिाला लागलें  पाचहजे. 

 
मृिा॰:होय–िला. आिा ं वळे ि कि घालवनू उपयोग नाहीं–(स्वगि) अलोि संपचत्त व अनंि 

स खचवलास–मी एका क्षिािं लाथाडून आपल्या किषव्याकडे चनघालें  आहे. एवढी उज्वल चवरन्क्ि 
माझ्या अंिकरिािं कोिीं उत्पन्न केली? हा एवढा प्रपिंािा अवाढव्य पसारा कस्पिाप्रमािें 
लेखण्यास लाविारा समथष ग रु कोि? अथवा द सरा कोि असिार? ज्याच्या सद् ग िैश्वयािे 
पोवाडे गाण्याि मीं आज सिि दोन वर्ें घालचवलीं त्याि महात्म्यािें सामर्थयष हें! महाराज, आपल्या 
आजे्ञप्रमािें घरादारावंर ि ळशीपत्र ठेवनू व िळहािावर चशर घेऊन मीं देवागंनाबाईंच्या 
म क्ििेकचरिा ंजाि आहें. आपि कोठेंचह असलां, िरी माझा हा प्रचिपाि आपल्या िरिीं सादर 
असो. (जचमनीवर चशर िेंकून वदंन करिे). महाराज, आपला आशीवाद मला माझ्या कायांि 
यशोदायी होवो. परंि  द दैवानें काहंीं चवपरीि घडून आलें  िर मजवर कृपादृचष्ट असंू द्या. मी स्वगांि 
गेलें  िरी आपल्या िरिावरून माझी दृचष्ट ढळिार नाहीं. कारि िें मला आिा ंशक्यि नाहीं– 

 
पद–राग–र्भीमपलास; िाल–झपिाल. 

पे्रमगानीं सिि रमचल ही बाचलका ॥ 
पे्रम–र्भवन–िरि दूर करवले का?॥ ध्र  ॥ 
जीवास आधार ॥ रचव–पद महोदर ॥ 
नचलनी प्रियाक ला । चवरहह चवसरेल का?॥ १ ॥ 

[जािे]. 
 

प्रवेश ३ रा 
 

(स्थळ:– मदालसेिा राजवाडा मदालसा, द जषय वगैरे). 
 
मदा॰:काय म्हििा?ं आज िार चदवस इिका छळ करूनचह देवागंना अद्याचप वठिीवर येि नाहीं? 
 
द जष॰:नाहींसरकार. िी बायको िारि कडवी चदसिे. “िदं्रशखेर मारला गेला” हा चििा जबाब अजूनचह 

कायमि आहे. 
 
मदा॰:दगलबाज बदमार् बायको. मला िसवू ं पहािे–माझ्या डोळ्यािं धूळ िाकंू पहािे. पि म्हिावें हीं 

मदालसा अशा ह लकावण्यानंा दाद देिार नाहीं, खूप लक्षािं ठेव. मी छळून छळून चििा प्राि 
घेईन; पि िंद्रशखेरािा खरा पत्ता चिच्या िोंडून वदचवल्यावंािून सोडिार नाहीं. माझ्याशीं हट्ट! या 
कृिािंस्वर्भावी मदालसेशी हट्ट! िरकािं घालून हड्डीन् हड्डी चपसून िाकीन ठाऊक नाहीं. आिा–
चिला एकदम येथें घेऊन या. (द जषय व सेवक जािाि). (स्वगि) चििें म्हििें खरें मानावें का 
द जषयाच्या बोलण्यावर चवश्वास ठेवावा? माझ्या मनािी िार िमत्काचरक न्स्थचि झाली आहे. चििा 
जबाब खरा मानावा, िर द जषय माझ्याशीं दगलबाजी करण्यास धजावले असे वािि नाहीं–
द जषयाच्या सागंण्यािं कपि नसेल म्हिावें, िर ही बायको इिक्या र्भयंकर हालअपेष्टा सहन 
करूनचह आपला खोिें बोलण्यािा हट्ट सोडण्यास ियार होि नाहीं, यािा अिबंा वाििो. अथवा 
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अिंबा िरी कसला? माझें मन असें संशयािं पाडून आपलें  कारस्थान यशस्वी करण्यास चिला असें 
वागल्याचशवाय सोयि उरली नाहीं. छे–द जषयि खरा; िदं्रशखेर खात्रीनें चजविंि आहे. चिनें 
काहंीं साचंगिलें  िरी िी चनव्वळ लबाडी आहे, यािं म ळींि संशय नाहीं. (सेवक व द जषय देवागंनेस 
आििाि). देवागंने, िंू अजून िरी िंद्रशखेरािा चठकािा सागंिेस का नाहीं, बोल. 

 
देवा॰ं:िदं्रशखेरािा चठकािा–िो वरिीं–स्वगांि– 
 
मदा॰:देवागंने, हें प्रकरि िंू िार हािघाईवर आिून सोडलें  आहेस बरें, यािा पचरिाम नीि होिार नाहीं. 
 
देवा॰ं:पचरिाम नीि होिार नाहीं िो काय? िालू आहे त्याच्या द प्पि–िौपि दसपि–िंू माझा छळ 

करशील एवढेंि ना? अं–मग त्यािं काय चवशरे् आहे! ि झ्या सैिानी छळाला मी आिा ंिोंड चदलेंि 
आहे. मग मला ि झी र्भीचि काय वाििार? 

 
मदा॰:मी हाल हाल करून शवेिीं ि झे प्राि घेईन लक्षािं ठेव. 
 
देवा॰ं:अगे, मरिाला िर माझी एका पायावर ियारी आहे. आचि मला वाििें मरिाला प्रत्येकानेंि ियार 

असलें  पाचहजे. िंू आपिाला महारािीं म्हिचविेस म्हिून ि ला देवाकडून अमरपट्टा थोडाि 
चमळाला आहे? आज मी मेलें  िर उद्या ंि लाचह िोि मागष स धारावा लागिार आहे. 

 
मदा॰:माझा दे्वर् इिका दीघष आहे कीं, मी ि झ्या पे्रिावर स द्धा ं र्भयंकर रीिीनें सूड उगवीन. त्याला मी 

सद् गचि चमळंू देिार नाहीं. िें मीं उचकरड्यावर कोल्ह्याक त्र्याकंडून िाडिाडून खाववीन. 
 
देवा॰ं:ख शाल खावीव. गिप्राि झाल्यावर हीं हाडें क त्र्यानंीं िघळलीं काय अगर मािसानंीं िघळलीं काय 

सारखींि. उलि मेल्यावर स द्धा ं या देहाला परोपकार घडला हें पाहून स्वगाि मला आनंदि 
होईल. 

 
मदा॰:पहा–पहा. देवागंने, मला अचधकाचधक चिडवूं नकोस. माझ्याप ढें ि झा चिकाव लागिार नाहीं. मी 

मोठी हट्टखोर बायको आहें. 
 
देवा॰ं:िर मग पाह ंि हा ि झा हट्टखोरपिा कोठपयंि चिकिो िो. आिा ंही आपली दोघींिी शयंि लागली 

आहे. ि ला ि झ्या हट्टखोरपिािी जेवढी घमेंड आहे िेवढीि मलाचह आहे. िेव्हा ंएक िर मी िरी 
ि झ्याप ढें वाकंलें  पाचहजे नाहीं िर िंू िरी माझ्याप ढे हाि िेकले पाचहजेस. ि झ्या द राग्रही 
स्वर्भावािी आजपयंि मी न स्िी कीर्थि ऐकि होिें. आचि केव्हा िरी एकवार ि झ्याशीं सामन्यास उर्भें 
राहण्यािा प्रसंग यावा अशी माझी िार इच्छा होिी. स दैवाने िो प्रसंग आिा ंआला आहे. िेव्हा ं
अखेरपयंि जाऊन पाहंूि या कोि कोिापेक्षा ंसरस ठरिे िी; आिा ंएवढेंि आहे कीं िंू आचि मी 
सारख्या पचरन्स्थिींि नाहीं. िंू आपल्या सवष राक्षसी िौजिायंासह सामन्यास उर्भी ठाकली 
आहेस, आचि मी एकिी व असहाय्य आहे; परंि  मला त्यािी पवां नाहीं. मी कशाचह हीन न्स्थिींि 
असलें  िरी ि झ्याशीं िक्कर देिारि. िेव्हा ं कर–काय ि झ्या कू्ररपिािी ि ला चशकस्ि करून 
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पहायिी असेल, िी करून पहा. ही देवागंना सध्या उर्भी आहे, या जागेवरून एक पाऊल मागें 
हििार नाहीं. 

 
मदा॰:थाबं, सिव.े लोखंडाच्या िापलेल्या सळयानंीं ि झ्या या मदाधं झालेल्या डोळ्याचं्या मी आिा ंखािंा 

करचविे. 
 
देवा॰ं:वाः हें िर िार िागंलें . कारि असें केलेंस म्हिजे ि मच्यासारख्या अचखल मानव जािीला कलंक 

िासंिाऱ्या अधमाधमािंी िोंडें पहािे िरी अनायासें िळेल. 
 
मदा॰:छे–इिक्या थराला गोष्ट येऊं देिें म्हिजे पागलपिािा कळस झाला हा. 
 
देवा॰ं:बाई खरी राजचनष्ठा म्हिजे सिीिे वाि आहे. असल्या द धषर प्रसंगाच्या चििेंि जळून खाक 

झाल्यावािंून त्यािी पूिषिा होिार नाहीं. 
 
मदा॰:िार उत्तम–िार उत्तम. ि झ्या खऱ्या राजचनष्ठेच्या व्रिािी सागंिा करण्यािी संचध आिा ंमी देिेंि 

ि ला. बडंखोर–बदमार् बायको–राजचनष्ठेिें ढोंग माजचविे; द चनयेिी ग रु होऊं पहािे. द जषय, 
िला–न्या या सिवीला येथून आचि इच्या या िाजील स्वाचर्भमानानें आचि ख ळ्या राजर्भक्िीनें ध ंद 
झालेल्या डोळ्याचं्या एकदम खािंा करून िाका– 

 
द जष॰:जशी महारािी सरकारािंी आज्ञा 

[देवागंनेस घेऊन जािो]. 
 
मदा॰:(स्वगि) अचर्भमानािा कोि िाठा–आत्मचवश्वासािी केवढी ध ंदीनीचिधैयािें केवढें स्िोम! माझ्याशीं 

शयषि हजकण्यािी आकाकं्षा धरिे! मला जेरीस आिू ं पहािे! देवागंने–िंू चकिीही थोर असलीस 
ि झ्या अंगीं सत्त्वग ि चकिीचह उत्कर्ास जाऊन पोहोंिला असला–िरी मदालसा या आपल्या 
शयषिींि हार खािार नाहीं–माघार घेिार नाही. ि झ्या सद् ग िािंें मला मोठें कौि क वािि आहे, 
आचि ि झ्यासारख्या स्त्रीशीं झ ंजण्यािा प्रसंग आल्याबद्दल मला परमहर्ष होि आहे. पि िंू माझी 
द स्मान आहेस आचि आपल्या सद् ग िाचं्या जोरावर माझी चपछेहाि करंू पहाि आहेस. पि लक्षािं 
ठेव, यािं ि ला यश येिार नाहीं. वािेल िें र्भयंकर पाप करण्यािा प्रसंग आला िरी मी िें करीन. 
पि ि ला शवेिपयंि अशी सारखी रगडीि नेईन. ि झ्या सद् ग िानंीं चनस्िेज होऊन एक िर या 
मदालसेच्या पायाशंी लोळि पडलें  पाचहजे, नाही िर ि ला िर ध ळीला चमळून नामशरे् झालें  
पाचहजे–याचशवाय आिा ंचिसरा मागष नाही. 

[जािे]. 
 

प्रवेश ४ था 
 

स्थळ:– महारािी मदालसेच्या बागेंिील एक र्भाग. 
[आंधळ्या देवागंनेला चशपायाचं्या पहाऱ्यािं उर्भी केली असून जवळ द जषय उर्भा आहे]. 
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द जष॰:देवागंने, आिा ंि झी घिका र्भरि आली आहे. िेव्हा ंअजून िरी नीि चविार कर आचि आपला हट्ट 
सोड. 

 
देवा॰ं:छे–नावं कशाला घेिोस त्या गोष्टीिें! पािं पन्नास वर्ें जरी अशा कष्टमय अवस्थेंि लोिावयािीं 

असिीं िरीस द्धा ंही देवागंना त्यामदालसेला हार गेली नसिी. मग आिा ंिर काय, माझें आय ष्ट्य 
सारें घिका अधष घिका उरलेंलें ! िेव्हा ं आिा ं इिक्या थोड्या अवकाशावर गोष्ट येऊन ठेपली 
असिा ंमी चिच्याप ढें नमेन! छत् कालत्रयीं होिार नाही हें 

 
द जष॰:देवागंनाबाई, ि मच्यासारख्या उमद्या स्त्रीिा असा शोिनीय अंि व्हावा हें मनाला कसेसेंि वाििें. 
 
देवा॰ं:ि झ्यासारखीं रत्नें मानवकोिींि िमकंू लागल्यावर असेि प्रकार घडावयािे त्याला काय उपाय! पि 

मला त्याबद्दल यन्क्िंचित् चह चवर्ाद वािि नाहीं. आत्म्याच्या अनंि काल िालंू राहिाऱ्या या 
जीवनप्रवासािं हा मानवी जन्म म्हिजे अखेर अखेरिा एक छोिासा म क्काम आहे. त्या क्षचिक 
म क्कामािंील शवेििा एखादा पळ अधषपळ थोड्याशा आपत्तींि गेला म्हिून प ढला सवष प्रवास 
द ःखमयि होईल अशी खोिी कल्पना मीं का ंकरावी? सवष द ःखािंा पचरहार करिारा मृत्य  माझ्या 
जवळ जवळ येि आहे आचि अध्या घिकेच्या आंि मी ि मच्या हािािूंन चनसिून ि मिी मानवी सत्ता 
िालंू शकिार नाहीं अशा चदव्य प्रदेशािं प्रवशे करीन. मग ि मिी पवा मी का ंबाळगूं? िेव्हा जा. 
उगाि माझी कींव करण्यािा आव घालंू नकोस. ि झ्या सहान र्भिूीिी, मी चिळमात्र अपेक्षा करीि 
नाहीं. 

 
द जष॰:ठीक आहे. (सेवकासं) अरे, हपजऱ्यािीं दारें ख लीं करण्यास रखवालदारानंा सागंा. 
 
सेव॰:सरकारानंीं येथून िलावें, म्हिजे हपजऱ्यािीं दारें आम्ही ख लीं करचविों. 
 
देवा॰ं:करा. श्वापदािें हपजरे ख ले करा. आचि त्यानंा माझ्या अंगावर सोडून द्या. देवागंनेसारख्या स्त्रीच्या 

रक्िमासंावर यथेच्छ िाव मारण्यािा स प्रसंग र्भाग्यानें त्या चबिाऱ्याचं्या वायंास आला याबद्दल मी 
त्यािंें मोठ्या गौरवानें अचर्भनंदन करीन. त्या पहा–आकाशमागांि देवचस्त्रया माझ्या आगमनािी 
मोठ्या उत्स किेनें वाि पहाि आहेि, िेव्हा ंमला चिकडे लवकर जाऊं द्या. 

 
द जष॰:ि ला कोिाला काहंीं शवेिला चनरोप कळवायिा आहे? 
 
देवा॰ं:माझा चनरोप िंू कळचविार? जा–ि झ्या मािष ि पाठचवण्याला मजजवळ चनरोपि नाहीं. पि थाबं–

त्या ि झ्या मदालसेला मात्र माझे एवढे दोन शब्द कळीव. त्या अचर्भमानाच्या प िळीला सागं कीं, 
ज्या स्त्रीशी िंू एवढी स्पधा माडंलीस व चजला शरि आिण्याकचरिा ंिंू आपल्या आस री सामर्थयािी 
चशकस्ि केलीस–िी स्त्री–िी हीं देवागंना–महाराज चवक्रािंािंी पत्नी–शवेिी अखेरपयंि ि ला 
अहजक्यि राचहली. आचि अगदी मरिकालीस द्धां–िंू कू्रर श्वापदाचं्या िोंडी आपल्या एकेका 
अवयवािंा घास देि असिा ंि ला ि च्छ लेखून िी चवजयानंदानें हासंि होिी. 

[मदालसा येिे]. 
 



 

अनुक्रमणिका 

मदा॰:काय! देवागंनें, मरिानंा या मदालसेला ि च्छ लेखून चवजयानंदानें हासंि राहिार िंू? 
 
देवा॰ं:होय, आपिा उर्भयिािं ज ंपलेल्या हट्टाच्या लढाईंि अखेरींस माझीि सरशी झाली या चवजयानंदािं 

चनमग्न होऊन मी हासंि प्राि सोडिार. 
 
मदा॰:पि हा हर्ष मी ि ला मरिानंा उपर्भोगूं देिार नाहीं. ि ला अपमानाच्या यािना र्भोगीि द ःखानंें 

िडिडिि मेलें  पाचहजे. माझ्या कट्ट्या द स्माननीला मरिाना स खािा उपर्भोग! आचि िोचह मी 
धडधडीि चिच्या समोर चजवंि असिानंा! छत् प्राि गेला िरी नाही होिार हें! 

 
देवा॰ं:अपमान–या देवागंनेिा अपमान! कोिािी छािी आहे माझा अपमान करण्यािंी! 
 
द जष॰:कोिािी छािी आहे? माझी–या द जषयािी छािी आहे. पहा–देवागंने, हा पहा–द जषय हें ि झें उद्दाम 

मस्िक आपल्या लाथेखालीं ि डवनू िाकिो. महारािी मदालसेच्या द स्मानाचं्या चशरावर शवेिी 
असेि लत्ताप्रहार बसावयािे. (चिच्या मस्िकावर लाथ मारिो). जा. आिा ंख शाल चवजयानंदानें 
ि लून जाऊन हासंि प्राि सोड जा. (मदालसेस). िला सरकार–आपि पलीकडे उर्भें राहून 
इच्या यािना पाहू. 

[मदालसा व द जषय दूर जािाि]. 
 
देवा॰ं:(चवव्हळ होऊन स्वगि) लाथ! मस्िकािं लाथ! या देवागंनेच्या मस्िकािं त्या िाडंाळािी लाथ!! 

हाय! हाय! मला चवजयानंदानें हासंि मरंू न देण्यािी आपली द ष्ट वासना अखेरीस त्या िाडंाळानंीं 
िृप्ि करून घेिली! मी माझा हा अपमान आिा ं कोिाला सागंूं! यािा सूड घेण्याचवर्यीं आिा ं
कोिािी करुिा र्भाकंू! या मानवी चपशाच्चानंीं गजबजलेल्या स्मशानर्भमूींि माझा आिष स्वर ऐकून 
कोि मजजवळ धावंनू येईल!देवा–सवष जन्म अिूंि घालवनू ऐन मृत्य काळीं हा अपमानािा डाग 
माझ्या कपाळीं लागण्यासारखे माझ्याकडून काय पािक घडलें ! 

 
द जष॰:(प ढें येऊन) काय पािक घडलें? महारािी मदालसेशीं स्पधा हें पािक घडले! ि झ्या हािून घडलें  

आचि त्यािे हें प्रायचिि आहे समजलीस! 
 
देवा॰ं:द जषया, नीिा–चहच्या कृपेनें मदाधं होऊन िंू या देवागंनेिा असा अमान र् छळ केलास–त्या–त्या–

त्याि अवदसेच्या लाथेखालीं ि झें मस्िक पि जा–जा. ि झ्यासारख्या क्ष द्र कीिकाला शाप देऊन 
मी आपली पचवत्र वािी मरिकालीं चविाळून घेऊं इन्च्छि नाहीं. द जषनािंा शास्िा परमेश्वर ि झें 
यथान्याय पाचरपत्य करील. 

 
मदा॰:(प ढे येऊन) संिाप–िडिड–डोकें  िोडून घे. माझें काम झालें . ि झा अपमान ि झें द ःख–ि झ्या 

यािना मीं माझ्या डोळ्यानंीं पाचहल्या. ि ला चवव्हळिानंा पाहून मला अत्यानंद झाला–माझ्या 
डोळ्यािंी िृन्प्ि झाली. जा. आिा ंचवजयानंदािं चनमग्र होऊन ख शाल श्वापदाचं्या र्भक्ष्यस्थानी पड 
आचि आपल्या अप्रचिचष्ठि जीचविािी समान्प्ि करून घे. (द जषयास) द जषय िला वाड्यािं परि. 
(सेवकासं) सेवकानंो, श्वापदें मोकळीं सोडण्याला रखवालदारानंा ह कूम द्या– 

[मदालसा व द जषय जािाि]. 



 

अनुक्रमणिका 

देवा॰ं:(मोठ्यानें) हे िह्माविांिील प्रजाजनानंो, ऐका. ही माझी–या देवागंनेिी–महाराज चवक्रािंाचं्या 
पत्नीिी शवेिली वािी ऐका–बाधंवहो, माझ्या हालअपेष्टािंी आचि अपमानािंी कहािी ऐकंू 
आल्यावर ि म्ही स्वस्थ बसंू नका. ही माझी–या देवागंनेिी मानखंडना नव्हे िर ि म्हा ं सवांिी 
मानखंडना आहे. िह्माविांिील प्रिापशाली वीराचं्या शौयािा हा अपमान आहे;–म त्सद्द्ाचं्या 
अकलेिा हा उपमदष आहे; –िेजोराशी साधंूच्या िपश्ययेंिी ही धडधडीि अवहेलना आहे–िेव्हा ं
उठा–जागे व्हा आचि एकि कल्लोळ माजवनू रक्िपािाला सोकावलेल्या या मदालसेला उलथून 
पाडा;–राजघािाला ियार झालेल्या या द जषयाला ि डवनू काढा. सवष जगािं संिार करिाऱ्या 
वाय देवा, आपल्या लहरींच्या द्वारें माझे हे शवेििे शब्द कृपा करून िह्माविांिील प्रजाजनानंा िंू 
कळीव आचि हे सवषव्यापी गंर्भीर आकाशमंडला, माझ्या या संदेशािा प्रिडं प्रचिध्वचनउठवनू 
िह्माविािील सवष स्थावरजंगम सृष्टीला खडबडून जागें कर (पडद्यािं श्वापदािंी गजषना). या–या 
श्वापदानंो, या. ि मच्या स्वागिाकचरिा ंही देवागंना येथें ि मिी वाि पहाि उर्भी आहे. या, आचि 
द जषयाच्या लाथेनें भ्ष्ट झालेला हा देह आपल्या माझा िीक्ष्ि नखादंािानंी िाडून त्याच्या हिधड्या 
उडवनू िाका. (श्वापदें ओरडि येऊं लागिाि). चवक्रािंमहाराज, येिें मी. आपल्या िरिीं हा 
माझा शवेििा प्रचिपाि सादर होवो. बाळा िदं्रशखेरा, माझा आशीवाद ि झ्या मस्िकीं आहे. शवेिीं 
ि झाि चवजय होईल. (श्वापदें ओरडि चिच्यावर िोहों बाजंूनी ि िून पडिाि, आचि चिला बऱ्याि 
जखमा करिाि. देवागंनास्वस्थपिें त्याचं्या र्भक्ष्यस्थानीं पडिे. परंि  इिक्यािं मृिाचलनी आपल्या 
लोकासंह येऊन श्वापदानंा मारून देवागंनेला त्याचं्यापासून सोडचविे. रखवालदार आरडाओरड 
करंू लागिाि. परंि  मृिाचलनीिे लोक त्या सवांना ठार करिाि). 

 
मृिा॰:(मरिोन्म ख होऊन पडलेल्या देवागंनेजवळ जाऊन चिला उिलिे). देवागंनाबाई–देवागंनाबाई– 
 
देवा॰ं:कोि–कोि–कोिीं धरलें  आहे मला?–इिक्या पे्रमळ शब्दानंी कोि मला हाकंा मारीि आहे? 
 
मृिा॰:देवागंनाबाई, मी श्रीकािंािंी कन्या मृिाचलनी आहें. 
 
देवा॰ं:श्रीकािंािंी कन्या मृिाचलनी! बालयोचगनी मृिाचलनी! पि बाई, िंू येथें का ंआलीस? 
 
मृिा॰:आपिाला सोडचवण्याला आलें . 
 
देवा॰ं:मला सोडचवण्याला? पि मला िंू येथून कशी सोडचविार! ही वाचघिीिी ग हा आहे. आचि 

यदाकदाचित् सोडचवलेंस िरी त्यािा उपयोग काय होिार? मी आिा ं घिका अधष घिकेिी 
सोबिीि आहे. िेव्हा ंआिा ंसोडवनू नेण्याच्या खिािोपािं पडण्यापेक्षा ंि झ्या माडंीवर डोकें  ठेवनू 
मला येथेंि मरंू दे.दे–बाई, मला ि झी माडंी दे.– 

 
[मृिाचलनी माडंी देिे. सवष लोक त्याचं्यार्भोंविी उरे्भ राहिाि]. 

 
मृिा॰:देचव, आम्हालंा ि म्ही शवेिीं सोडून जािारि का! 
 



 

अनुक्रमणिका 

देवा॰ं:बाळ, त्याला काय उपाय? माझ्या शचररािं आिा ंकाहंीं त्राि उरलेला नाहीं. मदालसेनें केलेल्या 
छळानें माझा देह अगोदरि गिप्राि झाल्यासारखा झालेला होिा आचि आिा ंया पशूचं्या हल्यािं 
िर त्यािा पूिष मृिवत् अवस्था झाली आहे. माझ्या मनानें आपलें  खंबीरपि सोडलें  नाहीं. परंि  या 
द बळ्या अन्स्थपजंराला िो छळ सहन झाला नाहीं. त्याबद्दलचह मला खेद वािि नाहीं–परंि  
मृिाचलनी–माझा शवेिीं अपमान झाला. त्यानें मात्र मला या जगािं चजविं राहिें अशक्य केलें .– 

 
मृिा॰:आपला अपमान झाला? 
 
लोक॰:देवी देवागंनेिा अपमान झाला!या िह्माविाच्या अचधष्ठात्री देविेिा अपमान झाला! आचि िो कोिीं 

केला? 
 
देवा॰ं:राजा द जषयानें केला.–मरिाच्या द्वारािं आिून सोडल्यावर त्या अधम िाडंाळानें माझ्या मस्िकािं 

लाथ मारली. 
 
लोक॰:हाय हाय!! 
 
देवा॰ं:मृमाचलनी आचि चप्रय बंधंूनो, महाराज चवक्रािं–महाराज िदं्रशखेर–आचि सवष िह्माविांिील 

प्रजाजनानंा–माझ्या हालअपेष्टािंें आचि म ख्यिः माझ्या चवडंबनािे विषमान कळवा. िह्माविांिील 
प्रत्येक स्त्रीच्या अंिःकरिाला माझा हा वृत्तान्ि ऐकून पीळ पडंू द्या.–प्रत्येक प रुर् द ःखानें बेिाम 
होऊन जाऊं द्या.–सवष िह्माविािा क्रोधसागर खळवळून ि िान करून सोडा. सवष मदषबहाद्दराचं्या 
िरवारी या िाडंाळािंें पाचरपत्य करण्यास म्यानािूंन उसळून बाहेर पडंू द्या.–सवष चनजीव 
पदाथानास द्धा ं सजीवपि येऊन त्याचं्यावर र्भयंकर सूड उगवण्याकचरिा ं क्रोधावशेानें 
आकाशपािाळ एक करून सोडंू द्या. माझ्या या रक्िानें माखलेल्या वस्त्रािा मी हा पदर ि म्हालंा 
िाडून देिें,–त्या पदरािें िंद्रशखेरािें चनशाि बनवा. िें रिागंिावर सदासवषकाळ चवजयी होईल. 
त्या चनशािाच्या छायेखालीं लढिाऱ्या प्रत्येक चशपायािी समशरे अि ल पराक्रम गाजवील. 
मेल्यावर मी माझ्या सूक्ष्मदेहािं ि मच्या सवष हालिालीवर लक्ष ठेवीन. राजचनष्ठेनें पे्रचरि होऊन 
ि म्हीं सवांनी हे कायष यशस्वी केल्यावािंून मी स्वगािी पायरी िढिार नाहीं. िदं्रशखेराकचरिां–
सूयषक लाकचरिा–िह्माविाकचरिा–ंजो जो प रुर् व जी जी स्त्री आपल्या सवषस्वावर पािी 
सोडण्यास ियार होईल त्या प्रत्येकािा मी अमूिषरूपानें माझ्या पोिच्या म लाप्रमािें सारं्भाळ करीन–
व हरएक संकिािूंन बिाव करीन.–मृिाचलनी, चवक्रािंमहाराजानंा माझा शवेििा प्रचिपाि सागं. 
िदं्रशखेराला माझा आशीवाद कळीव. त्याच्या मस्िकावर िह्माविािा साम्राज्यम क ि ठेवला 
जाईपयंि ही देवागंना त्याच्या रक्षिकत्या देविेप्रमािें त्याच्यावर सवषकाळ आपलें  पे्रमछत्र धरील. 
मृिाचलनी, ि झ्या या पचवत्र िरिावर हाि ठेवनू ही मी शवेििी राजर्भक्िीिी प्रचिज्ञा उच्चारीि 
आहें. सवष चवश्वािंील देविा याला साक्ष आहेि. परमेश्वर मी सिल करण्यास समथष आहे. ये–
आिा ंअगदीं माझ्या जवळ ये. माझी वळे आिा ं र्भरली. त्या पहा देवागंना आकाशमागांि माझ्या 
स्वागिाकचरिा ं उत्स किेनें वाि पहाि उभ्या आहेि. ये–मला ि ला शवेििें आहलगन देऊं दे. 
चजविंपिीं आपि एकमेकींना कधीं पाचहलें चह नसेल पि आिा ंसख्ख्या बचहिीप्रमािें एकमेकींना 
रे्भिंू, ये. ि झ्या गाढ आहलगनािं माझें प्रािोत्क्रमि होि आहे–मला परम हर्ष होि आहे. मी धन्य 
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झालें . बधंूंनो, द्या मला चनरोप. चवक्रािंमहाराज–चवक्रािंमहाराज–(प्रािोत्क्रमि होिें. सवष चिला 
नमस्कार करिाि). 

[पडदा पडिो]. 
अांक दुसरा समाप्त. 
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अांक णतसरा 
 

प्रवेश १ िंा 
 

स्थळ : कूमषद गांिील सरोचजनीिा राजवाडा. 
[चवक्रािं, सरोचजनी, सरदार, प्रजाजन वगैरे]. 

 
चवक्रा॰ं:सरोचजनी, िंू या र्भल्याि खिािोपािं पडंू नकोस, िदं्रशखेराला माझ्या स्वाधीन कर. 
 
सरो॰:महाराज, क्षमा करा. मी एकवार िदं्रशखेर महाराजानंा आपल्या घरािं आश्रय चदला आहे. आिां 

त्यानंा िेथून कसें घालवनू लावूं? हें क्षात्रधमाला उचिि आहे का? 
 
चवक्रा॰ं:सरोचजनी, पचिपे्रमाशीं चवरोध करून क्षात्रधमािें पालन करिें ि ला शक्य होिार नाहीं. 
 
सरो॰:माझें प्रचिपे्रम मला चवश्वासघािाच्या पािकाला प्रवृत्त करील का? 
 
चवक्रा॰ं:िे पे्रम ि ला वािेल िे पािक आिरण्याला बलात्कारानें र्भाग पाडील. 
 
सरो॰:िर मग पचिद्रोहाला िाळण्याकचरिा ंमी राजद्रोहािें पािक पत्करावें असें आपलें  म्हििें? 
 
चवक्रा॰ं:राजद्रोहाला ियार होण्याला मी ि ला कसा सागेंन? परंि  द जषयाच्या–आपल्या पिीच्या–आजे्ञला 

सादर होऊन ि ला शवेिीं राजघािाला ियार व्हावें लागेल. िेव्हा ंिो प्रसंग ि झ्यावर येऊन माझ्या 
राजकायाला हानी पोहोंिू ंनये म्हिून मी ि ला िंद्रशखेरास माझ्या स्वाधीन करण्यास सागंि आहे. 

 
सरो॰:मी द जषयानंा दोन गोष्टी सागंून िाळ्यावर आिीन. 
 
चवक्रा॰ं:ही आशा व्यथष आहे. द जषयािें चिि री मन िाळ्यावर येण्याच्या न्स्थिींि आिा ंउरलेलें  नाहीं. मला 

वािलें  होिे कीं, आिापंयंि येथें येऊन िो िदं्रशखेराला ि झ्याजवळून घेऊनस द्धा ं गेला असेल. 
परंि  ईश्वरािी मोठी खैरि म्हिायिी कीं अजून त्याला या चठकाििी बािमी लागलीं नाही. मी 
मदालसेच्या कैदेंिून स िल्यावर मला प नः पकडण्याच्या कामािं त्यानें कोदंडाला अचिशय मदि 
केली. आमच्या सवष िागंल्या िागंल्या स्नेह्यािंी कोदंडाला माचहिी देऊन त्यािंींचठकािें त्यानें 
महारािीच्या सैन्याकडून वेढून िाकचवलीं. िोहोंकडे पसरलेले कोदंडािे लोक ि कचविा ंि कचविा ं
कूमषद गािा हा िीन चदवसािंा मागष िालून येण्याला मला आज आठ चदवस लागले. िेव्हा ंइिका 
बदलून गेलेला मन ष्ट्य प नः श द्धीवर येईल असें मला वािि नाहीं. 

 
सरो॰:िर मग मला आपल्या क लािी सत्त्वपालनासंबधंानें असलेली कीर्थि ब डचवण्याला ियार झालेंि 

पाचहजे? 
 
चवक्रा॰ं:नाहीं. माझ्या सागंण्याप्रमािें िालल्यास ि झ्या क लािी कीर्थि बिावण्यािाि अचधक संर्भव आहे. 
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सरो॰:ठीक आहे. महाराजानंा जर माझा र्भरंवसा येि नाहीं, िर माझा नाइलाज आहे. (एका सरदारास) 
चवजयसेन, जा आचि िदं्रशखेर महाराजानंा येथें घेऊन या. 

[चवजयसेन जािो]. 
 
१ सर॰:सरकारािंा चनिय झाला िर मग कायम? 
 
सरो॰:चवक्रािं महाराजािंी आज्ञा मी कशी मोडंू? 
 
१ सर॰:आम्हालंा मोठी आशा होिी कीं, आमच्या राजचनष्ठेिी परीक्षा देण्यािी संचध आम्हाला चमळेल. 
 
२ सर॰:त्या द ष्ट मदालसेपासून महाराज िदं्रशखेरािंें रक्षि करण्याकचरिा ं आमच्या िरवारी म्यानािूंन 

बाहेर चनघाल्या होत्या, त्या आिा ंमोठ्या कष्टानें परि म्यानािं घालाव्या लागिील. 
 
३ सर॰:वाड्याबाहेर जमलेल्या सवष प्रजाजनाचं्या मनािा मोठा चवरस होईल. 
 
सरो॰:ि म्हा ंसवांच्या उत्साहािा आचि आशािंा र्भगं करण्यािें माझ्या नचशबीं येि आहे. पि त्याला माझा 

काय उपाय? मी अगदी पराधीन आहे. 
 
चवक्रा॰ं:ि म्हा ं सवांच्या उज्ज्वल राजचनष्ठेिें मला कौि क वािि आहे. आचि अशा राजचनष्ठ लोकाचं्या 

विषनासंबंधानें मी शकंा घेिों याबद्दल माझी मलाि लाज वािि आहे. परंि  काय करावें! ब द्धीशीं वैर 
करण्यािें मला धाडस होि नाहीं. चमत्रहो, क्षमा करा. ि मच्याबद्दल संशय देऊन मी ि मिीं मनें 
द खवीि आहें याबद्दल मजवर रोर् करंू नका. 

 
१ सर॰:िे पहा–िे पहा–लोक कसे बाहेर उत्स किेनें वाि पहाि आहेि. महाराजाचं्या जयजयकारानें 

त्यानंीं सारें मैदान दिािून सोडलें  आहे.–कूमषद गांिील प्रजाजनाचं्या अंगीं एवढा प्रिडं उत्साह 
आज चकत्येक वर्ांि िढलेला मीं पाचहला नाहीं. 

 
२ सर॰:(वाड्याबाहेर पाहून) पि हें काय ही गडबड कसली स रू झाली? हे लोक एकदम एकीकडे सरून 

कोिाला मागष देि आहेि? 
 
३ सर॰:अरे! हा कंदन– 
 
चवक्रा॰ं:कोि? कंदन?–पि हा असा कावराबावरा का ंचदसिो? 
 
सरो॰:आचि याच्या हािािं हें चनशाि कसलें? आचि त्यावर डाग कसले चदसि आहेि? 
 
चवक्रा॰ं:हें काहंीं ठीक चिन्ह चदसि नाहीं. कोििी अश र्भ वािा िो घेऊन येि आहे कोिास ठाऊक!– 

[कंदन प्रवशे करिो] 
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कंद॰:कोठें आहे? रािी सरोचजनी कोठें आहे? 
 
सरो॰:ही मी येथें आहें. पि कंदना, काय–काय झालं ि ला? 
 
चवक्रा॰ं:कंदना, िंू असा द ःखी का ंचदसिोस? 
 
कंद॰:कोि? महाराज चवक्रािं? हाय! हाय! महाराज, घाि झाला!द स्मानानंी दावा साधला! 
 
चवक्रा॰ं:म्हिजे? काय–काय म्हििोस िंू? 
 
कंद॰:महाराज, माझ्यानें िी र्भयंकर वािा उच्चारवि नाहीं.– 
 
चवक्रा॰ं:काय? र्भयंकर वािा? 
 
सवष॰:र्भयंकर वािा– 
 
कंद॰:प्रािापेक्षाचंह चप्रय असलेल्या मािसाच्या चवयोगािी वािा र्भयंकरि नाहीं का? 
 
चवक्रा॰ं:प्रािापेक्षाचंह चप्रय असलेल्या मािसाच्या चवयोगािी वािा म्हिजे माझ्या देवागंनेिें िर काहंी चवपरीि 

झालें  नाहीं ना? 
 
कंद॰:येऊं नये, पि द दैवानें िेंि द ष्ट विषमान सागंण्यािें माझ्या नचशबीं आलें  आहे. 
 
चवक्रा॰ं:म्हिजे? 
 
कंद॰:महाराज, आपली देवागंना आपल्याला सोडून गेली–आपि चिला आिा ं कायमिें अंिरलािं.–

अधमानंीं देवीिा अमान र्पिें खून पाडला! 
 
चवक्रा॰ं:हाय हाय! वसंिाबरोबर, देचव, मला सोडून गेलीस ना? 
 
सवष॰:जगािील एक अप्रचिम रत्न हरवलें . या िह्माविािें चशरोर्भरू्ि नाहींसें झालें– 
 
चवक्रा॰ं:पि कंदना, माझ्या लाडकीच्या मृत्यूला कोि कारि झाला? त्या देविेच्या चदव्य शरीरावर हत्यार 

िालचवण्याला मदालसेच्या पदरच्या कोित्या अधमािा हाि वाहवला? त्या कू्ररकम्या कोदंडािेंि 
का कृत्य हें? 

 
कंद॰:नाहीं–नाहीं. महाराज, कोदंडािें हें अघोर कृत्य असिें िर काहंीं नवल नव्हिें. परंि  आपल्याि 

कृपाछत्राखालीं वाढलेल्या–आपल्याि प्रीिीम ळें  मोठ्या लौचककाला िढलेल्या आचि पूवींिें सारें 
वैर चवसरून आपिि उदारपिानें आश्रय चदल्याम ळें  या परृ्थवीच्या पाठीवर क लगोत्रासंहनादंि 
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असलेल्या अशा एका द सऱ्याि अधमाधमानें त्या मदालसेच्या ह क मावरून देवीिा अमान र्पिें खून 
केला. 

 
चवक्रा॰ं:सागं–सागं–त्या िाडंाळािें नावं सागं मला. 
 
सरो॰:कंदना–बोल–त्या स्त्रीघािकी पािक्यािें नावं कळंू दे आम्हालंा! 
 
कंद॰:काय सागंूं रािीसाहेब? आपल्या पिींनीं–राजा द जषयानंीं–हा उपकार केला! 
 
चवक्रा॰ं:काय द जषयानें हें कृत्य केलें? 
 
कंद॰:हो–महाराज. सवष प्रजाजनाचं्या आपत्तींना कारि झालेल्या त्या राक्षचसिीनें राजा द जषयाकडून हें 

अघोर कमष करचवलें ! 
 
सरो॰:काय? राजा द जषयानंीं देवागंनाबाईंिा खून पाडला!–नाहीं–नाहीं–कंदन, ि म्ही काहंींिरी सागंिां 

हें! 
 
कंद॰:नाहीं–रािीसाहेब, नाहीं–मी खोिें बोलि नाहीं. आपल्या पिींनीं–राजा द जषयानंीं–हा उपकार 

केला! 
 
सरो॰:हाय हाय! देवा–काय ऐकिें मी हें! 
 
चवक्रा॰ं:द जषया–द जषया–आजवर ि झ्यावर केलेल्या उपकारािंी िागंली िेड केलीस. 
 
कंद॰:महाराज, त्या कृिघ्न िाडंाळानें आपले उपकार िेडण्याकचरिा ंकेवढीं अनन्न्वि कृत्यें केलीं आहेि 

त्यािंा पाढा वािू ंलागलों िर िो ऐकून आपिा ंसवांच्या अंगावर शहारे उरे्भ राहिील; संथपिानें 
नाड्यािूंन खेळिारें रक्ि संिापानें उसळ्या मारंू लागेल; आचि सूडाच्या र्भयंकर कल्पनेनें ि मिीं 
मस्िके र्भिािून जािील. चवक्रािंमहाराज–सरोचजनी–रािीसाहेब–आचि सवष मानकरी 
सरदारहो, पहा,–हें चनशाि पहा. हें देवी देवागंनेनें मृत्य काळीं आपल्या वस्त्राच्या, स्विःच्या 
हािानंीं िाडून चदलेल्या पदरािें बनचवलेलें  आहे. यावर पडलेले हे रक्िािे डाग दगाबाज द जषयानें 
मदालसेच्या ह क मावरून देवीिा चकिी अमान र्पिानें छळ केला यािी ि मच्या अंिःकरिाला 
उत्तम साक्ष पिवनू देिील. सारखे पािं चदवस यमदूिाप्रमािें अहोरात्र नाना प्रकारें एखाद्या 
देविाि ल्य स्त्रीिे अमान र् हाल करिें आचि सरिेशवेिीं चिला चजवंिपिीं कू्रर जंगली श्वापदाकंडून 
िाडिाडून खावचविें म्हिजे राक्षसीपिािा अचिरेक झाला नाहीं का? या िह्माविािी अचधष्ठात्री 
देविा–चजला आजवर आपि सवष प्रजाजन आपली प्रत्यक्ष जन्मदात्री मािा समजि आलों–
चिला–त्या परम उदार स्त्रीला–त्या देवागंनेला–त्या महाराज चवक्रािंाच्या पत्नीला 
अन्नपाण्यावािंून िडिडि ठेवलेलें  ऐकून कोिाच्या अंिःकरिाला द ःखहोिार नाहीं! डागण्यांनीं–
त्या माउलीिें नाजूक शरीर र्भाजून चछन्नचवन्च्छन्न केलेलें  ऐकून कोिाला संिाप िढिार नाहीं? 
पहा–हें चनशाि पहा–यावर चदसिारा हा प्रत्येक डाग–देवीच्या चदव्य शचररािूंन काढलेल्या पचवत्र 
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रक्िहबदूिा आहे. लोखंडाच्या िापलेल्या सळ्या ख पसून शवेिच्या चदवशीं त्या मन ष्ट्यरूप धारि 
करिाऱ्या सैिानानें देवीिे कमलासारखे स ंदर डोळे िोडून त्याचं्या खािंा करून िाकल्या, त्यािूंन 
वाचहलेल्या रक्िानें हें चनशाि माखलेलें  आहे. 

 
चवक्रा॰ं:हें चनशाि पाहून माझ्या अंिःकरिािी शाचंि ढळि िालली–माझा क्रोध अनावर होऊं पहाि आहे–

आचि मी मागें ओढीि असिाचंह माझा हाि िरवारीकडे धावं घेि आहे. 
 
कंद॰:दोस्ि हो, हा प्रत्येक डाग म्हिजे–िह्माविाच्या शौयास िह्माविाच्या िेजन्स्विेस–िह्माविाच्या 

कीिीस लागलेला र्भयंकर कलंक आहे. हा प्रत्येक डाग िह्माविष चनवीर झालें–िह्माविािें सत्य 
ध ळीस चमळालें–िह्माविष मृिप्राय झालें–असें द चनयेला कंठरवानें ओरडून सागंि आहे–देवी 
देवागंनेला–डोळ्याचं्या खािंा झालेल्या देवी देवागंनेला–कू्रर श्वापदानंा बळी देण्यास उर्भें केलें  
असिा ंि मच्या त्या चनमकहराम पाजी द जषयानें देवीच्या मस्िकािं लाथ हािली! –त्या वळेीं– 

 
चवक्रा॰ं:देवीच्या मस्िकािं लाथ हािली? 
 
कंद॰:होय–देवीच्या मस्िकािं लाथ हािली! 
 
सरो॰:धरा–मला कोिीिरी धरा. माझ्यानें आिा ंहें म ळींि सहन करवि नाहीं– 
 
चवक्रा॰ं:सूडाच्या राक्षसी चविारानंो, माझ्या मस्िकािं आिा ं ख शाल संिार करा–क्रोधाच्या चवर्ारी 

लहरींनो, माझ्या अंिःकरिािं आिा ंवािेल िेवढा हलकल्लोळ माजवनू द्या–हे सदैव शाचंि धारि 
करिाऱ्या अवयवानंो, आपलें  गंर्भीरपि सोडून क्रोधाच्या संिारानें उसळून ि िान व्हा–आचि हे 
शत्रचू्या रक्िाकचरिा ं आि र झालेल्या खड गदेविे, चिडलेल्या वाचघिीप्रमािें त्या द जषयाच्या 
नरडीिा घोि घेण्याला धावं मार–(इिक्यािं चवजयसेन िदं्रशखेरास घेऊन येिो). 

 
िदं्र॰:चवक्रािं महाराज– 
 
चवक्रा॰ं:कोि? िदं्रशखेर? अहाहा–ये बाळ ये. मला ि ला कडकडून रे्भिंू दे. (रे्भििाि). (स्वगि) माझ्या 

सवष आशािंा आधार अजून स रचक्षि आहे हें पाहून माझें सवष द ःख मी क्षिािं चवसरून गेलों. देवा, 
सूयषवशंाच्या जगन्मान्य हसहासनावर या बालकाला बसचवण्यािा स चदन मला लौकर पहायला 
चमळेल का? 

 
िदं्र॰:कोि? कंदन, िंूचह आलास? िर मग देवी आचि वसंि कोठें आहेि? त्यानंा बरोबर आिलें  नाहीं 

का? 
 
चवक्रा॰ं:(स्वगि) देवी आचि वसंि! नको–िें विषमान याला कळवनू उपयोगी नाहीं. याच्या कोंवळ्या 

मनाला त्याम ळें  मोठा धक्का बसेल. (उघड) बाळ, मी ि ला येथून नेण्यास एकिाि या कंदनास 
घेऊन आलों आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

िदं्र॰:िर मग िला. हा मी येण्याला ियार आहें. मी अगदीं ि मच्या येण्यािीि वाि पहाि होिों. 
(सरोचजनीस) रािीसाहेब, महाराज चवक्रािंाचं्या समागमें जाण्याला मला आपली परवानगी 
पाचहजे. 

 
सरो॰:परवानगी पाचहजे? पि मी परवानगी कशी देऊं? हे पहा–हे माझ्या वशंािंील सत्त्वधीर महात्मे, “िंू 

िरी सत्त्वािा र्भगं होऊं देऊं नकोस” म्हिून मला स्वगांिून ओरडून सागंि आहेि;–ही पहा माझ्या 
उर्भय क लािंी कीर्थि “माझं रक्षि कर.” म्हिून करुिा वािीनें हंबरडा िोडून माझी चवनविी 
करीि आहे. देवागंना आचि वसंि यािंीं उज्ज्वल कृत्यें, हीं पहा, मूर्थिमंि माझ्यासमोर उर्भीं राहून 
आपिाकंडे येण्याचवर्यीं मला मोठ्या पे्रमानें ख िावीि आहेि; िेव्हा ं नाहीं–नाहीं–मी आपिालंा 
येथून जाऊं देिार नाहीं. द जषयानंीं माडंलेला सत्त्वािा उच्छेद मी पूिष होऊं देिार नाहीं. 

 
िदं्र॰:महाराज, रािीच्या म्हिण्यािा अथष मला समजि नाहीं. 
 
चवक्रा॰ं:बाळ रािीिी आचि चिच्या सवष शूर सरदारािंी इच्छा मी ि ला येथेंि ठेवावें अशी आहे. 
 
िदं्र॰:महाराज, हे लोक िार िागंले आहेि. आज आठ चदवसाचं्या थोड्याशा अन र्भवावरून रािीिा स्वर्भाव 

िर अगदीं थेि देवीसारखाि अचिशय पे्रमळ व उदार मला वािंू लागला आहे. 
 
चवक्रा॰ं:होय, बाळ, ि झें म्हििें खरें आहे. पि आपिालंा काहंीं कारिीम ळें  आिा ंयेथें राहिा ंयेि नाहीं. 
 
सरो॰:चवक्रािंमहाराज, माझी आपल्या पायाशंीं शवेिली चवनंचि आहे कीं, काय वािेल िें होवो, पि 

महाराजािंें मदालसेपासून रक्षि करण्यािी आपि मला परवानगी द्यावीि. मी आचि माझे हे 
सरदार आपले प्राि खिी घालंू, पि महाराजाचं्या केसालाचह धक्का लागूं देिार नाहीं. 

 
सर॰:आमिी सवांिीचह हीि चवनंचि आहे. आपल्या सैन्यािी जमवाजमव होईपयंि कोठें िरी महाराजानंा 

ठेविें जरूरि आहे. मग येथेंि ठेवण्यास काय हरकि आहे? 
 
चवक्रा॰ं:मी माझी हरकि ि म्हालंा पूवीि कळचवली आहे. 
 
सरो॰:िेवढीि हरकि असेल िर ही पहा मी िी हरकि दूर करिें. आपले पाय साक्ष ठेवनू मी जाहीर करिें 

कीं, द जषय हे आजपासून माझे कटे्ट द स्मान झाले आहेि आचि त्याप्रमािेंि याप ढें माझें त्याचं्याशीं 
विषन राहील. 

 
सवष सर॰:आचि आम्हीचह सारे याप ढें त्याचं्याशीं शत्र त्वाच्या नात्यानें वागूं. 
 
चवक्रा॰ं:सरोचजनी, िंू वेडी आहेस. हे ि झे शब्द शवेिपयंि कायम चिकिार नाहीि. 
 
सरो॰:कायम चिकिार नाहींि? 
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चवक्रा॰ं:नाहींि–कायम चिकिार नाहीि. पचिपे्रम आचि पत्नीधमष शवेिी ि ला र्भ रळ पाडिील आचि आम्हा ं
सवांसह ि ला रसािळास पोहोंिचविील. िेव्हा ं सोड, जाऊं दे मला. आिापंयंि िंू आम्हालंा 
केलीस एवढी मदि प ष्ट्कळ झाली. आम्ही ि झे अत्यंि आर्भारी आहोंि. चमत्रहो, येिों आिा.ं याप ढें 
आम्ही येथें राहिें िागंलें  नाही. 

 
सरो॰:महाराज, थाबंा. ि म्ही िदं्रशखेर महाराजाचं्या रूपानें आमच्या क लािंें यश घेऊन जाि आहा.ं परंि  

त्या यशािें रक्षि करण्यािी जबाबदारी माझ्यावर आहे–मी आपिालंा िसें करंू देिार नाही. 
वािेल िी हाचन सोसूनचह आपल्या क लािी कीर्थि रक्षि करिें हा क चलनािंा धमष आहे. िो 
द जषयाचं्याप्रमािेंि मीचह ब डचवला िर माझे स्वगषस्थ पूवषज मला म्हििील? माझ्या हािून सत्त्वािा 
र्भगं झाल्यास त्या पािकानें माझे चपिर स्वगांिून पिन पाविार नाहीि का? हा र्भयंकर दोर् 
आमच्या चवख्याि क लािा चनःपाि करून िाकल्यावािंून राहील का? 

 
चवक्रा॰ं:पि सरोचजनी, त्याला ि झा काय उपाय? 
 
सरो॰:काय उपाय? आहे. त्यालाचह उपाय आहे. आचि पहा िो मी आिा ं अमलािं आििें. महाराज, 

द जषयाशी असलेले पत्नीिें नािें मी आिा ं झ गारून चदलें  आहे. द जषयानंी ज्या क्षिी आपल्या 
इमानािा खून पाडला त्या क्षिीि मी चवधवा झालें . िो त्याचं्या सत्त्वािा खून नव्हे, िर प्रत्यक्ष 
त्यािंाि मृत्य  मी समजिें. मला आिा ंयाप ढें कोिी पचि नाही आचि मी याप ढें कोिािी पत्नी नाही. 
हा पहा मी आपला क ं क मचिलक प सून िाकला. हें मंगलसूत्र िोडून िाकलें . आिा ंिरी मजवर 
आपला र्भरंवसा बसेल का? 

 
सवष सर॰:महाराज, याप ढें आपि आमच्या इमानासंबधंानें शकंा घेिें म्हिजे आमिा मोठा उपमदष 

करण्यासारखें आहे. 
 
चवक्रा॰ं:वहा–िर मग या िरवारीिी शपथ वहा. सरोचजनी, िंू क्षचत्रयनंचदनी आहेस व ही िरवार क्षचत्रयािंें 

आद्य क लदैवि आहे. िेव्हा ं इला साक्ष ठेवनू िंू आचि ि झे सरदार महाराजाचं्या रक्षिािी शपथ 
वहा. 

 
सरो॰:या िरवारीला साक्ष ठेवनू मी प्रचिज्ञा करिें कीं, महाराज िदं्रशखेराचं्या सेवसे मी आपलें  सवषस्व 

अपषि आहे. या प्रचिजे्ञिा र्भगं मजकडून झाला िर परमेश्वर मला अनंि जन्म रौरवगचि देवो. 
[शपथ करिे]. 

 
सवष सर॰:आम्हीही सारे रािीसरकाराप्रमािें शपथ करिों. [िसें करिाि]. 
 
चवक्रा॰ं:सरोचजनी, ऊठ; चमत्रहो, उठा. मी िदं्रशखेरासं ि म्हा ं सवांच्या हवालीं करण्यास ियार आहें. 

िदं्रशखेरा, मी ि ला न्यावयास आलों होिों. परंि  ि ला काहंीं काल या राजचनष्ठ लोकाचं्या 
सहवासािंि घालचवला पाचहजे. कंदन ि झ्याबरोबर येथेंि राहील. कंदना, प्रसंगीं िदं्रशखेरािें 
रक्षि कसें करावयािें हें ि ला सागंावयास नकोि. हा घे–हा सूयषक लािा शवेिला िंि –
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िह्माविांिील प्रजाजनाचं्या कल्यािािा र्भरंवसा–या चवक्रािंाच्या क डीिील प्राि–मी ि झ्या हािीं 
देि आहें. त्यािें रक्षि कर. दोस्िहो, या देविेसमक्ष केलेल्या प्रचिजे्ञिा र्भगं घडंू देऊं नका. 

 
सवष सर॰:महाराजानंीं अगदीं चनहिि असावें. मान किेल पि इमान चबघडिार नाहीं. 
 
चवक्रा॰ं:सरोचजनी, आचि सरदारहो, हें चनशाि ि मच्याकचरिा ंयेंथें ठेवनू जािों. हें राजवाड्याच्या चशखरावर 

िडकि राहंू द्या. सरोचजनी, ईश्वरकृपेनें ि झ्या ब द्धीस किषव्याबद्दल व्यामोह पडिार नाहीं. परंि  
द दैवानें िसा प्रसंग आलाि िर या चनशािावर दृचष्ट िेक. िें ि ला सवष धमषसंकिािूंन पार पाडील. 
(चनशाि कंदनाजवळून घेऊन चिच्या हािािं देिो). बरें, येिों. मी आिा ंआपल्या कारस्थानािं 
यशस्वी होऊन लवकरि परि येिों. िोंपयंि याच्या संरक्षिािा र्भार मी ि म्हा ं सवांवर व 
परमेश्वरावर सोंपचविों. िो दीनािंा कैवारी ि म्हा ंसवांिा पाठीराखा होवो! 

 
सवष॰:िथास्ि . 

[पडदा पडिो]. 
 

प्रवेश २ रा 
 

स्थळ:मदालसेच्या राजवाड्यािंील बाग. 
[मदालसा व द जषय बोलि प्रवशे करिाि]. 

 
मदा॰:द जषय, एखाद्या सावषर्भौचमनीवर चिच्या पदरच्या एखाद्या क्ष द्र माडंचलकानें पे्रम करावें म्हिजे हा चििा 

उपमदष नव्हे काय? 
 
द जष॰:सरकार, मानल्यास उपमदष आहे, आचि न मानल्यास नाहीं. हे सवष मािसाच्या ख र्ीवर अवलंबनू 

आहे. सूयषिदं्राचदकाचं्या पे्रमादराला पात्र झालेल्या या परृ्थवीच्या र्भोंविीं रात्रींच्या अंधारािं चकिी 
िरी चर्भकारडे िारे प्रदचक्षिा घालीि असिाि आचि संचध साधून चिच्या अंगाला स्पशष करिाि. परंि  
त्या थोरस्वर्भावी उदार वस ंधरेला त्यािं उपमदष कोठें वाििो? 

 
मदा॰:त्या चनलषज्ज वस ंधरेला त्यािं उपमदष वािि नसला िरी मला वाििो. द जषय, िंू माझ्यावर पे्रम करिोस 

हें मला आवडि नाहीं. 
 
द जष॰:सरकार, आपलें  मजवर चिळमात्रचह पे्रम नसलें  िरी मला आपिावर चनष्ट्कंिक पे्रम करण्यास 

परवानगी द्या. त्यािं आपला अपमान होिो, अशी र्भलिीि कल्पना करून घेऊं नका. मजवर दया 
करा. 

 
मदा॰:माझें ि झ्यावर पे्रम नसिानंा देखील जर ि ला माझ्यावर पे्रम करावयािें िर ख शाल कर. परंि  िें 

माझ्याप ढें व्यक्ि करून दाखवीि असिा ंि ला ि झ्या–माझ्या दजांिील िरक नेहमीं लक्षािं ठेवला 
पाचहजे. 
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द जष॰:सरकार, पे्रमाच्या पेठेंि सवांिी हकमि सारखीि आहे. सूयषप्रकाशािं वस्िूवस्िंूि चदसून येिारी 
चवर्मिा, पे्रमािा उदय होिािं मावळून जािे. उच्चनीि र्भाव व दै्विकल्पना यािंा सवषस्वीं चनरास 
करून िाकिाऱ्या या पे्रमिदं्रािे चकरि एकवार दृष्टीच्या पडद्यावर खेळंू लागले कीं, आपि व 
आपली आराध्य देविा याचं्यामधील रे्भदर्भाव पार लोपून जािो. आपिचह पे्रमाच्या चकरिानंीं स्वच्छ 
झालेल्या नजरेनें माझ्याकडे पाहंू लागलाि म्हिजे आपल्यालाचह सावषर्भौचमनीपदािा चवसर पडून 
आपि माझ्याप्रमािेंि एक माडंलीक बनाल–नाहीं िर मी िरी आपिालंा बडा सावषर्भौम राजा चदसूं 
लागेन. परंि  हाय! या जन्मािं असा र्भाग्यािा क्षि कधीं उगवले का? महारािी सरकार, आपल्या 
हृदयािं या द जषयाचवर्यीं पे्रमािी र्भावना कधीं उत्पन्न होईल का? आपले पे्रमािे मध र शब्द–आपली 
पे्रमािी मोहक दृचष्ट–आपला पे्रमािा कोमल स्पशष–या अर्भाग्याच्या वायंाला कधीं काळीं येईल 
का? 

 
मदा॰:मला नाहीं वािि असा योग कधीं येईलसें. पि द जषय, प ढें मागें कधीं काळीं ि झ्या स दैवानें माझ्या 

अंिःकरिािं ि झ्यासंबंधानें पे्रम उद् र्भवलें  समज, िर? 
 
द जष॰:िर काय? मी आपला जन्मोजन्मींिा ऋिी होईन! 
 
मदा॰:पि त्याबरोबर मी पे्रमाच्या िेऱ्यािं सापंडलेली पाहिािं िंू माझ्यावर उलिशींल आचि मजवर 

आपला अंमल गाजवू ंलागशील. 
 
द जष॰:सरकार, आपिावंर अंमल गाजचवण्यािी कल्पनास द्धा ंमाझ्या मनाला आजवर चशवली नाहीं. उलि 

आपिि सदैव मजवर आपला खराखरा अंमल गाजवावा अशी माझी सरकाराचं्या पायाशीं चवनंचि 
आहे. खरें पे्रम हें सेवा करावयाला चशकचविें; सेवा करून घ्यावयाला चशकवीि नाहीं. 

 
मदा॰:िर मग िेव्हासं द्धा ंि ला माझ्या प्रजा जनाप्रमािेंि वागावें लागेल. िंू या मदालसेिा चप्रयकर झालास 

िरी िह्माविाच्या महाराज्ञीिा दास म्हिूनि ि ला येथें रहावें लागेल. 
 
द जष॰:मी वािेल त्या न्स्थिींि राहण्यास ियार आहें. परंि  एकवार कृपादृचष्ट होऊन या दीनावर आपल्या 

पे्रमािे ि र्ार पडंू द्या. म्हिजे मी स्विःला धन्य मानीन. 
 
मदा॰:िर मग आि. ि झ्या पे्रमाच्या नजराण्यािा मी स्वीकार करिें. 
 
द जष॰:अहाहा! मला मोठा हर्ष होि आहे! हे देविे–हा घे–हा स गंचधि मंचजरीनें य क्ि असा हा कोमल 

प ष्ट्पग च्छ मी ि झ्या विेींि घालिों. 
 
महा॰:प ष्ट्पासारखें द सरें पे्रमािें गोड चिन्ह नाहीं. पि–थाबं–मी हा ग च्छ ि ला माझ्या विेींि. खोवू ंदेिार 

नाहीं. 
 
द जष॰:का ंबरें? प रुर्ानंीं चस्त्रयािें पे्रमपूजन अशाि िऱ्हेनें करावयािें असिें. 
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मदा॰:पि माझ्या मस्िकाला स्पशष करण्यािी ि झी पात्रिा नाहीं. िंू माझें पे्रमपूजन हा प ष्ट्पग च्छ माझ्या 
िरिावंर वाहूनि केलें  पाचहजें. 

 
द जष॰:मजी आपली. आपल्या आजे्ञबाहेर ह्या दासाला जावयािें नाहीं. (चिच्या पायावंर प ष्ट्पग च्छ वहािों). 

सरकार, मजवर सदैव अशीि कृपादृचष्ट असूं द्यावी. 
[चििा हाि धरंू लागिो]. 

 
मदा॰:दूर. माझ्या अंगाला स्पशष करिा ंनाहीं कामािा.– 
 
द जष॰:आपल्या या उदार हस्िािें एक–ि बंन– 
 
मदा॰:माझ्या हािािें ि बंन घेऊं देिार नाहीं मी ि ला. िंू माझ्या िरिाचं्या स्पशानें पावन झालेल्या र्भमूीिें 

ि बंन घेिलें  पाचहजे. 
 
द जष॰:ठीक आहे. आपली हीचह आज्ञा मला चशरसामान्य आहे. आज नाहीं िरी केव्हा ं िरी मी आपल्या 

चनस्सीम पे्रमाच्या बळावर आपल्या हस्िािें ि ंबन घेण्यािा अचधकार प्राप्ि करून घेईन असा मला 
पूिष र्भरंवसा आहे. 

[जचमनीिें ि बंन घेिो]. 
 
मदा॰:द जषया, ि झी चनरपेक्ष र्भन्क्ि पाहून मी ि झ्यावर प्रसन्न झालें  आहें. ये–माझा हाि धर आचि मला त्या 

लिाक ं जाकडे घेऊन िल. िेथें शीलािलावर मला बसवनू येथील कोमल प ष्ट्पानंीं िंू माझें यथेच्छ 
पे्रमपूजन कर. िल. 

[त्याच्या हािािं हाि देिे]. 
 
द जष॰:(हाि धरून) मी आज कृिाथष झालों. िलावें महारािी सरकारानंीं. असें इकडून यावें. (दोघे जािाि. 

द सऱ्या बाजूनें कोदंड प्रवशे करिो). 
 
कोदं॰:(स्वगि)िीं पहा–िीं पहा. िीं दोघें एकमेकाचं्या हािािं हाि घालून त्या लिाक ं जाकडे गेलीं. िें 

पहा त्यानें चिला चशलािलावर बसचवलें  आचि िेथील वलेींिीं ि लें  िोडून िो पहा–आिा ंचिला त्या 
ि लानंीं मढवनू काढिो आहे. अरेरे–विेींि ि लािंा गजरा करून घािला. कानावर प ष्ट्पमंचजरी 
ठेवण्याच्या चनचमत्तानें हरामखोरानें िोरून चिच्या गालास स्पशष केला. गळ्यािं प ष्ट्पमाला घािली. 
चिच्या हािािं प ष्ट्पग च्छ चदला. आचि आिा ंिर चिच्यावर सारखी प ष्ट्पािंी वृष्टीि िालचवली आहे. 
िीस द्धा ंिाडंाळीि त्याच्या या लीलेिें मोठ्या पे्रमानें हासूंन कौि क करिे आहे. छे! –मला नाहीं 
आिा ंहें पहावि. या िाडंाळिीच्या सवष कारस्थानानंा यश येण्याला कारि झालों मी आचि आिा ं
आपला कायषर्भाग संपल्यावर िी मला िसवू ंपहािे काय? मदालसे–मदालसे–यािा पचरिाम नीि 
होिार नाहीं बरें. सध्या ंचवक्रािंाशीं सामना स रू झाला आहे. िेव्हा ंया वेळीं जर िंू मला चिडचवलेंस 
िर ि ला रसािळाला जावें लागेल. हा नामदष द जषय नाहीं पडिार बरें ि झ्या उपयोगी–िो पहा 
हरामखोरानें चिच्या हािािा म का घेिला.–छे–छे–मीि आपि होऊन आपल्या पायावर धोंडा 
पाडून घेिला. आिा ं या द जषयाला चहच्यापासून कसा िोडावा? हा आिखी काहंीं काल येथें 
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राचहला िर मदालसा माझ्या हाििी गेलीि म्हिून समजा. पहा िी इकडेि येि आहे.–िार 
िागंलें  झालें , एकवार चहिी िागंली कानउघाडिी करावयाला सापंडेल. पि िो पहा र्भामया 
वारंवार मागें उलिून पहाि आहे आचि हीस द्धा ंत्याच्याकडे पाहून हंसिे आहे. बेमान, गळेकापू–
िोर सारे. 

[मदालसा मागें पहाि हासंि हासंि प्रवशे करिे]. 
 
मदा॰:(स्वगि) चशकार िागंली हािािं आली आहे. आिा ंया बािाला हळू हळू चवर्ारी प िे िढवनू त्यािा 

प्रयोग कोदंडावर–(कोदंडास पाहून दिकिे). अगबाई, हा कोदंड येथें उर्भा आहे. स्वारी जरा 
गरम झालेली चदसिे. मला वाििें लिाक ं जािंील प्रकार याच्या दृष्टीस पडला. वाः िारि 
िागंलें  झालें . (त्याच्या जवळ जाऊन) का कोदंड, आज म द्रा सहिि चदसिे! 

 
कोदं॰:(वळून) मदालसे, मला ि ला आिा ं स्पष्ट बजावल्यावािंून सोय नाहीं. िंू आिा ं माझ्याशीं लौकर 

चववाह करशील िर ठीक आहे. नाहीं िर पचरिाम िागंला होिार नाहीं. हें काय? महारािीपदािे 
सवष मान िंू उपर्भोगावयािे आचि मी ि झ्याप ढें नेहमीं डोकें  झ कवनू ि झी हाजंी हांजी करावयािी 
म्हिजे केवढा चनलषज्जपिा हा! आपल्याच्यानें नाहीं आिा ंहें िार काळ सहन होिार. 

 
मदा॰:कोदंड, असा रागावू ं नकोस. हें िदं्रशखेरािें लिाडं उपन्स्थि झालें  नसिें, िर आपले सवष हेि  

यापूवीि पूिष झाले असिे. पि काय करंू! माझा नाइलाज झाला! ि ला सवष गोष्टी माहीि असिा ंिंू 
असें माझ्यावर रागवावें म्हिजे िमत्काचरक नव्हे का? 

 
कोदं॰:छे–ि झें माझ्यावर पे्रमि नाहीं. आिा ं िंू त्या द जषयावर र्भाळली आहेस खास. नाहीं िर अलीकडे 

माझ्यापेक्षा ं त्याच्याशीं क जब जण्यािं ि झा अचधक वेळ का ंजािा! आिासं द्धा ंमी येथें आलों िेव्हा ं
ि म्ही दोघें एकािंािं एकमेकाशंी चहिग ज करीि होिा.ं माझ्याशीं एकािंािं दोन शब्द बोलण्यािी 
ि ला ि रसि सापंडि नाहीं, आचि त्याच्याशीं प्रहरिे प्रहर ग लग ल गोष्टी करीि बसिेस! 
त्याच्याकडून पे्रमपूजन घेिेस! इिकें ि काय, पि त्याला आपल्या हािािें ि ंबन घेऊं देण्यालास द्धा ं
ि ला शरम वािि नाहीं. 

 
मदा॰:कोदंड–कोदंड काय बोलिोस हें! या मदालसेला असे शब्द उच्चारिानंा ि झ्या मनाला काहंींि कसें 

वािि नाहीं? 
 
कोदं॰:बस् . बेमान आहेस िंू! ि झ्या िंदानें मीं आपल्या सवषस्वािा उगाि नाश मात्र करून घेिला, असा 

मला आिा ं पिात्ताप होि आहे! झालें , ि झा मिलब साधला! आिा ं ि ला माझी पवा कशाला 
असेल! स ंदर िरिीिाठीं पोरें ि ला पे्रम करायला सापंडल्यावर, ि ला या रानिी–जठर 
म्हािाऱ्यािी कशाला आवड राहील! 

 
मदा॰:कोदंड–त्या द जषयावर माझें पे्रम! –त्या नादान–बेमान–माझ्या पायािंी धूळ मस्िकावर धारि 

करिाऱ्या ग लामावर माझें पे्रम! छे–छे अशक्य! अगदीं अशक्य! केवळ त्याच्याकडून आपला 
कायषर्भाग साधून घेण्याकचरिािं मी त्याच्यावर ही लिकी माया दाखवीि आहे. आचि खरें 
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म्हिशील िर मी त्याच्याशीं अशा रीिीनें वागून त्याला आपल्या जाळ्यािं अडकवावें असें िंूि मला 
साचंगिलें  होिेंस. मग आिा ंहा र्भलिाि संशय कां? 

 
कोदं॰:वा–काही दोघानंी लिाक ं जािं बसून ख शाल राजरोस मौजा माराव्याि आचि त्या डोळ्यानंीं प्रत्यक्ष 

पाहूनस द्धा ंमी त्याबद्दल संशय घेऊं नये म्हिजे मोठी गंमि आहे बोवा. िें काहीं नाहीं. मदाससे, िंू 
त्याच्या क लाकडे पाहून त्याच्याशीं सलगी करंू लागलींस. िो स ंदर असिा–िरुि असिा–परंि  
राजक लीन नसिा िर िंू त्याच्याकडे ढ ंकूनचह पाचहलें  नसिेंस. नाहींिर माझ्याप ढें त्यािी काय 
चबशाद होिी! मी िरुि नसलों, लावण्यानें मला चझडकारलें  असलें  िरी मी शूर आहें–मोठा 
पराक्रमी आहें. िेव्हा ंमाझ्या शौयाच्या नगाऱ्याप ढें त्याच्या सौंदयाच्या चिमकीिी काय दाद लागिार 
होिी! पि त्यािें क ल या वेळीं त्याला सहाय्य झालें–पि. मदालसे, मी हीन क लािंील असलों 
िरी नवीन उच्च क ल चनमाि करण्यािें माझे सामर्थयष आहे. आचि या गोष्टीकडे िरी िंू थोडें लक्ष्य 
प रवावयाला पाचहजे होिें– 

 
मदा॰: कोदंडा, माझें पे्रम हे इिर ििंल चस्त्रयाचं्या िविाल पे्रमाप्रमािें क्षिोक्षिीं बदलिारें समजिोस का? 

ग िी मािसाचं्या ग िािंा गौरव करीि असिां, क लगोत्रासंबंधाच्या क्ष द्र कल्पना मनािं आििारी मी 
स्त्री नाहीं. िंू पराक्रमी आहेस आचि म्हिून ि झ्या चठकािीं माझें चनस्सीम पे्रम जडलें  आहे. िेव्हा ं
उगाि असल्या शकंाक शकंा का ंकाढीि बसिोस? चप्रयकरा– 

 
पद–अलबेला लिकाळा वाला॰– 

चनजकाया । िव पाया ंसदा ॥ वाचहली मी प्रािसख्या 
मनमोहना ॥ ध्र ॰ ॥ 

ि जवािं नीया ंपर नाहीं ठावा ॥ िंूि एक चवर्य मना 
पे्रम–दाना ॥ सदा वाचहली॰ ॥ १ ॥ 

 
(त्याला घट्ट चमठी मारून) आिा ंिर राग शािं झाला ना? 

 
कोदं॰:राग शािं झाला? हो–झाला–झालाि िो! (चिला आहलगून) काय करंू? ि झ्या अमृिमय नेत्रािूंन 

पे्रमािे मध र चकरि या माझ्या अंिःकरिावर पडंू लागले कीं िदं्रमण्याप्रमािे मृद  होऊन िें पाझरंू 
लागिें. चप्रये मदालसे, क्षिमात्र ि झा संशय घेऊन ि ला क शब्दानंीं िाडि केल्याबद्दल िंू या गरीब 
दासाला क्षमा कर. 

 
मदा॰:क्षमा िंूि केली पाचहजे. कोदंड, ि झ्या या अलोि पे्रमाबद्दल मी ि झी कशी उिराई होऊं? 
 
कोदं॰:िें काहंीं कचठि थोडेंि आहे! एकवार िंू लौचकक दृष्ट्या माझी झालीस म्हिजे सवष उपकारािंी िेड 

होईल. 
 
मदा॰:आिाचंह मी ि झीि आहें; पि लौचकक दृष्ट्याचह मी ि झी लौकरि होईन. 
 
कोदं॰:मला विन दे. 
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मदा॰:आजपयंि चदलेलीं विनें थोडीं का झालीं? 
 
कोदं॰:िरी पि दर वेळी विन चमळाल्यावािंून माझ्या मनाला समाधान वािि नाही. 
 
मदा॰:बरें हें घे विन. (विन देिे. िो चिच्या हािािें ि ंबन घेिो.). आिा ंिर झालें  ना? 
 
कोदं॰:झालें . बरें येिों मी. 
 
मदा॰:िदं्रशखेरािें काही विषमान? चवक्रािंािा काहंी पत्ता? 
 
कोदं॰:काहंी नाही. िरी पि त्याि उद्योगाला जािों आहें मी. 
 
मदा॰:ईश्वर ि ला चवजयी करो. (कोदंड जािो). (स्वगि) पाजी क त्रा! मारे लाथेच्या ठोकराखाली ि डवनू 

िाकला पाचहजे. माझ्याशी–या मदालसेशी–लग्न करंू पाहिो. लाज वािि नाही? कोिीकडे ही 
सूयषक लोत्पन्न मदालसा आचि कोठें िंू चर्भकारड्या वशंािं जन्माला आलेलें  पोरकें  पोर! मेल्याच्या 
आईबापािा िरी ठावचठकािा कोिाला आहे! माकडा, या मदालसेच्या पाचिग्रहिािी ि झी इच्छा 
कधी िरी सिल होईल का! अरे, चजनें ि झ्याकडे न सिें ढ ंकून पाहण्यािी स द्धा ंलायकी ि झ्यािं 
नाही, चिनें आपला देह, आपले मन–आपलें  सवषस्व, ि ला अपषि करावें हें शक्य कसें होिार? 
हसचहिीनें क त्र्याच्या ग िावंर ल ब्ध व्हावें कसें? छे माझ्या महत्त्वाकाकें्षच्या िृप्िीला जर ि झी जरूर 
नसिी िर ि झ्यासारख्या म दाडाला मी आपल्या जोड्यापाशीस द्धा ं उरे्भ केलें  नसिें! पि काय 
करंू? माझा उपाय िालि नाहीं! त्याम ळें  ि ला हे पे्रमाच्या मद्यािे घ िके मला वारंवार मनम राद 
पाजाव ेलागिाि. पि हें खूप समजून ऐस की, पे्रमािें झालें  िरी हें मद्य–नव्हे हलाहल आहे आचि 
सरिेशवेिी िें ि ला खड्डड्यािं पाडल्याचशवाय राहिार नाही. हें द जषयािें चपशाच्च जें मी र्भारून 
ठेवीि आहें, िें माझें काम संपल्यावर ि झ्या उरावर बसचवल्यावािंून मी सोडिार नाही. या हािाला 
पे्रमर्भावानें स्पशष करण्यािी जर खरी पात्रिा कोिामध्यें असेल िर िी िक्ि त्या एका चवक्रािंािं 
आहे. माझ्या देहाबरोबर माझ्या मनावरचह सत्ता िालचवण्यािें सामर्थयष जर या जगािं कोिाच्या 
अंगािं असेल, िर िें त्याि बहाद्दराच्या अंगािं आहे. त्या प्रिापवान् थोर प रुर्ाप ढें ि म्ही सारी 
माकडें आहािं. पि चवक्रािं! –चवक्रािं म्हिजे कोि! िर माझाशत्र ! माझ्या महत्त्वाकाकें्षच्या आड 
येिारा माझा कट्टा द स्मान! चशवाय त्यानें माझ्या पे्रमािा पूवी दोनवार चधःकार केलेला! िेव्हा ं
त्याच्याकडे मी माझ्या मनाला कशी धावंू ंदेईन? आपल्या अत्यंि पे्रमळ पिीिास द्धा ंखून पाडण्यास 
मीं मागेंप ढें पाचहलें  नाहीं! िी मी आिा ं माझ्या सवष मनोरथाचं्या म ळावर घाव घालण्यास ियार 
झालेल्या या सैिानावर पे्रम कशी करंू! छे–या मदालसेच्या पे्रमािा चवर्य होण्यास या लोकीं िरी 
आिा ं कोिी प रुर् चदसि नाहीं! याप ढें पे्रम आचि मदालसा यािंा उर्भा दावा रहािार! या 
अंिःकरिािं पेिलेल्या महत्त्वाकाकें्षच्या क ं डािं सवष कोमल चवकारािें अंक र जळून खाक झाले 
आहेि. 

[द जंय पे्रवश करिो]. 
 
द जष॰:आनंदािी वािा–सरकार, आनंदािी वािा!– 
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मदा॰:आनंदािी वािा?–द जषय, कोििी–कोििी आनंदािी वािा! 
 
द जष॰:िदं्रशखेर आपल्या हािीं आला!– 
 
मदा॰:आं! िंद्रशखेर सापंडला! कोिीं–कोिीं पकडला त्याला? कोित्या चठकािीं पकडला? केव्हा ं

पकडला? कसा पकडला? 
 
द जष॰:अजून पकडला नाहीं. पि अगदीं पकडल्यादाखलि आहे. सध्या ं िो माझ्याि चकल्ल्यािं रािी 

सरोचजनीच्या कैदेंि आहे. चिनें त्याला नीि बदंोबस्िािं ठेवलें  असून चवक्रािंाच्या लोकाकंडून 
आपिाला त्रास पोहोंिू ंनये म्हिून चिनें य द्धािी कडेकोि ियारी िालचवलीं आहे, अशीचह बािमी 
आलेली आहे. 

 
मदा॰:िर मग िला आपि एकदम कूमषद गावर जाऊन दाखल होऊं. 
 
द जष॰:सरकारानंा स्विः िकलीि घेण्यािें काय प्रयोजन आहे? आमच्यासारखे दास सेवेला हजर असिा ं

आपि एवढी दगदग का ंकरावी? सरकारािंा ह कूम व्हावा, कीं हा द जषय त्या कारयाला आपल्या 
पायापाशीं म सक्या बाधूंन हजर करिों. कोदंडाच्या प्रमािें हार घेऊन येिारा हा द जषय नव्हे याकडे 
लक्ष प रवावें सरकारानंीं– 

[कोदंड येिो] 
 
कोदं॰:सरकार, चवक्रािं हद्द ओलाडूंन पार चनसिून गेला. आपल्या लोकानंीं आपली चशकस्ि केली त्याला 

पकडण्यािी. पि अखेरीस द स्मानानें दगा चदला– 
 
मदा॰:पि द सरा द स्मान काबीज झाला ही बािमी कळली का ि ला? 
 
कोदं॰:द सरा द स्मान! द सरा द स्मान कोि? 
 
द जष॰:िदं्रशखेर; आचि िो पकडला गेला आहे. 
 
कोदं॰:िदं्रशखेर पकडला? आचि कोिीं? 
 
मदा॰:या द जषयाचं्या पत्नीनें. 
 
कोदं॰:िर मग चवक्रािंास कूमषद गांि िंबी चमळाली ही माझ्या हेरानंीं आिलेली बािमी खरी एकूि? 
 
द जष॰:होय. मलाचह िशीि बािमी आली आहे. चिनें चशकार साधली. चवक्रािंािी डाळ सरोचजनीजवळ 

चशजली नाहीं यािं काहीं नवल नाहीं. सरोचजनी िशीि धूिष–शहािी बायको आहे. 
 
मदा॰:िर मग द जषय, िला लागा ियारीला. कोदंड, त्याच्याबरोबर सैन्य द्या. 
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द जष॰:सैन्य काय करावयािें! मी एकिास द्धा ं बस्स आहें. पि वािल्यास थोडेसे लोक द्या हव े िर. बरें 
सरकार, मी लागिों चनघण्याच्या ियारीला. 

 
मदा॰:ठीक आहे. 

[द जषय जािो]. 
 
कोदं॰:मला वाििें, त्याच्याबरोबर लोक चदलेि पाचहजेि. नाहींिर हा हरामजादा चिकडेि ग लाम होऊन 

रहावयािा. होय. चिि रीला ििावलेल्या पाजी मािसावर चवश्वास ठेविें धोक्यािें आहे. 
 
मदा॰:माझ्याचवरुद्ध चिि री करण्यािी त्यािी काय िाकद आहे! माझ्या पे्रशािे पाश लोखंडाच्या 

शृखंलेहूनचह अचधक बळकि आहेि. 
 
कोदं॰:िरी पि जास्ि सावधचगरी ठेवण्यािं चबघाड काय? 
 
मपा॰:ठीक आहे. दे थोडे लोक त्याच्याबरोबर. आचि त्याचं्या म ख्याला ग पचिप सागंून ठेव कीं, थोडासा 

दगा कोठें चदसला कीं छािून िाक म्हिालें  त्याला– 
 
कोदं॰:हा–ंबरोबर– 

[जािाि]. 
 

प्रवेश णतसरा 
 

स्थळ: कूमषद गािी वसे. 
[पहारेकरी व द जषय यािंा िंिा स रू आहे]. 

 
द जष॰:पहारेकऱ्यानंो, बऱ्या बोलानें चकल्ल्यािा दरवाजा उघडा. 
 
१ पहा॰:चकल्ल्यािा दरवाजा उघडण्यािा आम्हालंा ह कूम नाहीं. 
 
द जष॰:ह कूम नाहीं? कोिािा ह कूम नाहीं? 
 
१ पहा॰:रािी सरकारिा ह कूम नाहीं. 
 
द जष॰:इिराचं्याकचरिा ंह कूम नसेल. पि मला कोिािा कशाला ह कूम पाचहजे? 
 
१ पहा॰:आपिचह इिरासंारखेि आहािं. 
 
द जष॰:इिरासंारखाि मी आहे? मला ि म्हीं ओळखलें  नाहीं वाििें. 
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२ पहा॰:ओळखलें–ओळखलें–िागंलें  ओळखलें . 
 
द जष॰:िर मग मला दार उघडून चमळालेंि पाचहजे. 
 
१ पहा॰:िेवढें मात्र साि घडिार नाहीं. 
 
द जष॰:मी राजा द जषय आहें–येथला मालक आहें. मला मज्जाव म्हिजे काय? 
 
२ पहा॰:आपि राजे द जषय आहािं म्हिून न सिा मज्जावि करीि आहोंि. द सरा कोिी ि मच्यासारखा 

अनन्न्बि कमें करून या कूमंद गाच्या वशेीजवळ येण्यािें धाडस करिा िर त्याला देखिाकं्षिींि 
छािून िाकला असिा. 

 
द जष॰:बस् अपमान! माझ्या चकल्ल्यािं माझ्या नोकराकंडून माझा अपमान! (आपल्या चशपायासं) अरे, ि म्ही 

पहािा ंकाय? या हरामखोरानंा एकदम कैद करा. याचं्या गदषना मारा. काढा िरवारी. 
[िरवारींिी िकमक. ििावर सरोचजनी व सरदार प्रवशे करिाि]. 

 
सरो॰:काय गडबड आहे? 
 
द जष॰:कोि? कोि आपि का? रािीसरकार सरोचजनी का? या चकल्ल्याच्या मालकीि का? 
 
सरो॰:आपि कोि मला असला प्रश्न चविारिार? 
 
द जष॰:मी कोि? आपि मला ओळखलें  नाहीं वाििें? 
 
सरो॰:आपली ओळख पिण्यासारखें आपल्याजवळ आिा ंकाय उरलेलें  आहे? 
 
द जष॰:असें काय? िर मग िंू मला खात्रीनें ओळखलें  आहेस आचि ओळखून स द्धा ंजािूनब जून िंू माझा 

अपमान िालचवला आहेस. सरोचजनी, हें ि झें विषन योग्य नाहीं बरें! 
 
सरो॰:स्विःच्या विषनाच्या योग्यायोग्यिेसंबधंानें ज्यानंा श द्ध राचहलेली नाहीं, त्यानंीं द सऱ्यािा न्याय 

चनवडण्याच्या र्भानगडींि का ंपडावें हें मला समजि नाहीं. 
 
द जष॰:सरोचजनी, या शब्दाबंद्दल ि ला पिात्ताप करावा लागेल. पि िें राहंू दे. पहारेकऱ्यानंा दार 

उघडण्यास सागं. मला आंि यावयािें आहे. 
 
सरो॰:आपिालंा आंि घेिलें  जािार नाहीं. 
 
द जष॰:िर मग मला बलात्कारानें आंि चशरावें लागेल. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सरो॰:बलात्कारानें आंि चशरण्यािी आपली काय छािी आहे? 
 
द जष॰:सरोचजनी, िंू िार उद्दामपिानें बोलि आहेस. ि झा प्रत्येक शब्द आधींि या पहारेकऱ्याचं्या 

िढेलपिानें पेिलेल्या संिापाला अचधकाचधक र्भडकवीि आहे. माझ्या सहनशक्िीिी अशी परीक्षा 
पाहंू नकोस. मला आंि घें. 

 
सरो॰:नाहीं! ही गोष्ट होिार नाहीं. 
 
द जष॰:नाहीं? नाहीं म्हिजे? मी काहंीं कोिी िोर दरवडेखोर नाहीं. 
 
सयो॰:िोर दरवडेखोर असिा िरीं प रवलें  असिें. मी त्यािंचह र्भरू्िि मानलें  असिें. पि आपली धांव 

त्याच्याचह प ढें गेलेली आहे. आपि दगलबाज–स्त्रीघािकी–राजद्रोही आहािं! महापािकी 
आहािं–प्रत्यक्ष रौरवािे साथी आहािं! 

 
द जष॰:अपमान–पिीिा अपमान! स्त्रीकडून पिीिा अपमान!! 
 
सरो॰:बस् . मला स्त्री म्हिण्यािा ि म्हालंा अचधकार नाहीं. मी आिा ंकोिािी स्त्री नाहीं आचि माझा कोिी 

याप ढें पचि नाहीं. पहा.–या माझ्या कपाळाकडे पहा आचि आपली खात्री करून घ्या. 
 
द जष॰:हे शब्द सरोचजनीि बोलि आहे का? सरोचजनी–सरोचजनी, िार िागंलें  विषन िालचवलें  आहेस. 

इकडे येिानंा िंू माझा असा गौरव करशील असें मला स्वप्नािंचह वािलें  नाही. 
 
सरो॰:िर मग आपिालंा माझी खरी परीक्षाि झाली नव्हिी असें मोठ्या कष्टानें म्हिावें लागिें. 
 
द जष॰:महारािी मदालसेच्या कैदेंि असिानंा मला ि झें स्मरि होई. आचि खरें चविारशील िर केवळ 

ि झ्याकचरिा ंम्हिून मीं महारािीिें दास्य पत्कचरलें . 
 
सरो॰:माझ्याकचरिा ं जर आपि महारािीिें दास्य पत्कचरलें  असेल िर मी आपिालंा समक्ष सागंिें कीं 

द गषिीला नेिारें िें दास्य या क्षिींि झ गारून द्या. 
 
द जष॰:छे–िें आिा ंशक्य नाहीं. 
 
सरो॰:िर मग आलािं िसें परि िला. 
 
द जष॰:पि मला ि झ्याशीं महत्त्वािें काम आहे. 
 
सरो॰:आपि काय हेि  धरून आला ंआहािं िें मला कळलें  आहे. आचि त्यासंबंधािं माझा चनिय कायम 

झाला आहे. महाराज िदं्रशखेरािंें नखस द्धा ंि मच्या दृष्टीस पडिार नाहीं. 
 



 

अनुक्रमणिका 

द जष॰:सरोचजनी, अशी र्भलत्याि हट्टाला पेिून िंू आपले प्राि धोक्यािं घालंू नकोस. 
 
सरो॰:माझ्या प्रािािंी चिकीर नको आपिाला. 
 
द जष॰:पि माझ्या राज्यािी िरी चिकीर ठेवली पाचहजे ना मला? 
 
सरो॰: िीचह नको ठेवायला. सत्त्वास ि डचविाऱ्या नराधमाला राज्यलक्ष्मीनें केव्हािं लाथाडूनिाकलें  आहे. 

माझ्याप्रमािें राज्यलक्ष्मी हीस द्धा ं क्षात्रनंचदनी आहे. िी चनःसत्त्व नामदष प रुर्ािी दासी म्हिून 
चमरचवण्यािं र्भरू्ि मानीि नाहीं. 

 
द जष॰:सरोचजनी, ि झा हा वीररस प रे कर. अशी अगदीं बेिाल होऊन जाऊं नकोस. महारािीशीं वैर बाधूंन 

ि झा चनर्भाव लागावयािा नाहीं.– 
 

पद–होिो प्रलयमूल॰– 
वाया चविल बोल । वाया ॥ 

स्पधा द बषल कचर सबलसवें चमळे न यश, पचर 
मरिचि वचर ॥ वाया ॥ ध्र ॰ ॥ 
लघ –म ख क्ष द्र चबहग । प्राचशल जलचध कें चव? 
कोमल–देह बाल । कचरल काय महािल । 
िूिष चनजचशरीं? 

 
सरो॰:आपि व्यथष उपदेशािा शीि का ंघेिा?ं त्यािा काहंींएक उपयोग व्हावयािा नाहीं. 
 
द जष॰:मदालसेिा कोप मोठा र्भयंकर आहे. आचि चििें सामर्थयषचह अगाध आहे. 
 
सरो॰:माझ्या बाजूसचह सत्य व सत्यािा पाठीराखा सवषसमथष परमेश्वर आहे. मला मदालसेच्या कोपािी 

म ळींि र्भीचि वािि नाहीं. चििें सामर्थयष मी कस्पिाप्रमािें लेखिें. 
 
द जष॰:सरोचजनी, ि ला वेड लागलें  आहे.–ि झें डोकें  चिरून गेलें  आहे. 
 
सरो॰:होय. मला वडे लागलेंि आहे. पि माझें डोकें  चिरून गेलें  असलें  िरी ईश्वरकृपेनें माझें इमान 

चिरलेलें  नाहीं यािं मला धन्यिा वाििे. इमान शाबिू राखण्याकचरिा ंहें डोकें  चिरूनि काय-पि 
ि िून अगर ि िून गेलें  िरीस द्धा ंमला त्यािी पवा नाहीं. 

 
द जष॰:पि ि ला या र्भानगडी साचंगिल्या होत्या क िीं? 
 
सरो॰:आपिासारख्या रिहसहानंीं हािािं काकंिें र्भरून आपल्या शीलाला र्भडान्ग्न चदल्यावर मला आपि 

होऊनि या र्भानगडी अंगावर घ्याव्या लागल्या. 
 



 

अनुक्रमणिका 

द जष॰:पि आिा ंआम्हीं काकंिें िोडून िाकून िरवार धरल्यावर आपि या खिािोपािं का ंपडिां? 
 
सरो॰:आपि िरवार धरली आहे! होय. पि िी कशाकचरिां? िर परृ्थवीवर अन्यायािें आचि ज लमािें राज्य 

कायम राखण्याकचरिा;ं–जगािं रक्िपािािा आचि अत्यािारािा िैलाव करण्याकचरिा;–
चवश्वासघाि–स्त्रीहत्या–राजद्रोह या पापी चपशाच्चानंा समाजािं चनर्भषयपिें ध माकूळ घालण्यास 
मदि करण्याकचरिा!ं असल्या िरवारी म्यानािूंन बाहेर म ळीं पडल्याि नसत्या अगर बाहेर 
पडिाकं्षिीि त्या पापी शस्त्रािें ि कडे ि कडे उडचवले जािे, िर िह्माविांि आज सवषत्र चदसून 
येिारीझोहिगपाच्छाई इिकी का ं माजली असिी? त्या मन ष्ट्याचं्या रक्िास ििावलेल्या 
राक्षचसिीपासून महाराज िंद्रशखेरािें रक्षि करण्यासाठी आपली िरवार आपल्या हािािं िळपूं 
लागली असिी, िर द जषय, आजिा िमत्काचरक प्रसंग माझ्यावर आचि आपल्यावर का ंयेिो? 

 
द जष॰:पि मी िदं्रशखेरािें रक्षि का ंकरावें? 
 
सरो॰:िदं्रशखेरािें रक्षि का ंकरावें? हा चनजषज्जपिािा सवाल, द जषय, आपल्याि िोंडून चनघि आहे का? 

िदं्रशखेर आपला राजा आहे व स्विःिे प्राि खिी घालूनचह त्यािें आपि रक्षि केलें  पाचहजे हें 
आपि अचजबाि चवसरलािं का?ं धन्य-धन्य आहे आपल्या इमानािी आचि मद षमकीिी. 

 
द जष॰:िदं्रशखेर आिा ं माझा राजा नाही. मी आिा ं मदालसेिी सेवा पत्करली आहे आचि चिच्या िरिी 

याप ढें मी आपलें  इमान वाचहले आहे. 
 
सरो॰:बस्. ज्या पचवत्र वस्िूला ि म्ही उन्मत्तपिानें पायाखाली ि डचवलेि, चििें नावंस द्धा ंम खावािें काढंू 

नका. चवश्वासघािकी पािक्यानंा आपल्या इमानदारीिी प्रौढी चमरचवण्याला लाज कशी वािि 
नाही? 

 
द जष॰:हे उद्धि चस्त्रये, महारािी मदालसेच्या मागिीिा असा अपमान करंू नकोस. 
 
सरो॰:मी मदालसेला ओळखीि नाहीं. खून व रक्िपाि या अमान र् पािकाचं्या सहाय्यानें राज्यपद बळकावूं 

पहािाऱ्या आििायी कैदाचशिीला “महारािी” म्हिून मानण्यास मी साि कबूल नाही. 
 
द जष॰:पहा–पहा–अशी अगदी बेिाम उधळून जाऊं नकोस– 
 
सरो॰:बस्. एक अक्षर याप ढें काढंू नका. कू्ररपिािी कमाल करून प्रत्यक्ष दैत्यानंाचह लाजेनें माना खाली 

घालावयास लाविाऱ्या अधमाधमािें िोंडस द्धा ंमाझ्याच्यानें पहावि नाही. िला–येथें क्षिर्भरस द्धा ं
थाबंू ं नका. नाहीिर माझ्या हािून काय अत्यािार घडेल आचि काय नाही िें सागंवि नाही. 
आिापंयंि मी िारि शािंपिानें वागलें . मला क्षिर्भर भ्म झाला होिा की, ि मच्या अंिःकरिािं 
िागं लपिािा लवलेश िरी कोठें आढळेल. पि ि मच्या र्भार्िानंी माझा भ्म दूर झाला. केलेल्या 
आस री कृत्यािंी ि मच्या चित्ताला चिळमात्रचह खंि वािि नाही–त्याबद्दल चिळमात्रचह पिात्ताप 
ि म्हालंा होि नाही. िेव्हा िला–चनघा येथून. एकदम िालिे व्हा–माझा शािंपिा िाजील 
कसाला लावनू पाहंू नका–जा–[जाऊं लागिे]. 



 

अनुक्रमणिका 

द जष॰:सरोचजनी, थाबं–आपल्या पे्रमळ पिीिा कळवळ्यािा उपदेश असा चझडकारून िाकंू नकोस. 
महारािी मदालसेच्या मागिीस चनमूिपिें राजी हो. 

 
सरो॰:िदं्रशखेरािी मागिी करण्याकचरिा ंआपिालंा आिा ंमाझी य द्धािंि गाठं घ्यावी लागेल. 
 
द जष॰:सारं्भाळ–सारं्भाळ–प ढें जड जाईल. 
 
सरो॰:जा–जा–ि मच्यािं काय मगदूर असेल िो खिष करा व आपले द ष्ट हेि  चसद्धीस नेण्याकचरिा ंख शाल 

धडपडा. 
 
द जष॰:सरोचजनी, हें शवेििेंि सागंिे बरें.ऐक–ऐक– 
 
सरो॰:ही सरोचजनी आपल्या मोहाि ग ंिून सैिानािी ग लाम होऊन कधीचह राहिार नाही. 

[सरदारासंह चनघून जािे]. 
 
द जष॰:सरोचजनी–सरोचजनी–छे–गेली–गेली–गेलीि िी. असा अपमान सहन करून हें काळें  िोंड घेऊन 

मी आिा ं परि कसा जाऊं? पि हाय! इिक्या थोड्या लोकाचंनशी चकल्ल्यावर िढाई करण्यािें 
मला धैयष होि नाही. काय करंू? (पहारेकऱ्यासं) हरामखोरानंो– 

 
पद–मािे काय असें वदचस हें॰ 

केला मान–र्भगं हा ॥ 
मान र्भगं चन र्भ जंग चिडचवला महा ॥ 
र्भोगा शासन त्यािें ॥ ध्र ॰ ॥ 
आमंत्र चन काल घरा । कचश जीचवि–आस धरा ॥ 
हेिू। चवनाशा। मान–र्भगं हा ॥ १ ॥ मान र्भगं चन॰ ॥ 
प्रखर वन्न्ह पद–हि जचर। जाचळल नि पद का िचर? ॥ 
िेंवी । ि म्हािंें ॥ क्रोध जाचळ हा ॥ २ ॥ मान र्भगं चन॰ 

[िडिडि चशपायासंह चनघून जािो.]. 
 

प्रवेश चवथा 
 

स्थळ:– मदालसेिा राजवाडा 
[मदालसा, कोदंड, कामगार, सरदार वगैरे]. 

 
मदा॰:सरोचजनीनें चवक्रािंाच्या स्वाधीन िंद्रशखेरास केलें  नाहीं ही बािमी अगदी खरीं ना? 
 
१ काम॰:अगदीं खरी. चवक्रािंानें सरोचजनीला वळचवण्यासाठीं आपली चशकस्ि करून पाचहली. परंि  

सरोचजनी आपल्या कृिचनियापासून चिळमात्रढळली नाहीं अशी मला माझ्या हेराकंडून 
खात्रीलायक बािमी कळली आहे. 
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कोदं॰:िर मग सरोचजनी िारि िागंली म लगी चदसिे. हािािं आलेलें  सावज चिनें सोडून चदलें  नाहीं या 
चिच्या दूरदशीपिािी िारीि करावी िेवढी थोडीि आहे. 

 
मदा॰:द जषयाच्या बरोबर सरोचजनीचह इकडे येईल िर चिला चिच्या या राजचनष्ठेबद्दल मी माझ्या 

अधासनावर बसण्यािा मान देईन. 
 
कोदं॰:आचि द जषयानंा– 
 
मदा॰:कहलग देशािा राजम ग ि अपषि करीन. पि द जषय अजून कसे परि येि नाहींि? त्याचं्या रे्भिीकचरिा ं

माझें मन अत्यंि उत्कंचठि झालेलें  आहे. वास्िचवक एव्हानंा िे परि यावयाला पाचहजेि. 
त्याचं्याकडिी अजून काहंीि बािमी नाही का आली? 

[सेवक येिो]. 
 
सेव॰:सरकार, राजा द जषयािंी स्वारी राजवाड्याबाहेर येऊन दाखल झाली आहे. 
 
मदा॰:काय? द जषय आले? 
 
सेव॰: होय सरकार. 
 
मदा॰:ही आनंदािी वािा आिल्याबद्दल हें घे ि ला बक्षीस. (हािािंील कंकि काढून त्यास देिे). जा त्यानंा 

क्षिमात्र राजवाड्याबाहेरि थाबंण्यास सागं. त्याचं्या येण्यािी आगाऊ सूिना त्यािेंकडून न 
चमळाल्याम ळें  त्याचं्या स्वागिािी ियारी करण्यास आमच्याकडून थोडा चवलंब होि आहे, याबद्दल 
आम्ही चदलगीर आहोंि असें त्यानंा कळीव. (सेवक जािो). कोदंड, िला, द जषयाला आपि 
सामोरे जाऊं या. अरे, त्याचं्या स्वागिािी िाडबिोब ियारी करा. राजवाड्याच्या महाद्वारावर मी 
स्विः त्यािंें स्वागि करिार. जा.–चवजयद ंद र्भीिा गजर करवा–त्यानंा िोिािंी सलामी द्या–सवष 
िौज एकदम राजद्वाराशीं आिवनू सैचनकाकंडून त्यािंा जयजयकार करवा. िला, चनघा सारे 
येथून. लागा एकदम ियारीला. अध्या घिकेच्या आंि राजवाड्यािं सवषत्र राज्याचर्भरे्कोत्सवािा 
थाि दृष्टीस पडला पाचहजे. जा–उिला पाऊल. क्षिर्भरचह येथें थाबूं नका. माझें मन अगदीं 
उिावीळ झालें  आहे. द जषयाला पहाण्यापेक्षाचंह िदं्रशखेरािें चशर या हािाने एका झिक्यासरशी 
िेंडूसारखें आकाशािं केव्हा चर्भरकावनू देईन असें मला झाले आहे. िला, चवलंब लावू ंनका.(काहंी 
सेवक जािाि). अरे, माझा साम्राज्यम ग ि आि. माझा िो परृ्थवीमोलािा रत्नहार आि. माझे सवष 
साम्राज्यवस्त्रालंकार घेऊन ये.(सेवक िसें करिाि). िढवा–हे सवष अलंकार माझ्या अंगावर 
लौकर िढवा. सवष साम्राज्यालंकारानंीं मंचडि होऊन नंिर मग मी आपल्या शत्रलूा माझ्या 
िरवारीनें कंठस्नान घालीन. माझी िरवार आि. द जषयाकचरिा कहलगािा राजम ग ि घेऊन ये. 
(दासी सवष वस्त्रालंकार चिला घालिाि). आि–िी माझी िरवार, दे इकडे. पंिारिी घेऊन 
द जषयानंा ओवाळण्याकचरिा ंि म्ही साऱ्या राजद्वारावर बरोबर िला. सवष स्ि चिपाठकानंा गायनास 
प्रारंर्भ करण्यास ह कूम द्या. द जषयानंी राजमंचदरािं प्रवशे केला की त्याचं्यावर िोहों बाजंूनी प ष्ट्पवृचष्ट 
होऊं द्या आचि त्याचं्या नावंािा प्रिडं जयघोर् उडवनू द्या.(िरवार हािाि घेऊन) माझा शत्र  आज 
माझ्या हािी येिार ही कल्पना मनािं सारखी खेळि असल्याम ळें  माझ्या मनाला केवढा उत्साह 



 

अनुक्रमणिका 

िढला आहे! अचखल िह्माविांि माझी सत्ता कायम कशी होईल, याचवर्यीच्या हििेिा माझ्या 
अंिःकरिािं या क्षिी लवलेशचह उरलेला नाही. एवढा मोठा बलाढ्य शत्र  चवक्रािं, पि मला आिा ं
केवळ मशकासारखा वािंू लागला आहे. आजिा चदवस म्हिजे खऱ्या िचरत्रािा प्रारंर्भ आहे. या 
श र्भ म हूिावर या िह्माविाच्या साम्राज्यहसहासनावर माझी कायमिी स्थापना झाली, की मी 
जगाच्या सवष पचरन्स्थिीिा रंग पालिलाि म्हिून समजा. याप ढें परृ्थवीच्या पाठीवर नादंिाऱ्या सवष 
वैर्भवशाली राजा–अचधराजा–महाराजानंा माझे र्भाि बनून या मदालसेच्या पराक्रमािी, ऐश्वयािी 
आचि यशािी कवनें गावीं लागिील; सवष घमेंडखोर रथी–अचिरथी–महारथींना–आपला सवष गवष 
सोडून या मदालसेच्या प्रिापशाली राजदंडाखाली आपल्या उद्दाम माना अत्यंि लीनपिानें 
लववाव्या लागिील; सवष देशानंा–सवष राष्ट्रानंा–सवष राज्यानंा–नव्हे प्रत्यक्ष या बलाढ्य 
सृचष्टसाम्राज्यालाचह–या िह्माविाच्या सवषशन्क्िमान् सम्राज्ञीिी आज्ञा चशरसामान्य करावी 
लागेल.(पडद्यािं वाद्यें वाजिाि व जयघोर् होिो). िला-सारे राजवाड्याच्या महाद्वाराकडे िला. 
स्ि चिपाठकानंा गायनास प्रारंर्भ करण्यास इर्ारा द्या–िला–[सवष जािाि]. 

 
प्रवेश पाांचवा 

 
स्थळ :राजवाड्यािें महाद्वार. 

 
[बाहेर द जषय सैचनकासंह उर्भा आहे. आंिून मदालसा व कोदंड सहपचरवार स्वागिाथष बाहेर 
येिाि]. 

 
मदा॰:(द जषयास) या–या–या–द जषय, या िह्माविािी महारािी ि मिें पे्रमप रस्सर स्वागि करिें. या–

ि म्हीं बजावलेल्या चवनमोल कामचगरीबद्दल मी माझ्या गळ्यािंील हा परृ्थवीमोलािा रत्नहार 
ि म्हालंा माझ्या आदरािें चिन्ह म्हिून मोठ्या सन्मानानें अपषि करिें;–आचि या कहलग देशाच्या 
राजम ग िानें ि मिें मस्िक र्भचूर्ि करून ि मच्यासारख्या पराक्रमी वीराला मी माझ्या पे्रमाहलगनािा 
मान देिें.माझ्या िरिािंें ि ंबन न घेंिा या माझ्या साम्राज्यकंकिानें मंचडि झालेल्या हस्िािें ि ंबन 
घेण्यािा मानािा हक्क ि म्हालंा ि मच्या प्रशसंनीय कामचगरीच्या गौरवाथष आम्हीं आजपासून बहाल 
केला आहे.(त्याच्या गळ्यािं आपल्या गळ्यािंील रत्नहार घालिे व राजम ग ि त्याच्या डोक्यावर 
ठेवू ंलागिे, िों िो दूर सरिो). कां? ि म्ही दूर का ंसरिा?ं हा कहलग देशािा राजम ग ि ि म्हालंा 
ि मच्या कामचगरीच्या मानानें कमी मोलािा वाििो का? 

 
द जष॰:नाहीं सरकार. आपिासंारख्या महावैर्भवशाली िक्रवर्थिनीनें प्रसन्न होऊन मला एवढ्या गौरवानें 

अपषि केलेला हा राजम ग ि मी कमी मोलािा कसा मानंू? पि महारािी सरकार, या थोर 
सन्मानाला मी अगदी अपात्र असल्याम ळें  मला त्यापासून दूर सरावें लागि आहे. 

 
मदा॰:नाहीं–असें म्हिूं नका.द जषय, ि म्हीं माझ्या कट्ट्या द स्मानाला पकडून आिलें  आहे–ि म्हीं माझें 

हसहासन आचि माझें अन्स्ित्व चनर्भयष करून सोडलें  आहें–ि म्हीं माझ्या महत्त्वाकाकें्षच्या र्भव्य 
मंचदरावर हा दैदीप्यमान कळस ठेवला आहे.िेव्हा ंि म्ही या सन्मानाला अपात्र म्हिून कसें म्हििा ं
येईल? म्हिून म्हििें, या–असें दूर सरंू नका. ही मदालसा ि मच्या या चवक्रमशाली मस्िकावर 
हा म ग ि ठेवण्यास अत्यंि उत्स क झाली आहे.(म ग ि प नः प ढें करिे). 
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द जष॰:(चििा हाि अडवनू) पि सरकार, आपली ही उत्स किा िार काळ चिकिार नाहीं. आपि माझा 
एका क्षिानंिर अव्हेर कराल;–माझा चधःकार कराल;–मला लाथेखालीं ि डवनू िाकाल. 

 
मदा॰:काय? ि मिा मी अव्हेर करीन?–चधःकार करीन? ि म्हालंा लाथेखालीं ि डवनू िाकीन? नाहीं–

नाहीं–द जषय, मी माझ्या कायषकत्या चमत्राशीं अशी बेमानपिानें कशी वागेन? मला काहंीं अंिःकरि 
म्हिून नाहींि का? मला ईश्वरानें इिकी का पार्िहृदयी बनचवलें  आहे? 

 
द जष॰:िर मग सरकार, मी आपला र्भयंकर ग न्हेगार आहें. मला माझ्या ग न्ह्याबद्दल मािी करा.–[ग डघे 

िेकून चिच्या समोर बसिो]. 
 
मदा॰:ि म्हालंा ि मिे सवष अपराध माि आहेि. या–या–हा राजम ग ि आपल्या चशरावर धारि करा आचि 

िाबडिोब माझ्या द स्मानाला माझ्यासमोर आिून दाखल करा. ही पहा माझी िरवार िदं्रशखेरािें 
रक्ि प्राशन करण्याकचरिा ंकशी ‘आ’ पसरून उर्भी आहे. ि म्ही िो कारिा न सिा माझ्या नजरेच्या 
िापूिं आिून सोडलािं कीं, त्याच्यावर चहनें झडप घािलीि म्हिून समजा.–घ्या–हा म ग ि घ्या–
(म ग ि त्याच्या डोक्यावर प नः ठेवू ंलागिे). 

 
द जष॰:सरकार, िदं्रशखेराला मीं पकडून आिलेलें  नाहीं! 
 
मदा॰:(एकदम मागें सरून) काय? काय?–काय म्हििा ंि म्ही? िदं्रशखेराला पकडून आिलें  नाहीं? 
 
द जष॰:होय सरकार. पकडून आिलें  नाहीं. 
 
मदा॰:आचि िें का ंम्हिून? 
 
द जष॰:कारि िो मला सापंडला नाहीं–त्याला मी पकडंू शकलों नाहीं. 
 
मदा॰:अरेरे–माझ्या मनािा चवरस झाला.–आशिेा र्भगं झाला. माझें सारें मनोराज्य साि ब डालें . द जषय, 

चधक्कार चधक्कार असो ि म्हालंा आचि ि मच्या शौयाला! अहो, ि मिी राजचनष्ठा या चनकराच्या प्रसंगीं 
पारखी कशी झाली? ि मिें माझ्यावरिें अलोि पे्रम या वळेीं कोठें दडी देऊन बसलें? माझी कृपा 
संपादन करून या साम्राज्यािे आधारस्िंर्भ–या मदालसेच्या गळ्यािंील प्रत्यक्ष िाईि–होऊन 
राहण्यािी ि मिी महत्त्वाकाकं्षा एकाएकी लयास कशी गेली? ि म्ही माझ्याशीं बेमान झालािं–माझा 
सवषस्वीं झाि केलािं– 

 
द जष॰:सरकार! मी काय करंू? माझी राजचनष्ठा–माझें अलोि पे्रम–माझी महत्त्वाकाकं्षा हीं सवष काहीं 

अद्याचप चजविं आहेि. आचि त्यानंीं माझ्या अंिःकरिािं या वळेीं र्भयंकर काहूर उसळून सोडलें  
आहे.–बेमानीिा डाग सहन करण्याइिकें  चनलषज्ज मन नाहीं माझें. माझ्या हािून आपल्या इच्छेिा 
र्भगं कधींचह झाला नसिा. पि–महारािी सरकार, पि– 

 
मदा॰:पि–पि काय? 
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द जष॰:काय सागंूं? माझें द दैव ओढवलें–माझे द ष्ट ग्रह माझ्यावर उलिलें . मला बोलावयाला लाज वाििे. 
पि सरकाराचं्या कदमापाशीं बेशरमपिानें मला सवष वृत्तान्ि साचंगिलाि पाचहजे. सरकार, माझी 
िी हलकि बेमान स्वाचमद्रोही बायको चवक्रािंाला चिि र झाली. 

 
मदा॰:काय? सरोचजनी चवक्रािंाला चिि र झाली? 
 
द जष॰:होय सरकार. चिनें आपल्या पिीच्या कीिीला काचळमा िासंला. आपल्या उर्भय क लानंा नरकािं 

ढकललें . चिनें िदं्रशखेराला आपल्या चकल्ल्यािं आश्रय चदला.–आपली साम्राज्यसत्ता झ गारून 
चदली आचि िंद्रशखेराकचरिा ंआपल्याचवरुद्ध माझ्या सवष प्रजेला चिथावनू बंडािें चनशाि उर्भारलें . 

 
मदा॰:काय? माझ्या चवरुद्ध–या मदालसेच्या चवरुद्ध बंडािें चनशाि? अरेरे–माझें चपत्त र्भडकून गेलें .–

माझ्यानें माझा राग आिा ंआवरून धरवि नाहीं. माझ्याचवरुद्ध माझ्या पदरच्या ग लामाच्या बायकोिें 
बडं! छे–हें मी सहन कसें करंू? नाहीं–नाहीं. आिा ंएका क्षिािं त्या चनशािाच्या हिधड्या उडवनू 
सरोचजनी द चनयेच्या पाठीवर होिी कीं नव्हिीशी करून िाकिें. पि द जषय, ि म्ही त्या बदमार् 
बडंखोर राडेंच्या म सक्या आवळून चिला येथें चगरिदार करून का ंआचिलें  नाहीं? अगर िेथल्या 
िेथेंि गदषन मारून चििें पाचरपत्य का ंकेलें  नाहीं? असें करण्यािा महारािी मदालसेिे प्रचिचनधी 
म्हिून ि म्हालंा पूिष अखत्यार होिा. 

 
द जष॰:अखत्यार होिा, पि सरकार, िो अखत्यार बजावण्यािें माझ्या अंगािं सामर्थयष नव्हिें– 
 
मदा॰:काय? सामर्थयष नव्हिें? माझे बहाद्दर चशपायी ि मच्या बरोबर असिा ंि मच्या अंगािं सामर्थयष नव्हिें? 

ही िह्माविािी बलाढ्य सम्राज्ञी ि मच्या पाठीशीं िगं बाधूंन ियार असिा ंि मच्या अंगािं सामर्थयष 
नव्हिें? 

 
द जष॰:सरकार, सरोचजनीनें केलेली लढाईिी कडेकोि ियारी पाहून मी र्भाबंावलों.–मला चिच्यावर हल्ला 

करवेना–चिच्या िेजाप ढें मी अगदीं चदपून गेलों. 
 
मदा॰:अरेरे–हे र्भाग बाईपिािे उद् गार िोंडािूंन काढिानंा ि मिी चजव्हा, द जषय, एकदम झडून का ंजाि 

नाहीं? अशा प्रकारिें रडगािें मला ऐकण्यापेक्षा ं चिकडल्या चिकडेि काळें िोंड करून मरून का ं
गेला नाहीं? छे–छे–छे. नामदषपिािी कमाल केलीि ि म्हीं. एका दीडदमडीच्या बायकोला 
चर्भऊन पळून आलािं, लाज वािि नाहीं? छे–ि मच्यासारख्या भ्याडािें िोंडस द्धा ं पहावि नाहीं 
माझ्यानें. हािािं बागंड्या र्भरून एखाद्या चर्भकारड्यािी बिकूर होऊन का ंराचहला ंनाहीं? येथें हें 
काळें  िोंड घेऊन माझ्याप ढें येण्यािें चनजषज्जपिािें धाडस का ंकेलेंि?– 

 
द जष॰:सरकार, आपल्या िरिावंािंून या दीन दासानें– 
 
मदा॰:बस् . एक अक्षर िोंडावािें काढंू नका. कोदंड, या पळप याला आिाचं्या आिा ंिोिेच्या िोंडीं बाधूंन 

उडवनू द्या. त्या कहलग देशाच्या पचवत्र म ग िाला याचं्या पािकी दृष्टीिा स्पशषचह होऊं देऊं नका–
िो माझा रत्नहार त्याचं्या गळ्यािूंन काढून घ्या.–िो त्याच्या अंगावरिा लष्ट्करी पोर्ाख एकदम 
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उिरा खालीं. हा स्ि चिपाठ–हा चवजयद ंद चर्भ–हा जयजयकार–ही प ष्ट्पवृचष्ट–सारी एकदम बदं 
करा.–सलामीच्या िोिािंी सरबिी थाबंवा. लष्ट्करी म जऱ्यास येिाऱ्या िौजेस परि पाठवा.–
त्याच्या स्वागिाथष राजवाड्याच्या महाद्वारावर लावलेलीं िोरिें आचि चवजयपिाका िोडून िेकून 
द्या. माझ्या सवष आशािंी मदार मीं याच्यावर ठेवली आचि या हरामखोरानें शवेिीं मला असा दगा 
चदला. िला. या पाजी क त्र्याला घेऊन जा माझ्या डोळ्यासमोरून.–गाढवावरून सवष नगरािं 
यािी हधड काढवनू नगराबाहेरच्या स्मशानािं याला स ळावर िढवा आचि कोल्ह्याक त्र्याकंडून या 
चवश्वासघािक्यािें पे्रि िाडिाडून खाववा.– 

 
द जष॰:सरकार, एवढा कसूर माि– 

[रडंू लागिो]. 
 
मदा॰:कसूर माि? हरामखोरा, माझ्या सवष आशािंा िक्कािूर झाला.– माझें सारें जीचवि र्भयाि झालें–

आचि मी ि झा कसूर माि करंू? 
 
द जष॰:सरकार, मी आपिालंा अनन्यशरि आहें. मला क्षमा करा.–माझ्यावर दया करा.– 

[मदालसेिे पाय धरिो]. 
 
कोदं॰:ि झ्यासारख्या हरामखोरावर दया करण्याकचरिा ंकाहंीं देवानें दया उत्पन्न केलेली नाहीं.–िला–

उिला याला महारािी सरकाराचं्या पायावंरून.– 
[सेवक प ढें सरसाविाि]. 

 
द जष॰:(सेवकासं अडवनू) नका–नका, मला असा दूर लोिंू नका. मी चनरपराधी आहें. अनाथ आहें. मला 

पदरािं घ्या.–मला आपल्या पायाशीं आश्रय द्या.–(पाय घट्ट धरून) मजवर दया झाल्याचशवाय मी 
हे पाय सोडिार नाहीं.– 

 
मदा॰:िल. दूर हो म दाड क त्र्या. ि झ्यासारख्या नामदाला मदालसेच्या िरिािंा आश्रय कालत्रयीं 

चमळिार नाहीं.– 
[त्याला लाथ मारिे व राजवाड्यािं चनघून जािे. द जषय िेथें बेश द्ध पडिो]. 

[पडदा पडिो]. 
अांक णतसरा समाप्त 
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अांक चौथा 
 

प्रवेश १ िंा 
 

स्थळ: मृिचलनीिा राजधानीबाहेरील बाग. 
 

[बागेच्या मध्यर्भागीं एक समाचध असून चिच्यासमोर एक प िळी आहे असा देखावा. वेर्ािंर केलेला 
चवक्रािं प िळी–जवळ उर्भा आहे]. 

 
चवक्रा॰ं:(स्वगि) िीन प्रहर रात्र उलिून गेली! अरुिोदयािा समय जवळ येऊन ठेपला! हा िदं्रस द्धा ं

आपल्या चप्रयकरिीला सोडून कष्टी होत्सािा–पि आपल्या चनत्यकमास लागण्यास चनघाला; परंि  
माझे पाय या चठकािाहून अजून का ंहालि नाहींि? या प्रचिमेनें मला आपल्या पायाशंीं जसें काहंीं 
जखडून िाकलें  आहे. मी प्रयत्न करिों; परंि  हे अवयव माझी आज्ञाि मानीि नाहींि. चप्रय देवागंने 
न सत्या पार्िाच्या प्रचिमेच्या रूपाने प्रकि झाली असिाचंह जर िंू माझें खरें जीचवि क्षिमात्रािं 
आकर्षिं करून घेिलें  आहेस िर प्रत्यक्ष स्वगांिून खालीं उिरून आलीस िर मी ित्क्षिीं ि झ्या 
स्वरूपािं लीन होऊन जाईन कीं काय कळि नाहीं. पि छे–आिा ंिी आशा कशाला पाचहजे! या 
चवक्रािंाला आिा ं िें मनोहर रूप कोठून दृष्टीस पडावयाला! याप ढें हें अंिःकरि स्त्रीपे्रमाच्या 
स खाला कायमिें अंिरलें . लाडके, सोड–सोड–माझा जसजसा अचधक वळे ि झ्या प्रचिमेच्या 
सहवासािं जाि आहे िसिसें माझें हृदय शोकाच्या आवगेानंीं र्भरून येि आहे! आजपयंि ज्याच्या 
नेत्रािूंन द ःखािा एक अश्रूचह गळला नाहीं, त्याला आिा ंहे दोन नेत्र अश्रूंिा पूर ओसरून जाण्यास 
कमी वािंू लागले आहेि. सोड–मला आिा ंयेथें थाबंवि नाहीं. लाडके, ि झें स्मरि करून ि झ्या 
पे्रमास्िव घिका अधष घिका िरी चनदान शोकाला स्वैर वाहंू देिें मला कमीपिािें वािि नाहीं. 
उलि मी िर िें आपलें  परम पचवत्र किषव्यि समजिों. पि, स्थळकाळािा नको का चविार 
करावयाला? सोड–जाऊं दे मला. चप्रये– 

 
पद–(राग–बैहाग; िाल–धमार). 

शोक घनिर र्भडकला खळ। 
साहव ेनि िाप हा पळ ॥ 

हृदय चविळ चन सचलल–रूपें। 
लोिलें  झहि नयहन खळखळ ॥ 

िेंि िरिीं वाह नी िव। 
कचरन र्भावें पे्रम–िपषि ॥ 

थोर-मन िंू करुि–सचरिा। 
पदहर घे हा रमचि, नि जन ॥ ॥ 

 
देवागंने, ि झ्या थोर उपकाराचं्या मानानें ही माझी सेवा अल्प आहे. पि लाडके, मी काय करू? 

 
पद–(िाल-सदर).– 

दास िव हा दीन चनधषन। 
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केहव िेचडल थोर िव ऋि?॥ १ ॥ 
प्रियमय या अलकिाचंवि। 

नाहह द सरें जवहळ लव धन ॥ २ ॥ 
 

[प िळीवर अश्र  गाळीि उर्भा राहिो. मृिाचलनी हार वपूजेिें साचहत्य घेऊन पे्रमगीि गाि प्रवशे 
करिे.] 

 
मृिा॰:(स्वगि) या पे्रमािा मचहमा चकिी अिक्यष आहे! 
 

पद–सखे री मैंका चपया चबन॰– 
जगीं या सारे माचनचि पे्रम–बला। नर्भ वस धाम ख 

ि चंबि पे्रमें चवध रिा स धा चवमला ॥ ध्र ॰ ॥ 
सोड चन नर्भ िालला शचश हा जािा ंचनशा। 

प्रबलचह पचर न िोडवे मृदूला पे्रम–पाशा ॥ 
धावंि चप्रयदशषनािें ही उर्ा पे्रमाक ला। 

चत्रर्भ वहन कोचि नाहीं या पे्रमग िीं नाकचळला ॥ १ ॥ 
 
चवक्रा॰ं:(स्वगि) कोचकलेपेक्षाचंह मध र कंठानें या प्रर्भािकालीं पे्रमरसािे गोड विषन करिारी ही कोि बरें 

स्त्री असावी? सवष सृष्टींिील प्रसन्निा एकत्र करून पे्रमासारख्या प्रसन्न रसािें यथाथष विषन 
करण्याकचरिा ंचवधात्यानें ही नवीन सरस्विीि िर चनमाि केली नाहीं ना? का प्रथम प्रचिमारूपानें 
प्रकि होऊन नंिर प्रत्यक्ष दशषनानें या आपल्यादासाला पावन करण्याकचरिा ंही देवागंनाि पे्रमगीि 
गाि स्वगांिून र्भलूोकीं उिरलीं आहे? 

 
मृिा॰:(चवक्रािंास पाहून) कोि? –कोि आहे िेथें उर्भें? 
 
चवक्रा॰ं:(प ढें होऊन) चर्भण्यािें कारि नाहीं. मी एक हनरुपद्रवी प्रािी आहें. 
 
मृिा॰:चनरुपद्रवी प्रािी? 
 
चवक्रा॰ं:होय. चनरुपद्रवीि नाहीं िर काय? िंू ज्या सवषसमथष पे्रमािे स्त्रोि गाि होिीस, त्याच्या िावडींि 

सापंडल्यावर प्राण्याच्या अंगिी योग्यिा चशल्लक राहिे कोठें? 
 
मृिा॰:आपिासंारख्या चनरुपद्रवी प्राण्यानंीं या उद्यानािं प्रवशे करण्यािें कारि काय? 
 
चवक्रा॰ं:यािें उत्तर मी काय देऊं? पे्रमानें ग लाम केलेल्या प्राण्याच्या हालिाली जर स्विंत्र असत्या िर येथें 

मी का ंआलों यािा मला उलगडा करिा ंयेिा. 
 
मृिा॰:आपिालंा येथें येिानंा कोिािा प्रचिबधं झाला नाहीं? 
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चवक्रा॰ं: नाहीं. कोिािाचह प्रचिबधं झाला नाहीं. सवष िह्मांडािं अव्याहि संिार करिाऱ्या पे्रमाबरोबर 
चिरिाराला मज्जाव करण्याला कोि समथष आहे? 

 
मृिा॰:आपल्याला पे्रमानें अगदी वडे लागलेलें  चदसिें. 
 
चवक्रा॰ं:पि पे्रमानें वेड लावलें  नाहीं कोिाला? 
 

पद–बन आए सचख शामर्भाज॰– 
चवलसि जग अचर्भनव प्रिय–जाल। महन पड चन र्भलू 
अि लचह बलधर स र सकळ िसचि जचर र्भ वन–पाल ॥ ध्र ॰ ॥ 
कोचि सूयष हे प्रिडं चिरीि गगहन। खेळवीि पे्रमसूत्रधार 
त्यासं। अंग चलवचर सवषकाल ॥ १ ॥ 

 
िेव्हा ं पे्रमाच्या मंज ल आलापानंीं वडे्या होऊन या सवष ईश्वरी शन्क्ि स द्धा ंजर मूढाप्रमािें भ्मि 
करीि आहेि, िर त्याच्या जादूनें र्भारला जाऊन सारी रात्र या उद्यानािं मी र्भिकि चिरावें यािं 
नवल िें काय? 

 
मृिा॰:काय? पे्रमाच्या वडेानें आपि सारी रात्र या उद्यानािं र्भिकि आहािं? 
 
चवक्रा॰ं:होय, र्भिकि आहें खरा. 
 
मृिा॰:िर मग आपि आपल्या चठकािािा मागष ि कलािं वाििें? 
 
चवक्रा॰ं:नाहीं. मी मागष ि कलों नाहीं. सूयषप्रकाशालाही अगम्य असिारे मागष ज्याच्या प्रकाशािं स्पष्ट 

चदसिाि आचि इष्ट स्थळीं अि क नेऊन पोहोंिचविाि िें पे्रम प्रत्यक्ष माझें मागषदशषक होिें. मग मला 
माझ्या चठकाििी र्भलू कशी पडेल? 

 
मृिा॰:म्हिजे आपि शोधीि होिा ंिें चठकाि हेंि कीं काय? 
 
चवक्रा॰ं:होय.हेंि िें चठकाि. येथेंि माझ्या पे्रमािा चनचध यानें जिन करून ठेवलेला होिा िो मी शोधीि 

होिों. 
 
मृिा॰:आपल्या पे्रमािा चनचध या उद्यानािं ठेवलेला आहे? 
 
चवक्रा॰ं:या उद्यानािं नव्हे िर आपि उर्भें आहोंि या चठकािीं. 
 
मृिा॰:या चठकािीं? 
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चवक्रा॰ं:होय. याि चठकािीं. कारि अखेरीस या प्रािापेक्षाचंह चप्रय असिाऱ्या लोकोत्तर वस्िूिें दशषन मला 
येथेंि घडलें . 

 
मृिा॰:छे–हें संर्भवले िरी कसें! 
 
चवक्रा॰ं:संर्भवले कसें? हें पहा, या येथें त्या पचवत्र चदव्य वस्िूिें स्मारक उर्भें आहे. [प िळीकडे बोि 

दाखचविो]. 
 
मृिा॰:काय–काय? हें आपल्या चदव्य पे्रमािें स्मारक! 
 
चवक्रा॰ं:होय. जेथें माझें हृदय सदैव लीन झालेलें  असें िेंि हें चठकाि. आजपयंि समरागंिावर सदा चवजयी 

असिाऱ्या अहजक्य वीराला आपल्या ग िानंीं सवषस्वीं वश करून िाकिाऱ्या देविेिी हीि िी 
मनोहर प्रचिमा. 

 
मृिा॰:काय? आपि काय बोलि आहा ंहें! 
 
चकक्रा॰ं:नाहीं, मी र्भलिेंि बोलि नाहीं. ज्या जागेवर ही पार्ािािी म ग्ध प्रचिमा उर्भी आहे, िेथेंि माझी 

चप्रयिमा–या अंिःकरिािी स्वाचमनी–आपल्या दासाकडे पे्रमलोल प दृष्टीनें पहाि उर्भी आहे. 
 
मृिा॰:पे्रमाच्या वडेािं आपि आंपलें  देहर्भान पार चवसरून गेला ंआहािंसें वाििें. 
 
चवक्रा॰ं:नाहीं–नाहीं. मी माझें देहर्भान चवसरलों नाहीं. मी िागंला श द्धीवर आहें. 
 
मृिा॰:िर मग या प िळीला आपि आपल्या चप्रयेिी प्रचिमा कशी समजलािं? 
 
चवक्रा॰ं:का ंबरें? या स ंदर प्रचिमेंि माझ्या लाडकीिें अलौचकक सौंदयष साठंलेलें  ि ला स्पष्ट चदसि नाहीं? हें 

लावण्यरसािें ओिलेलें  म खकमल माझ्या चप्रयेच्या दैवी ग िािें िेज प्रकि करीि नाहीं का?–
इकडे पहा, या प्रर्भािस ंदरीच्या प्रसन्निेलाचह लाजचविारें हें या म खावरील मनोहर हास्य पहा. िें 
हास्य पाहून सवष िरािर चवश्व आनंदानें उिंबळून नािू ं लागलेलें  अनेकवार मीं या डोळ्यानंीं 
पाचहलेलें  आहे. िदं्राला अमृिकला याि गोड हास्यापासून प्राप्ि होि असें. कारि, माझ्या 
लाडकीच्या म खावरींल हें हास्य क्षिमात्र लोपल्यासारखें झालें  कीं, हा िदं्र ित्कालचनस्िेज होई. 
आिािं पहा ना. हें या िदं्राच्या दृष्टीस पडैनासें झाल्याम ळें  िो कसा कलाहीन झाला आहे, आचि 
असलें  हें म्लान वदन लोकानंा दाखचवण्यािी लाज वािंू लागल्याम ळें  िो चक्षचिजाच्या पडद्याआड 
लपू ंपहाि आहे. असें हें अमृिाहूनचह मध र हास्य माझ्या लाडकीच्या म खाचशवाय इिरत्र कोठेंचह मीं 
पाचहलेलें  नाहीं. मग सागं, अन पम लावण्यािें र्भाडंार अशी ही प्रचिमा माझ्या लाडकीवािंून द सरी 
कोिािी असिार? 

 
मृिा॰:आपि मला यापूवी कधीं पाचहलें  आहे का? 
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चवक्रा॰ं:छे–ि ला मीं आजपयंि कधींि पाचहलेलें  नाहीं. 
 
मृिा॰:मग या माझ्या प्रचिमेवर आपि आपल्या चप्रयकचरिीिा आरोप कसा करिां? 
 
चवक्रा॰ं:म्हिजे? ही प्रचिमा ि झी आहे? 
 
मृिा॰:होय. माझी आहे. 
 
चवक्रा॰ं:अरेरे–िर मग माझ्याकडून मोठी िूक झाली. पि हें असें कसें झालें ! इिक्या अलौचकक ग िाचं्या 

ऐश्वयानें मंचडि झालेली द सरीं स्त्री या परृ्थवीवर कोठून आली? पि नाहीं.–मी ि कलोंि. ही प्रचिमा 
ि झींि खरी. मला क्षमा कर. न कळून मीं ि झा उपमदष केला, याबद्दल मला अत्यंि वाईि वािि 
आहे. चवश्वासानें अंधळ्याप्रमािें ज्याच्या मागोमाग येथवर आलों, िें पे्रम माझा शवेिीं असा घाि 
करून मला िोंडघशीं पाडील असें मला वािलें  नाहीं. पि माझ्या लाडक्या देवागंनेिीं रूपग िािं 
इिकी स्पधा करंू पहािारी िंू कोि आहेस? 

 
मृिा॰:काय! देवागंनेिी! अगबाई आपि महाराज– 
 
चवक्रा॰ं:होय. िोि मीं हिर्भागी प्रािीं. पि िंू कोि आहेस? 
 
मृिा॰:महाराजानंीं मला ओळखलें  नाहीं िरीं मी महाराजानंा अपचरचिि नाहीं. मला महाराजानंीं पाचहलेलें  

आहे. 
 
चवक्रा॰ं:मीं ि ला पाचहलेलें  आहे! छे–मला नाहीं वािि. पि–पि–िंू मृिाचलनीं–श्रीकािंािी कन्या 

मृिाचलनी िर नव्हेस? 
 
मृिा॰:होय. िीि मी. 
 
चवक्रा॰ं:मृिाचलनी, मी ि झा अत्यंि अन्यायीं आहें. चजनें माझ्या लाडकीला व म लाला सद् गचि देऊन मला 

आपले ऋिीं केलें , चिच्या या परमपचवत्र प्रचिमेवर र्भलिाि आरोप करून मीं केवढें पािक केलें ! 
मृिाचलचन, न जाििा ं घडलेल्या या अपराधाबद्दल राग मानंू नकोस. देवागंनेच्यादहनस्थानाच्या 
दशषनाच्या उत्स किेनें माझें मन मूढ झालें  होिें. त्याम ळें  हा प्रमाद मजकडून घडून आला. 

 
मृिा॰:यािं प्रमाद िो कसला! 
 
चवक्रा॰ं:हे ि झे शब्द आझ्या अपराधािी क्षमाि मी समजिों. पि मृिाचलनी, माझ्या देवागंनेिें दहनस्थान 

कोठें आहे िर मग? माझें मन त्याच्या दशषनाकचरिा ंउत्स क झालें  आहे. िेव्हा ंमला िेथें घेऊन िल. 
 
मृिा:महाराज, देवीिें दहनस्थान हें पहा या बाजूला आहे. 
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चवक्रा:ंदाखीव–दाखीव मला िें माझ्या चप्रयिमेिें परमपचवत्र दहनस्थान दाखीव. मला त्याच्या दशषनानें 
पावन होऊं दे. 

 
मृिा॰:(छत्रीकडे बोि दाखवनू) महाराज, हें पहा िें स्थान. त्यावरि हें समोरिें देवालय उर्भारलें  आहे. 

देवी देवागंनेच्या पचवत्र अन्स्थ याि छत्रीखालीं समाचधस खािा आस्वाद घेि आहेि. 
 
चवक्रा॰ं:काय? काय म्हििेस िंू मृिाचलनी! मी हें समोर पहाि असलेलें  मनोहर मंचदर माझ्या देवागंिें आहे! 

याि स विाच्या कळसाच्या खालीं देवी वस ंधरेंच्या रत्नमयगर्भांि माझ्या देवागंनेच्या पचवत्र देहािा 
अवशरे् ठेवलेला आहे? पि मृिाचलनी, हें मंचदर यावर कोिीं उर्भारलें? माझ्या लाडकीिा एवढा 
गौरव कोिीं केला? मला आपल्या उपकारािंा दास कोिीं बनवनू सोडला? बोल. मृिाचलनी, 
बोल. मला त्या प ण्यविंािें दशषन घेऊं दे. मला आपली कृिज्ञिा त्याला प्रकि करंू दे. त्या 
उदाराच्या िरिदशषनाकचरिा ंमाझें मन आि र झालेलें  आहे. सागं, िो महात्मा कोि आहे िें कळंू दे 
मला. का?ं िंू अशीं स्िब्ध का?ं िंू बोलि का ंनाहींस? ि झी वािी एकदम अशी मूक का ंव्हावी? पि 
हें ि झेंि–िर औदायष नव्हे? होय. होय, हें ि झेंि कृत्य खास. मृिाचलनी, जी स्त्री मदालसेच्या उग्र 
कोपाला बळी पडली व चजच्या पचवत्र देहाला चजविंपिी अधमानंीं श्वापदाचं्या िोंडीं चदलें , त्या 
माझ्या लाडकीच्या अस्थींवर िंू हें एखाद्या देविेला साजेसें मंचदर बांधचवलेंस! अहाहा! केवढा ि झा 
हा थोरपिा! मृिाचलनी, खरोखर िंू या र्भलूोकींिी स्त्री नसून कोिी िरी स्वगीय देविा आहेस! या 
ि झ्या उपकाराबंद्दल मी ि झा कसा उिराई होऊं? 

 
मृिा॰:यािं उपकार िे कसले? माझें किषव्य मीं बजावलें . 
 
चवक्रा॰ं:हें उत्तर ि झ्या शालीनिेला अचधकि शोर्भा देि आहे. पि मृिाचलनी, िंू राजधानींिील आपल्या 

स विष प्रासादािं रहाि असिा ंयेथें अशा प्रािःकाळीं अवचिि कशी आंलीस? 
 
मृिा॰:महाराज, देवीिे औध्वषदेचहक संस्कार केल्यापासून मी येथेंि राचहलें  आहें. 
 
चवक्रा॰ं:िी का ंम्हिून? 
 
मृिा॰:देवीच्या समाधीिें रोज चत्रकाल पूजन करण्यािा मीं चनयम केला आहे. 
 
चवक्रा॰ं:काय? देवागंनेच्या या समाधीिे चत्रकाल पूजन करण्यािा िंू चनयम केला आहेस? 
 
मदा॰:होय. 
 
चवक्रा॰ं:िर मग इिक्या प्रािःकाळीं आपली स खशय्या सोडून िंू येथें या र्भगूर्भाच्या मंिकावर कायमिें शयन 

करिाऱ्या एका अनाथ व अनाचश्रि स्त्रीिें प्रर्भािपूजन करण्यास आली आहेस. मृिाचलचन, िंू मला 
अगदीं र्भाबंावनू सोडलें  आहेस. या वळेीं देवागंनेच्या चवयोगाबद्दल द ःख करावें, का चिच्या 
परमर्भाग्याबद्दल आनंद मानावा हेंि मला कळि नाहीं. मृिाचलचन, िंू मला आपल्या या कृत्यानें 
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आपला कायमिा ऋिी करून ठेचवलें  आहेस. माझ्या देवागंनेच्या या समाधीिें वदंन करण्यास माझें 
मन अत्यंि उत्स क असिाचंह मला ि झें अचर्भनंदन केल्यावािून प ढें पाऊल िाकवि नाहीं. 

 
मदा॰:महाराज, एवढ्या अन ग्रहाला मी पात्र नाहीं. 
 
चवक्रा॰ं:मृिाचलचन, िंू काहंीं म्हि. माझें मन ि झ्याचवर्यींच्या आदरब द्धीनें र्भरून गेलें  आहे. मला समजि 

नाहीं, पि एखाद्या देविेच्या सन्म ख उर्भा असिानंा जसे शब्द वािीवािें बाहेर पडाविे िसे शब्द 
ि झ्या साचन्नध्यािं असिानंा माझ्या म खािूंन चनघि आहेि. 

 
मृिा॰:महाराजाचं्या थोर स्वर्भावाला अन सरूनि हा माझा गौरव होि आहे. बाकी हा माझ्या साचन्नध्यािा 

प्रर्भाव नसून या छत्रीखालीं समाधींि चनमग्न असलेल्या देविेच्या साचन्नध्यािा प्रर्भाव आहे. 
 
चवक्रा॰ं:मृिाचलचन, माझ्या लाडक्या देवागंनेसंबधंानें ि झें हें उत्कृष्ट पे्रम पाहून माझें मन आनंदानें उिबंळून 

येि आहे. (समाधीस उदे्दशून) हें देचव देवागंने, या माझ्या िमषिक्षूंना जरी िंू चदसि नसलीस िरी 
या अंिदृष ष्टीला ि झी चदव्य िेजोमय मूर्थि स्पष्ट चदसि आहे. ि झें पे्रमपूजन या वेळीं मला अन्य 
कोित्याचह प्रकारानें करिा येि नाहीं. िथाचप लाडके, 

 
पद: (राग–पूवी; िाल-झपिाल). 

आजवचर नादंलें  राज्य िव ज्या स्थलीं ॥ 
प्रीचि–कमला चजथें वसचि कचर आप ली ॥ ध्र ॰ ॥ 
चप्रय िेंि हृत्कमल । अन राग दल चवमल ॥ 
वाहिो िरहि िव कािं चवनंिाजंचल ॥ १ ॥ 

 
मृदा॰:महाराजानंीं, देवीच्या पूजनाकचरिािं ियार केलेला हा हार घ्यावा. (हार प ढें करिे). 
 
चवक्रा॰ं:या माझ्या हृदयकमलाहून या हारािंील प ष्ट्पें अचधक मोलािंीं आहेि का? पि थाबं. (हार घेऊन) 

हा हार िंू–मृिाचलनीनें–मोठ्या र्भक्िीनें या देविेला वहाण्यास ियार केला आहेस नाहीं का? 
िेव्हा ंयािंील ि लािंेंि काय–पि ि लाचं्या प्रत्येक पाकळीिेंचह मोल या माझ्या पे्रमानें ओथंबलेल्या 
हृदयकमलाहून चनःसंशय अचधक आहे. [समाधीस हार वाहून डोकें  िेंकून बसिो]. 

 
मृिा॰:(स्वगि) या स्त्रीपे्रमािें सामर्थयष चकिी अगाध आहे पहा. 
 

पद अवचिि गेलें  हककर कहर॰– 
पे्रमल–ललना–पे्रम अि ल–बल। 
प्रबल अचजि पचि मानस हजक चन। 
दाखचव क ि हल । पे्रम अि ल–बल ॥ ध्र ॰ ॥ 
िरिीं ज्याच्या स चवनि र्भावें । 
लोकपालही लीनचि व्हावें । िोचह वीरवर, 
प्रिय–चवकल–मन, ि बंी अवचनिल ॥ १ ॥ 
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चवक्रा॰ं:मृिाचलचन, पािं वर्ांपूवीं मागधािें बडं मोडण्याच्या कामीं देवागंनेनें मला जी मदि केली–चिच्याि 
िोडीिी ि झी आजिी कामचगरी आहे. असो. ि झे माझ्यावर अत्यंि उपकार झालेले आहेि. त्यांच्या 
मानानें मजकडून ि झी कोििीचह सेवा घडून येिें शक्य नाहीं. पि थाबं. माझ्या आदरािें चिन्ह 
म्हिून मी ि ला ही म चद्रका देिों, इिा िंू स्वीकार कर. दोन वर्ांपूवीं महाराज चवक्रमाचदत्यानंीं सवष 
प्रजाजनाचं्या संमिीनें मला िह्माविािें साम्राज्यपद चिसऱ्यानें अपषि करण्यािा प्रयत्न केला. त्या 
प्रसंगीं राज्यपदािा स्वीकार न करण्यािा माझा अढळ चनिय पाहून महाराजानंीं प्रसन्न होऊन, 
राजप्रीिीिी व लोकप्रीिीिी द्योिक म्हिून ही िरवार व ही म चद्रका मोठ्या पे्रमानें मला बक्षीस 
चदली. त्यानंिर ही म चद्रका मीं माझ्या चनमषळ पे्रमर्भावािें चिन्ह म्हिून देवागंनेच्या बोिािं घािली 
होिी िी मी आिा ंि ला ि झ्या देवागंनाि ल्य िाचरत्र्याबद्दल पे्रमादरपूवषक अपषि करीि आहें. चििा िंू 
स्वीकार कर. या म चद्रकेच्या रूपानें या चवक्रािंानें आजवर संपाचदलेली कीर्थि–अलौचकक 
लोकचप्रयिेिें अमूल्य र्भाडंार–मीं ि झ्या स्वाधीन करीि आहे. परमेश्वर ि ला देवागंनेप्रमािेंि सवष 
प्रजाजनाचं्या पे्रमास पात्र करो! 

[चिच्याप ढें आंगठी धरिो.] 
 
मृिा॰:मी एवढ्या सत्कारास पात्र नाहीं. िथाचप महाराजािंा प्रसाद म्हिून मी या म चद्रकेिा स्वीकार करिें. 
 
चवक्रा॰ं:(समाधीवरून उिरून) माझें ग प्ि चठकाि सोडून या स्थानािें दशषन घेण्याकचरिा ंमी काल रात्रीं 

वरे् पालिून चनघालों. माझे चमत्र माझी मागषप्रिीक्षा करीि असिील. हें स्थळ सोडून जाण्यास माझे 
पाय चनघि नाहींि. पि चनरुपायास्िव गेलें . पाचहजेि. िेव्हां येिों मी आिा ंि झ्या उपकारानंीं मी 
सदैव बद्धि असावें अशी इच्छा आहे. 

 
मृिा॰:महाराजाचं्या िरिािी– 
 
चवक्रा॰ं:(मधेंि) नको–मृिाचलचन, असे शब्द म खावािें काढंू नकोस. िंू िारि उच्च कोिींिील प्रािी आहेस. 

ि झ्यासंबंधानें आम्ही आदरर्भावि बाळगला पाचहजे. िालंू दे. ि झी उपासना िालंू दे. िंू या देविेिं 
मंचदर स्थापून चििी चजिक्या र्भक्िीनें पूजा करीि आहेस चििक्याि आदरानें मीचह या 
हृदयमंचदरािं ि झी उपासना करीन. इला परलोक स खािा व्हावा म्हिून िंू प्राथषना करीि असिां, 
ि ला परमेश्वरानें सवषदा सवषत्र स खी ठेवावें अशी मीचह परमेश्वराजवळ करुिा र्भाकीि असेन. बरें, 
येिों मी आिा.ं हा ि झा आम्हा ंउर्भयिावंरील लोर्भ असाि वृहद्धगि होवो. 

 
[िी नमस्कार करिे. िो चिला उिलिो. समाधीकडे पहाि पहाि जाऊं लागिो.] 

 
चवक्रा॰ं:(स्वगि) 
 

पद–हे चवध वदन मन मोचहिे॰ 
या नव–कमल–दल कोमला । 
िन ला, अन चदहन ही अवगि चन चशिचव का ं। 
यौवनमंचडि वाला?॥ ध्र ॰ ॥ 
प्रकि झाचल ही पचििपावना । गंगा स्नेहरसाला ॥ 
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आदर चनमषल केवल याला । कारि केहव महाला! ॥ १ । 
[जािो.] 

 
मृिा॰(चवक्रािंाकडे पहाि स्वगि). 

पद–छागयो रे िेरे नयनों में (राग–माडं; िाल–दादरा.) 
र्भान हरी हा । मोचह नयना मना ॥ ध्र ॰ ॥ 
हजकोचन अबला, िनू–रोमरोमीं । सत्ता बलानें 
चवहार करी हा ॥ १ ॥ मोचह नयना मना॰– 
नयनािं खेळे; श्रविािं बोले । हृदयािं डोले 
प्रािसखा हा ॥ मोचह नयना मना ॥ २ ॥ 

 
अहाहा!आिापंयंि मी कशी िह्मानंदािं िल्लीन झालें  होिें! माझ्या द ःखािा मला चवसर पडला होिा! माझें 

मन माझ्या चप्रयकराशीं कसें अगदीं िादात्म्य पावलें  होिें! पि हाय! आिा ंप न्हा ंया र्भयाि जगािं 
भ्चमष्टासारखें र्भिकि चिरिें मला र्भाग आहे. (प िळीजवळ जाऊन उर्भी रहािे व पाहून दिकिे). 
पि हें काय! या प्रचिमेवर हे जलािे हबद  कोठून आले? समजलें . ही देवागंनेिीि प्रचिमा समजून 
चवयोगद ःखानें चवव्हल झालेल्या महाराजाचं्या नेत्रािूंन वाचहलेले हे शोकाश्र  आहेि. अहाहा! सखे 
प्रचिमे, धन्य–धन्य आहेस िंू! ि झें अंग आचि िरि चप्रयकाराच्या पे्रमाश्रूंनीं चर्भजलें  हें ि झें केवढे 
र्भाग्य! माझें असें र्भाग्य कधीं उदयाला येईल का गे! सागं. गडे, सागं. िंू अशी कोििी िपिया 
केलीस िें कळंू दे मला. काय? उन्हािंान्हािं–थंडीवाऱ्यािं एकसारखी एकचनष्ठेनें िंू या देवींप ढें 
आज पधंरा चदवस हाि जोडून चििी प्राथषना करीि आहेस त्यािें हें िळ? िर मग मीस द्धा ंदेवीच्या 
प ढें नम्र होईन आचि ि झ्यावर जसा चिनें वरप्रसाद केला िसा मजवर करीपयंि मी चिच्या 
पायावंरून उठिार नाहीं. (समाधीवर डोकें  ठेविे, िों चिच्या डोक्यावर चवक्रािंानें वाचहलेला हार 
पडिो). अगबाई! हें काय बरें! हा हार माझ्या मस्िकावर कोिीं िाकला? माझी प्राथषना िर िळास 
आली नाहीं ना? होय–होय. हेंि खरें. देवीनें माझी करुिा ऐकली. चिला माझी दया आली. व 
चिने उदार अंिःकरिानें या हाराच्या रूपानें आपल्या पिीिें–माझ्या चप्रयकरािें–हृदय मला प्रसाद 
म्हिून चदलें . अहाहा! हे प ष्ट्पहारा– 

 
पद–रे झम बंद आईलो॰– 

मध –मध र प्रिया–लया । होचस िंू चिर मंगल–दायी 
चबकि प्रिय–पहथ रुचिर शक न ॥ ध्र ॰ ॥ 

पे्रय–स रस–मय रमि–हृदय िंू । स्वचशरीं धचरन लवलाही ॥ १ ॥ 
प्रचि–दल ि ंब चन दृढ आहलगन । प लचकि िनू चवगला ही ॥ २ ॥ 

 
(हार गळ्यािं घालिे) पि माझ्या या चप्रयकराच्या हृदयािें जिन मी कसें बरें करंू? देवीच्या चवयोगानें 
कष्टी झालेलें  िें कोमल मन मी कसें बरें चरझवूं? या हाराप्रमािें िें नाजूक हृदय द ःखिापानें कोमेजून जािार 
नाहीं का? मघाशंीं येथून जािानंा महाराज या समाधीकडे वरिेवर वळून पहाि होिे, िेव्हा ंत्यािें डोळे कसे 
अगदीं अश्रूंनीं र्भरून आले होिे. देवा, या उदार आत्म्यानें असें द ःखािंि राचहलेलें  आय ष्ट्य कंठावयािें का 
रे! त्या क स माहूनचह मृद  असलेल्या हृदयाला यास्त्री-चवयोगद ःखािे आघाि सदैव असेि सहन करिें र्भाग 
आहे ना? (थाबंनू) देवीच्या मागें आपल्यावर देवीइिकें ि पे्रम करिारा द सरा कोिी प्रािी आहे, असें जर 
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त्यानंा कळलें  िर त्याचं्या मनाला थोडेसें स द्धा ंस ख वाििार नाहीं का? का ंबरें नाहीं वाििार! वािलेंि 
पाचहजे. पे्रमी मािसाच्या पे्रमानें बरी होिार नाहीं अशी एक िरी जखम या जगािं आहे का? पि माझें हें पे्रम 
त्यानंा कसें कळिार? माझी सखी म्हिून त्यानंा हें माझें हृद् गि कोि जाऊन सागंिार? पि हें काय? मी 
अशी ब िकळ्यािं का ं पडले? प्रीचि ही स्विःि बोलकी असिा ं चिला द सऱ्यािी जरूर काय? वािीिी 
उत्पचत्ति म ळीं चजच्यापासून चिला वािीच्या ग लामािंें साहाय्य हवें कशाला? हे प्रीचिदेविे, िंू आम्हा ं
क मारीजनािंी सखीं आहेस. िेव्हा ंिंू माझें एवढें काम कर– 
 

पद–जम नािि राम खेले॰– 
करुिा कहर जाइं सखे जाईं ॥ ध्र ॰ ॥ 

कळव चन माझा चनमषल पे्रमा । 
स खचव चवकल हृदया बाई ॥ १ ॥ 

प्रिय–मंज ला बोल चन बोला । 
चवरह–चवलाप लया नेईं ॥ २ ॥ 

[पडदा पडिो]. 
 

प्रवेश दुसरा 
 

स्थळ:– मदालसेिा राजवाडा. 
[कोदंड, द जषय, कामगार व कैद करून आिलेले सरदार]. 

 
कोदं॰:चवक्रािंाच्या सध्या ंआमच्याचवरुद्ध काय खिपिी िालल्या आहेि यािी ि म्हालंा पूिष माचहिी आहे 

अशी आमिी पक्की खात्री झाली आहे. 
 
द जष॰:आचि इिकें  असूनचह जर ि म्ही आम्हालंा काहंीं स गावा लागूं देिार नाहीं िर बायकामं लासं द्धा ंि मिीं 

डोकीं मारलीं जािील. 
 
१ कैदी॰:ख शाल आमिीं डोकीं मारलीं जाऊं द्या. 

[मदालसा व मृिाचलनी येिाि]. 
 
मदा॰:मृिाचलनी, माझी कृपा अशी लाथाडंू नकोस. 
 
मृिा॰:ि झी कृपा संपादून मला काय चमळवावयािें आहे? िंू मला काय देिार? 
 
मदा॰:माझा स्नेह संपादन केलास िर इहलोकिीं सवष सौख्यें मी ि ला प्राप्ि करून देईन. 
 
मृिा॰:बाई, नको. ि झ्या त्या स खािंा वारास द्धा ंनको. रौरवािी कायमिी रचहवाशी होऊन राहण्यािी माझी 

महत्त्वाकाकं्षा नाहीं. 
 
मदा॰:देवागंनेसारखी गचि होण्यािे ि ला डोहाळे लागलेले चदसिाि. 
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मृिा॰:देवागंनेसारखी गचि चमळण्याइिकें  र्भाग्य कोठें आहे माझें? 
 
मदा॰:चर्भऊं नकोस. देवागंनेप्रमािें ि झ्याचह कपाळािा रौरव ि कि नाहीं ही खात्री असूं दे. 
 
मृिा॰:बाई, रौरव ि झ्याकचरिा ं राखून ठेवण्यािं आलेला आहे. देवागंना िी पहा स्वगाि परमेश्वराच्या 

अध्यासनावरचवराजमान झालेली आहे. 
 
मदा॰:िार उत्तम. ि लाचह िेथेंि पाठचविें थाबं. (कोदंडास) कोदंड, हे हरामखोर काय म्हििाि? 
 
कोदं॰:हे सारें वडेे पीर आहेि. 
 
द जष॰:असल्या माथेचिरंूिीं डोकीं ठेिल्यािंून हे वठिीवर येिार नाहींि. 
 
मदा॰:याचं्या बायकामं लानंा पकडून आिचवलें  आहे? 
 
कोदं॰:होय सरकार. 
 
मदा॰:ठीक आहे िर. हे बडंखोर जर आपला हट्ट असाि िालचविील, िर याचं्यासमोर पचहल्यानें यािंीं 

म लें  कापवा. िेवढ्यानेंचह यािें डोळे उघडले नाहींि, िर त्याचं्या बायकािें–त्याचं्या 
आयाबचहिींिे–त्याचं्या डोळ्यादेंखि र्भयंकर हाल हाल करवा. आपल्या बायकाचं्या यािना 
पाहूनचह या ित्तरािंीं अंिःकरिें द्रवलीं नाहींि, िर बायकािंीचह कत्तल उडवा. आचि इिकें  
झाल्यावरचह त्यािंा हट्ट कायमि चिकला िर शवेिीं त्या सवांना दगडानंीं ठेंिून मारवा. 

 
कोदं॰:जशी सरकारािंी आज्ञा. 
 
द जष॰:अरे मूखांनो, अशी आपली द दषशा का ंकरून घेि आहां? या-अजून िरी श द्धीवर या. 
 
१ कैदी म्हािारा:बेमानीच्या जीचविापेक्षा ं इमानािें मरि चकिीचह र्भयंकर िऱ्हेनें आलें  िरी आम्ही त्याला 

सादर आहोंि. 
 
मदा॰:मृिाचलनी, ही. चशक्षा ऐकलीस? पहा–िंू स्त्री आहेस आचि आपल्या हट्टाकचरिा ं चनरपराधी प्राण्यािें 

नाहक जीव जाविे हे कोित्याचह स्त्रीच्या अंिःकरिाला मानविार नाहीं. िेव्हा ं िंू जर चवक्रािंािी 
माचहिी आम्हालंा देशील, िर या हिवाद्यावंरिा राग सोडून, हे माझे कटे्ट द स्मान असले िरी स द्धा ं
मी यानंा क्षमा करण्यास ियार होईन आचि ि लाचह जीवदान देईन. 

 
१ म्हािा॰:मृिाचलनी, सत्त्वाच्या म ळावर उठलेल्या या सैिानीच्या मायावी र्भार्िाला र्भ लून िसंू नकोस व 

सवांस द्धा ंनरकािं उडी घेऊं नकोस. 
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मृिा॰:ि म्ही अगदीं स्वस्थ असा. या मृिाचलनीच्या क डींि प्राि आहे िों या वािींवािें सत्त्वािी हाचन 
करिारा एकचह शब्द चनघिार नाहीं. 

 
मदा॰:कोदंड, यािंीं म लेंमािसें कोठें आहेि िीं आिवा येथें. (कोदंड बायकामं लानंा घेऊन येिो). हे 

बायकामं लानंों, हे पहा ि मिे प रुर् येथें उरे्भ आहेि. यानंीं आमिा र्भयंकर ग न्हा केला असल्याम ळें  
आम्हीं यानंा मरिािी चशक्षा िमाचवली आहे. अध्या घिकेच्या आंि हे सवष हरामखोर वाड्याप ढच्या 
मदैानािं दगडानंीं ठेंिून मारचवले जािील. 

 
बायकाम लें :देवा–देवा! काय रे केलेंस हें! 

[रडिाि]. 
 
मदा॰:उगाि देवाच्या नावंानें आक्रोश करण्यािं काय अथष आहे? यािंी मृत्यिूी घिका र्भरि आली आहे. 

िेव्हा ंि म्हाला जर त्यािंी शवेििी रे्भि घ्यावयािी असेल िर घ्या. िसें करण्यािी आम्ही ि म्हालंा 
मोकळीक देिों. उगाि वळे का ंघालचविा?ं करा–त्या सवांना मोकळें करा. 

[चशपाई त्यानंा मोकळें करंू लागिाि]. 
 
१ कैदी–म्हािा॰:आम्हालंा त्यानंा रे्भिण्यािी म ळींि इच्छा नाहीं. 
 
मदा॰: ि मिी इच्छा नसली िरी आमिी िशी इच्छा आहे. सोडा त्यानंा. जा, चबिाऱ्यानंो जा; आचि आपल्या 

आवडत्या आप्िानंा एकवार शवेििी कडकडून रे्भि द्या. 
 

[बायकाम लें  मोकळीं होिािं कैदी सरदारानंा जाऊन चमठ्या मारिाि]. 
 
२ कैदी सर॰ म लगी:(रडि) बाबा–बाबा! आम्हालंा असे अनाथ िाकून आपि िाललािं का हो? 
 
२ कैदी सर॰ म लगा:आमच्या आईनें आम्हालंा लहानपिींि सोडलें  आचि आिा ं बाबा, ि म्ही आम्हालंा 

सोडून जािा ंका? 
 
२ सर॰ म लगी:आिा ंआमिा प्रचिपाळ कोि करील? 
 
२ सर॰:बाळानंो, सवष चवश्वािा प्रचिपाळ करिारा ि मिीचह काळजी वाहील. पि ि म्हालंा त्यािी चिकीर 

नको. त्यानें आपिा ंसवांना अगोदरि पदरािं घेिलें  आहे. 
 
२ सर॰:म लगा व म लगी:(रडि) बाबा, यािा अथष आम्हालंा समजि नाहीं. 
 
२ सर॰:बाळानंो, अधीर होऊं नका. यािा उलगडा थोड्याि वेळािं होईल. 
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२ सर॰:म लगी:बाबा, मी अनाथेनें आिा ं कोिाच्या चजवावर आपलें  हें कष्टमय जीचवि कंठावें? आपल्या 
सेवेंि मी पचिचवयोगािें द ःख चगळून आनंदानें काळ घालवीि होिें. पि आिा ं ि म्हीचह सोडून 
िाललािं. आिा ंमीकाय करंू? म्हािारपिीं आपिावंर ओढवलेला हा प्रसंग मला पहावि नाहीं. 

 
१ सर॰:बाळे, घाबरंू नकोस. आपिालंा िार वळे एकमेकानंा सोडून रहावें लागिार नाहीं. स्वगांिा मागष 

आपि उर्भयिानंींचह एकदमि आक्रमावा असाि ईश्वरी संकेि आहे. 
 
१ सर॰ म लगी:असें झालें  िर मी देवािी िार उपकारी होईन. 
 
३ सर॰ आई:बाळा, आिा ं या म्हािारीनें कसे चदवस कंठाविे?देवा, केवढा रे चनष्ठ र िंू! मला अगोदर 

न्यावयािें िाकून माझ्या बाळाला कसा घेऊन िाललास? आिा ं या अल्पवयी पोरीनें काय रे 
करावें? म ली, बाळ, िंू मागल्या जन्मी काय काय पाप केलें  होिेंस, म्हिून ि झ्यावर ही अशा वयािं 
आकाशािीं क ऱ्हाड कोसळली! 

 
३ सर॰:आई, रडंू नकोस, शािं रहा. आलेल्या प्रसंगाला िोंड दे. 
 
४ सर॰ बायको:(िान्हेल्या म लास प ढें करून) पहा–पहा–या बाळाकडे पहा. कसें बाई माझें छक लें  चदसिें 

आहे िे! पि देवा, आिा ंयािें कोि रे कौि क करील? यािें कोड कोि रे प रवील? हाय!हाय!! 
 
मदा॰:बस् . प रे झाली रे्भि. िला ह्या बदमार्ानंा मदैानाकडे घेऊन. 
 
बायकाम लें :नका. नका. यानंा असें आमच्या जवळून ओढून नेऊं नका. आमिी करुिा येऊं द्या. वािल्यास 

आम्हा ंसगळ्यानंा त्याचं्याबरोबर मारून िाका, पि आमिी अशी चनदषयपिानें िािािूि करंू नका. 
 
मदा॰:िला. सोडवा त्याचं्या चमठ्या. दूर करा साऱ्यानंा ओढून काढा. हा काय प्रकार माडंला आहे यानंीं? 

चमठ्या सोडिार नाहींि िर िरवारींनीं हाि कापून काढून चमठ्या सोडवा. (चशपाई दाडंगाई करून 
सवांना दूर करिाि). िला घेऊन िला त्या क त्र्यानंा एकदम येथून. [कैदी सरदारानंा नेऊं 
लागिाि]. 

 
३ सर॰:िाडंाळिी, आमिा सूड परमेश्वर ि झ्यावर उगचवल्यािंून राहिार नाहीं. 

[कोदंड त्यानंा घेऊन जािो]. 
 
बायकाम लें :महारािीसरकार, दया करा. दया करा. त्या सवांना जीवदान द्या. वािल्यास आमिे प्राि घ्या, 

पि त्यानंा चजविं सोडा. आम्ही सवष आपिालंा शरि आहोंि. 
[मदालसेला नमस्कार घालिाि]. 

 
मदा॰:त्यानंा जीवदान देण्यािें माझ्या हािीं नाहीं. ही मृिाचलनी येथें उर्भी आहे. त्यानंा मरंू देिें अगर जगूं 

देिें सवषस्वीं चिच्या स्वाधीन आहे. चिच्या मनास आलें  िर िी त्यानंा वािंवील. एवढेंि नाहीं, िर 
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त्यािंें व ि म्हा ं सवांिें िी जन्मािें कोिकल्यािस द्धा ं करून सोडील. िेव्हा ं चििीचवनविी करा. 
उठा, जा–चिच्याप ढ. ग डघ िेंका–डोकीं लववा आचि करुिा र्भाका. 

 
बायका॰:नाहीं–नाहीं सरकार, हें सवष आपल्याि स्वाधीन आहे. नका–आम्हालंा लाथेनें ढकलंू नका–दया 

करा दया करा. 
 
मदा॰:काय बेवकूब बायका आहेि हो? अगे, मी ि म्हालंा सागंिें ना कीं मजकडे काहंीं नाहीं म्हिून? 

मृिाचलनीच्या शब्दासरशीं ि म्हा ं सवांना मी सोडून देण्यास ियार आहें. जा. चिच्याप ढें पदर 
पसरा.–चिला आपल्या प्रािािंी र्भीक मागा. चिला जर ि मिी दया आली िर ि म्ही खात्रीनें वािंाल 
असें मी ि म्हालंा आश्वासन देिें. 

 
[सवष बायकाम लें  मृिाचलनीर्भोंविीं हाि जोडून उर्भीं राहिाि]. 

 
मृिा॰:मदालसे, ि झ्या नीिपिािा कळस झाला. खािीकस द्धा ं ढोरािें प्राि असे छळछळून घेि नसेल. 

अरेरे–देवानें या राक्षचसिीला मन ष्ट्यािा व त्यािूंनचह स्त्रीिा जन्म का ंचदला मला कळि नाहीं. 
 
बायकाम ळें॰:मृिाचलनी, पहा,–आमच्या दीनवाण्या न्स्थिीकडे पहा आचि आमिी आपिालंा करुिा येऊं 

द्या. [मृिाचलनीच्या पाया ंपडिाि]. 
 
मृिा॰:बायानंो,–म लानंो,–माझ्या पायाशंीं व्यथष का ं लोळि घेिां? ि मिा बिाव करण्याला मी असमथष 

आहे. 
 
म लें :नाहीं आपि असमथष नाहंीं. आपल्या िोंडािूंन शब्द चनघाला प रे कीं महारािी आम्हा ंसवांना जीवदान 

देण्यास ियार आहे. (मदालसेस) होय ना सरकार? 
 
मदा॰:अगदीं का पायावर आहें. 
 
मृिा॰:बाळानंो, हें सारें कपि आहे. ज्या शब्दाचं्या आशवेर महारािी ि म्हालंा सोडण्यािें आश्वासन देि 

आहे, िे शब्द मला बोलिा ंयेि नाहींि. मग का ंमाझ्या मागें लागिां? चििेि पाय धरा आचि पहा 
चिला ि मिी काहंीं कींव आली िर. पि–नका–नका–त्या िाडंाळिीच्या पायाशंीं नम्र होऊं नका. 
चिला ि मिी चिळमात्र दया येिार नाहीं. िी ि मिा अचधक छळ मात्र करील. िेव्हा ंि म्ही आपलीं 
मनें घट्ट करा आचि आलेल्या प्रसंगाला सादर व्हा 

[सेवक येिो]. 
 
सेव॰:सरकार, त्यानंा मदैानािं उर्भें केलें  आहे. यानंा चिकडे नेण्यािा ह कूम व्हावा. 
 
मदा॰:जा. पचहल्यानें हीं म लें  छािण्याकचरिा ंघेऊन िला. 

[म लानंा ओढून नेऊं लागिाि]. 
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बायका॰:हाय हाय! देवा, हा छळ ि ला पाहविो का रे? महारािी सरकार, नका–नका–एवढा कोप करंू 
नका. 

 
मदा॰:माझ्या कोपािूंन स िण्यािी इच्छा असेल िर जा. ि मच्या प रुर्ानंा जाऊन रे्भिा. त्याचं्या पाया ंपडा–

त्यािंी प्राथषना करा आचि त्याचं्याकडून चवक्रािंािी सवष माचहिी देऊन त्याला पकडण्याच्या कामािं 
मदि करण्याबद्दलिें विन घेऊन या.जा.नाहीं िर ि मिीं म लें , ि मिे प रुर् आचि ि म्ही स्विः 
र्भयंकर हाल हाल करून मारल्या जाल. (बायकाम लानंा घेऊन जािाि). मृिाचलनी, या 
बायकाम लाचं्या संहारािें पािक ि झ्या चशरावर आहे. 

 
मृिा॰:सवष द चनयेच्या संहारािें पािक जरी माझ्या चशरावर येऊन पडलें  िरी स द्धा ंमाझें मन डगमगिार 

नाहीं. 
[सेवक प न्हा ंयेिो]. 

 
सेव॰:सरकार, बायकाम लािंी कत्तल उडाली िरीस द्धा ंिे हरामजादे वळि नाहींि. 
 
मदा॰:मृिाचलनी, अद्याप नीि चविार कर. आचि या जवानमदािे–ि झ्या चवक्रािंाच्या चजवलग दोस्िािें–

िरी प्राि वािंीव. असलीं रत्नें हाििीं का ंगमाविेस? 
 
मृिा॰:सूयषक लाच्या चहिसंबधंाच्या रक्षिासाठीं सापं्रि असल्याि रत्नािंी हकमि देिें र्भागं आहे. त्याला 

काय करिार? 
 
मदा॰:हट्टखोर–माथेचिरू–पागल बायको! (सेवकास) जा. आचि दगडाचं्या वर्ावाखालीं त्या सवांच्या 

हिधड्या उडवनू िाकण्यास सागं. (सेवक जािो). मृिाचलनी, त्या िदं्रशखेराकचरिा ंि म्ही इिक्या 
अपेष्टा र्भोगण्यास ियार झाला ंआहािं असें त्या कारयानें ि मिें काय कल्याि केलें  आहे? 

 
मृिा॰:कल्याि केले असो वा नसो, िो आमिा राजा आहे आचि आपल्या राजाकचरिा ंवािेल त्या आपचत्त 

र्भोगण्यास ियार होिें हा आम्हा ंराजचनष्ठ प्रजाजनािंा धमषि आहे. 
 
मदा॰:िदं्रशखेर ि मिा राजा? आचि मग मी कोि? 
 
मृिा॰:िंू? िंू एक अमान र् चवकारानंीं गजबजलेला उचकरडा–अमंगल पापरसािी ओिलेली चहडीस 

प िळी–चनपािाच्या खड्डड्यािं ढकलिारी प्रत्यक्ष कृत्या आहेस. खूनाचं्या राशीवरून 
राज्यलक्ष्मीच्या मंचदरािं चशरलेली िोर िंू! ि ला रािी कोि म्हिेल? 

 
मदा॰:मृिाचलनी, आपली जीर्भ आिोप. ि ला ठाऊक नाहंीं का कसल्या स्त्रींशीं ि ला प्रसंग आहे? 
 
मृिा॰:त्या स्त्री या पचवत्र नावंािा न स्िा उच्चारस द्धा ंकरंू नकोस, िंू स्त्री कसिी? िंू सैिान आहेस. आचि 

िह्माविािें साम्राज्यहसहासन जसें िंू जबरदस्िीनें बळकाचवलेंस िसा स्त्री या पचवत्र नावंावर िंू 
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बलात्कारानें कबजा करंू पहाि आहेस. परंि  चजच्या अंिःकरिािं मृद पिािा लेशचह नाहीं–दयेशीं 
चजिें हाडवैर–आचि मन ष्ट्याचं्या रक्िाकचरिा ंजी हपापलेली–चिला स्त्री कोि म्हिेल? 

[पडद्यािं] 
 
सर॰:मृिाचलनी, आम्ही िर िाललोंि, पि िंू आपल्या सत्त्वापासून ढळंू नकोस. ईश्वर ि ला सद् ब चद्ध देवो! 
 
कोदं॰:(प्रवशे करून) सरकार, िे सारे सपष ठेंिले गेले. 
 
मदा॰:आिा या सर्थपिीिीं वाि लावली पाचहजे. 
 
मृिा॰:ख शाल हवी िशी वाि लाव. मी एक गेलें  िर माझ्या मागें माझ्याहून अचधक जहाल चवर् धारि 

करिाऱ्या दहा सर्थपिी उत्पन्न होिील. जोंपयंि सपषक लाला प्रसविारीं व पोसिारीं ि झी चवर्ारीं 
कृत्यें अशींि िालंू रहािार, िोपयंि सपािें पीक सारखें चपकि जािार हें लक्षािं ठेव. 

 
मदा॰:या िह्माविािील बायकास द्धा ंिार माजोऱ्या झाल्या आहेि. द जषय, िला. आिाचं्या आिा ंचहलास द्धा ं

राजवाड्याप ढच्या मदैानािं चजविं जाळून िाका. ध राच्या लािेवर बसून स्वगाच्या हसहासनाकडे 
उडून जािानंा चहला मी राजवाड्याच्या गच्चीवरून पहािार आहे. कोदंड, इिी सवष मालमत्ता जप्ि 
करवा, इिा वाडा जमीनदोस्ि करवा. आचि इिे कोिी आप्िइष्ट असिील त्यानंा कैद करवा. 
असल्या लोकािंीं मला पाळेंम ळें  खिून काढलीं पाचहजेि. 

[सवष जािाि]. 
 

प्रवेश णतसरा 
 

स्थळ:– मदालसेच्या राजवाड्याप ढील पिागंि. 
(राजवाड्यासमोर चििा रिली असून पे्रक्षकािंी गदी उसळली आहे. 

कोदंड, द जषय वगैरे सरदार राजवाड्याच्या गच्चीवर उरे्भ 
आहेि. चशष्ट नागचरक रदबदली करीि आहेि). 

 
१ नाग॰:सरकार, या गोरगचरबाचं्या माउलींिा असा शवेि होऊं नये अशी आम्हा ंराजचनष्ठ नगरवाचसयािंी 

कदमापाशीं चवनंिी आहे. 
 
कोदं॰:इिा अपराध अचिशय मोठा अिएव अक्षम्य आहे. िेव्हा ंया बाबिींि कोिािेंचह म्हििें ऐकलें  जािार 

नाहीं. 
 
२ नाग॰:सरकार, या म लीच्या वचडलाचं्या लौचककाकडे आचि इच्या स्विःच्या आजपयंिच्या विषनाकडे 

सरकारानंीं अवश्य लक्ष प रचवलें  पाचहजे. 
 
३ नाग॰:सूयषक लाच्या सेवेंि इच्या घराण्याइिकी खस्ि आजपयंि िारि थोड्यानंा खावी लागली असेल. 
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१ नाग॰:सरकार, या म लीनेंचह राज्यािी प ष्ट्कळ सेवा केली आहे. 
 
२ नाग॰:आपल्या राज्यािं असें एकचह नगर नाहीं की, जेथें या मृिाचलनीच्या औदायािी ध्वजा कोित्या ना 

कोित्या िरी रूपानें झळकि नाहीं. 
 
३ नाग॰:आपल्या राज्यािं असा एकचह र्भाग नाहीं कीं जेथील रचहवासी इच्या उपकारानंीं बद्ध होऊन इिे 

धन्यवाद गाि नाहींि. 
 
१ नाग॰:आपल्याि राज्यािंील काय पि परराज्यािंील लोकस द्धा ंइच्या औदायािे पोवाडे गाि आहेि. 
 
२ नाग॰:िेव्हा ंअसल्या स्त्रीिा शवेि अशा र्भयंकर िऱ्हेनें झाल्यास सवांिीं अंिःकरिें अत्यंि कष्टी होिील. 
 
द जष॰:ग न्हेगारासंबंधानें एवढें स्िोत्र गािें आचि त्याच्याबद्दल इिकी सहान र्भचूि दाखचविें म्हिजे आपल्या 

सभ्यिेंला बट्टा लावण्यासारखें आहें. 
 
३ नाग॰:आपल्या सभ्यासभ्यिेच्या काय कल्पना असिील त्या असोि, परंि  आमच्या मिें आमिें विषन 

अगदीं योग्य आहे. 
[मदालसा पचरवारासह प्रवेश करिे] 

 
मदा॰:चिला अजून आिलें  नाहीं येथें? 
 
कोदं॰:िी इिक्यािं येथें येऊन दाखल होईल, सरकार. 
 
१ नाग॰:महारािीसाहेब, एक अजष आहे. 

[गलबला] 
 
मदा॰:कसली गडबड आहे? 
 
कोद॰:सरकार, काहंीं चशष्ट नागचरक मृिाचलनीला मािी देण्यािं यावी म्हिून रदबदली करण्यास आले 

आहेि. 
 
मदा॰:मािी? छे–नावं कशाला पाचहजे! 
 
१ नाग॰:सरकाराचं्या िरिापाशीं राजचनष्ठ नगरवाचसयािंी अशी सचवनय प्राथषना आहे– 
 
मदा॰:बस्. या बाबिींि प्रत्यक्ष परमेश्वरािी प्राथषनास द्धा ंऐकली जािार नाहीं. िला, िालिे व्हा येथून. 
 
१ नाग:सरकार िार दयाळू आहेि. 
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मदा॰:खामोश! कोदंड, चिला लौकर का ंआिीि नाहींि? 
 
कोदं॰ :ही आिलीि पहा चिला. 

[मृिाचलनीला आििाि] 
 
२ नाग॰:सरकार, इच्या वयाकडे िरी पहा. 
 
मदा॰:काय िाजील लोक आहेि हे कोदंड! या सवांना येथून घालवनू द्या. 
 
३ नाग॰:सरकार, आम्ही अनन्य शरि आहोंि. 

[नमस्कार करिाि] 
 
लोक॰:दया करा सरकार, मािी द्या–जीवदान द्या. 
 
मदा॰:िला, उिला यानंा येथून, याप ढे जरि मिी विवि िालू राहील िर विवि करिाऱ्या ि मच्या चजर्भा 

छािून िाकल्या जािील. घालवनू द्या त्यानंा. (चशपाई नागचरकानंा दूर नेिाि). आिा.–चिला 
अशी आमच्या समोर उर्भी करा. (मृिाचलनीस प ढें करिाि). काय गे सिवे, बोलिेस का आिा ं
िरी चवक्रािं कोठें आहे िो? 

 
मृिा॰:या चजव्हेिे शिशः ि कडे उडाले िरीस द्धा ंचिच्याकडून चिला हें वृत्त कळिार नाहीं. 
 
लोक॰:शाबास–शाबास!! 
 
मदा॰:पहा–पहा–अशी बेिाल होऊं नकोस. ही समोर रिलेली चििा कोिाकचरिा ंआहे हें आलें  का लक्षािं 

ि झ्या? िेव्हा ंपहा. िागंला चविार कर. या चििेिा ि ला स्पशष होण्यापूवी आपल्या बिावािी सोय 
पहावयास ि ला सवड आहे. हा मृत्यचू्या दारािा उंबरठा आहे.–नव्हे हा प्रत्यक्ष मृत्यूिा जबडा 
आहे. यािं एकवार िंू प्रवेश केलास म्हिजे या आनंदमय जगाकडे ि ला न सिें वळून पहािासं द्धा ं
यावयािें नाहीं. 

 
मृिा॰:या अशाश्वि जगािं मृत्यचू्या जबड्याि कोि चशरलेला नाहीं? प्राण्यािा जन्म म्हिजेि मृत्यचू्या 

चवक्राळ म खािं प्राण्यानें केलेला प्रवशे होय. िेव्हा ंमृत्यूिी र्भीचि मीं का ंबाळगावी? ही एकि चििा 
काय–पि अशा अगचिि चििािंी रागं जरी माझ्या समोर उर्भारचवलीस, िरीस द्धा ं या 
मृिाचलनीच्या हृदयाला कंप उत्पन्न होिार नाहीं. 

 
मदा॰:ठीक आहे. िढवा–चहला चििेवर िढवा. 

(चशपाई िसें करिाि) [मध्येंि एक गोसावी प ढें येिो]. 
 
१ गोसा॰:नका–नका–सरकार, अशा चनष्ठ र होऊं नका. चबिारीवर दया करा. 

चिनें अजून या द चनयेिा काय अन र्भव घेिला आहे? 
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मदा॰:कोि रे हा गोसावडा! िला दूर न्या ह्याला. 
[त्याला चशपाई ढकलंू लागिाि, िो द सरा प ढें येिो]. 

 
२ गोसा॰:सरकार, आपि थोर आहािं–आपि महारािी आहािं आचि थोरास दया हें र्भरू्ि आहे. 
 
मदा॰:काढा–त्यानंा बाहेर काढा. 
 
कोदं॰:काढा–त्यानंा दूर घालवनू द्या. 

(त्या दोघानंा चशपाई दूर ढकलीि नेिाि, िों चिसरा येिो). 
[लोकािं गलबला होिो]. 

 
३ गोसा॰:सरकार, या दगाबाज द चनयेंि मन ष्ट्यानें आपि स रचक्षि आहोंि असें मानून द सऱ्यावर नाहक 

ज लूम करिें ठीक नाहीं. 
 
४ गोसा॰:(प ढें येऊन) सरकार, काल हा क्षिैक स खािें आचमर् दाखवनू मूढ जीवानंा अलगि द ःखाच्या 

गिेंि ढकलून देिो. िेव्हा ंग न्ह्याप्रमािें शासन करिानंास द्धा ंमािसानें दूरवर नजर ठेचवली पाचहजे. 
 
मदा॰:हा काय िाविपिा िालला आहे! कोदंड, आमच्या बदंोबस्िािं िारि चढलेपिा झालेला आहे. होळी 

संपल्यावर बंदोबस्िाकडे नेमलेल्या सवष अचधकाऱ्यानंा आमच्या समोर हजर करा. िला हिवा 
यानंा येथून. काय सगळी अंदाध ंदी माजि िालली आहे! असल्या प्रसंगी इिकी अव्यवस्था म्हिजे 
काय? 

[गोसाव्यानंा ढकलंू लागिाि]. 
 
३ गोसा॰:आम्हालंा वािेल िर जगाच्या पार ढकलून द्या, पि सरकारानंा या कृत्याबद्दल शवेिीं पिात्ताप 

झाल्यावािंून राहिार नाहीं. महारािी साहेब, हें आपि आपल्या राज्यािें र्भरू्ि गमावीि आहािं हें 
लक्षािं ठेवा. 

 
लोक॰:बरोबर. 
 
४ गोसा॰:हें आपल्या साम्राज्यम ग िािंील एक अत्यंि दैदीप्यमान रत्न आपि वडेेपिानंें उचकरड्यावर 

िें कून देि आहा.ं 
 
लोक॰:खरी गोष्ट–खरी गोष्ट. [गोसाव्यानंा गदीि ढकलून देिाि]. 
 
मदा॰:(मृिाचलनीस) अग वडेे, ज्याच्याकचरिा िंू आपिासं स खास खी जाळून घेि आहेस िो ह्या चनष्ठेला 

पात्र नाहीं. 
 
मृिा॰:माझ्या एवढ्या चनष्ठेला जर परृ्थवीवर कोिी पात्र असेल िर िोि एक महात्मा आहे. 
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मदा॰:महात्मा? अरेरे! ख ळी पोर. मृिाचलनी, मला ि झी कींव येिे. स्विःच्या बिावाकचरिा ंि झ्यासारख्या 
एका अल्पवयी म लींिा बळी देण्यास सज्ज झालेल्या रे्भकडाला िंू महात्मा समजिेस? काय म्हिावें 
ि ला! 

 
मृिा॰:बाई, ि झ्या मिलबी बोलण्याला ही मृिाचलनी िसिार नाही; उगाि का ं आपल्या वािीिा क्षय 

िालचवला आहेस? [लोकािं खळबळ]. 
 
लोक॰:शाबास–बायको असून मदासासारखे जबाब देिे आहे, वारे वा! शाबास–शाबास!– 
 
मदा॰:कोि ‘शाबास–शाबास’ म्हिून ओरडि आहे? याप ढें जर कोिी असे उद् गार काढील िर िो एकदम 

कैद केला जाईल. (नोकरासं) पेिवारे आगया. (नोकर िसें करिाि. मृिाचलनीस) मृिाचलनी, 
या ि झ्यार्भोविीं गराडा देऊन उभ्या असलेल्या आगया नव्हेि. िर अक्राळचवक्राळ रूप धारि 
करिारे हे प्रत्यक्ष यमदूि आहेि. िेव्हा ंयाचं्याकडेपाहून िरी श द्धीवर ये. हें असलें  सोन्यासारखें 
िारुण्य असें मािींि ढकलंू नकोस.– 

 
मृिा॰:चवश्वासघािानें चमळालेल्या पािकी चवलासािं लोळि पडण्यापेक्षा ंहें यौवन या राक्षसी होळींि जळून 

खाक झालें  िरी बेहेत्तर. 
 

पद–दाद रवा बोल मोरा शोर॰– 
अशचन–पाि चशहर हो । खवळ चन हा प्रलयी दारुि ॥ 
महार्भिू–गि अवचिि मजवचर िाल चन येवो ॥ ध्र ॰ ॥ 
पसरुचन र्भीर्ि प्रिडं वदना । कृिािं माडंी जचर 
हधगािा । पळचह मचिचस र्भय चशव ेन अि र्भचर ॥ १ ॥ 

 
लोक:शाबास-शाबास– 

[िाळ्या चपििाि]. 
 
मदा॰:कोदंड, हे लोक िारि बेिाम होि िालले. त्यानंा सागंा कीं प नः जर असें विषन त्याचं्याकडून घडलें  

िर त्यािंीं डोकीं मारलीं जािील. 
 
कोदं॰:(लोकासं) लोक हो, मयादेच्या बाहेर आपल्या अशा चवकारानंा जाऊं देिें महारािी सरकारच्या मिें 

मोठा ग न्हा आहे. 
 
मदा॰:नव्हे–नव्हे. िर आमिा द्रोह करिारासंबधंानें आपली प्रीचि अशा प्रकारानें, या चठकािीं व या प्रसंगीं 

व्यक्ि करिे म्हिजे प्रत्यक्ष आमिा द्रोह करण्यासारखें आहे. िेव्हा ं याप ढें जर कोिी असल्या 
िऱ्हेिें गैरचशस्ि विषन करील िर िाबडिोब त्याला ह्या होळींि चजविं जाळून िाकण्यािं येईल. 
मृिाचलनी, आिा ं त्या ि झ्या चवक्रािंाला हाका मार. आिां या कालस्वरूपी चििेच्या जबड्यािूंन 
ि ला िो कसा बाहेर काढिो िें पाहंू दे मला. 
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गोसा॰:(गदीिून) चवक्रािं द चनयेच्या पाठीवर चजविं असिा ंया चबिारीिी अशा रीिीनें मृत्य म खािं आह चि 
पडेल असें वािि नाहीं आम्हालंा. 

 
मदा॰:(मोठ्यानें) हािच्या काकंिाला आरसा कशाला पाचहजे? चवक्रािं द चनयेंि कर काय, पि प्रत्यक्ष या 

चठकािीं असिा िरीस द्धा ं या मदालसेच्या पजंािूंन चहिी स िका करण्यास समथष होिा ना. 
मृिाचलनी, मरिािी ियारी कर. 

 
मृिा॰:माझीं ियारी आहे. लोकहो, येिें मी. ि मच्या सहान र्भिूीबद्दल मी ि मिी आर्भारी आहे. असाि या 

म लीवर चनरंिर लोर्भ असंू द्या. पचवत्रिम राजकायाकचरिा ंमला मरि येि आहे याबद्दल मला परम 
हर्ष होि आहे. महाराज चवक्रािं आचि िदं्रशखेर यािंें ि म्हा ंसवांना स्मरि असंू द्या.–बाळ वसंिािा 
आत्मयज्ञ-देवी देवागंनेिी राजर्भन्क्ि–रािी सरोचजनीिी सत्त्वचप्रयिा– 

 
मदा॰:बस् . चिला प ढें बोलंू देऊंन का. एक शब्द उच्चारंू देऊं नका. 
 
मृिा॰:बाधंवहो, ईश्वर ि म्हा ंसवांना स खी ठेवो. 
 
मदा॰:बदं–िोंड बदं करा चििें. 
 
लोक॰:बोलंू द्या. चिला बोलंू द्या. 

[गलबला] 
 
मदा॰:कोदंड, या लोकािंी सरसहा कत्तल उडचवण्याला ह कूम द्या. 
 
लोक॰:मृिाचलनी, देव ि ला सद् गचि देवो.–देवा–देवा– 
 
मदा॰:िोडा, िोडा त्या देवाच्या नावंाने आकाश कोसळून पडेपयंि िाहो; िोडा. पेिवा रे चििा. 
 
मृिा॰:चवक्रािं महाराज. 
 
लोक॰:चवक्रािं महाराज–चवक्रािं महाराज, 
 
मदा॰:(ओरडून) चवक्रािं, ये ये कोठें कोनाकोपऱ्यािं दडून बसला असशील िर आपल्या र्भक्िाचं्या हाकेला 

धावनू ये. आचि हे आपल्या साचथदाचरिीिे स खसोहाळे पहा. 
 
मृिा॰ व लोक॰:चवक्रािं महाराज, चवक्रािं महाराज. 
 
चवक्रा॰ं:(गोसाव्याचं्या मेळ्यािूंन गोसाव्याच्या वरे्ानें प ढें येिो व वरे् िाकून प्रगि होिो. चवक्रािंािे लोक 

आपापले वरे् िाकून िरवारी उपसून चििेर्भोंविीं जमिाि व चििा चवझचविाि). पहा–पहा 
मदालसे, हा चवक्रािं पहा, आपल्या र्भक्िाच्या हाकेसरशीं येथें धावनू आला आहे आचि ि झ्या सवष 
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सरदाराचं्या–ि झ्या बहाद्दर सैचनकाचं्या समोर या माझ्या साचथदाचरिीला कालाच्या जबड्यािूंन 
ओढून काढून घेऊन जाि आहे. आिा ंि झें काय सामर्थयष असेल िें दाखीव. हा पहा मी िाललों. 
[चििेवर िढून मृिाचलनीस सोडवनू घेिो. ि िाऱ्या व जयजयकार]. 

 
मदा॰:(ओरडून) अरे पकडा–पकडा. सवांना एकदम कैद करा. सवांिी कत्तल उडवा. 
 
कोदं॰ व द जष॰:कत्तल–कत्तल, हशगें ि ं का. िौजेस इशारा द्या. 
 
चवक्रा॰:(चििेवरून उिरून) लोकहो, आम्हालंा मागष द्या. रक्िपाि आचि िोचह आमच्या बाधंवािंा रक्िपाि 

आमच्या िरवारींनीं व्हावा अशी आमिी इच्छा नाहीं. पि आमच्याचवरुद्ध जर कोिी आम्हासं िसें 
करण्यास र्भाग पाडील िर त्यािा दोर् आमच्याकडे नाहीं. 
[लोक मागष देिाि. हशगें, ि िाऱ्या, जयजयकार. चवक्रािं मृिाचलनीस घेऊन आपल्या लोकासंह 
चनघून जािो.] 

 
मदा॰:(ओरडि) पाठलाग करा. दौडा–िला–माझा घोडा आिा–चिलखि आिा.–िरवार आिा.– 
 

[बेिाम होऊन गच्चीवरून उडी िाकंू पहािे. कोदंड व द जषय चिला आवरून धरिाि.] 
[पडदा पडिो] 

अांक चौथा समाप्त. 
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अांक पाांचवा 
 

प्रवेश १ िंा 
 

स्थळ: मदालसेिा राजवाडा. 
 

[मदालसा, कोदंड, द जषय, सरदार, वगैरे. मद्यपान व नािरंग िालू आहेि]. 
 
मदा॰:(मध्येंि) काय करावें? आज काहंीं केल्या मनाला उल्हास वािि नाहीं. 
 
कोदं॰:का ंबरें असें व्हावें? 
 
मदा॰:चवक्रािंाच्या हालिालीिा अजून काहंींि स गावा लागि नाहीं. हें काहंीं ठीक नाहीं. िो केव्हा ंयेऊन 

आपल्यावर अकस्मात् घाला घालील काहंीं नेम नाहीं. अलीकडे हकचित् माझ्या मनाला त्याच्या 
संबधंानें र्भीचि वािंू लागली आहे. 

 
द जष॰:र्भीचि वािण्यािें काहंीं कारि नाहीं. 
 
कोदं॰:मीं सवषत्र कडक बदंोबस्ि ठेवला आहे. 
 
द जष॰:आचि माझे हेर सारखे डोळ्यािं िेल घालून रातं्रचदवस त्याला ह डकून काढण्यािी खिपि करीि 

आहेि. िेव्हा ंमहारािी सरकारनीं अगदीं चनहिि असाव.े 
 
मदा॰:हा,ं ठीक आहे. िालंू द्या प ढें (प न्हा ं मद्यपान व नाि). (थोडा वळे नाि झाल्यावर प नः मध्येंि) 

कोदंड, िडंवम्याकडील काय बािमी? 
 
कोदं॰:कूमषद गािा वढेा मजबिू आहे. सरोचजनी लौकरि जेरीस येईल असा रंग आहे. 
 
मदा॰:द जषय, मृिाचलनीकडील काहंीं विषमान? 
 
द जष॰:काहंीं चवशरे् नाहीं; सध्या ंिी मचिनगरला जाऊन राचहली आहे. 
 
मदा॰:िेथें बसून काय करिे आहे िी? 
 
द जष॰:करिार काय? बसली असेल त्या चवक्रािंाच्या नावंानें मिी ओढीि. आिखी काय? नादावलेली 

चपसाि पोर िी! चिला द सरें काय स ििार? 
 
मदा॰:पे्रमािा िडाखा बसला कीं प रुर् असो वा स्त्री असो, त्यािी अशी द दषशा व्हावयािी. हंू िालंू द्या ि मिें 

नृत्यगायन. 
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[प न्हा ं मद्यपान व नृत्यगायन स रू होिें. नृत्यगायन ऐन र्भरािं आलें  असिा ं एकदम एक चशपाई 
घाबऱ्या घाबऱ्या प्रवशे करिो]. 

 
चशपा॰:महारािी सरकार, दगा–दगा–उठा–सावध व्हा.–चवक्रािं मोठ्या सैन्याचनशीं आपिावंर िाल 

करून येि आहे. 
 
सवष॰:(एकदम घाबरून) चवक्रािं आला–चवक्रािं आला!– 
 
मदा॰:कोठें–कोठें–कोठें आहे िो? 
 
चशपा॰:िो मचिनगरच्या मागानें येि आहे. त्याच्या येण्यािी बािमी विव्याप्रमािें सवषत्र पसरि िालली 

असून राज्यािं चजकडे चिकडे अस्वस्थिा माजि िालली आहे. त्याच्या वािेवरच्या गावंािंील लोक 
त्याला र्भरार्भर गावं े खालीं करून देि आहेि व िदं्रशखेरािी सत्ता मान्य करीि आहेि. दोन 
चदवसाचं्या अवधींि त्यािें सैन्य पािंपि अचधक वाढलें  आहे. िो उघड होऊन इकडे येऊं लागला 
िेव्हा अवघे काय िे त्याच्याजवळ पािं हजार लोक होिे. 

 
मदा॰:म्हिजे? इिक्या लौकर त्यािी िौज वाढली? 
 
चशपा॰:पि त्यािं काय नवल आहे? चठकचठकाििी आपली िौज त्याला जाऊन सारखी चमळि आहे. 

त्यािें न सिें नावं ऐचकलें  कीं, लोक हत्यारें बाधूंन त्याच्या म क्कामािी वाि पहाि असिाि. 
 
मदा॰:(िविाळून) कोदंड, चवक्रािंाच्या िोंडावर िाबडिोब सैन्य पाठवनू आसपासिा म लूख उद् ध्वस्ि 

करवा. जी गावंें, जीं शहरें, जे लोक त्याला अन कूल होण्यािा संर्भव चदसेल िीं गावंें, शहरें 
जाळूनपोळून खाक करून िाका आचि त्या लोकािंी एकसहा कत्तल उडवनू िाका. बायका, म लें , 
म्हािारीं–कोिारींस द्धा ंचजविं ठेवूं नका. सरसकि बीजन उडवनू द्या. [द सरा एक चशपायी येिो.] 

 
२ चशपा॰:सरकार, चवक्रािं क ं िलप रापाशीं येऊन थडकला! 
 
मदा॰:काय? क ं िलप रापाशीं येऊन थडकला? 
 
१ चशपा॰:म्हिजे? िो परवा ंमचिप रापासून दहा कोसावंर होिा ना आचि आिा ंएकदम क ं िलप रास आला? 
 
मदा॰:म्हिजे? एका चदवसािं िीस कोस म क्काम प ढें? 
 
१ सर॰:सरकार, चवक्रािंािी दौड चवजेसारखी िार र्भारी असिे. 
 
२ सर॰:िो शौयापेक्षाचंह चशपायाचं्या मजलीवरि बह धा अचधक जय चमळचविो. 
 
१ सर॰:त्यािी मोठी ख बी हीि कीं, प्रत्येक हालिाल िो चवजेच्या वेगानें िार जलद करीि असिो. 
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२ सर॰:त्याम ळें  िो कोठें काय करिो यािा पत्तास द्धा ंलागि नाहीं. 
 
मदा॰:माझाचह वगे चवजेपेक्षा ंकाहंी कमी नाहीं. त्यािा न सिा चवजेिा वगे आहे. पि मी स्विः मूर्थिमंि वीजि 

आहें. िला मी स्विः चवक्रािंाला िोंड द्यावयास चनघिें आचि पहािें माझ्याप ढें त्या चवक्रािंािा 
चकिपि चिकाव लागिो िें. काय रे, त्यािें सैन्य चकिी आहे? 

 
२ चशपा॰:असेल िीस पस्िीस हजारावंर– 
 
मदा॰:असंू दे–वािेल िेवढें असंू दे; मी त्याला र्भीि नाहीं. कोदंड, महारािी स्विः लढाईवर चनघाली आहे 

असे िोहोंकडे जाहीर करवा. राज्यािंील प्रत्येक िरुिानें मजबरोबर लढाईवर चनघालें  पाचहजे 
म्हिून सक्ि ह कूम चिरवा.–िला ि म्ही सवष ियारीस लागा. चवक्रािंा, िंू आपल्या अलौचकक 
लोकचप्रयिेच्या जोरावर माझ्याशीं िक्कर देण्यास येि आहेस. पि लक्षािं ठेव, कीं ही मदालसा 
ि झा ध व्वा उडचवल्यावािंून राहिार नाहीं.– 

[पडदा पडिो]. 
 

प्रवेश दुसरा 
 

स्थळ:– चवक्रािंािी छाविी. 
 
चवक्रा॰ं:(स्वगि) मृिाचलनी आज प न्हा ंमाझ्याबरोबर लढाईवर येिार! छे–इिें माझ्याचवर्यीिें वडे आिा ं

िारि अनावर होि िाललें  आहे, क्षिर्भरचह िी मला चवसंबि नाहीं आचि मला सोडून दूर राहाि 
नाही. खरोखर, अशा लोकोत्तर स्त्रीिें इिकें  उत्कृष्ट पे्रम मजवािंून इिर कोिा र्भाग्यशाली प रुर्ावर 
जडलें  असिें, िर त्या चबिाऱ्याला केवढी धन्यिा वािली असिी. पि माझ्या नीरस अंिःकरिाला 
त्या पे्रमािा ििका कसा िो लागि नाहीं. चिच्याप्रमािें माझाचह चिच्याकडे अिोनाि ओढा आहे. 
पि आम्हा ंदोघाचं्या पे्रमािी उत्कििा सारखीि असली िरी त्यािंी जाि एक नाहीं. चििी माझ्या 
संबधंानें पचिर्भावना आहे आचि मला िर चिच्याचवर्यीं पत्नींस्नेहािी कल्पनाचह सहन होि नाहीं. 
चिच्या पचिपे्रमािा माझ्यावर अलीकडे सारखा वर्ाव होि असिाचंह, माझ्या अंिःकरिािा प्रवाह 
चनमषल र्भन्क्िर्भावनेच्या थड्या ओलाडूंन स्त्रीपे्रमासारख्या चवर्यस खाच्या लालसेने दूचर्ि झालेल्या 
प्रदेशािं काहंी केल्या प्रवशे करीि नाही. मोठाि चवलक्षि प्रसंग आला आहे. आिा ंयािूंन पार कसें 
पडावें? छे–इच्याशीं इिक्या मोकळेपिानें वागण्यािंमोठी िूक झाली. माझी इच्छा नसिाचंह मला 
नकळि माझ्या पे्रमविषनाम ळें  चिच्या पे्रमाकं राला पोर्ि चमळालें  व त्यािी एवढी वृचद्ध झाली. आिा ं
याप ढें हळू हळू कठोरपिािा उपयोग केल्यावािंून सोय नाहीं. कठोरपिानें वागण्यािा आजवर मीं 
चकिींदा ंिरी चनिय केला. पि िडीसि जाि नाहीं त्याला काय कराव!े[मृिाचलनी प्रवशे करिे]. 

 
मृिा॰:महाराजानंा मजकचरिा ंिार वळे खोळंबावें लागलें ! 
 
चवक्रा॰ं:काहंीं चवशरे् नाहीं. 
 
मृिा॰:मीं िार लगबग केली. पि झालाि थोडासा उशीर. महाराजानंीं त्याबद्दल क्षमा करावी. 
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चवक्रा॰ं:ि ला क्षमा नेहमींि आहे. पि मृिाचलनी, िंू आज मजबरोबर लढाईवर न आलीस िर नाहीं का 
िालिार? 

 
मृिा॰:पि मी म्हििें येण्याला हरकि कोििी? 
 
चवक्रा॰ं:गेल्या लढाईि ि ला झालेल्या जखमा अद्याचप नीि र्भरून आलेल्या नाहींि. 
 
मृिा॰:पि महाराजाचं्या जखमा िरी कोठें नीि बऱ्या झाल्या आहेि? 
 
चवक्रा॰:मृिाचलचन, आम्ही या रिदेविच्या सेविेील दास. आमिे हे चनत्यािेि स खचवलास आहेि. 
 
मृिा॰:पि महाराज, आपिाप्रमािें रिदेविेिें दास्य मींचह आिा ंपत्कचरलें  आहे. 
 
चवक्रा॰ं:िरी स द्धा ंिंू आज मजबरोबर येऊं नयेस असें मला वाििें. 
 
मृिा॰:महाराजाचं्या पे्रमळ मनाला मला त्रास झालेला पहावि नाहीं हें मी जाििें. पि महाराज, 

आपिापासून दूर राहण्यापेक्षा ंआपिाबरोबर राहून आलेला कोििाचह प्रसंग मला कमी द ःखािा–
नव्हे मी म्हििें अचधक स खािा–वाििो. ज्या जखमानंीं महाराजाचं्या पे्रमलोल प दृष्टीला मला 
थोड्या चदवसापूंवी पात्र केलें  त्या आज मला आपिापासून दूर राहंू देिार नाहींि. 

 
चवक्रा॰ं:मृिाचलनी, ि झी प्रकृचि स धारली नसिा ं मी ि ला लढाईच्या मदैानावर िालण्यािी िसदी कशी 

द्यावी? लोक मला दूर्ि नाहींि का देिार? िेव्हा ंमला वाििें आज िंू मागें छाविींिि रहावेंस हें 
बरें. 

 
मृिा॰:महाराजािंी िशी आज्ञाि असेल िर माझा इलाज ख ंिला. बाकी छाविीि राहण्यापेक्षा ं मला 

महाराजाचं्या समागमें य द्धर्भमूीवर येण्यािीि अचधक हौस वाििे. महाराज, आपिालंाखरेंि 
सागंूं?– 

 
पद-बऊ िेरा समजायोरे॰– 

बह  अप ल्या सहवासीं या प्रीिी मना ॥ ध्र ॰ ॥ 
अस ख–र्भावना चवसरुचन गेले ॥ 

स खचि चदसि जहग सारें हें या नयना ं॥ १ ॥ 
काल जाइ कसा समजि नाहीं ॥ 

लीन सिि मन आनंदीं रिरमिा ॥ २ ॥ 
 
चवक्रा॰ं:(स्वगि) आला.–प न्हा ं पे्रमािा र्भ गंा लागला माझ्या कानाशीं ग िग िावयाला. इिे हे मध र शब्द 

ऐकले कीं माझें अंिःकरि अचधकाचधक कष्टी होिें. अमृिाच्या डोहािं ब डून मरण्यासारखें झालें  
आहे हें. पि छे–मला या जाळ्यािूंन दाडंगाई करून स िलेंि पाचहजे. आज चहनें मजबरोबर 
लढाईवर येिा ंनाहीं कामािें, बस; चहनें मागें छाविींिि राचहलें  पाचहजे. (उघड) मृिाचलनी, क्षमा 
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कर. ि झ्याशीं कठोरपिानें वागून ि झ्या मनाला द खचविें मला अचिशय चजवावर येिें. पि काय 
करंू? माझा नाइलाज आहे. वस्ि िः ि ला आज्ञा करण्यािा माझा अचधकार नाहीं. पि जर माझी 
आज्ञा मानून छाविींि राहण्यास ियार असलीस, िर अचधकार नसिाचंह मी ि ला आज्ञा करिों कीं 
िंू आज मजबरोबर रिागंिावर येऊं नयेस. 

 
मृिा॰:ठीक आहे. महाराजािंी आज्ञा मला चशरसामान्य आहे. माझ्या शरीराला लढाईवर येण्यािी सक्ि 

मनाई करण्यािं आली असली, िरी माझ्या मनाला िसा काहंीं प्रचिबधंन नाहीं ना? िर मग मी 
माझ्या मनानें महाराजाचं्या बरोबर लढाईवर येईन आचि जखमा सहन करून गेल्या िीन खेपानंा 
या शरीरानें महाराजािंी जशी सेवा केली िसें माझें मनचह आज महाराजाचं्या आज्ञेंि सादर राहील. 
माझें शरीर अशक्ि झालें  असलें  िरी माझें मन आपिाबरोबर लढाईवर येण्याइिकें  खंबीर आहे, हें 
महाराजाचं्या लक्षािं आहे हें पाहून मला आनंद होिो. 

 
चवक्रा॰ं:मृिाचलनी, ि झ्या मनाच्या खंबीरपिासंबधंाने माझी पूिष खात्री होऊन ि कली आहे परंि  खरें 

चविारशील िर ि झ्या मनानेंचह मजबरोबर येऊं नये अशी माझी इच्छा आहे. पि िें होिें– 
 
मृिा॰:केवळ अशक्य आहे. आपली परवानगी असो वा नसो माझें मन आपिाबरोबर लढाईवर हें येिारि, 

आचि मी म्हििें लढाईवरि काय, पि आपि कोठेंचह गेलािं िरी आपल्याबरोबर आपल्या 
छायेप्रमािें िें सदासवषकाळ असिारि. 

 
चवक्रा॰ं:मृिाचलनी, हे ि झे शब्द िदं्रचकरिाहूनचह शीिल असिा ंमला िापदायक होिाि. 
 
मृिा॰:िापदायक होिाि? आचि िें का ंम्हिून? 
 
चवक्रा॰ं:िें का ं म्हिून? मृिाचलचन, का ं म्हिून काय सागंूं? अमृिप्राशनानें मन ष्ट्य मरिो अगर कोमल 

क स माचं्या स्पशानें मन ष्ट्याच्या अंगास ििके बसिाि, असें जर चदसू लागलें  िर त्यािें कारि काय 
सागंावें? 

 
मृिा॰:महाराजाचं्या हृदयाला क्लेश होिील असें माझ्या शब्दािं काय होिें? 
 
चवक्रा॰ं:ि झ्या शब्दािं काय होिे? काय सागंूं मृिाचलनी, ि झ्या शब्दािं जें काहंीं होिे, िें त्यािं नसिें िर बरें 

होिे. अथावािंून शब्द चनमाि होिे िर चवर्ारी शब्दानंास द्धा ंकोिास अपाय करिा ं येिा ना. मग 
ि झ्या सारख्या अमृिमय वािीच्या पदरीं द जषनिेिा दोर् कसा येिो? 

 
मृिा॰:माझ्या शब्दािं महाराजाचंवर्यींच्या पे्रमाचशवाय द सरें काय होिें? 
 
चवक्रा॰ं:हा–ंिेंि. िें–िें पे्रम–िें अमृि–िेंि या वािींि नको होिें. हकबह ना त्या थोर अंिःकरिािं त्यािा 

म ळीं उद्भवि झाला नसिा िरी िार िागंलें  झालें  असिें. पि हें व्हाव ेकसें? या देविेला सोडून 
त्या चदव्य वस्िूनें द सऱ्या कोिािा आश्रय करावयािा होिा? चिच्या वास्िव्याला द सरें कोििें 
स्थान पात्र होिें?– 
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मृिा॰:म्हिजे, म्हिजे काय म्हििा ंमहाराज, आपि हें! माझ्या पे्रमािा आपल्या मनाला वीि वाििो का? 
 
चवक्रा॰ं:पे्रमािा वीि! होय–पि िो चवर्य सध्या राहंू दे. प नः बोलंू आपि केव्हा ंिरी त्यासंबधंानानें. वस्ि िः 

पे्रम ही अवीि वस्ि  आहे-पि नको िो चवर्य प ढें िालावयाला. मृिाचलनी, येिोंमी. माझे सैचनक 
अगदीं उिावीळ झाले असिील. (हशग वाजिें). हा पहा क िािा इर्ारा झाला. कृिािंहसहािे लोक 
िालू झाले. मला आिा ं गेलेंि पाचहजे. मीं ि ला आज बरोबर घेिलें  नाहीं, त्यािा र्भलिाि अथष 
करंू नकोस. मला चनरोप दे. ि झ्याशीं बऱ्याि गोष्टी बोलावयाच्या आहेि. माझें अंिःकरि मी ि ला 
ख लें  करून दाखचविार आहें-पि सध्या ंनको त्याचवर्यीं काहंीं. दे, मला ि झी ही कृपादृचष्ट न सिी 
मजबरोबर असली कीं सवष मंगलदायी देविा मजवर प्रसन्न झाल्याि असें मी समजिों. येिों मी. िंू 
जाऊन िंबूिं स्वस्थ ऐस. य द्ध संपिाकं्षिींि मी ि झ्या दशषनाकचरिा ंयेईन. 

 
मृिा॰:महाराजािंी प्रिापी िरवार आज य द्धािं पूिष यशस्वी होवो. (चवक्रािं जािो). (स्वगि) चवक्रमशाली 

वीराचं्या मस्िकावर चवजयश्रीिा म ग ि ठेविाऱ्या उदारशील रिदेविानंो, माझ्या चप्रयकरावर 
ि मिा प्रसादहोऊं द्या.–पि चवक्रािं माझे खरोखरि चप्रयकर आहेि का? होय. आहेिि िे माझे 
चप्रयकर. माझें जर त्याचं्या चठकािीं चनस्सीम–चनिल–चनव्याज पे्रम आहे िर िे माझे चप्रयकर कसे 
नाहींि? मग माझ्या शब्दापंासून त्यानंा त्रास होिो, असें िे आिा ं का ं म्हिाले बरें? माझ्या 
अंिःकरिािं त्याचं्या चवर्यींच्या पे्रमािा म ळीं उद्भवि झाला नसिा, िर िार िागंलें  झालें  असिें, 
असें त्यानंा आज का ं वािलें? पे्रमी मािसाचं्या पे्रमळ शब्दापंासून मनाला त्रास व्हावा यािा अथष 
काय? माझें त्याचं्यावर पे्रम आहे ही माझी िूक आहे असें त्यानंा का ं वािि असेल! पि छे. 
आजपयंि िे असें कधींि बोलले नाहींि उलि त्याचं्या प्रत्येक कृत्यावरून त्यािंें माझ्यावर अत्यंि 
पे्रम आहे, असें अगदीं स्पष्ट चदसि असे. मग आज असें त्यांिें िमत्काचरक विषन कां? पि नको िो 
चवर्य सध्या.ं आिा ंिोहोंकडे य द्धािी गदी उसळेल आचि मन ष्ट्याचं्या अंिःकरिािंील सवष कोमल 
चवकारािंी होळी होऊन र्भयानक चवकारािंीं चपशाच्चें सवषत्र थयथयाि करून सोडिील; िेव्हा ंमाझ्या 
पे्रमािा बिाव करण्याकचरिा ं मला िें आंिल्या आंि झाकूंन ठेचवलें  पाचहजे. पि पे्रमाला रिावर 
मरि आहे का? नाहीं; पे्रम रिावर अमर आहे. इिर सवष सौम्य व मध र चविारािंें जरी य द्धर्भचूम हें 
स्मशान असलें , िरी पे्रमाच्या देविेिें हें नंदनवन आहे. प्रीचिदेविा सवालंकारानंी निून जर 
खरोखर कोठें स प्रसन्न चित्तानें चवहार करीि असेल िर, िी या वीराचं्या िरवारींनीं स शोचर्भि 
झालेल्या रिागंिावरि. क माचरकाचं्या चनष्ट्कपि अंिःकरिाप्रमािें संग्रामदेविेनें निचवलेला हा 
रिप्रासाद प्रीचिदेविेिें अत्यंि चप्रय क्रीडामंचदर आहे; िेव्हा ं रिस्वाचमनी र्भवानीिी सखी ही 
पे्रमलिा य द्धाच्या उष्ट्ििेंि करपून कशी जािार?– 

 
पद–राग बागेश्री; िाल–झपिाल. 

थोर रि–मािृ पद प्राप्ि इस जाहलें  ॥ 
म्हि चन रहि अर्भय ही । अमर ही त्या बलें  ॥ ध्र ॰ ॥ 

रि–समय घोरिर । काल संहारकर ॥ 
मत्तसमरान िर । हे चहनें नमचवले ॥ १ ॥ 

अनल–ज्वाला अि ल । िेज प्रसवी प्रखर ॥ 
द खचव का ंचिजचस िें । प्रलचय जचर कोपलें  ॥ २ ॥ 
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(पडद्यािं आवाज होिाि). झाली य द्धाला स रुवाि. आिा ं िंबूंि परि न जािा ंपलीकडच्या िेकडीवरून 
य द्धािा िमत्कार पाहंू. पे्रमलीलेला सदृशअसिारी ही य द्धक्रीडा क माचरकेच्या पे्रममय अंिःकरिाला सदैव 
स खदायक होवो! 

[जािे]. 
 

प्रवेश णतसरा 
 

स्थळ: रिागंि 
[चवक्रािं प्रवशे करिो]. 

 
चवक्रा॰ं:झाली, या बगलेच्या िौजेिी ध ळधाि उडाली. आिा ंएका पाव घिकेच्या आंि द स्मान रिमदैान 

सोडून पळावयास लागेल. मदालसा बहाद्दर स्त्री खरी! चिने आज शौयािी कमाल केली. य द्धाच्या 
गदीि आपला घोडा घालून चिला आमच्या सैन्यावर बेधडक ि िून पडिानंा पाहून मला चिच्या 
चनधड्या छािीिें कौि क वािलें . आचि वास्िचवक स्त्रीशीं झगडण्यािं काहंीं प रुर्ाथष नसिाचंह त्या 
मदालसेच्या सामन्यास उर्भें राचहल्याबद्दल मला क्षिमात्र अचर्भमान वािला. मी जर या चठकािीं 
िाबडिोब येऊन दाखल होिों ना, िर त्या जहाबंाज बायकोनें चवजयश्रीला आमच्या गोिािूंन 
खात्रीनें खेिून नेलें  असिें. पि या चवक्रािंाशीं झगडण्यािं आजपयंि रिागंिावर कोिाच्याचह 
वायंास जें र्भाग्य आलें  नाहीं, िें चहच्या िरी वायाला कोठून येिार? इिकाचह पराक्रम गाजवनू 
अखेरीस चिला हारि खावी लागली. आचि मीं मनािं आिलें  िर चिला आज आपले प्रािचह या 
िरवारीच्या धारेवर बळी द्याव े लागिे. पि छें–त्या नादान स्त्रीच्या रक्िानें मी आपली िरवार 
चविाळिार नाहीं. िी मला गाठूंन माझ्याशीं दोन हाि करण्याकचरिा ंसारखी धडपडि आहे. पि 
मी चििी धडपड सिल होऊं देिार नाहीं. अरे पि ही पहा िी इकडेचह आलीि. आिा ंआपि 
द सऱ्या बाजूस गेलें  पाचहजे. [जािो. मागून द सऱ्या बाजूनें मदालसा येिे.] 

 
मदा॰:चवक्रािंा, थाबं–थाबं असा िोंड ि कवनू जाऊं नकोस. मी ि झी पाठ सोडिार नाहीं. माझें सवष सैन्य 

आज रिमदैानावर गारद होऊन गेलें  िरी ि ला गाठूंन ि झ्याशीं दोन हाि केल्यावािंून मी रिमैदान 
सोडिार नाहीं. आज िार लढायािं मीं ि झा सारखा चपच्छा प रचवला आहे, आचि िंू प्रत्येक वळेीं 
माझा सामना िाळीि आला आहेस; पि आज मी ि झी प री पाठ प रचविार. मला मरि आलें  िरी िें 
ि झ्या हािूनि आलें  पाचहजे. एखाद्या क्ष द्र कीिकाकडून मी मारली जािार नाहीं, आचि ि लाचह 
इिराचं्या हािून मरंू देिार नाहीं. ि झ्या हािानें मीं अगर माझ्या हािानें िंू असेि आपि मेलें  
पाचहजे. िेव्हा ं थाबं–माझ्याशीं लढ आचि आपिा ं दोघापंैकीं द चनयेंि याप ढें कोिीं नादंावें यािा 
कायमिा चनकाल लावनू घे. पि छे–िो गेला–गेला पार चनघून द सरीकडे. चमसळला य द्धाच्या 
गदीि आचि चदसेनासाचह झाला. आिा ं त्याला मी कसा गाठंूं? (पडद्यािं चवजयद ंद र्भींिा नाद.) 
आं–हा चवजयद ंद र्भींिा नाद कोिीकडून उठला? माझा पराजय झाला का? (मदालसेिा 
जयजयकार) छे–हा जयघोर् माझ्या नावंािंा होि आहे. मग काय मी चवजयी झालें? 

 
१ चशपा॰:(प्रवशे करून) सरकार, आनंदािी वािा. सरकार चवजयी झाले. 
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२ चशपा॰:(प्रवशे करून) चवक्रािंाच्या म ख्य सैन्यािा मोड झाला. कृिािंहसहास कोदंडानंीं कैद केलें . 
िदं्रशखेरािें चनशाि आपल्या लोकाचं्या हस्िगि झालें . 

 
मदा॰:ही आनंददायक वािा आिल्याबद्दल मीं ि म्हालंा माझ्या खास िैनािीि दाखल केले आहे. (पाहून) 

पि हें काय? चवजयद द ंर्भी एकदम बदं का ंझाल्या? जयघोर् मध्येंि का ंथाबंला? न कत्याि आग 
चवझालेल्या जागीं लढाईच्या ज्वाला प न्हा ंका ंर्भडकंू लागल्या?– [३ सरदार प्रवशे करिो.] 

 
३ सर॰:(घाबऱ्या घाबऱ्या) महारािी सरकार, धाबंा.–कोदंडानंा मदि करा. नाहींिर लढाईि आिापंयंि 

आपल्या लोकानंी कमाचवलेलें  सारें यश प न्हा ंशत्रचू्या पदरािं पडिार आचि आपला प राप रा मोड 
होिार. 

 
मदा॰:म्हिजे प न्हा ंलढाईनें उलि खाल्ली? जयापजयािें पारडें एका क्षिािं बदलंू लागलें? –चवक्रािंानें 

इिक्यािं या िोंकापासून त्या िोंकाला हल्ला नेला? 
 
४ सर॰:(प्रवेश करून) सरकार, धावंा–मृिाचलनीनें कोदंडानंा जखमीं केलें .–आपल्या लोकािंा दम 

स िला.–मृिाचलनी, कृिािंहसह िदं्रशखेरािें चनशाि हरि करून परि िाललीं– 
 
मदा॰:मृिाचलनी! छे, मृिाचलनी नसेल–िो चवक्रािं असेल. कृिािंहसहाच्या कृिािंावर–माझ्या बहाद्दर 

कोदंडावर–मृिाचलनी कसा जय चमळवील? 
 
५ सर॰:(प्रवेश करून) िला–सरकार, िला. आपले लोक कोदंडानंा रिर्भमूीवर िाकून पळि स िले. 

मृिाचलनीच्या लोकानंीं सरसहा कत्तल स रू केली. कृिािंहसहानें गमावलेली चवजयश्री मृिाचलनी 
आपल्या हािून चहसकावनू घेऊन िालली. 

 
मदा॰:मृिाचलनी–मृिाचलनी. जेथें िेथें चवक्रािं, नाही िर मृिाचलनी. ि म्ही सारे चवक्रािंाला या बाजूला 

डाबंनू िाका. मी आिा ं त्या मृिाचलनीिी जाऊन गठडी वळिे. या मदालसेच्या पजंािूंन वािेल 
त्यानें जयश्रीचमळवनू न्यावी म्हिजे काय? िला. ि म्ही सारे चवक्रािंावर ि िून पडा. जा, चनघा. 
(सवष जािाि). हे रिदेविे, चवक्रािंावर आसक्ि असलेली ही ि झी ख ळी पोरगी जयश्री, आपल्या 
सविीच्या गळ्यािं पडून चप्रयकराच्या आराधनेला चनघाली आहे. पि याम ळें  चवक्रािंािें पे्रम चिच्या 
पदरािं न पडिा ंमृिाचलनीच्या पदरािं पडेल, हें त्या वडेीला कळि नाहीं. िेव्हा ंऊठ, जागी हो; 
आचि वळेीि सावध होऊन आपल्या म लीला चिच्या लबाड सविीच्या हािािूंन सोडीव. ये–
मृिाचलनीला मािीस चमळचवण्यास मी चनघालें  आहें िेव्हा ंमाझ्या िरवारींि संिार कर–आचि ि झ्या 
साहाय्यानें ि झ्या म लीच्या वािेंिील हा सविीिा कािंा मला उपिून िाकंू दे.– 

[त्वरे्ानें चनघून जािे]. 
 

प्रवेश चौथा 
 

स्थळ: मृिाचलनीिा िंबू 
[चवक्रािं व मृिाचलनी] 
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चवक्रा॰ं:मृिाचलनी, मी आज अगदीं र्भाबंावनू गेलों आहें. 
 
मृिा॰:महाराजानंा र्भाबंावनू जाण्यािें कारि काय? 
 
चवक्रा॰ं:मृिाचलनी, आज आमच्या पक्षाला अलौचकक यश प्राप्ि करून देऊन िंू मजवर अपचरचमि उपकार 

करून ठेवले आहेस, त्यािंी िेड कशी करावी हें मला समजि नाहीं. 
 
मृिा॰:महाराज, पि हे म ळीं उपकारि नव्हि. िें माझें किषव्यि होिें. 
 
चवक्रा॰ं:िरी पि ि झ्या कृत्याबद्दलिें पाचरिोचर्क िरी ि ला चमळालें  पाचहजे. 
 
मृिा॰:महाराज, पाचरिोचर्काच्या लालसेनें काहंीं मी आपल्या पक्षािी सेवा करीि नाहीं. 
 
चवक्रा॰ं:पाचरिोचर्कािी आकाकं्षा चिळमात्रचह न धरिा ं िंू आमच्या पक्षािी सेवा करीि आहेस, हें खरोखरि 

ि झ्या अंिःकरिािें थोरपि आहे. आचि त्यािेबद्दल ि ला पाचरिोर्क देण्यािी ि झ्याप्रमािे मलाही 
आवश्यकिा चदसि नाहीं. पि माझी जी सेवा ि झ्याकडून आिापंयंि झाली आहे चिच्याबद्दल मी 
ि झे उिराई झालेंि पाचहजे. 

 
मृिा॰ं:िें का ंम्हिून? 
 
चवक्रा॰ं:कारि माझी सेवा करिें हें ि झें किषव्य नव्हिें. 
 
मृिा॰:नाहीं. आपलीं सेवा करिें माझें किषव्यि होिें आचि त्या किषव्याबद्दलचह आपिाला उिराई व्हावेसें 

वािि असेल िर आपली कृपा मजवर चनरंिर असंू द्यावी म्हिजे झालें . 
 
चवक्रा॰ं:कृपा िर नेहमीिी आहे. पि असमथािी कृपा असली काय आचि नसली काय सारखीि आहे. 
 
मृिा॰:महाराज, आपि असमथष कसें म्हििा?ं चवक्रािं जर असमथष, िर या जगािं आिा ं समथष िरी 

कोिाला म्हिावें? प्रसन्न झाले असिा,ं जे आपल्या इच्छामात्रेंकरून सेवकािे वािेल िे मनोरथ पूिष 
करू शकिाि, त्या चनग्रहान ग्रह समथष प रुर्ानंा असमथष कसें म्हििां येईल? 

 
चवक्रा॰ं:मृिाचलनी, इिराचं्या संबंधानें मी चकिीचह समथष असलो िरी ि झ्या संबधंाने मात्र यी पूिष असमथषि 

आहें. कारि प्रसन्न झालों असिाचंह ि जवर काहंी प्रसाद करिा ंयेईल असें मला वािि नाहीं. ि ला 
देण्याकचरिा ंि झ्या योग्यिेला साजेसें असें काहंीं मजजवळ उरलेलें  नाहीं. कारि आम्हा ंचशपायािें 
धन काय िें िरवारींच्या जोरावर समरागंिािं चमळचवलेलें  यश आचि लोकानंीं पे्रमळपिानें बहाल 
केलेली कीर्थि. पैकीं समरागंिावरील यश हें मी आपल्या बाधंवाचं्या िरिीं कायमिें वाचहलेलें  
असल्याम ळें  त्यावर आिा ं माझी मालकी राचहलेली नाहीं. आचि माझी कीर्थि ही िर मीं ि ला 
यापूवींि अपषि केलेली आहे. िेव्हा ंि झ्या उपकारािें ऋि सदासवषकाळ चशरावर वागचविें एवढेंि 
आिा ंमाझ्या वायास राचहलेलें  आहे. आचि आजपासून ि झ्या पायािंी धूळ या मस्िकावर धारि 



 

अनुक्रमणिका 

करून मी मृिाचलनीिा जन्मािा ऋि आहें ही गोष्ट मी जगाच्या चनदशषनास नेहमीं आिीि राहीन. 
िेव्हा ं मृिाचलनी, आजवर देव, राजा आचि ग रुजन याचं्यावािूंन ज्यावर कोिािीं सत्ता िालंू 
शकली नाहीं िें हें चवक्रािंािें मस्िक माझ्या सते्तिें म्हिून मी ि झ्या िरिावर अपषि करीि आहें. 
त्यािा कृपा करून स्वीकार कर. 

[चिच्या पायावंर मस्िक ठेवू ंलागिो]. 
 
मृिा॰:(दूर सरून) महाराज, नका; आपल्याकडून आपल्या या थोर चशरकमलानें पूजा करून घेण्याइिकी 

या पायािी योग्यिा नाहीं. 
 
चवक्रा॰ं:नाहीं. मृिाचलनी, या पायािंीं थोरवी खरोखर मोठी आहे. 
 

पद–कर मूल सखी॰– 
 

पद–क वलहय या चवमला । कमला कचर लीला । 
स ग िविी स रय विी । सकल येिी सेवेला ॥ ध्र ॰ ॥ 
आत्मयज्ञरूप हरी । प्रकि चजथें चिरकालीं ॥ 
ग िगिना त्या िरिा । कवि ि ला? 

 
(नमस्कार करून चिच्या पायािंी मािी मस्िकास लावीि) देवा, ही पचवत्र मृचत्तका आपल्या स्पशानें 

या माझ्या मस्िकाला पावन करो. मृिाचलनी, येिों मी आिा.ं िंू आज िार श्रमली आहेस. िेव्हा ं िंू आिा ं
स्वस्थ जाऊन चवश्राचंि घे. 

[जािो]. 
 
मृिा॰:(स्वगि) परमेश्वरा, या उदार आत्म्याला सदैव स खािं ठेव. यािंें हें िमत्काचरक पि उदार विषन 

मला दर पळाला अचधकाचधक त्याचं्या जवळ जवळ ओढीि आहे. मला िर अलीकडे िे प्रत्यक्ष 
देवि वािंू लागले आहेि. चप्रयकराच्या चठकािी देवािी र्भावना उत्पन्न होऊ लागली म्हिजे पे्रम 
परमावधीस िाललें  असे नाहीं का होि? सकाळच्या त्याचं्या बोलण्यानें माझ्या मनावर जें थोडेसें 
उदासीनिेिें पिल पडलें  होिें, िें प न्हा ंआिाचं्या विषनानें नाहींसे झालें . क्षिािं स ख–क्षिािं द ःख 
देिारी ही प्रीचि क माचरजनािंी सखी म्हिून म्हििाि; पि मला िी िारुण्यदशबेरोबर आम्हा ं
क माचरकाचं्या राशीस आलेली द ष्ट ग्रहदशाि वाििे. 

 
पप–पानी र्भरेली॰– 

प्रीचि जहग या वैचर खरी अबला जना आम्हा ंही ॥ ध्र ॰ ॥ 
घेउचन जनना मृद ल हृदहय या। 

घाचल ियावचर । घाव कठोरा ॥ १ ॥ 
परवश करुनी भ्मचव जगहि या । 

लाचव गळ्याला । िासं अघोरा ॥ २ ॥ 
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सकाळपासून उचद्वग्न झालेल्या चित्ताला आिा ंसमाधान वािि आहे, िेव्हा ंआिा मला क्षिमात्र चवश्राचि 
चमळेल.– 

[जािे]. 
 

प्रवेश पाचवा 
 

स्थळ: चवक्रािंािा िंब.ू 
[चवक्रािं चविार करीि आहे]. 

 
चवक्रा॰ं:(स्वगि) आजिा प्रसंग मोठा चबकि आहे.:अज्ञानिः का ं होईना पि आपिि वाढचवलेल्या एका 

थोर क माचरकेच्या अत्यंि नाज क पे्रमलिेला आपिि छेदून पाडावयािी म्हिजे चनदषयपिािें अधम 
राक्षसी कमष नव्हे का? आचि असलें  हें लाछंनास्पद आस री कमष म्हिजे या चवक्रािंाचं्या 
नीिपिािी, कृिध्निेिी कमालि झाली नाहीं का म्हिायिी? पि काय करावें? त्या राक्षसी 
कमाला प्रवृत्त होण्यावािंून गत्यंिर उरलें  नाहीं. मला िें िार नाज कपिाने उरकलें  पाचहजे. देवा, 
मला या कचठि प्रसंगािूंन चनर्भावनू ने अशी माझी ि झ्या पायापाशीप्राथषना काहे. अचिशय उत्कि 
पे्रमाच्या चनराशिेा देखावा म्हिजे कोि र्भयंकरिा!–छे, मला िर कल्पनाचह न सिी असह्य 
वाििे.–मृिाचलनी आलीि.–मना, असें सैरावैरा धावंू ंनकोस. एका चठकािीं न्स्थर हो. लढाईच्या 
मदैानावर ि म ल य द्धाच्या ऐन गदीिस द्धा ंजें कधीं डगमगलें  नाहीं त्यानें आज असें ििंलपि का ं
प्रगि करावें?–पि हा मन ष्ट्याचं्या कत्तलींनीं रे्भसूर चदसिाऱ्या लढाईपेक्षाचंह अचधक र्भयाि प्रसंग 
नाहीं का? मजवरिा हा प्रसंग िाळून जर कोिी मला आिखी शरं्भर लढाया करण्यास सागेंल िर 
त्यािी िी आज्ञा मोठ्या आनंदानें मान्य करीन–पि हा प्रसंग नको.– 

(मृिाचलनी येिे). 
 
मृिा॰:महाराजािंें केव्हा ंयेिें झालें? 
 
चवक्रा॰ं:मी हा आिािं आलों. 
 
मृिा॰:महाराजािंी प्रकृचि ठीक आहे ना? 
 
चवक्रा॰ं:प्रकृिीमध्यें जर मनािा अंिर्भाव होि नसेल िर माझी प्रकृचि ठीक आहे. 
 
मृिा॰:म्हिजे! महाराजाचं्या मनाला काहंीं त्रास होि आहे का? 
 
चवक्रा॰ं:होय आचि िेवढ्याकचरिािं ि ला बोलावलें  आहे. 
 
मृिा॰:महाराजानंीं आज्ञा करावी, मी सेवलेा हजर आहे. 
 
चवक्रा॰ं:मृिाचलचन, माझा ि झा सेव्यसेवकसंबधं आिा ंउरलेला नाहीं. 
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मृिा॰:का ंबरें? 
 
चवक्रा॰ं:कारि, गेल्या लढाईपासून आपलें  नािें बदललें  आहे. वस्ि िः मीं त्या नात्यानें कधीं ि झ्यापाशी 

वागण्यािी अपेक्षाि केली नव्हिी. िंूि िसा संबंध पाळीि आहेस, पि िोचह त्या चदवशीं आपि 
बदलला आहे. बरें िें राहंू दे. बसै येथें, आचि माझें म्हििें शािंपिानें ऐकून घे. मृिाचलचन, त्या 
चदवशी चदलेल्या पाचरिोचर्कानें माझ्या मनािें समाधान झालें  नाहीं, िेव्हा ंि ला आिखी काहंीं िरी 
द्यावें म्हिून मीं ि ला म द्दाम आल्याबरोबर बोलाविें पाठचवलें . कारि, मला प नः एक–दोन 
चदवसाकंचरिा ंछाविी सोडून बाहेर जावयािें असल्याम ळें  िें आजि देऊन िाकावें असें मीं योजलें  
आहे. पि थाबं. मला ि ला एक इर्ारा देऊन ठेवूं दे. पाचरिोचर्काच्या गोड नावंाला र्भ लून 
अगोदरि आनंदािं गकष  होऊं नकोस. कारि मी जी वस्ि  ि ला देिार आहे िी अमृिाहूनचह मध र, 
िदं्राहूनचह शीिल आचि स्वगाहूनचह थोर आहे; पि चििें दान करीि असिा ं देिाराला व 
घेिारालाचह िी अत्यंि िापदायक होिारी आहे. 

 
मृिा॰:िर मग मला वाििें आपि िी मला न चदलेली बरी. 
 
चवक्रा॰ं:छे. मीं िी ि ला चदलीि पाचहजे. आचि मीं िी ि ला देिारि. 
 
मृिा॰:महाराजािंा िसा चनिय असेल िर चकिीचह िापदायक असली िरी मी िी घेिलीि पाचहजे. 

महाराज, सागंा कोििी वस्ि  िी? 
 
चवक्रा॰ं:मृिाचलचन, त्या चदवशीं ि झ्या िरिीं वचहलेल्या या माझ्या महार्भाग मस्िकाचशवाय माझ्याजवळ एक 

अत्यंि थोर अंिःकरि आहे. आचि ि ला िें मीं आज देिार आहें. 
 
मृिा॰:काय–काय म्हििा ं महाराज? आपलें  थोर अंिःकरि आपि मला देिार? अहाहा–देवा–कोि 

आनंदािा क्षि हा! माझ्या सवष आशा सिळ झाल्या–माझे सवष मनोरथ पूिष झालें . महाराज, मी 
आपली अत्यंि आर्भारी आहें. 

[त्याच्या पायाशीं ग डघे िेकंू लागिे]. 
 
चवक्रा॰ं:हा–ंमृिाचलचन, थाबं इिक्यािं आनदून जाऊं नकोस. मी आपलें  अंिःकरि ि ला देिों असें बोललों 

नाहीं. कारि माझ्या अंिःकरिावर माझी म ळीं सत्तािं नाहीं. त्यावर त्यापूवीि द सऱ्यािें स्वाचमत्व 
स्थापन झालेलें  आहे. आचि मी म्हििों कदाचित् माझी मालकी असिी िरीस द्धा ंि झ्या अमोचलक 
सेविेें पाचरिोचर्क होण्यािी त्यािी खात्रीनें हकमि नव्हिी. पि मी जें अंिःकरि ि ला देिार आहें 
त्यानें मात्र ि झ्या सेविेें मोल बरोबर करिा ंयेईल. 

 
मृिा॰:महाराज, मला िर आपल्यापेक्षा ंद सऱ्या कोिाच्याचह अंिःकरिािी महिी अचधक वािि नाहीं. असें 

असिा ंआपल्या अंिःकरिापेक्षाचंह अचधक मोलािें असें हे कोिािें अिःकरि आहे? 
 
चवक्रा:ंिें एक अत्यंि थोर अत्यंि–उदार–असें एका देवागंनेिें चदव्य अंिःकरि आहे. 
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मृिा॰:पि महाराज, िें िर मला आपि देण्यापूवीि चमळालें  आहे. देवी देवागंनेिा आत्मा माझ्याशीं पूिष 
िन्मय झाला असल्याम ळें  देवीिें थोर अंिःकरिचह माझ्याजवळ आहे. आचि खरें चविाराल िर 
महाराज, त्या चदव्य अंिःकरिाच्या दैवी स्िूिीनेि माझी आपल्या चठकािीं चनस्सीम प्रीचि जडली 
आहे. 

 
चवक्रा॰ं:मृिाचलचन, िें जरी ि झ्याजवळ असलें  िरीं त्यावर मालकी माझी आहे. 
 
मृिा॰:वािल्यास आपली मालकी मी मान्य करिें– 
 
चवक्रा॰ं:पि मी माझ्या लाडक्या देवागंनेच्या अंिःकरिासंबंधानें बोललों नाहीं. कारि चििें अंिःकरि 

द सऱ्याच्या स्वाधीन करिें म्हिजे चििा चवश्वासघाि करण्यासारखें आहे. 
 
मृिा॰:मग द सऱ्या कोित्या देवागंनेिेंचदव्य अंिःकरि आपल्या स्वाधीन झालेलें  आहे? ही एवढी र्भाग्यशाली 

द सरी देवागंना कोि?– 
 
चवक्रा॰ं:मृिाचलचन, ही अत्यंि ग ह्य गोष्ट आहे. पि ि झ्याजवळ मन मोकळे करून बोलण्याला मला काहंींि 

संकोि वािि नाहीं. ि ला ऐकून अिबंा वािेल, पि मी सागंिोंि ि ला. मृिाचलचन, या िाडंाळ 
चवक्रािंानें आपल्या अंिःकरिािंील स्त्रीपे्रमािा लवलेशचह मोबदल्यािं न देिा ं एका उदारि ल्य 
स्त्रीच्या अंिःकरिािा अपहार केलेला आहे. 

 
मृिा॰:महाराज, काय म्हििा ं आपि हें? आपल्या हािून–महाराज चवक्रािंाचं्या हािून–असें हनद्यकमष 

घडलें ! 
 
चवक्रा॰ं:होय. घडलें  खरें पि त्याला माझा अगदीं नाइलाज होिा. मी त्या अंिःकरिािा कधींचह अचर्भलार् 

केला नव्हिा आचि त्याच्या प्राप्िीिी पात्रिा माझ्या अंगीं आहे असेंचह मला कधीं वािलें  नाहीं. पि 
इिकें  असूनचह हें कमष माझ्या हािून घडून आलें  आचि त्या हनद्य पािकािें पचरमाजषन 
करण्यासाठीि िें मी ि ला अपषि करिार आहें. 

 
मृिा॰:पि असें करण्यानें पूवीच्या अपहाराच्या पािकािं आिखी चवश्वासघािाच्या पािकािी र्भर पडिार 

नाहीं का? 
 
चवक्रा॰ं:वास्िचवक र्भर पडली पाचहजे. पि िी पडिार नाहीं. इिकें ि नव्हे िर असें केल्यानें पचहल्या 

अपहाराच्या पािकािाचह दोर् नाहींसा होईल. 
 
मृिा॰:म्हिजे? देवीिें अंिःकरि मला देण्यािं देवीिा चवश्वासघाि होि नाही ना! 
 
चव्रका॰ं:होय, कारि त्या चठकािीं एकीिी वस्ि  द सरीच्या स्वाधीन केल्यासारखी होिे.– 
 
मृिा॰:आचि येथें? 
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चवक्रा॰ं:िसें होि नाहीं. या चठकािीं ज्यािी वस्ि  त्यालाि परि केल्यासारखी होि आहे. 
 
मृिा॰:म्हिजे-म्हिजे! आपल्या या र्भार्िािा अथष िरी काय महाराज? 
 
चवक्रा॰ं:यािा अथष हाि कीं मृिाचलनीनें चवक्रािंाच्या संमिीवािून चवक्रािंािी इच्छा नसिां, त्याला चदलेलें  

अंिःकरि आज चवक्रािं पे्रमादरपूवषक मृिाचलनीला परि करीि आहे. चिनें चवक्रािंािी ही पे्रमािी 
रे्भि आनंदानें स्वीकारावी. 

 
मृिा॰:हाय रे देवा!–अखेरीस हेंि का पाचरिोचर्क मला चमळावयािें होिें? 
 
चवक्रा॰ं:मृिाचलनी, काय सागंूं? ि झ्या उज्ज्वल पे्रमािी चजनें हकमि करिा ंआली असिी िी वस्िूि आिा 

मजजवळ उरलेली नाहीं–मग ि झ्या पे्रमावर मी आपला हक्क कसा दाखवूं? मोबदला देण्यािें 
सामर्थयषअसल्यावािंून मािसानें द सऱ्याच्या अथावर वाचं्छा कशी धरावी? हा सज्जनािंा मागष आहे 
का? हा नीिीिा व्यवहार होईल का? 

 
मृिा॰:पि महाराज, पे्रमाला मोबदल्यािी अपेक्षा असिे कोठें? 
 
चवक्रा॰ं:होय. ि झें म्हििें बरोबर आहे. खरें पे्रम चनरपेक्षि असिें यािं शकंा नाहीं. पि चनरपेक्ष म्हिजे िें 

कशािीि अपेक्षा करीि नाहीं असें मात्र नाहीं. त्याला त्याच्याि जािीच्या पे्रमाच्या मोबदल्यािी िरी 
अपेक्षा नेहमीं असिेि. 

 
मृिा॰:होय. असिे खरी ही अपेक्षा. आपि ज्यावर अिोनाि पे्रम करिों त्यानें आपल्यावरचह उलि िसेंि पे्रम 

करावें असें प्रत्येकाला वाििें खरें-पि महाराज, हें स्वार्भाचवक नव्हे का? 
 
चवक्रा॰ं:होय. अगदीं स्वार्भाचवक आहे. पि मृिाचलनी, पे्रमािा मोबदला पे्रमानें नेहमी चमळिोि असें नाहीं. 
 
मृिा॰:म्हिजे महाराज, आपलें  माझ्यावर म ळीं पे्रमि नाहीं का? 
 
चवक्रा॰ं:पे्रम नाहीं असें कसें होईल? ि झ्यावर माझें अत्यंि पे्रम आहे. पि मृिाचलनी, िंू ज्या जािीच्या 

पे्रमािी माझ्यापासून अपेक्षा करीि आहेस त्या जािीिें मात्र िें पे्रम नाहीं. 
 
मृिा॰:िर मग महाराज, आपि आजवर माझ्याशीं प्रिारिा केलीि. 
 
चवक्रा॰ं:छे, ि झ्याशीं प्रिारिा करण्यािी कल्पनाही ईश्वरसाक्ष या मनाला आजपयंि कधीं चशवलेली नाही. 

उलि ि झ्याशीं प्रिारिा करावयािी नाहीं म्हिून िर हा ि झें मन द खचवण्यािा अत्यंि द ःखदायक 
प्रसंग मी आपिावंर ओढून आिला आहे. 

 
मृिा॰:िर मग आपिावंर पे्रम करण्यािं माझ्याकडून मोठा ग न्हाि घडला म्हिावयािा! 
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चवक्रा॰ं:नाहीं. ग न्हा घडला असें मला काहंीं वािि नाहीं. पि ही िूक झाली एवढें मात्र खरें. 
 
मृिा॰:िूक झाली? आपिावंर पे्रम करण्यािं माझी िूक झाली? महाराज, काय म्हििा ंआपि हें? अहो, 

आपिावंर पे्रम करावयािें नाहीं िर द सरें कोिावर पे्रम करावयािें? मला िर वाििें कीं, 
महाराजाचंशवाय इिरावंर माझें पे्रम जडिें, िर मात्र माझी खरोखरि िूक होिी. महाराजाचं्या 
िरिावंर माझें चित्त ल ब्ध झालें  हें मला माझें परम र्भाग्य वाििे. 

 
चवक्रा॰ं:आचि मृिाचलनी, मलाचह िें ि झ्याप्रमािेि परम र्भाग्य वािावयास पाचहजे होिें. पि द दैवाने िसें 

मला वािि नाहीं त्याला मी काय करंू? 
 
मृिा॰:िर मग माझें पे्रम महाराजाचं्या पचवत्रिम यशाला कमीपिा आििारें आहें असें महाराजानंा वाििें? 

आचि िें खरेंचह आहे. आपल्या पे्रमाच्या पारड्यािं िोलण्याच्या लायकीिें िें नाहीं हें मलाचह 
समजिे आहे. 

 
चवक्रा॰ं:नाहीं. मृिाचलनी, ि झें पे्रम मी कमी प्रिीिें लेखीि नाहीं. िें पे्रम म्हिजे खरोखरि या लोकीं द र्थमळ 

असिारी एक चदव्य वस्ि  आहे. असली द लषर्भ वस्ि  ज्याला लाधेल िो मोठा र्भाग्यवान् प िळा 
समजला पाचहजे. पि असल्या अलौचकक चदव्य पदाथािा अचर्भलार् धरण्यािा हक्क मला पोहोंििो 
असें मला वािि नाहीं. 

 
मृिा॰:का ंबरें वािि नाहीं? 
 
चवक्रा॰ं:कारि मी त्या ि झ्या थोर पे्रमाला पात्र आहे असें माझें मन मला सागंि नाहीं. मृिाचलनी, माझा 

चनरुपाय आहे. स्त्रीपे्रमाला आिा ंया अंिःकरिािं म ळीं थाराि उरलेला नाहीं. माझ्या देवागंनेच्या 
बरोबर त्या उदात्त दैवी चवकारािाचह या अंिःकरिािूंन अस्ि झाला आहे. 

 
पद–एचज ि मचबन चजएरा– 

रसचवरचहि सरसें मानस हें ॥ 
प्रिया चवन्म ख शून्य उदासी ॥ 

मानस हें ॥ ध्र ॰ ॥ 
त्वत्पे्रमा–चवध –प्रचिहबबा या ॥ 

स रम्य निषन–केचल कराया ॥ 
अवकाश लवचह नि राहे ॥ १ ॥ 

 
मृिा॰:महाराज– 
 

पद–स रगचपया व्यारी– 
जड जीचवि आिा ंकसें घालवूं?॥ व्यचथिशा या मना ॥ 
कें चव स खवूं? आिा ंकसें शािंबूं?॥ ध्र ॰ ॥ 
चनराधार मी जहग; कैशी करुिदशा ही साहंू?॥ १ ॥ 
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शून्य धरचि सारी मजला । मरि–पथा का सेवूं?॥ २ ॥ 
 
चवक्रा॰ं:मृिाचलनी, िंू िरुि आहेस. आचि एखाद्या िरुिावर पे्रम करून अजूनचह िंू आपलें  जीचवि स खमय 

करून घेऊं शकशील. ि झ्या पे्रमाला पात्र होण्यासारखा र्भाग्यशाली िरुि या िह्माविाि सहज 
सापडेल. 

 
मृिा॰:पि महाराज, मला आपल्याचशवाय द सऱ्या कोिावर पे्रम करायिेंि नाहीं. 
 
चवक्रा॰ं:माझा नाइलाज आहे. मृिाचलनी, याप ढें संन्यासदीक्षा घेऊन ईश्वरी ज्ञानािा अभ्यास व प्रसार 

करण्यािा माझा चनिय झाला आहे. िेव्हाआंिा ं हें उच्च ध्येय िाकून मी प न्हा ं प्रपिंािं स्विःला 
ग रििून कसा घेऊं? स्त्री–प त्राचं्या मोहानें अंध होऊन माझें चित्त माझ्या ध्येयापासून च्य ि होऊं 
नये म्हिून ईश्वरानें आिा मला त्याचह बंधनािूंन म क्ि केलें  आहे. िेव्हा ंअनायासें प्राप्ि झालेल्या या 
स्वािंत्र्याला प न्हा ंचववाहबधंनानें मी मयाचदि कसा करंू? 

 
मृिा॰:िर मग आपिाला स्त्री ही उच्च ध्येयापासून प रुर्ाला भ्ष्ट करिारी एक महा पाचपिी कृत्या वाििे. 
 
चवक्रा॰ं:छे, मृिाचलनी, मी स्त्रीिी एवढी कमी हकमि समजि नाहीं. उलि मला असें वाििें– 
 

पद–वाचरबेंगिें॰– 
ललना खरीं । खनी मंगलािी ॥ 

र्भवािा जना । गंगा स धेिी ॥ ध्र ॰ ॥ 
मध –माध री दे । हालाहलाला ॥ 

अचि कोमला । अबला–बला ॥ 
अस री कराया । गचि ना क िािी ॥ १ ॥ 

 
परंि  संन्यासदीक्षा घेऊन जें कायष करण्यािा मीं संकल्प केलेला आहे त्याला मात्र स्त्री हें चनःसंशय 
चवघ्न आहे. 

 
मृिा॰:महाराज, माझ्या हािून िूक झाली. मला क्षमा करा. द लषर्भ वस्िूिा आपि अचर्भलार् करीि आहोंि 

असें मला पचहल्यानेंि कळलें  असून स द्धा ंमी आपलें  पे्रम अनावर होऊं चदलें . हा माझाि अपराध 
झाला. पि महाराज, िे अनावर पे्रमस द्धा ंमी चनराशचे्या मयादेंि ठेवण्यािा प्रयत्न केला होिा. पि 
सहा मचहन्यापूंवी आपली माझी गाठं पडून आपल्या पे्रमळ सहवासािा मला लार्भ घडल्यापासून िर 
त्या पे्रमाला प नःअचधक र्भर आला. आचि त्या र्भरािं मीं त्याला घािलेला चनराशिेा बाधंारा ि िून िें 
प नःअत्यंि वेगानें वाहंू लागलें . आचि त्यानें आिापंयंि माझें सवष जीचवि व्यापून िाकलें . महाराज, 
आपल्या पे्रमळ आचि चनष्ट्कपि विषनािे आघाि बसून जर माझी पूवी झालेली चनराशा र्भग्न झाली 
नसिी, िर आजिा हा प्रसंग मला इिका हृदयचवदारि करिारा वािला नसिा. असो. नशीब 
माझें, त्याबद्दल महाराज, मी आपिास दोर् देि नाहीं. 
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चवक्रा॰ं:मृिाचलनीं, माझ्या अंिःकरिािं या वळेीं द ःखािें केवढें काहूर उसळलें  आहे, यािी ि ला कशी 
कल्पना येिार? चजनें माझ्या कायास यश येण्याकचरिा ं अहोरात्र चजवापाड कष्ट केले–आपल्या 
स्त्री–जािीिाचविार न कचरिा चजनें रिमैदानावरील द धषर प्रसंगानंास द्धा ंधैयानें िोंड चदलें–आचि 
अनेकवार चजनें आपले स्विःिे प्राि धोक्यािं घालून माझ्या प्रािािें रक्षि केलें–त्या उदारिचरि, 
सत्त्वशील क माचरकेशीं–त्या सवष मंगलाचं्या अचधष्ठात्री देविेशी–त्या चदव्य पे्रमाच्या साक्षात् 
मूिीशी–असा कृिघ्नपिा करण्यािें या हिर्भाग्याच्या कपाळी आलें  आहे, याबद्दल या चवक्रािंाच्या 
अंिःकरिाला केवढे क्लेश होि आहेि हें ि ला कसें कळिार? पि मृिाचलचन, माझा चनरुपाय 
आहे. ि झ्या पे्रमािा अंगीकार करण्यािें धाडस मी कसें करंू? माझा अंिःकरिािं ि जचवर्यीं 
स्त्रीपे्रमािी चिळमात्रचह र्भावना नसिा ंमी ि झ्यावर लिकें ि पत्नीपे्रम दाखवनू मी ि ला कसा िसवूं? 
हें कपिािरि होिार नाहीं का? ही प्रिारिा होिार नाहीं का? –हा ि झा चवश्वासघाि होिार 
नाहीं का? 

 
मृिा॰:पि महाराज, माझा अंगीकार केल्यावर सहवासानें िी पे्रमर्भावना महाराजाचं्या अंिःकरिािं 

उद् र्भविार नाहीं म्हिून कशावरून? 
 
चवक्रा॰ं:नाहीं, मृिाचलचन, ही ि झी िूक आहे. माझ्या चवरक्ि अंिःकरिािं आिा ं त्या र्भावनेिा उदय प नः 

कालात्रयीं होिार नाहीं. पे्रमाच्या सवष प्रकारािं पचिपत्नीपे्रम हें कचव आचि पचंडि चकिीही श्रेष्ठ 
दजािें व उदात्तस्वरूपािें सागंोि; परंि  माझ्या ब द्धीला िर त्यािं चवर्यस खाच्या लालसेिी 
परमावचध अगदीं स्पष्ट चदसि आहे. आचि त्याम ळें  कवींनीं वाखाचिलेलें  हें पे्रम माझ्या दृष्टीला 
बऱ्याि कमी प्रिीिें वािि आहे. मृिाचलचन, ि ला साचंगिलें  िर खोिें वािेल–पि प्रत्यक्ष माझ्या 
लाडक्या देवागंननेसंबंधािी स द्धा ंस्त्रीर्भावना ह्या हृदयािूंन पार ल प्ि आहे. मला आिा ंदेवागंनेस द्धा 
सवष चस्त्रया र्भचगनीसमान वािंू लागल्या आहेि. मी ि ला ईश्वरास साक्ष ठेवनू– 

 
मृिा॰:नका नका, महाराज, मला आपले प ढिे शब्द ऐकवि नाहींि मला जाऊं द्या.–मला येथें बसवि 

नाहीं–माझें डोकें  र्भडकंू लागलें– 
 
चवक्रा॰ं:जा–जा–जा. हे उदारबाचलके, जा. ि झ्याप्रमािें मलाचह हें आिा ंसहन होि नाहीं–या वज्रापेक्षाचंह 

कठोर शब्दािें आघाि मला आिा ंि झ्या कोमल अंिःकरिावर जास्ि काळ करवि नाहींि. जा. िंू 
क्षिमात्र माझ्या दृष्टीसमोरून दूर हो. ि झी िो दीन म द्रा मला पहावि नाहीं.–ि झ्या नेत्रािूंन 
वहािाऱ्या या अश्रूंच्या धारा माझ्या अंिःकरिाला वाहून नेि आहेि. जा.–मृिाचलचन, जा. िंू खरेंि 
येथून थोडा वेळ जा. या कृिघ्न िाडंळाच्या सहवासािं िंू क्षिर्भर स द्धा ंराहंू नकोस. हाकसाब ि झे 
हालहाल करून ि झा प्राि घेईल. ि झी याला चमळमात्र दया येिार नाहीं. सहस्त्रावचध लोकाचं्या 
संहारानें चनघृि बनलेल्या या अंिःकरिाला ि झी करुिाद्रष वािी द्रववनू िाकिार नाहीं. सवष 
कृिघ्नािंा प ढारी–सवष िाडंाळािंा राजा–सवष चवश्वाघािकी नरपशूिंा हा आस री ईश्वर–हा 
महािाडंाळ दैत्य–ि झी कींव करिार नाहीं. जा–बाळे, जा िंू येथून. नको–नको–ि झ्या त्या 
चनष्ट्कपि पे्रमपूिष नेत्रानंीं अशी केचवलवािी होऊन माझ्याकडे पाहंू नकोस. त्यािूंन होि असलेल्या 
प्रियामृिाच्या वृष्टीला हा पार्ाि नालायक आहे. देवा–देवा, काय प्रसंग! या करुिरसाच्या 
ओिलेल्या स्वगीय देविेिा चनदषयपिानें हा असा अमान र् छळ करण्यािा प्रसंग मजवर 
आिण्यापेक्षा ंमला िंू यापूवीि या द चनयेिून नाहीसे का ंकरून िाकलें  नाहींस? 
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मृिा॰:(त्याला चमठी मारून) महाराज–महाराज–महाराज–दया करा–मला ढकलंू–नका–मला िाकंू 
नका– 

 
चवक्रा॰ं:(चमठी सोडवीि) नको. सोड–मृिाचलचन, मला सोड–मीं आजवर वत्सल चपत्याप्रमािें ि जवर 

अत्यंि माया केली–व सख्ख्या र्भावाप्रमािें ि झ्याशीं अचिशय सलगीनें वागलों; पि मृिाचलचन, 
ि झ्यावर एवढें अिोनाि पे्रम असिाचंह आज हें ि झ्यावरिें संकि मला चनवारि करिा ंयेिार नाहीं. 
ि झें पे्रमळ शब्दानंीं सातं्वन करून या वेळीं ि झ्या नेत्रािूंन वाहिारा हा अश्रूंिा पूर मला थाबंचविा ं
येिार नाहीं ि झें द ःखानें ि िंू लागिारें हें कोमल हृदय मला या वळेी आवरून धरविार नाहीं, 
म्हिून म्हििों–जा–माझ्या लाडक्या बाळे–जा–मला एकयाला येथें पडून राहंू दे. 

 
मृिा॰:महाराज, मी आिा ंआपिालंा सोडून कोठें जाऊं? 
 
चवक्रा॰ं:ि ला वाि सापंडेल चिकडे जा. पि येयें आिा ंक्षिर्भरचह थाबंूं नकोस. जा.माझ्या डोळ्यासंमोर उर्भी 

राहंू नकोस. पि नाहीं. थांब–िंू द ःखीकष्टी झालेली कोठें र्भिकशील? आपलें  मन मोकळें करून 
आपलें  हें द ःख िंू कोिाला सागंशील? ि झें पे्रमळ शब्दानंीं कोि सातं्वन करील? िेव्हा–ंनको–
मृिाचलचन, िंू येथून जाऊं नकोस. ये. परि माघारीं ये. माझ्या लाडके मृिाचलचन–माझ्या लाडक्या 
बाळे–आजवर या चवक्रािंानें–या ि झ्या चजवलग चमत्रानें–या ि झ्या पे्रमळ र्भावानें–या ि झ्या 
कनवाळंू चपत्यानें–ि ला प्रत्येक संकिािं हाि चदला आहे. िेव्हा ंआजि यानें ि ला दीनेला–या 
स्मशानवत् झालेल्या र्भयाि जगािं अनाथ–अनाचश्रि–असें एकिे कसें सोडावें? या चवक्रािंाच्या 
अंिःकरिािं स्त्रीपे्रमािा किचह उरलेला नसला, िरी िें अगदीं श ष्ट्क झालेलें  नाहीं.वात्सल्याला 
दयेला–करुिेला त्यािं चवप ल अवकाश आहे. आजपयंि हा या चवक्रािंािा सवष द ःखपचरहार 
करिारा उदार हस्ि कोिाचह पीचडिापासून कधींचह चवन्म ख झालेला नाहीं. िो आज ि झ्यापासून–
त्याच्याि कू्ररपिानें द ःचखि झालेल्या एका चनष्ट्कलंक, चनष्ट्कपि क माचरकेपासून परि कसा 
चिरेल! ि झा–मृिाचलनीिा त्याग या द धषर प्रसंगािं त्याच्यानें कसा करवेल? िेव्हा ं ये–माझ्या 
प्रािचप्रय कन्ये, ये. मला ि ला माझ्या हृदयाशीं धरंूदे.–मला हे ि झे कोमल अश्र  माझ्या या 
वात्सल्यपूिष हािाने प सूं दे. ि झ्या कानािं शािंवनािें दोन चजव्हाळ्यािे शब्द या वािीला बोलंू दे. 
चप्रयकर या नात्यानें हा चवक्रािं केवढाचह पार्ािहृदयी असला िरी जनक या नात्यानें त्यािें 
अंिःकरि अधमष–अन दार–नाहीं. 

[चिला धरावयास जािो]. 
 
मृिा॰:(दूर सरून) नाहीं महाराज–मला आपिालंा रे्भिावसेें वािि नाहीं. चप्रयकर या नात्यानें ज्या मूिीिी 

आजवर या हृदयािं सेंवा केली चिला आिा ं अन्य र्भावनेनें मला स्पशष करवि नाहीं. दूर व्हा–
महाराज, मला आपल्या त्या चपिृवात्सल्यानें आद्रष झालेल्या हस्िानें स्पशष करंू नका. मी एकीकडे 
कोठें िरी एकिी रडि बसेन-माझे द ःख मी मलाि मोकळेपिानें सागेंन–माझें सातं्वन मी स्विःि 
करीन–जाऊं द्या मला आिा ं येथून. मला आपले शब्द–आपला स्पशष–आपला सहवास या वेळीं 
अगदीं द ःसह झाला आहे. 

 
चवक्रा॰ं:बरोबर आहे. जलाल चवर्ािे िूत्कार िाकिाऱ्या कालर्भ जंगाला कोि कविाळील! प्रखर ज्वालािें 

लोळ िेकिाऱ्या प्रलयाग्नीला कोि चमठी मारील! –प्राि हरि करिारे र्भयानक पाश हािािं 
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खेळचविाऱ्या सवषर्भक्षक मृत्यलूा कोि आहलगन देईल! िेंव्हा ठीक आहे; मृिाचलनीं, िंू जा येथून. 
एकािंािं बसून आपल्या द ःखाला शोकाच्या द्वारें वाहून ि झ्या चववकेसंपन्न ब द्धीच्या उपदेशानें ि झ्या 
शोकािष चित्तािें सातं्वन करून घे–जा. आज माझ्या ऐवजीं ि झेचविारीं मनि ि झ्या कामास 
येईल.–मृिाचलनी, हा चवक्रािं आजवर ि ला चनकि स्नेही वािि होिा. िो आिा ंप ढें ि ला ि झा 
कट्टा द स्मान वािंू लागेल. पि त्याच्यावर िंू क्षमादृचष्ट ठेव. ि झा घाि केल्याबद्दल िंू याला वािेल 
िेवढे चशव्या–शाप दे–पि यानें ि झ्याशीं प्रिारिा केली नाहीं–ि झी कपिानें विंना केली नाही–
एवढी गोष्ट लक्षािं असंू दे. मी महािाडंाळ असलों िरी मृिाचलनी, ि झ्यासंबधंानें माझ्या 
अंिःकरिािं अचिशय स्नेह वास करीि आहे, हें मी ि ला प नः एकवार सागंिों. िंू चकिीचह 
माझायाप ढें राग केलास–िंू मलाचकिीचह ि च्छ लेखलेंस–िरी हा चवक्रािं ि झा स्नेहीि राहिार ही 
खात्री असंू दे. उपकार मी कधीं चवसरिार नाहीं. ि झ्या स्नेहाला मी कधीं चधःकारिार नाहीं. िंू 
शरीरानें जरी माझ्यापासून दूर गेलीस िरी या हृदयािं ि झी वैराग्यसंपन्न सद् ग िशाचलनी, पचवत्र 
मूर्थि कायमिी वास्िव्य करून राहील. जा–ि झी ही हृदयद्रावक अवस्था माझ्यानें पहावि नाहीं. 

 
मृिा॰:महाराज, माझ्या उत्कि पे्रमािा शवेि अखेरीस हा असाि व्हावयािा होिा ना!–देवा– 
 

पद–राग–जीवनप री; िाल–झपिाल. 
मरि िचर का ंन ये हाय मज या क्षिा! ॥ 

र्भरंवसा ज्या पदीं ठाव िें देइ ना ॥ ध्र ॰ ॥ 
पे्रमस ख मावळे । दूर आशा पळे ॥ 

धैयष सगळें गळे। काय िल जीवना! ॥ १ ॥ 
गगन जचर कोसळे । वीज चशहर आदळे ॥ 

र्भचूम िन  ही चगळे । िचरि स ख या मना ॥ २ ॥ 
[जािे]. 

 
चवक्रा॰ं:(स्वगि) गेली िी औदायािी देविा, या चवक्रािंाच्या अन दार मनाला शाप देि िालिी झाली.–

आिा ं त्या चबिारीच्या स खािा कायमिा अस्ि झाला. याप ढें त्या चिच्या अचद्विीय लावण्यानें 
प्रकाशिाऱ्या म खिदं्रावर प्रसन्निेिा गोड प्रकाश खेळिानंा दृष्टीस पडिार नाहीं. चिच्या विषनािं 
याप ढें उदासीनिेिी र्भयाि छाया कायमिें ठािें देऊन बसिार! चवक्रािंा–चवक्रािंा–कसा रे िंू 
अधम िाडंाळ बनलास! ि झें सारें औदायष आज एकदम कसें नष्ट होऊन गेलें ! ि झ्या सदादयाद्रष 
हृदयानें आज एवढें कचठिपि कसें धारि केलें ! हे चवश्वािंील सवष कू्रर देविानंो, या िाडंाळाला 
एकदम या जगािूंन नाहींसा करा.–यावर संकि परंपरेिा वर्ाव करून त्याखालीं त्याला चिरडून 
िाका.–यािा चनःपाि करा.–हे चवश्वासघािकी कृिघ्ना, आपल्या कृिकमाच्या होळींि जळून 
खाक हो.–[पडिो] [पडदा पडिो]. 

 
प्रवेश ६ वा 

 
(मृिाचलनी प्रवशे करिे). 

 
मृिा॰:(स्वगि) हाय हाय!– 
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पद–छब चदखला जाय॰– 
स ख चवलया जाय, लागे हाय मना ॥ 

िैन पडे नि जीवा या ॥ ध्र ॰ ॥ 
जािा ंपचि–स ख–चक्षचिज धराया ॥ 

दूर पळि, नि हािीं ये ॥ 
काय करंू? चकचि धावंूं? बह  चशिलीं 

श्रमानें ही काया ॥ १ ॥ 
[क म द प्रवशे करिे]. 

 
क म ॰:माईसाहेब, काय झालें? 
 
मृिा॰:झाला; अखेरिा चनकाल लागला. आिा त्यासंबंधानें बोलण्यािें कारिि उरलें  नाहीं. 
 
क म ॰:म्हिजे महाराजानंीं आपला अंगींकार केला का? 
 
मृिा॰:नाहीं. 
 
क म ॰:काय िरी चनदषय मन म्हिावयािें हें! चवक्रािंमहाराजािंा स्वर्भाव इिका चनष्ठ र असेल असें मला 

वािलें  नाहीं. 
 
मृिा॰:क म द, त्या करुिासागराला मी चनष्ठ र कसें म्हिूं! पि या थोर प रुर्ािंीं मनें िमत्काचरक खरीं मात्र. 
 
क म ॰:मग काय आपल्या मनािी द ःखद अवस्था त्यानंा कळि नाहीं म्हिावें, का कळून स द्धा ंउगाि आपला 

हा हेका आहे म्हिावें? 
 
मृिा॰:क म द— 
 

पद–मेरे ददे चजगरकी॰– 
मन पोळे सदा हें सखे त्या कळे ॥ 

सखे त्या कळे गे चनराशमे ळें  ॥ ध्र ॰ ॥ 
चकिी िालले हाल माझ्या चजवािे ॥ 

कळ चनयाचह िो गे म ळीं ना बळे ॥ १ ॥ 
लोर्भ अपार करी परी पदरािं घ्याया ॥ 

पळ बाई वळेना दयेच्या बळें  ॥ २ ॥ 
 
क म ॰:मग काय? इलाजि ख ंिला. पि माईसाहेब, प ढें काय करावयािें? 
 
मृिा॰:प ढें काय करावयािें िें मीं आिा ंठरवनू िाकलें  आहे. 
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पद–हो नचदया जलर्भरन गई॰– 
मी त्यज चन अचखला जना ॥ 
सेचवन कानना, कंचठन नीरस जीवना ॥ ध्र ॰ ॥ 
जाळ चनया हृदया प्रियािें ॥ 
प्रर्भ पायीं करीन लीन ॥ १ ॥ 

[सेवक येिो]. 
 
सेव॰:माईसाहेबानंा चवक्रािंमहाराजानंीं िबूंि येण्याचवर्यीं चवनंचि केली आहे. 
 
मृिा॰ :येिे मी. िल िंू प ढें (सेवक जािो.) क म द, माझा शलेा आि. मी जाऊन येिें. 

[क म द शलेा आिून देिें. दोघी जािाि]. 
[पडदा पडिो]. 

 
प्रवेश ७ वा 

 
स्थळ :– चवक्रािंाच्या छाविींिील मृिाचलनीिा िंब.ू 

[चवक्रािंािे अचधकारी मदालसेस िंबूिं आिून बसचविाि.] 
 
मदा॰ :(अचधकारी बाहेर गेल्यावर, स्वगि) आजिा हा शवेििा प्रयत्न. आज चव्रकािं माझा दास िरी झाला 

पाचहजे, नाहीं िर माझ्या पायाशंी गिप्राि िरी होऊन पडला पाचहजे. (जंचबया काढून) हे शस्त्रा, िंू 
मला वळेेवर दगा देिार नाहींस ना? बह िकरून माझ्याकचरिा ंि ला त्रास घ्यावाि लागिार नाहीं. 
माझ्यासारख्या लोकोत्तर सौंदयाच्या स्त्रीच्या जहरी नजरेिी कयार ि झ्यापेक्षा ंशिपिीनें अचधक 
िीक्ष्ि असिे; ि झ्यासारख्या पोलादी शस्त्रानंी ज्या महाध रंधर वीराचं्या हृदयािा ठाव काढला नाहीं, 
त्याचं्या हृदयािे ह्या आमच्या दृष्टींच्या आघािानंीं ि कडे ि कडे केले आहेि व त्यानंा जमीनदोस्ि 
करून िाकलें  आहे. िेव्हा ंनको, मला ि झ्या साहाय्यािी अपेक्षा नाहीं. माझें सौदयष व माझी वािीि 
माझा कायषर्भाग साधून देिील. पि कदाचित् त्यानंा यश आले नाहींि– छे, पि िी शकंा नको. 
त्यानंा यश आलेंि पाचहजे. मागें दोनवार या चवक्रािंानें या प्रियय द्धािं मला पराचजि केलें . पि 
त्या वळेीं आम्हा ं चस्त्रयाचं्या संग्रहाला असिाऱ्या शृगंाराच्या सवष शस्त्रािंा मीं उपयोग केला नव्हिा. 
पि आज एकचह हत्यार उपयोगािं आिल्यावािंून ठेविार नाहीं. िेव्हा ं िंू जा, परि आपल्या 
चठकािीं जाऊन स्वस्थ बैस. ि झ्या मदिीवािंून मी आज चवक्रािंाला हजकिार. (जंचबया परि 
ठेविे. ऐकलेसें करून.) पि चवक्रािं आलाि वाििें. 

[चवक्रािं प्रवशे करिो]. 
 
चवक्रा॰ं:मदालसे, ि झें माझ्याशीं काय काम आहे? 
 
मदा॰:चवक्रािं, ि म्हीं माझ्या वचकलािी न सिी गाठंचह घेिली नाहीं. 
 
चवक्रा॰ं:प्रत्यक्ष ि झीस द्धा ं रे्भि घेण्यािी माझी इच्छा नव्हिी. परंि  माझ्या लोकाचं्या आग्रहाप ढें माझा 

नाइलाज झाला. 
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मदा॰:म्हिजे? आपलें  हें वैर चमिंूि नये अशी ि मिी इच्छा आहे का? 
 
चवक्रा॰ं:होय; अशीि माझी इच्छा आहे. 
 
मदा॰:पि अशी इच्छा असण्यािें कारि? 
 
चवक्रा॰ं:कारि िें चमििें शक्यि नाहीं. 
 
मदा॰:का ंबरें? 
 
चवक्रा॰ं:का ंबरें? आम्ही ि झें वैर चवसरून ि झ्याशीं सलोख्यानें वागावें असे कोििे उपकार िंू आमच्यावर 

करून ठेवले आहेस? अमान र् पािकािें डाग डोक्यावर मोठ्या र्भरू्िानें वागचविाऱ्या राक्षचसिीशीं 
सख्य होिें शक्य िरी आहे का? 

 
मदा॰:माझ्या सवष पािकािंें क्षालन करण्यास मी ियार झालें  िर? 
 
चवक्रा॰ं:खून व रक्िपाि हीं पािकें  आहेि असंि चजला वािि नाहीं िी त्यािें क्षालन िरी कसें करिार? 
 
मदा॰:नाहीं, मला आिा ंिीं कृत्यें पािकीं वािंू लागली आहेि. 
 
चवक्रा॰ं:ि झ्या वािीिा आचि करिीिा मला इिका पचरिय झालेला आहे की, कसल्याचह लपंडावानंीं िंू 

मला केव्हाचंह िसवू ंशकिार नाहींस. 
 
मदा॰:नाहीं, नाहीं, मला आिा ंखरोखरि पिात्ताप होि आहे व पापक्षालनाथष माझें मन आि र झालें  आहे. 
 
चवक्रा॰ं:पि ि झ्या पापािंें क्षालन ख नािें रक्ि चपऊन माजास आलेलें  हें ि झें हसहासन ध ळीस 

चमळाल्यावािंून होिार नाही. 
 
मदा॰:एवढ्यानें र्भागि असेल िर हा साम्राज्यम ग ि मी ि झ्या पायावंर वहािें. आपि दोघेंचह या हसहासनािा 

उपर्भोग घेऊं. ि झी सहधमषिाचरिी होऊन राहण्यास मी ियार आहें. 
 
चवक्रा॰ं:पि ि झ्यासारख्या सैिानीला आपली सहधमषिाचरिी करण्यास माझी क ठे ियारी आहे? 
 
मदा॰:ि झी ियारी होण्यास कोििी अडिि आहे? 
 
चवक्रा॰ं:ि झ्यासारख्या महापािकी ख नी कविाळिीिा चप्रयकर व दोस्ि म्हिून द चनयेंि मोठ्या डौलानें 

चमरवण्याइिका नीि चनलषज्जपिा अजून माझ्यािं आलेला नाहीं. 
 
मदा॰:मला ि झ्यासारख्या प्रिापशाली वीराच्या िरवारीच्या साहाय्यािी अत्यंि अपेक्षा आहे. 
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चवक्रा॰ं:माझी िरवार अन्यायािीं आचि ज ल मािी पाठीराखी होण्यािी आशा कशाला करिेस? 
 
मदा॰:पि ि झ्यावर अन रक्ि झालेल्या-ि झ्यावर पे्रम करिाऱ्या–अबलेिी िर िी पाठीराखी होईल ना? 
 
चवक्रा॰ं:मदालसा आचि पे्रम हीं एकत्र कशीं असंू शकिील? चवर्वल्लीच्या गाभ्यािं अमृिािा कोंब आहे म्हिून 

कोिी म्हिेल िर िे खरें कसें मानावें? 
 
मदा॰:नाहीं–नाहीं. चवक्रािंा, ि झी समजूि ि कीिी आहे. 
 

पद–गोहवद ग ि गाऊं रे॰– 
पे्रमाच्या रंहग रंगे ही । प्रीिीच्या रंहग रंगे ही । 
प्री पे्रमला ॥ ध्र ॰ ॥ 
मन पे्रहम डोलि । वाहि पे्रम बोलि ॥ 
वर्षचि प्रेंम लोिन हे । रे कोमला ॥ १ ॥ 
स्ि रचि अधर पे्रमाि र हें । हृदय नाििें उत्साहें ॥ 
पे्रमपूिष िन  सारी रे ॥ ही चनमषला ॥ २ ॥ 

 
चवक्रािंा, पे्रमानें ओिप्रोंि र्भरलेली ही काया सौंदयानेंचह र्भचूर्ि झालेली आहे. 

 
चवक्रा॰ं:होय, चवधात्याच्या हािून प ष्ट्कळदा ंघडून येिाऱ्या हलगजीपिािा ि ला िायदा चमळाला आहे खरा. 

पि मला हेंि समजि नाही कीं या अशा द ष्ट चवकारानंीं र्भरलेल्या रौरव कूपावर असल्या लोकोत्तर 
सौंदयािें झाकंि घालण्यािं परमेश्वरािा काय हेि  असेल! पि िें असो. ि झ्या सौंदयािी ििा 
करण्याकचरिा ंकाहंीं आपली म लाखाि नाहीं. 

 
मदा॰:िरीस द्धा ंमाझ्या सौंदयािी ििा ि ला केलीि पाचहजे. 
 
चवक्रा॰ं:असें असेल िर आपली ही म लाखि आपिासं येथेंि संपचविे र्भाग आहे. 

[िंबूिूंन जाऊं लागिो]. 
 
मदा॰:(त्याला अडवनू) नाहीं–मी आपल्या सौंदयािा प्रर्भाव असा चिक्का पडंू देिार नाहीं. चवक्रािंा, थाबं, 

िारुण्याने म सम सलेल्या लावण्यलचिकेिा असा अनादर करंू नकोस. माझ्या उन्नि उरोजावर 
मस्िक ठेवनू क्षिमात्र चवश्राचंि घे. आपल्या गोंडस बाहंूिा माझ्या कंठार्भोंविी चवळखा घालून 
क्षिमात्र पे्रमलोल प दृष्टीनें माझ्याकडे पहा.–आचि पे्रमाि र झालेल्या या अमृिमय अधरािंें पान 
करून मध र अशा शृगंाररसािा यथेच्छ आस्वाद घे. 

[त्याच्याजवळ जािे] 
 
चवक्रा॰ं:मागें स्वारीवर असिानंा एकदा ं रात्रीं जलाल चवर् धारि करिाऱ्या एका नाचगिीनें चवळखा 

घािलेल्या झाडाच्या एका िादंीवर मीं ि कून प्रािःकाळपयंि चनद्रा केली होिी. िी प्रािघािक िूक 
प नः हािून घडण्यािा प्रसंग आल्यास मी मोठ्या आनंदानें त्याला सादर होईन. परंि  मदालसे, 
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ि झ्या चवर्पूिष उरोजावर मस्िक ठेवनू ि झ्या जहरी अधराचं्या स्पशानें शृगंाररसािा आस्वाद 
घेण्यािा द ष्ट मोह मी माझ्या ब द्धीस कदाचप पडंू देिार नाहीं. 

 
मदा॰:चवक्रािंा, असा चनष्ठ र होऊं नकोस.– 
 

पद :– मचरवरोचर केवरय्या॰– 
वचेड जाहलें  । ग चि मोह चनया ॥ 

पायी याि सारें । मन लाचवयेलें  ॥ ध्र ॰ ॥ 
मद िाकूचनया ं। चशर वाकवीलें  ॥ 

कि  हास्य िेंही । स खें आदरीलें  ॥ १ ॥ 
िेव्हा ंि ला माझा अंगीकार केलास पाचहजे. 

 
चवक्रा॰ं:सवष द चनया ओस पडून िंू आचि मी असें दोनि प्रािी परृ्थवीच्या पाठीवर चजविं राचहलों िरी स द्धा ंमीं 

ि झा अंगीकार करिार नाहीं. 
 
मदा॰:(त्याच्या गळ्यास चमठी मारून) या अप्सरेच्या गोंडस बाहंूिा हा पाश िंू कसा सोडचविोस िो मी 

पहािें. 
 
चवक्रा॰ं:(हाि सोडवीि) ि झ्यासारख्या अप्सरािंा गवष उिरून िाकण्यास मी समथष आहें यािा प्रत्यय ि ला 

आिून देिों. हा असा–हा असा या पािकी बाहंूिा पाश चवक्रािं आपल्या बलानें हा असा िोडून 
िाकिो. 

[चमठी सोडिो]. 
 
मदा॰:चवक्रािंा, नको–नको–मला असा चझडकारंू नकोस.– 

[प न्हा ंचमठी मारावयास जािे]. 
 
चवक्रा॰ं:मदालसे– 
 

पद–मन चरनािोम् ना॰– 
 

कपिमया माया । दाखचवशी पे्रमपाशीं बाधं ं येशी ॥ 
खेळ माचंडला ि वा ंहा वाया ं॥ ध्र ॰ ॥ गरल वमे जी चवर्ारी 
ििा गिचव केहव स धा?॥ नर कृिािंकवल न होई का 
सेव चन द धषर चवर्ास या?॥ १ ॥ 

 
मदा॰:चवक्रान्िा–चवक्रान्िा– [त्याच्या जवळ प न्हा ंजाऊं लागिे]. 
 
चवक्रा॰ं:बस्, आपली रे्भि खलास. िंू एकदम येथून िालिी हो. नाहीं िर लढाईिे सवष चनयम झ गारून मी 

ि ला आिाचं्या आिा ंकैद करवीन. 
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मदा॰:ठीक आहे. चवक्रािंा, िंू माझ्या कोित्याचह उपायाला अद्याचप दाद चदली नाहींस म्हिून िंू या 
मदालसेला कायमिा अहजक्य झालास असें समजूं नकोस. 

 
चवक्रा॰ं:मी यदाकदाचित् ि झ्यासारख्या यःकचित् स्त्रीकडून हजकला गेलों िर लढाईच्या मदैानावर 

िरवारीच्या जोरावर हजकला जाईन. एकािंािं प्रियाच्या जोरावर हजकला जािार नाहीं, ही 
खात्री ठेव. 

 
मदा॰:पि आिा ंमी ि ला जगूं देईन िेव्हा ंना? 
 

[त्याचं्यावर जंचबयानें वार करंू पहािे. इिक्यािं मृिाचलनी येऊन चििा हाि धरिे व चिच्या 
हािािंील जंचबया काढून घेिे]. 

 
चवक्रा॰ं:(चििा हाि धरून) मदालसे, मयादेबाहेर काम गेलें .पि जा. मी ि ला चजविं सोडिों. स्त्रीच्या–

ि झ्यासारख्या नादान स्त्रीच्या रक्िानें हाि चविाळिें मला पसंि नाहीं. ि ला सोडून देण्यानें माझ्या 
कायािी मी बरीि हाचन करीि आहें. पि आिा ंि ला कैद केलें  िर लोक मला द बषल समजिील. 
सरळ मागानें मी ि झा मोड करंू शकलों नाहीं म्हिून मीं हें कपि केलें  असा माझा द लौचकक 
होईल. आचि त्याम ळें  माझ्या कायािी अचधक हाचन होईल. िेव्हां–जा. मीं ि ला क्षमा केली आहे. 
सूयषक लािंील स्त्रीशीं–महाराज चवक्रमाचदत्याचं्या र्भचगनीशीं-चप्रयचमत्र शशाकंराज याचं्या पत्नीशीं–
अशाचह प्रसंगीं अन्य प्रकारें वागावसेें या चवक्रािंाला वािि नाहीं. जा. आपल्या छाविींि परि जा. 
आचि य द्धर्भमूीवर या चवक्रािंाला हजकण्यािी महत्त्वाकाकं्षा धर. अशा र्भलत्याि मागािें अवलंबन 
करून आपल्या मानीपिाला बट्टा लावनू घेऊं नकोस. जा. (घािं वाजचविो. चशपायी आंि येिाि.) 
(चशपायासं) झाली आमिी रे्भि. यानंा छाविीबाहेर नेऊन पोंिवा. 

[मदालसा िडिडि चनघून जािे]. 
 
चवक्रा॰ं:मृिाचलनी, आिाचं्या ि झ्या नवीन उपकाराबद्दल मी ि झे आर्भारि मानीि नाहीं. 
 
मृिा॰:आचि कन्येनें केलेल्या कृत्याबद्दल चपत्यानें आर्भार मानण्यािें कारिचह नाहीं. 
 
चवक्रा॰ं:काय–काय ऐकिों मी हें! बोल, मृिाचलनी, िे शब्द प नः बोल. मला िे एकवार या कानानंीं प न्हा ं

ऐकंू दे–बोल.– 
 
मृिा॰:महाराज, आपल्या इच्छेप्रमािें–आपल्या आजे्ञप्रमािें–ही मृिाचलनी आिापंासून आपली कन्या 

झाली आहे. 
 
चवक्रा॰ं:माझी कन्या मृिाचलनी–माझी लाडकी कन्या मृिाहलनी–अहाहा–केवढा हर्ष झाला आहे मला!–

मृिाचलनी, बाळे–ये–ये. आचि आिा ंिरी मला–या ि झ्या चपत्याला ि ला हृदयाशीं धरू दे–ि झें 
अवघ्राि करंू दे. 

 
मृिा॰:बाबा–बाबा–होय–माझे आजपासून बाबाि आपि. बाबा, या म लीला पदरािं घ्या. 
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[दोघे रे्भििाि]. 
 
चवक्रा॰ं:म ली, ि ला परमेश्वर सदासवषदा स खी ठेवो.–[पडदा पडिो]. 
 

अांक पाांचवा समाप्त. 
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अांक सिावा 
 

प्रवेश पणििंा 
 

स्थळ : मदालसेिी छाविी. 
[मदालसा व कोदंड] 

 
मदा॰:याप ढें चवक्रािं आपिाला कोित्याचह उपायानंीं हजकला जाईलसें मला वाििं नाहीं. 
 
कोदं॰:महारािी सरकारानंीं असें चनराश होिें िागंलें  नाहीं. 
 
मदा॰:मोहानें र्भलत्याि गोष्टीिी आशा करीि बसिें बेअकलीपिािें आहे. िरी पि चनराशचे्या न्स्थिींिस द्धा ं

मी आपला उद्योग बदं पडंू देिार नाहीं. मृत्य म खािं आिा ंआपली खास आह चि पडिार अशी माझी 
पक्की खात्री झाली िरी स द्धा ंमी माझ्या कायापासून पराङ्म ख होिार नाहीं. द धषर पचरन्स्थिीला 
िोंड देण्यािें धैयष ज्याप्रमािें मािसाच्या अंगीं असावें लागिें, त्याप्रमािेंि पचरन्स्थिीिी बरोबर 
अिकळ बाधंण्यािी अक्कलचह मािसािं असावी लागिे. यशाच्या भ्ामक कल्पनेनें मूढ बनून चबकि 
पचरन्स्थिींि अंधळेपिानें उडी घालिाऱ्यापेक्षां, अपयशािी स्पष्ट कल्पना असिाचंह किषव्य म्हिून 
जो चवरुद्ध पचरन्स्थिींशीं झगडिो िो प रुर् अथवा िी स्त्री मी अचधक थोर समजिें. आचि ही 
मदालसा या द सऱ्या वगांिील स्त्री आहे. चिच्या चित्तािी न्स्थरिा कोित्याचह न्स्थिींि चिळमात्रचह 
ढळिार नाहीं. 

 
कोदं॰:मग आिा ंप ढिा मागष काय? 
 
मदा॰:यािी योजना मीं करून ठेवलीं आहे. हें पहा इकडे– (त्याचं्या कानािं क जब जिे). हें असें याप ढें  

करावयािें म्हिजे द दैवानें आपला नाश होऊन चवक्रािं चवजयी झाला, िरी यािा सवष खिािोप 
व्यथष जाईल आचि आपला सूड पूिष होईल. 

 
कोदं॰:पि द जषय या गोष्टीला ियार होईल का? 
 
मदा॰:त्याबद्दल िंू बेचिकीर रहा. 
 
कोदं॰:िर मग आपिालंा त्या उद्योगाला िाबडिोब लागलें  पाचहजे. 
 
मदा॰:होय. आिा ं ि कि वळे घालवनू उपयोगी नाहीं. जा. त्याला इकडे पाठवनू दे आचि िंू अगोदर 

िडंवम्याच्या छाविींि जाण्याच्या ियारीला लाग. 
 
कोदं॰:पि मदालसे, त्याजकडून हें काम न झालें  िर? 
 
मदा॰:त्यािी परस्पर आयिीि कत्तल उडेल. आचि आपल्या मागांिील कािंा आपोआप नाहींसा होईल. 
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कोदं॰:आचि काम साधून आला िर िो साधा कािंा पोलादी बनेल. आचि मग– 
 
मदा॰:कोदंडा, िंू चर्भऊं नकोस. आपला कायषर्भाग साधल्यावर चजविं राहण्यािा त्याला म ळीं हक्कि 

पोहोंिि नाहीं. आिापंयंि त्यािें आय ष्ट्य केवळ आपल्या मिलबाकचरिािं लाबंि आलेलें  आहे. 
ज्या क्षिीं आपला मिलब संपेल त्या क्षिींि त्यािी आय मषयादाचह संपली म्हिून समज. 
संकिकालीं उपकार करिारा प रुर् मागाहून डोईजड होिो व शत्रचू्या ग लामचगरीपेक्षा ं त्या 
चमत्रािीि ग लामचगरी शिपिीनें जािक होि असिे, हें मी जािून आहें. िेव्हा ं िू अगदीं चबनघोर 
रहा. काहंीं झालें  िरी िो काहंीं प ढें िार काळ चजवंि रहाि नाहीं. जा. त्याला इकडे लावनू दे. 
(कोदंड जािो). जा बलैा. ि लाचह लौकरि या मदालसेच्या महत्वाकाकें्षला बळी पडावें लागिार 
आहे हें लक्षािं ठेव. िंू झालास िरी बळी देण्याकचरिा ं पोसलेल्या बोकडापलीकडे काहंीं ि झी 
अचधक हकमि नाहीं. आज नाहीं उद्या ंि झाचह रस्िा िोि आहे. माझी मतै्री संपादन करूनचह बळी 
पडला नसिा िर िो िक्ि चवक्रािंि. पि िोचह माझें शत्र त्व संपादन करून ि मच्याि पकं्िीला 
येऊन बसला आहे. 

[द जषय येिो]. 
 
द जष॰:महारािी सरकार, काय आज्ञा आहे? 
 
मदा॰:द जषय, ि झें माझ्यावर चकिी पे्रम आहे? 
 
द जष॰:का ंबरें? हा िमत्काचरक प्रश्न आज मला का ंम्हिून चविारण्यािं येि आहे? 
 
मदा॰:आज ि झ्या पे्रमािीं मला परीक्षा पहावयािी आहे. 
 
द जष॰:िर मग माझें आपल्यावर अलोि पे्रम आहे. सरकारनी आज्ञा करावी आचि िी िाबडिोब बजावली 

जािे हकवा नाहीं यािा अन र्भव पहावा. 
 
मदा॰:िर मग ि ला सरोचजनी आचि िदं्रशखेर याचं्या मारेकऱ्यािें काम केलें  पाचहजे. 
 
द जष॰: मारेकऱ्यािें काम? 
 
मदा॰:होय. महारािी मदालसेच्या पे्रमािी व पाचिग्रहिािी इच्छा धरिारानें असलीं साहसें केल्यावािंून िो 

चिच्या अन ग्रहाला पात्र कसा होिार? 
 
द जष॰:आपल्या पे्रमाकचरिा ंमी वािेल िें अघोर कृत्य करण्याला ियार आहे, पि हें मला साधिार कसें? 

माझा कूमषद गांि प्रवशे होिार कसा? आचि िेथें हें काम करण्याला लागिील चििके चदवस मला 
िेंथें स रचक्षि राहिा ंयेिार कसें? 

 
मदा॰:िी सवष काहंीं व्यवस्था होईल. पि हें काम करण्याला ि झ्या मनािी ियारी आहे ना? 
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द जष॰:आपल्या मनाशीं माझें मन इिकें  िन्मय झालें  आहे कीं आपल्या मनािं आलेली गोष्ट माझ्या मनाला 
ित्काल पिलीि पाचहजे. 

 
मदा॰:िर मग िल िंबूंि. मी ि ला सवष गोष्टी नीि समजावनू सागंिें. 

[जािाि]. 
 

प्रवेश दुसरा 
 

स्थळ :– कूमषद गािील सरोचजनीच्या वाड्यािंील शय्यागृह. 
[पलंगावर िंद्रशखेर गाढ झोंपेंि चनजला आहे, दाराशीं पहारेकरी पहारा करीि आहे. इिक्यािं 
खोलींिील एका कोंपऱ्यािूंन वेर्ािंर केला द जषय ग प्िपिें बाहेर पडिो.] 

 
द जष॰:(स्वगि) प्रहरर्भर त्या ग प्िमागांि कोंडून पडल्याम ळें  जीव कसा ग दमरून गेला आहे. आिा ं

क्षिािाचह चवलंब न लाविा ं िदं्रशखेरािा चनकाल लावला पाचहजे. (कमरेिी कयार काढून 
पलंगावर चनजलेल्या िदं्रशखेराच्या छािींि र्भोंसकंू लागिो. इिक्यािं ‘दगा–दगा’ म्हिून ओरडि 
पहारेकरी पाठीमागून येऊन त्याला धरिो. द जषय स्विःिा हाि सोडवनू घेऊन िदं्रशखेराच्या 
छािींि कयार ख पसिो व पळून जाऊं लागिो. पहारेकऱ्यािी व त्यािी क स्िी स रू होिे. 
पहारेकरी िोंडानें सारखा ‘दगा–दगा’ म्हिून ओरडिा रहािो, क स्िींिद जषय पहारेकऱ्यास ठार 
करिो व पळून जाऊं लागिो. िों चशपाई खोलींि चशरून त्यास पकडिाि). 

 
द जष॰:पकडा–आिा ंमला ख शाल पकडा. माझा डाव साधला. महारािी मदालसेिा शत्र  ठार झाला. चििें 

हसहासन न्स्थर झालें . 
[सरोचजनी प्रवशे करिे]. 

 
सरो॰:िदं्रशखेरमहाराजािंा खून पडला! 
 
द जष॰:होय.–आिािं िें मदषपिािें कृत्य ह्या हािानंीं पार पाडलें . 
 
सरो॰:(पलंगाजवळ जाऊन पहािे व चर्भऊन मागें सरिे). अरेरे–झाला–सवषस्वीं घाि झाला! िदं्रशखेर 

गेला! माझें सत्त्व ब डालें ! माझी अि ूमािींला चमळाली! 
[उग्रसेन चशपायासंह चदवया घेऊन प्रवशे करिो]. 

 
उग्र॰:नाहीं–नाहीं. सरकार, स्वस्थ असा. आपली अि ूअगदीं स रचक्षि आहे. 
 
द जष॰:पहा–त्या पलंगावर पहा. या हािानंीं ख पसलेल्या कयारीच्या प्रािघािकी घावानें गिप्राि होऊन 

पडलेलें  िदं्रशखेरािें शव पहा आचि मग रािीिी अि ूस रचक्षि असल्यािी बढाई मारा. 
 
उग्र॰:ज्याच्यावर परमेश्वरािें कृपाछत्र आहे त्याच्या चजवाला ि झ्यासासाख्या पामराकडून काय अपाय 

पोहोंििार आहे! 
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द जष॰:ईश्वरी कृपाछत्राच्या गोष्टी कशाला आिां? त्या पलंगापाशीं जा आचि ईश्वराला काय धन्यवाद 
द्यावयािे असिील िे द्या. 

 
उग्र॰:िर मग पहा–हें ईश्वरी लीलेिें कौि क पहाि. महारािी मदालसेिा द स्मान-हा पहा ईश्वरी 

कृपाछत्राखालीं स खानें गाढ झोपेंि चनमग्न आहे. [कळ दाबनू जवळच्या हर्भिींिील एक ग प्िद्वार 
उघडिो, िों आिल्या बाजूस पलंगावर िदं्रशखेर चनजला असून जवळ कंदन बसला आहे, व िार 
बाजंूस नागव्या िरवारीिे पहारे आहेि असा देखावा दृष्टीस पडिो]. 

 
सरो॰:काय काय-िदं्रशखेर चजविं आहे? 
 
उग्र॰:होय सरकार.–िदं्रशखेरमहाराजाचं्या चजवाला काहंींि अपाय झालेला नाहीं. 
 
सरो॰:िर मग मला त्याला डोळे र्भरून एकवार पाहंू द्या. 

[िदं्रशखेराच्या खोलींि जािे]. 
 
द जष॰:आं–हें गौडबगंाल काय आहे! िदं्रशखेर चजवंि आहे! िर मग न किीि त्याच्या छािींि मीं कयार 

ख पसली िो कोि? 
 
उग्र॰:िोचह िंद्रशखेरि. 
 
द जष॰:काय? िो स द्धा ंिदं्रशखेरि! पि हा द सरा िदं्रशखेर कोि? 
 
उग्र॰:हा पचहल्या व खऱ्या िंद्रशखेरािा मेिािा प िळा आहे. 
 
द जष॰:मेिािा प िळा? 
 
उग्र॰:होय मेिािा प िळा. असा काहंीं िरी प्रकार प ढें मागें घडून येईल असा मीं परवािं अंदाज केला होिा. 

परंि  माझ्या बोलण्यावर कोिािाि चवश्वास बसेना. म्हिून कोिालाचह न कळि मीं ही अशी 
योजना करून ठेचवली होिी (पलंगावरील प िळा उिलिो व त्याच्याप ढें धरून प िळ्याच्या 
छािींिील कयार बाहेर काढिो). पहा–पहा–आचि आपला नीि प्रयत्न सपशले िसला याबद्दल 
आपली खात्री करून घे. 

[सरोचजनी िंद्रशखेर, कंदन व चशपाई यासंह प्रवशे करिे.] 
 
द जष॰:हाय हाय! झाला, माझा सवषस्वीं घाि झाला. 
 
कंद॰:पि िंू असा अधम िाडंाळ आहेस िरी कोि, बोल. 
 
द जष॰:आिा ंकसला मी बोलिों. झाली-माझी वािा बंद झाली याप ढें. 
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कंद॰:िाडंाळा, मी िी उघडल्यावािंून राहिार नाहीं. (त्याला मारिो). बोल, बोल िंू कोि आहेस, बोल. 
 
उग्र॰:थाबंा. िो बोलला नाहीं िर त्या पडद्याआड लपून राचहलेला त्यािा िेहरा त्यािी िागंली ओळख 

पिवील. (त्याच्या िोंडावरील पडदा दूर करीि) स धीरा, दाखीव ि झें िें अंधाराच्या पडद्याआड 
लपचवलेलें  अंधारासारखेंि काळें चठक्कर िोंड; सवांच्या दृष्टीला पडंू दे. [पडदा दूर करिो]. 

 
सरो॰: काय–काय–स धीर! हायरे दैवा! –स धीर–स धीर, िागंला चवश्वासघाि केलािं. 

[त्याच्याजवळ जािे, िो िोंड चिरविो]. 
 
उग्र॰:त्याच्या िोंडावर उजेड पाडा. 
[त्याच्या िोंडावर उजेड पाडिाि. िों द जषयािा मूळ िेहरा सवांच्या दृष्टीस पडिो. सवष दिकिाि.] 
 
सरो॰ : (घाबरून) काय–काय–काय पहािें मी हें! पि द जषय, ि म्ही येथें कसें आलािं? 
 
द जष॰:कसा आलों आचि काय आलों! झालें ; आिा ंिी िौकशी कशाला?– 
 
उग्र॰:ि म्हीं साचंगिलें  नाहीं िरी ि मिा पोर्ाख ि मिें कपि प्रगि केल्यावािंून राहिार नाहीं. 

[वरिे कपडे काढिो िों आंि स धीरािा पोर्ाख चदसिो]. 
 
सरो॰ : आं–स धीर आचि द जषय एकि का? 
 
द जष॰:होय. सरोचजनी, मी ि ला ि झ्या अलौचकक पचिचनष्ठेिें िागंलें  िळ र्भोगचविार होिों. पि माझा डाव 

िसला! घाि झाला! 
 
सरो॰:देवा–देवा–मी हें काय ऐकिें! 

[बेश द्ध पडिे]. 
 
उग्र॰:रािीसरकारानंा घेऊन िला येंथून व िाबडिोब जाऊन सवष सरदारानंा दरबारी चदवािखान्यािं 

प कारा. आिाचं्या आिा ंलष्ट्करी किेरी र्भरवनू या ग न्ह्यािंी िौकशी केली पाचहजे. 
[पडदा पडिो]. 

 
प्रवेश ३ रा 

 
स्थळ :– कूमषद गािील वधस्िंर्भ. 

 
[द जषयास कैदी केलें  असून लष्ट्करी पोर्ाखािं सरदार उरे्भ आहेि. लष्ट्करी वरे्ािं सरोचजनी येिे]. 

 
१ सर॰:सरकार, द जषयावर राजवधािा प्रयत्न केल्यािा व त्या प्रयत्नािं चवलब नामक सैचनकािा खून 

पाडल्यािा आरोप सवषिोपरी शाबीि झाला आहे. 
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२ सर॰:आचि याचशवाय द जषयानंीं कपिानें द गांि प्रवशे करून घेिल्यापासून येथें जे अनेक अत्यािार घडून 
आले, त्या सवांच्या म ळाशींचह द जषयि होिे अशीचह त्यानंी कब ली चदलेली आहे. 

 
सरो॰:आमच्या चकल्ल्यािंील ि िलेल्या बािम्या–आमच्या शस्त्रािंी झालेली नासाडी–आचि आमच्या 

चशपायावंर झालेले चवर्प्रयोग हे सवष अपराध आपिि केले, असें द जषयानंी कबूल केलें  आहे! 
 
१ सर॰:होय, आचि एवढेंि नव्हे िर या सवष नीिपिाच्या कृत्याबद्दल त्यानंा मोठा अचर्भमानचह वािि आहे. 
 
सरो॰:िर मग या ग न्ह्यानंा शास्त्रािं कोििें शासन साचंगिलेलें  आहे? 
 
१ सर॰:देहान्ि शासन साचंगिलें  आहे. 
 
२ सर॰:आचि या य द्धाच्या धामध मींि िर हेंि शासन अपराध्याला अवश्य आहे. 
 
६ सर॰:िथाचप शासनािा अखेर चनिषय करिें रािीसरकाराचं्या इच्छेवर अवलंबून आहे. 
 
सरो॰:आपल्या य द्धमंडळािा या बाबिींि काय चनिय झालेला आहे? 
 
१ सर॰:शास्त्राजे्ञप्रमािें देहान्ि शासनि अपराध्यास देण्यािं यावें, असा य द्धमंडळािा अचर्भप्राय आहे. 
 
२ सर॰:अपराधािें र्भयंकर स्वरूप व ग न्हेगारािा पूवेचिहास यािंा आम्हीं सवांनीं िार कसोशींनें चविार 

करून हा चनकाल ठरचवला आहे? 
 
३ सर॰:िरी पि रािीसरकारानंा जर शासनािं बदल करावयािा असेल िर त्यासंबंधानें आमिी 

प्रचिकूलिा नाहीं. 
 
सरो॰:शास्त्रानें चनयचमि केलेल्या शासनािं बदल करण्यास मोठें बलवत्तर कारि पाचहजे, पि िसें काहंीं 

कारि या प्रसंगीं मला चदसि नाहीं. 
 
द जष॰:का ं बरें? या शासनाला संमचि देऊन आपि पचिहत्येिें पािक चशरावर घेि आहािं, हें आपिासं 

कळि नाहीं काय? 
 
सरो॰:पि समरागंिावर व न्यायसर्भेंि कोििींचह खासगी नािीं अन्स्ित्वािं राहंू शकि नाहींि अशी धमािी 

स्पष्ट आज्ञा आहे, हें आपि जाििि असाल? 
 
३ सर॰:सरकारािंें म्हििें सवषथैव खरें आहे. 
 
द जष॰:परंि  िोि धमष पचिहत्येच्या पािकािा अत्यंि जोरानें चनरे्ध करीि आहे, हें आपल्या स्मरिािं नाहीं 

वाििें. 
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सरो॰:आहे–स्मरिािं आहे. परंि  या प्रसंगी स्त्री आपल्या पिीच्या चजवावर उठलेली नसून, न्यायािें 
प्रचिपालन करण्यािी पचवत्र जोखीम चजच्या चशरावर येऊन पडली आहे अशी एक रािी, एका 
र्भयंकर ग न्हेगाराला त्याच्या अत्यंि नीि ग न्ह्याबंद्दल चशक्षा लावीि आहे, हें लक्षािं ठेवा. 

 
द जष॰:अशा प्रकारच्या लपंडावानंीं आपि आिरीि असलेल्या पािकािें स्वरूप सौम्य करंू पहािें म्हिजे 

नीिपिािी कमाल आहे. 
 
सरो॰:चवश्वासघािािें र्भयंकर पािक आिरून वर चनलषज्जपिानें दयेिी यािना करिें म्हिजे नामदषपिािी 

कमाल आहे. 
 
द जष॰:िरी स द्धा ंमला देहािं शासनािूंन िंू म क्ि केलेंि पाचहजे. 
 
सरो॰:ि मिा अपराध इिका र्भयंकर आहे कीं त्याबद्दल योग्य शासन न करिें म्हिजे न्यायािा खून पाडिें 

आहे–पापाला िूस देिें आहे–समाजािा नाश करिें आहे. 
 
द जष॰:माझ्याकचरिा ंनाहीं, िर चनदान ि झ्या उदरीं लौकरि जन्मास येिाऱ्या आपल्या अपत्याकचरिा ंिरी 

िंू मला कृिापराधािंी क्षमा केलीि पाचहजे. 
 
सरो॰:असल्या मोहानंा बळी पडण्याइिकी ही सरोचजनी आिा ंकमक वि राचहली नाहीं. या वळेीं हा गर्भष 

जरी प्रत्यक्ष माझ्या उदरािूंन करुिा वािीनें ि मच्याबद्दल रदबदली करंू लागला, िरी त्या 
गर्भावस्थेंिील कोमल अर्भषकाच्या करुिेमध्येंचह मला न्यायापासून ढळचवण्यािें सामर्थयष येिार 
नाहीं. 

 
द जष॰:िर मग आपल्या जन्मदात्या चपत्याशीं बेमान होऊन त्यािा चनघृषिपिें चशरच्छेद करचविारी हीि िी 

अधम िाडंाळीि म्हिून त्या अपत्यानें जन्मर्भर ि झी चनर्भषत्सषना करीि राहिें ि ला आवडेल का? 
 
सरो॰:आपल्या चपत्यािीं अनन्न्वि पािकें  ऐकून त्याला झालेली चशक्षा सौम्यि होिी, असेंि त्या बालकाला 

वािेल. परंि  ि मच्यािंील पािकी अंश उिरून जर माझीं न्यायािीं कृत्यें त्याला नीिपिािीं म्हिून 
र्भासू लागलीं, िर असल्या पािकी चवकारानंी पछाडलेल्या त्या बेअक्कल पोराच्या हनदेिी मी 
चिळमात्र पवा करिार नाहीं. 

 
द जष॰:सरोचजनी, ि झें हृदय चजिकें  मृद  म्हिून मी समजि होिों, चििकें  िें कठोर आहे, असें माझ्या आिा ं

अन र्भवास आलें . ि ला आपल्या नवऱ्यािी पवा वािि नाहीं. आपल्या अपत्यािी कीव येि नाहीं–हें 
ि झें विषन स्त्रीजािीच्या चनष्ट्कलंक नावंाला काचळमा िासंिारें आहे. 

 
सरो॰:व्यथष आपल्या वािीला शीि का ं देिा?ं ि म्हालंा मृत्यचू्या दाढेंिून ओढून काढण्यािी ि मच्या वािेंि 

शन्क्ि नाहीं. िला–यानंा देहान्ि शासन कायम करण्यािं आलें  आहे. वधस्िंर्भावर िढवनू 
मागंाकडून यािंा चशरच्छेद करावा. 
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[जाऊं लागिे] 
 
३सर॰:सरकारानंीं थोडें थाबंावें. द जषयािंा सरकारापाशीं एक अजष आहे. 
 
सरो॰:काय अजष आहे? 
 
३सर॰:सामान्य ख नी अपराध्याप्रमािें मागंाकडून आपलें  डोकें  मारलें  जाऊं नये, अशी द जषयािंीं इच्छा आहे. 
 
सरो॰:िर मग हत्तीच्या पायाखालीं यानंा ि डवनू िाकवा. अगर चकल्ल्याच्या ििावरून यािंा कडेलोि 

करवा. 
 
३सर॰:नाहीं अशा प्रकारिें मरि त्यानंा लज्जास्पद वाििें. 
 
द जष॰:उघड्या मदैानावर लष्ट्करी वरे्ािं चशपायाचं्या गोळ्यानंीं वीराप्रमािें मला मृत्य  यावा अशी माझी 

मागिी आहे. 
 
सरो॰:राजद्रोही ख नीं पािक्याला वीरािा पचवत्र मृत्य  कधीचह लाधिार नाहीं. कपिानें चवश्वासघाि करून 

आपल्या राजाच्या ग प्ि ख नानें आपली कीर्थि मळचवण्याला ज्या नराधमाला लाज वािली नाहीं, 
त्यानें वीरास लार्भिाऱ्या पचवत्र शासनािी मागिी करण्यािें धाडस का ंकरावें? 

[जाऊं लागिे]. 
 
द जष॰:(चशपायाचं्या हािून स िून चिला अडचविो.) नको–नको, असा कू्ररपिानें माझा वध करंू नकोस. 

मला जीवदान दे. 
[चिच्या पायावंर लोळि घेिो]. 

 
सरो॰:मृत्य कालीं िरी असें बेचहमिीपिािें विषन करंू नका. 
 
द जष॰:नको–मला मारंू नकोस. मला जन्मर्भर कैदेंि ठेव. माझे वाििील िसे हाल कर. पि या िारुण्यािं 

माझे प्राि मजजवळून चहरावनू घेऊं नकोस. मला जगूं दे. जगािा उपर्भोग घेऊं दे. 
 
सरो॰:चवश्वासघाि, राजद्रोह, खून या असल्या अघोर पािकाचं्या घािीनें मचलन झालेल्या या िारुण्यािा 

ि म्हीं आिा ंलोर्भ सोडलाि पाचहजे. ज्या जगाला ि म्ही आपल्या राक्षसी कृत्यानंी काचळमा िासला 
त्यािा ि म्हालंा अिःपर उपर्भोग घडिें रास्ि नाहीं. (चशपायासं) उिला. दूर करा यानंा. 

[चशपायी द जषयास दूर करिाि. सरोचजनी चनघून जािे]. 
 
द जष॰:सरोचजनी–सरोचजनी–थाबं–थाबं–माझी करुिा येऊं दे ि ला–छे, गेली–गेलीि िी चनघून. हाय 

हाय! द जषया–द जषया–झाला! ि झा सवषस्वीं नाश झाला! 
 
१ सर॰:िला, िढवा यानंा वधस्िंर्भावर. 
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[चशपायी िसें करंू लागिाि.] 
 
द जष॰:नका–नका–सारेि असे चनदषय होऊं नका. ि म्ही सवांनीं माझें अन्न खाल्लें आहे. असे बेमान–

स्वाचमघािकीं–बनंू नका. मला सोडा–मला जीवदान द्या. ि म्हा ंसवांना मी अनन्य शरि आहें. 
[काक ळिीस येऊन सवांच्या पाया ंपडिो]. 

 
१ सर॰:आिा ंया रडण्याओरडण्यािा काय उपयोग? करिीं करिानंाि दूरवर चविार ठेवावयास पाचहजे 

होिा– 
 
द जष॰:(वधस्िंर्भास बाधंला असिा)ं िाडंाळानंो, मी िर िाललों. पि महारािी मदालसा ि म्हा ं सवांवर 

माझा सूड उगचवल्यावािंून राहिार नाहीं.–मदालसे–मदालसे–हा ि झा द जषय हें जग सेाडून 
िालला.–याला चवसरंू नकोस. 

[पडदा पडिो]. 
 

अांक सिावा समाप्त. 



 

अनुक्रमणिका 

अांक सातवा 
 

प्रवेश पणििंा 
 

स्थळ : रिागंि 
 

(मदालसेिे काहंीं सरदार) 
 
१ सर॰:छे, आजच्या लढाईिें चिन्ह ठीक चदसि नाहीं. चवक्रािंानें आज आपिासं नामशेंर् करून 

िाकण्यािा जिू ंकाय संकल्प करून िाकलेला चदसिो. पहा–या मदैानावर चठकचठकािीं िालंू 
असलेल्या एकाचह िकमकींि आपल्या लोकािंा हाि सरशी होि नाहीं,–जेथें पहावें िेथें सारखा 
परार्भव. 

 
२ सर॰:चवक्रािंानें आज केवळ प्रलयकालािें स्वरूप धारि केलें  आहे. िो ज्या चठकािीं आज पाऊल 

िाकीि आहें िेथें आमिा िडशा पडल्यावािंून रहाि नाहीं. 
 
१ सर॰:मृिाचलनी िर मचहर्ास रमर्थदनीप्रमािें न स्िी कत्तलि उडवीि िालली आहे. महारािी चवक्रािंािा 

चपच्छा सोडीि नाहीं, आचि मृिाचलनी महारािीिा चपच्छा सोडीि नाहीं, अशी सारखी शयषि 
िालली आहे. पि हें काय–आपले लोक पळंू लागले. चवक्रािंाच्या लोकानंीं पाठलाग स रू 
केला.–बाधंारा ि िलेल्या िलावाप्रमािें आपलें  सैन्य िोहोंकडे सैरावैरा धावू ंलागलें ! झाला–मला 
वाििें लढाईिा चनकाल लागला. िल आपि पसार होऊं. 

[जाऊं लागिाि. इिक्यािं कोदंड प्रवशे करिो]. 
 
कोदं॰:दोस्िहो, थाबंा. रिागंि सोडून पळू नका. 
 
१ सर॰:सेनापचिसाहेब, आिा ंथाबंण्यािं शहािपि नाहीं. 
 
कोदं॰:अरे पि महारािी कोठें आहे िेवढें मला सागंा. पळून जावयािें असलें  िर आपि सवषि बरोबर पळून 

जाऊं या. महारािीला एकिीला मागें िाकून आपि आपला जीव बिावण्यास पहािें बेमानपिािें 
आहे. 

 
२ सर॰:महारािी य द्धाच्या एन गदीि आहे. िेथें चिला पहावयाला जािें म्हिजे स्वगािी वाि िालंू 

लागण्यासारखेंि आहे. िेव्हा ंआपिि वािल्यास जा चिकडे. आम्ही आपली येथूनि स धारिों. 
[जािाि]. 

 
कोदं॰:अरे–अरे–थाबंा.–छे.–या चर्भत्र्या र्भागूबाई आिा ं कोठून थाबंिार! पि आिा ं मदालसेला कोठें 

शोधंू? चिच्याचशवाय माझा पाय येथून चनघि नाहीं. सारें रिमदैान पालथें घािलें , पि िी कोठें 
चदसि नाहीं. आमिा िर आिा ंप रा िडशा पडला. आिा ं येथें थाबंिें धोक्यािें आहे. येथें थाबंून 
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शत्रचू्या हािािं सापंडण्यापेक्षा ंपळून जािेंि श्रेयस्कर आहे. िेव्हा ंिला.–िाबडिोब मदालसेला 
पचहल्यानें शोधून काढू या. 

[चनघून जािो. मदालसा प्रवेश करिे]. 
 
मदा॰:झाला! माझा सवष प्रपंि आिा ंआिोपला! माझें सवष सैन्य पार गारद झालें–माझे सरदार मला सोडून 

पसार झाले! आिा ं माझ्यावािंून मला द सरें कोिी उरलें  नाहीं! मदालसे, झाला–संपला आिा ं
ि झा अविार. आिा ंिंू या रिागंिावरून आपलें  िोंड काळें कर. आचि जगाच्या पाठीवर कोठें  िरी 
कोनाकोपऱ्यािं दडून रहा. िल, उिल पाय–ठोक धूम.–पि रिािूंन पळून जािें हें महामानी 
मदालसेच्या थोर नावंाला बट्टा लाविारें नाहीं का? िर मग ख शाल शत्रचू्या स्वाधीन हो आचि 
आपलें  राचहलेलें  आय ष्ट्य त्याच्या ग लामचगरींि म दाडपिानें घालीव. हाय! शत्रिूी ग लामचगरी! 
नाहीं ही कल्पनाि मला सहन होि नाहीं. छे–त्यापेक्षा ं मरि प रवलें ! –हो–मरिि इष्ट! –मीं 
नाहीं चजविं शत्रचू्या हािीं लागिार. िल–शस्त्रा, हो ियार. आचि एका घावासरशीं–पि थाबंा.–
(म ग ि हािािं घेऊन) मी मेले िरी माझ्या मस्िकाच्या स्पशानें प नीि झालेला हा साम्राज्यम ग ि 
माझ्या शत्रचू्या हािीं लागेल आचि िो माझ्या पराजयािें चिन्ह म्हिून याला आपल्या मस्िकावर 
धारि करून जगािं मोठ्या डौलानें चमरवील. िेव्हा ंनाहीं–हा म ग ि माझ्यामागें मी जगािं चजवंि 
राहंू देिार नाहीं. माझ्या वैर्भवशाली मस्िकाच्या सहवासानें पावन झालेला हा साम्राज्यम ग ि त्या 
कारयाच्या करंया चशराच्या स्पशानें मी पचिि होऊं देिार नाहीं. प्रथमिः मी माझ्या हािानंी या 
म ग िाला ध ळीला चमळवीन आचि नंिर मग मी परृ्थवीमािेच्या उदरािं आनंदानें प्रवशे करीन. 
(म ग िास उदे्दशून) हे महार्भाग्यशाली साम्राज्यम ग िा, आजपयंि या मदालसेच्या मस्िकाच्या 
साचन्नध्यानें िंू सवष जगिािं श्रेष्ठ पदवीस िढला होिास. िेव्हा ं आिा ं या कंगाल ग लामाचं्या 
समागमानें िंू आपिाला भ्ष्ट करून घेण्यािी महत्त्वाकाकं्षा धरंू नकोस, जा–आचि देवी वस ंधरेच्या 
गर्भाि स खानें शयन कर. (म ग ि मोडून ध ळीस चमळचविे). झालें–आिा ंमाझें मन शािं झालें . आिा ं
मला स खानें मरण्यास काहंींि हरकि नाहीं. 
[स्विःस मारून घेऊं लागिे. िों कोदंड येऊन चििा हाि धरिो]. 

 
कोदं॰:हा–ंहा–ंहा–ंहा–ंमदालसे, असें साहस करंू नकोस. हाि आवर.– 
 
मदा॰:कोि? कोदंड? िल, हो दूर. सोड मला.– 
 
कोदं॰:नाहीं. मी ि ला सोडिार नाहीं. ि ला जगलेंि पाचहजे. 
 
मदा॰:छे. शत्रूच्या दास्यािं चदवस काढण्यापेक्षा ंमरिेंि अचधक िागंले.– 
 

पद–घन गज षचनया ंबरसे– 
अस लोर्भ जनीं अधमा ॥ 
र्भोचगचि नीि काक लाचंछि जीवन ॥ ध्र ॰ ॥ 
माचनचनिें दास्या जनन न ॥ 
उचिि खचिि चिज नृप–हसहासन ॥ 
अदय काल पचर छल करंू सजिा ं। 
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चवगि–सार जहग स खद मरि ॥ १ ॥ 
 
कोदं॰:पि मदालसे, आपि शत्रचू्या हािीं लागलों िर ना? 
 
मदा॰:शत्रचू्या हािीं लागिार नाहीं असें कसें होिार? 
 
कोदं॰:का ंबरें? आपि आिाचं्या आिा ंयेथून पळून गेलों म्हिजे नाहीं का बिाविार त्याचं्या हािून? 
 
मदा॰:पळून गेलों म्हिजे! म्हिजे? कोदंड मला लढाईिून पळून जाण्याला सागंिोस िंू? 
 
कोदं॰:होय. मी ि ला नेण्याकचरिाि म द्दाम ि ला येथे शोधीि आलों; िेव्हा ंिल. आिा ंयेथें क्षिर्भरचह थाबंूं 

नकोस. 
 
मदा॰:छे! हें कदाचपचह होिार नाहीं. माझ्या शत्रूंनीं–चवक्रािंानें व मृिाचलनीनें मला आिापंयंि कधीं रिािं 

पाठ दाखचवली का?ं नाहीं. िर मग ही मदालसाचह त्याचं्या प ढून पाठ दाखवनू रिािूंन पळून 
जािार नाहीं. 

 
कोदं॰:पि मदालसे, त्यानंीं आत्महत्याचह करून घेिली नाहीं. 
 
मदा॰:मग काय मी चजविं त्याचं्या हािािं सापंडून सवष जगािं आपली छी थू करून घ्यावी असें ि झें 

म्हििें? छें! हें नाहीं मला पसंि! िे मला एखाद्या जंगली कू्रर पशूप्रमािें हपजऱ्यािं घालून माझें 
प्रदशषन माडंिील! माझी सवष िह्माविांि हधड काढवनू माझा सवषत्र िचजिवाडा करिील! िेव्हा ं
सोड. ही प ढिी माझी द दषशा ि कचवण्याकचरिा ंमला मेलेि पाचहजे. लढाईंि लढि असिानंा मरि 
यावें म्हिून मीं प ष्ट्कळ धडपड केली. पि शत्रूिा एकचह चशपाई माझ्यावार वार करीना. मला 
मारावयािें नाहीं असा त्यानंा त्या द ष्ट चवक्रािंानें सक्ि ह कूम चदलेला होिा. िेव्हा ं आिा ं मला 
मरिाला आत्महत्येचशवाय द सरें कोििें साधन आहे? िेव्हा ंसोड–मला या माझ्या मानी जीचविािी 
मानािंि समान्प्ि करून िाकंू दे. अपमानािा कलंक मरिाना िरी या मदालसेला लागूं देऊं 
नकोस आचि कोदंड, ि लाचह मी प्रेंमािा सल्ला देिें कीं, िंूचह आिा पळून जाऊन चजविं राहण्याच्या 
र्भानगडींि पडंू नकोस. कारि सत्ताहीन झालेल्या प रुर्ािे हाल क त्राचह खाि नाहीं. िेव्हा ये. िंू 
मला आचि मी ि ला असें एकमेकानंा मारून घेऊन येथें शत्रू येऊन दाखल होण्यापूवीि, आपि हें 
आपलें  द दैवी जीचवि संपवनू िाकंू व या द धषर जगािूंन पार होऊं. 

 
[त्याला धरंू लागिे. दोघािंी झ ंज होिे. इिक्यािं मृिाचलनी आपल्या सैचनकासंह प्रवशे करिे.] 

 
मृिा॰:पकडा या दोघानंा. पळून जाऊं देऊं नका. याचं्या जवळिीं शस्त्रें चहसकावनू घ्या. (चशपाई त्या 

दोघानंा पकडिाि व त्यािंीं शस्त्रें काढूंन घेिाि). मदालसे, कोदंड, आिा ंि म्ही सारे माझें कैदी 
आहािं. 
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मदा॰:मला कैदी करण्यापेक्षा ंमाझी ि म्ही कत्तल का ंउडवीि नाहीं? चशपायानों, सोडा मला. मी पळून जाि 
नाहीं. ि मच्यासमोर उर्भी रहािें. द्या–माझ्या हािािं एक िरवार द्या. मी ि मच्याशीं लढिें. अगर 
नको–मला िरवारचह नको. चनःशस्त्र न्स्थिींिस द्धा ं मी मरण्याला ियार आहें. उपसा आपल्या 
िरवारी आचि या ि मच्या कट्ट्या द स्माननीला कापून काढा. 

[चवक्रािं व सरदार प्रवशे करिाि.] 
 
चवक्रा॰ं:पि आमच्या िरवारींिा स्पशषचह होण्यािी ि झी लायकी नाहीं. मग आमच्या िरवारींनीं मृत्य  प्राप्ि 

होण्यािी िंू आशा कशाला करिेस? (मृिाचलनीस) शाबास–मृिाचलचन, शाबास. झालें ; आज 
आपलें  कायष पूिष चसद्धींला गेलें . िदं्रशखेरमहाराजािंा जयजयकार करा. [जयघोर्]. 

 
मदा॰:(मोठ्यानें हासूंन) ओरडा. घसा िोडिोडून ओरडा. ि म्ही आिा ं चकिीचह शखं केलािं, िरी 

िदं्रशखेर काहंीं स्वगांिून उिरून परि परृ्थवीवर ि मच्याकडे येि नाहीं. 
 
चवक्रा॰ं:मदालसे, हा ि झा भ्म आहे. िडंवम्यािा माझ्या सैन्यानें पूिष मोड केला असून माझे सरदार आिा ं

िदं्रशखेर आचि सरोचजनी यानंा घेऊन येथें दाखल होिींल. 
 
मदा॰:िर मग हा माझा भ्म नसून चवक्रािंा, ि झाि भ्म आहे. परवाचं्या रात्रींि माझ्या आजे्ञवरून राजा 

द जषयानें कूमषद गाच्या राजवाड्यािं िदं्रशखेरािा खून पाडला. 
[उग्रसेन व काहंीं सरदार प्रवशे करिाि]. 

 
उग्र॰:खून पाडला असिा. पि मदालसे, ि झ्या त्या चनमकहराम द जषयािा िो द ष्ट प्रयत्न िसला. त्यािें 

कपि शवेिीं उघडकीला आलें . आचि त्याला त्याच्या अघोर राजद्रोहाबद्दल रािी सरोचजनीकडून 
देहान्ि प्रायचित्तचह चमळालें . 

 
मदा॰:हाय हाय! माझे सवषि डाव कसे िसले! माझें दैव प्रचिकूल कसें झालें ! 
 
उग्र॰:(चवक्रािंास) महाराजािंा जयजयकार असो. महाराज, राजाचधराज िदं्रशखेर व रािी सरोचजनी 

आपल्या दशषनास येि आहेि. 
[िदं्रशखेरिा जयघोर्]. 

 
मदा॰:अरेरे! राजाचधराज िदं्रशखेर! मदालसे–मदालसे–झाला–ि झ्या महत्त्वाकाकें्षिा िक्कािूर 

उडाला.–राजाचधराज िंद्रशखेर! देवा–हे शब्द–हा िदं्रशखेराच्या नावंािा जयजयकार–मला 
ऐकवि नाहीं. शत्रिूा जयजयकार बलात्कारानें माझ्या मेंदूवर नेऊन आदळचविाऱ्या कृिघ्न 
श्रविेंचद्रयानंो, मला सोडून एकदम िालिे व्हा. पि मला याप ढें कोित्याचह इंचद्रयािी आवश्यकिा 
नाहीं. कारि ि म्ही सवष एकत्र होऊन मला माझ्या हाडवैऱ्यािा उत्कर्ष प्रत्येक क्षिीं जािचविार. 
िेव्हा ंसवष इंचद्रयानंों–जा चनघा. ि मिा माझा हा आिा ंशवेिला रामराम. पि थाबंा–हें सवष खरें 
असेल? का मला िसचवण्याकचरिा ंयानंीं ही सारी लबाडी माडंली आहे? 

 
मृिा॰:पि िंू अशी ब िकळ्यािं का ंपडिेस? खरें का ंखोिें यािा हा प्रत्यक्षि प रावा पहा. 
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[पडद्यािं िंद्रशखेराच्या नावंािा प्रिडं जयघोर्. िदं्रशखेर, सरोचजनी, सरदार वगैरे प्रवेश 
करिाि.] 

 
चवक्रा॰ं:ये–ये–बाळा, िदं्रशखेरा, मला ि ला कडकडून रे्भिंू दे. 

[दोघे रे्भििाि]. 
 
मदा॰:(स्वगि) माझ्या डोळ्यादेंखि माझ्या कट्ट्या द स्मानािी चवजयरे्भि! माझ्यानें नाहीं हा देखावा 

पहावि. 
[िोंड चिरचविे]. 

 
चवक्रा॰ं:सरोचजनी, मी ि झा अत्यंि आर्भारी आहें–िंू सूयषक लािें रक्षि केलेंस याबद्दल सवष जग ि ला 

धन्यवाद देईल व ि झी कीर्थि परृ्थवीवर अजरामर होऊन राहील. (मदालसेस) मदालसे, ि झ्या 
राक्षसी महत्त्वाकाकें्षला दडपून िाकून चवजयी झालेला हा ि झा कट्टा द स्मान िदं्रशखेर अजून 
परृ्थवीवर चजवंि आहे याच्याबद्दल आपली खात्री करून घे. आचि आिा ं ि झ्या मस्िकावरील 
साम्राज्यम ग ि याच्या चवजयशाली मस्िकावर मी ि झ्यासमक्ष ठेविों, िो अर्भिूपूवष देखावा डोळे 
र्भरून पहा, आचि आपल्या मदाधं डोळ्यािंें पारिें िेडून घे. आिा–इिा म ग ि कोिी हरि करून 
घेिला आहे िो आिा.– 

 
मदा॰:मदालसेिा म ग ि हरि करिारा बहाद्दर या जगािं िरी कोिी नाहीं.– 
 
चवक्रा॰ं:आिा म ग ि–आिा,– 
 
मदा॰:चवक्रािंा, हे म ग ि आििार कोठून? िो आिा इहलोकी चजविं नाहीं. िो पहा–िो पहा िेथें िो 

हिर्भागी साम्राज्यम ग ि ि कडे ि कडे होऊन धूळ खाि पडला आहे.– 
 
चवक्रा॰ं:काय? धूळ खाि पडला आहे? (पाहून) अरेरे–कोिी िाडंाळानें या परमपूज्य म ग िािी अशी द दषशा 

करून िाकली! 
 
मदा॰:द सरें कोि करिार? चवक्रािंा, या मदालसेनें–या ि झ्या कट्ट्या द स्माननीनें–ि झ्यावर हा र्भयंकर 

सूड उगचवला. माझ्या मस्िकाच्या स्पशानें पावन झालेला हा म ग ि या कायाच्या मस्िकावर 
चवराजमान व्हावा हें मला आवडलें  नाहीं आचि म्हिून मीं त्याला ही मृचत्तकासमाचध चदली. जा, 
आिा ंख शाल रडि बसा.–ही मदालसा पराचजि झाली िरी अखेरीस चिनें ि मिा शवेिला डाव 
िरी हािून पाडलाि. बस्. झाली माझी इचिकिषव्यिा. 

 
चवक्रा॰ं:िाडंाळिी, ि झ्या राक्षसी महत्त्वाकाकें्षिी आिा ंमात्र कमाल झाली. 

[मदालसा चबकि हास्य करिे]. 
[पडदा पडिो]. 

 
प्रवेश दुसरा 
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स्थळ : कूमषद गांिील सरोचजनीिा राजवाडा. 

(मृिाचलनी व सरोचजनी). 
 
मृिा॰:सरोचजनी, ि झा वृत्तािं ऐकून मनाला अचिशय द ःख होि आहे. 
 
सरो॰:मृिाचलनी, काय सागंूं? गेल्या िार मचहन्यािं माझ्या मनािी जी ओढािाि झाली, चििी कल्पना 

माझ्यावािंून कोिालाचह येिार करिा नाही. परमेश्वरानें जर माझी पाठ सारं्भाळली नसिी िर 
माझी काय द दषशा होिी आचि काय नाहीं, हें काहंीं सागंवि नाहीं. 

 
मृिा॰:असो, जें झालें  िें झालें . िंू शवेिपयंि आपल्या धमाला, कसल्याचह मोहानंा बळी न पडिा ंचिकिून 

राचहलीस ही त्यािंल्या त्यािं मोठी समाधानािी गोष्ट आहे. खरें पाचहलें  िर. ि झ्यावर ओढवलेल्या 
िमत्काचरक प्रसंगािं द सरी एखादी सामान्य स्त्री सापंडिी िर खात्रीनें चिच्या हािून या चवलक्षि 
धमषसंकिािं िूक घडिी व मोहानें र्भलिाि मागष स्वीकारून िी अधःपिनास जािी. परंि  त्या सवष 
असाधारि प्रसंगािूंन िंू आपलें  यश बिावनू स रचक्षि बाहेर पडलीस हे त्या ईश्वरािें आपिावर 
महद पकार आहेि. 

 
सरो॰:होय. ईश्वरािें मजवर हें मोठे उपकारि आहेि. नाही िर शहाण्यानंाचह भ्मािं पाडिाऱ्या या 

धमषसंकिानंीं मला खात्रीनें र्भ रळ पाडून माझा सवषस्वीं नाश केला असिा. असो; मृिाचलनी आिा ं
प ढिा मागष िंू काय ठरचवला आहेस? 

 
मृिा॰:िें आिा ंि झ्या चविारानें ठरवावयािें मीं योचजलें  आहे. 
 
सरो॰:मीं माझें र्भावी आय ष्ट्य ईश्वरोपासनेंि घालावयािें चनचििि केलें  आहे. 
 
मृिा॰:मीचह असाि चनिय केला आहे. 
 
सरो॰:िर मग आपि बरोबर चहमािलावर जाऊन वानप्रस्थाश्रमािी दीक्षा घेऊं. 
 
मृिा॰:पचहल्यानें मलाचह हीि कल्पना पसंि पडली होिी. परंि  याबद्दल मी चवक्रािंमहाराजानंा अचर्भप्राय 

चविारला. िेव्हा ंत्यानंीं मला द सराि मागष उपदेचशला. 
 
सरो॰:चवक्रािंमहाराजानंीं काय उपदेश केला ि ला? 
 
मृिा॰:त्यानंीं मला लोकसेवेच्या रूपानें ईश्वरािी आराधना करण्यािा उपदेश केला. त्यानंीं साचंगिलें .– 
 

पद: अचशचह नव बाला॰– 
जहग हा जनरूपें । प्रकि प्रर्भ  झाला । 
प्रकि प्रर्भ  झाला । स्वर्भावें उदेला ॥ ध्र ॰ ॥ 
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जरी लाचवला देह हा लोककाजा । 
परम स ख सारें वाचहलें  या समाजा ॥ 
िरी जाहली जाि. ही ईशसेवा ॥ 
जनन सिल झालें  लाधला मोक्ष–ठेवा ॥ १ ॥ 

 
सरो॰:ि ला हा उपदेश मानवला का? 
 
मृिा॰:हो. मीं त्यावर प ष्ट्कळ चविार करून पाचहला व सरिेशवेिी लोकसेवेंि िह्मियानें आपलें  आय ष्ट्य खिष 

करून ईश्वरािषन करावयािा चनिय मीं कायम केला. 
 
सरो॰:मलाचह ि झा चविार ठीक वाििो. 
 
मृिा॰:चवक्रािंमहाराजचह थोड्याि वर्ाि संन्यास घेऊन आपिास धमषकायास वाहून घेिार आहेि. िेव्हा ं

त्यािंी चशष्ट्यवृचत्त पत्करून आपिाला लोकसेवेला व धमषकायाला शक्त्यन सार हािर्भार लाविा ं
येईल. िेव्हा ंआिा ंि झ्या चविारास काय येिें िें पहा. 

 
सरो॰:चविारास काय यावयािें आहे? चवक्रािंमहाराज आचि िंू ज्या मागानें जाल िो मागष श्रेयस्कर असला 

पाचहजे अशी माझ्या मनािी ठाम समजूि असल्याम ळें  मीचह त्याि मागािें अवलंबन करिार. 
 
मृिा॰:मला अत्यानंद होि आहे हें ि झें र्भार्ि ऐकून. सरोचजनी, ये. मला ि ला एकवार कडकडून रे्भिंू दे. 

आजपयंि आपि सख्ख्या बचहिीप्रमािें वागि आलोंि आहोंि. पि िें ऐचहक नािें होिें. आिा ं
आपि पारमार्थथक प्रदेशािं प्रवशे केला आहे, िेव्हा ं प्रापचंिक नात्यापेक्षाचंह श्रेष्ठ व शाश्वि अशा 
पारमार्थथक नात्यानें एकमेकींना बाधूंन घेऊं ये. 

[रे्भििाि व सेवक येिो]. 
 
सेव॰:सरकार, मदालसा व कोदंड याचं्या शासनािा चनिषय करण्याकचरिा ं सरदारमंडळी दरबारी 

चदवािखान्यािं जमिार आहेि–िेव्हा ं उर्भयंिा सरकारानंीं िेथें यावें अशी चवक्रािंमहाराजािंी 
उर्भयिा सरकारानंा चवनंचि आहे. 

 
सरो॰:िंू जा. आम्ही आलोंि ि झ्या पाठोपाठ. [सेवक जािो]. मृिाचलनी, मदालसा व कोदंड यानंा काय 

शासन करावेसें वाििें ि ला? 
 
मृिा॰:सरोचजनी, आिा ं आपलें  प्रापचंिक जीचवि समाप्ि झालें  आहे. िेव्हा ं प्रापचंिक जीचविािंील 

रागदे्वर्ाचद चवकारापंासून आपि अचलप्ि राचहलें  पाचहजे. या पारमार्थथक चविाराचं्या साम्राज्यािं 
सवष ग न्हेगारानंा एकि शासन ईश्वराने नेमलेलें  आहे. आचि िें कोििें म्हिशील िर ‘दया.’ –िेव्हा ं
हेंि शासन त्यानंा देण्यािं यावें असें मी महाराजानंा स िचविार आहें. ि झ्या मनाला काय वाििें? 

 
सरो॰:मृिाचलनीच्या आत्म्यािं चवलीन झालेला हा सरोचजनीिा जीवात्मा मृिाचलनीच्या चविाराहून द सरा 

चविार कसा मान्य करिार! 
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मृिा॰:परमेश्वर ि झें सवषदा मंगल करो! 
[जािाि] 

 
प्रवेश णतसरा 

 
स्थळ :– कूमषद गांिील राजवाडा 

[चवक्रािं, िदं्रशखेर, सरोचजनी, मृिाचलनी, सरदार व बचंदवान् मदालसा 
आचि कोदंड.] 

 
चवक्रा॰ं:मदालसे, ि ला आपल्या कृिकमांबद्दल पिात्ताप होि आहे काय? 
 
मदा॰:कृिकमांिा पिात्ताप? पिात्ताप बेचहमिी क्ष ल्लक प्राण्यानंा होिो. माझ्यासारख्या बहाद्दर स्त्रीला होि 

नाहीं. 
 
चवक्रा॰ं:पि आिा ंि झा बहाद्दरीिा डौल उिरला आहे. आचि वैर्भवाच्या चशखरावर असिानंा ज्या ईश्वरास िंू 

चवसरली होिीस त्यािें आिा ंि ला स्मरि होिें जरूर आहे. 
 
मदा॰:ऐश्वयांि लोळि असिा ंज्याच्याकडे मी ढ ंकूनचह पाचहलें  नाहीं त्याच्या पायाशीं आपत्काळीं मी कधींचह 

शरि जािार नाहीं. 
 
चवक्रा॰ं:आज जरी ि ला आपल्या द ष्ट्कृत्याबंद्दल वाईि वािलें  नाहीं िर प ढें कधीं िरी ि ला पिात्ताप 

झाल्यावािून रहािार नाहीं. िेव्हा ं िी संचध ि ला चमळून ि झी श चद्ध व्हावी म्हिून ि झ्या सवष 
अपराधािंी ि ला क्षमा केली जाि आहे. जा, आिा ंिंू एखाद्या मठािं जाऊन ईश्वरहििनािं आपलें  
आय ष्ट्य घालीव. 

 
मदा॰:चवक्रािंा, िंू औदायािा आंव घालून मला लाजवूं पहाि आहेस. पि मी आपल्या हाडवैऱ्याला असलें  

यश लार्भू ंदेिार नाहीं. चवक्रािंा, हें मस्िक ि झ्या क्षमेिें लाछंन चमरचवण्यास ियार होईल असें ि ला 
वािि असेल, िर िी ि झी िूक आहे. ही पहा मी ि झी क्षमा लाथेनें चझडकारून िाकिे. 

 
कृिा॰ं:मदालसे, िंू आमच्या असल्या अन ग्रहाला खरोखर अपात्र असिाचंह महाराज चवक्रािंाच्या 

आग्रहावरून आम्ही ि ला क्षमा करण्यास ियार झालों आहोंि. परंि – 
 
मदा॰:ि म्ही मला क्षमा करिार? ि म्ही कोि? ि मिी योग्यिा काय? गंजीवरिे क ते्र ि म्ही. ि मच्यासारख्या 

नादानािंी माझे जोडे प सण्यािी स द्धा ंलायकी नाहीं. िे ि म्ही मला–या महामानी मदालसेला क्षमा 
करण्यािा डौल दाखचविा!ं जा–मला म ळीं माझ्या प्रािािीि पवा नाहीं. एक िर ही मदालसा 
साम्राज्यपदावर आरूढ होईल, नाहीं िर प्राित्याग करील. परंि  ि मच्यासारख्या दीडदमडीिीचह 
योग्यिा नसिाऱ्या लोकाचं्या ग लामचगरींि ि म्ही द्याल िो र्भाकरीिा ि कडा िघळीि म दाडपिानें 
आपलें  आय ष्ट्य घालचवण्यास कदाचप कबूल होिार नाहीं. 
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चवक्रा॰ं:मदालसे असा अचविार करंू नकोस. सूयषक लािं उत्पन्न झालेल्या स्त्रीिा असा नीि शवेि व्हावा हें 
मला रुिि नाहीं. 

 
मदा॰:प रे–प रे. सूयषक लाच्या अचर्भमानािें प्रदशषन प रे. मलाचह सूयषक लोत्पन्न मदालसेिा द सऱ्याच्या 

दास्यािं अंि झालेला पहावि नाहीं. मी जन्मिः जशी स्विंत्र होिें, िशी मरिानंाचह स्विंत्रिेंिि 
मरेन. मी काहंीं ि मच्याजवळ माझ्या प्रािािंी र्भीक मागण्यास आलें  नाहीं. आचि न मागिा ंमाझ्या 
इच्छेचवरुद्ध जर िी ि म्ही मजवर लादंू पहाि असाल, िर ि म्हालंा मी िी मजवर लादंू देिार नाहीं. 
ि म्हालंा माझी काय द दषशा करायिी असेल िी ख शाल करा. मी िी र्भोगण्यास ियार आहें. 

 
कोदं॰:मदालसे, अशी बेिाम होऊं नकोस. 
 
मदा॰:ि प, एक शब्द बोलंू नकोस. ि झ्यासारख्यानें असल्या प्रसंगीं आपली इज्जि संर्भाळून वागलें  पाचहजे. 
 
कोदं॰:आिा ंइज्जिीच्या गोष्टी बोलण्यािं जीव काय? 
 
मदा॰:जीव काय? नामदष–क त्र्यािी अवलाद. या चवक्रािंानें माझ्या कैदेंि असिा ंआपिासमोर आपलें  चशर 

नमचवलें  होिें? मग आिा ं आपि–त्याच्या कट्ट्या द स्मानानंीं–त्याच्या दयेिा स्वीकार करून 
त्यािे ग लाम बनून रहावें म्हिजे केवढा नादानपिा! नाहीं–नाहीं. मी हट्टािं आपल्या शत्रूपेक्षा ं
रचिर्भरचह कमी ठरिार नाहीं. आचि कोदंड, माझें ि लाचह चनक्षनू सागंिें आहे कीं, िंूचह आपला 
दजा चवसरून प्रािाच्या मोहािं ग ंिून िसूं नकोस. 

 
कोदं॰:नको. मदालसे, अशी र्भलत्याि हट्टाला पेिून इहलोकच्या स खानंा लाथाडंू नकोस. 
 
मदा॰:शत्रचू्या ग लामचगरींि स ख! कोदंड, ि झें डोकें  िाळ्यावर आहे का? 
 
कोदं॰:होय, मी ि झ्यासारखा अजून बेहोर् बनलों नाही. 
 
मदा॰:मग असे नामदषपिािे शब्द ि झ्या िोंडून का ंचनघि आहेि? 
 
कोदं॰:मला अद्याचप शहािपिानें सोडलेलें  नाहीं. 
 
मदा॰:बेशरम! आपला र्भाग बाईपिा लपचवण्यासाठीं शहािपिािा डौल आििानंा ि ला लाज वािि नाहीं? 
 
कोदं॰:ि ला वािेल िें म्हि. पि मी ि ला आग्रहानें सागंिों की, या िरिािंा आश्रय करून या जगािं स्विः 

स खानें नादं, आचि मलाचह स खानें नादंूं दे. 
 
मदा॰:नाहीं–नाहीं. मी रौरवािं आनंदाने चपिि पडेन. पि ही द ःन्स्थचि पत्करिार नाहीं. 
 
कोदं॰:अगे िाडंाळिी, अशी चजवावर उदार का ंहोिेस? 
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मदा॰:िूप रे्भकडा. ि ला ि झा जीव प्यारा असेल िर िंू िाक िो या क त्र्याचं्या पायावंर. मला काहंीं माझा 
जीव प्यारा नाहीं. 

 
कोदं॰:नाहीं–नाहीं असें बोलंू नकोस. चजवापेक्षा ंद सरी कोििी गोष्ट प्यारी आहे या द चनयेंि? 
 
मदा॰:चजवापेंक्षा ंइज्जि प्यारी आहे. 
 
कोदं॰:िर मग इज्जिीच्या बिावाकचरिा ंिरी माझा सल्ला ऐक. 
 
मदा॰:ग लामचगरी ही इज्जिीला चगळून िाकिारी कृत्या आहे. चिच्या िोंडािं आपि होऊन आपली मान 

चदल्यावर बिावािी आशा कशाला पाचहजे? 
 
कोदं॰:नाहीं? िंू माझे ऐकि नाहींस? 
 
मदा॰:नाहीं–नाहीं–साि ऐकि नाहीं. 
 
कोदं॰:िर मग इज्जिीच्या रक्षिाकचरिा ंिंू नरकािा आश्रय कर. आचि प्रािाकचरिा ंमी या िरिािंा आश्रय 

करिों. (िदं्रशखेराप ढें ग डघे िेकून) महाराजाचधराज, मी िरिापंाशीं आपल्या प्रािािंी यािना 
करीि आहें.– 

 
मदा॰:थाबं–थाबं. मला हें बघवि नाहीं. मी ि ला ि झे बेइज्जिीिें प्राि वािंवू ं देिार नाहीं. (त्याच्या उरािं 

जंचबया ख पसिे. आचि चवक्रािंावर धावंनू जाऊन) आचि हा द सरा घाव िाडंाळा, ि ला– 
 

[चवक्रािंास मारंू पहािे. परंि  चवक्रािं चिला अडवनू धरिो. 
चशपायी चिच्या हािािंील जंचबया काढून घेिाि.] 

 
िदं्र॰:बस्. इला चदलेलें  प्रािदान आिा ंरद्द झालें . 
 
सर॰:स ळावर िढवा.–हत्तीच्या पायाशीं द्या.–कडेलोक करवा.–चजविं जाळून िाका. 

[गलबला]. 
 
चव्रका॰ं: जा इला नीि बदंोबस्िानें घेऊन जा. न्यायाप्रमािें इिें शासन होईपयंि इला राजवाड्यािं कैदेंि 

ठेवा. 
 
िदं्र॰:न्याय आम्हीं या क्षिींि करिों. सेवकानंो, इला आिाचं्या आिा ं मागंाचं्या स्वाधीन करा व 

चकल्याबाहेरच्या उघड्या मैदानावर इिा चशरच्छेद करवा. 
 
मदा॰:अरे जा, चर्भकारड्यानंो. ि म्हीं चदलेल्या दयेला ज्याप्रमािे मी लाथेखालीं ि डचवलें , त्याप्रमािें ि म्हीं 

नेमलेल्या शासनालाचह मी अशी ठोकरीनें उडवनू देिें. 
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[एका चशपायािा जंचबया काढून घेऊन उरािं मारून घेिे व मरिे.] 
 
चव्रका॰ं: खून व रक्िपाि याचं्या रे्भसूर स्वरूपानें प्रगि झालेल्या राक्षसी महत्त्वाकंाकें्षिा शवेि हा असा 

आत्मनाशािंि होिार. 
[पडदा पडिो.] 

 
प्रवेश चौथा 

 
स्थळ : सरोचजनीिा राजवाडा 

[मृिाचलनी व सरोचजनी] 
 
मृिा॰:क्षिर्भगं र चवर्याच्या अचनवार लालसेनें ओिप्रोि र्भरलेला असल्याम ळें , परमेश्वराच्या प्राप्िीच्या 

मागाि चवघ्न होऊन बसलेला हा अहंकारजन्य प्रपंिपसारा िाकून देऊन परमवैराग्याच्या श द्ध 
चकरिानंीं प्रकाचशि झालेलें  हें अंिःकरि आज केवढें समाधानपूवषक झालेलें  आहे. सरोचजनी, 
आजच्यासारखी शाचंि व सौख्य या जन्मािं मीं अन र्भचवलेलें  नाहीं. 

 
सरो॰:माझाचह हर्ष आज गगनािं मावनेासा झाला आहे, ज्या राजर्ींच्या कृपेनें हा अलभ्य लार्भ आपिासं 

झाला, त्याचं्या िरिािंें दशषन आपिासं आज अत्यंि स खदायी होईल. 
[चवक्रािं प्रवशे करिो]. 

 
चवक्रा॰ं:म लींनो, परमेश्वर ि म्हा ं दोघींिे सवष पारमार्थथक मनोरथ पूिष करो. सरोचजनी, िंू आपलें  राज्य 

िदं्रशखेराचं्या िरिीं अपषि करून धमषकायाथष िापसदीक्षा घेण्यािा चनिय केलास याबद्दल मी ि झें 
मनःपूवषक अचर्भनंदन करिों. सरोचजनी, मृिाचलनी, ि म्हा ं उर्भयिािंें हें लोकोत्तर िचरत्र 
यावच्चंद्रचदवाकरौ या र्भमंूडलावर वदं्य व अन करिीय होऊन राहील. या माझ्या लाडक्या म लींनो, 
मला एकवार ि म्हालंा आहलगन देऊं द्या. वस्ि िः ि मच्या िरिािंें मीं िीथष घ्यावें इिकी ि मिी 
योग्यिा आहे. पि ि मच्यासंबधंानें चवर्मर्भाव चवसरलेल्या या मनाला रे्भिावसेें वािि आहे. 

 
मृिा॰:िरी पि आम्हीं आमच्या ज्ञानदात्या चपत्याच्या िरिािंेंि ि बंन घेिलें  पाचहजे. 

[दोघी नमस्कार करू पाहिाि]. 
 
चवक्रा॰ं:(त्यानंा धरून) नाहीं–मी ि म्हासंारख्या चदव्य चवर्भिूींना माझ्या क्ष द्र िरिािंें अचर्भवादन करंू देिार 

नाहीं. नाहींिर मीि ि मच्या िरिावंर हें आपलें  मस्कि ठेविों. (िसें करंू लागिों. पि त्या त्यास 
धरिाि व आहलगन देिाि.) परमेश्वरा, या माझ्या प्रािचप्रय कन्याचं्या मस्िकावर ि झा वरदहस्ि 
चिरकाल ठेवलेला असो! म लींनो, िला आज. िदं्रशखेरमहाराज देवी देवागंनेच्या समाधीिें दशषन 
घेण्यास जािार आहेि, व िेथें प्रजानन त्यानंा राजम ग ि अपषि करिार आहेि. िेव्हा ंआपिाला 
चिकडे चनघालें  पाचहजे. 

 
मृिा॰:आम्ही आमच्या मािृदेविेच्या पूज्य समाधीिें दशषन घेण्याला मोठ्या आनंदानें येिों. 
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चवक्रा॰ं:ठीक आहे. मी प ढें होिों. 
[जािो]. 

 
सरो॰:व्यन्क्िचवर्क संक चिि आय ष्ट्यािा त्याग करून र्भव्य अशा सामाचजक आय ष्ट्यािा अंगीकार केल्याम ळें  

आिािंा क्षि जसा आनंदािं गेला िसाि सवष र्भावी कालचह देवा, आम्हालंा आनंदमय होवो! 
 
मृिा॰:ईश्वर आपली इच्छा पूिष करील. सरोचजनी,– 
 

पद–सबसे रामर्भजन कर लेना॰– 
मजला पे्रम–स रस–रस पीिा।ं स खमय झालें  संसारीं ॥ धृ॰ ॥ 
पे्रमपूिष हृदयािं चन वाहे पे्रम–स धारस–धारौ ॥ 
घडवीन चििें पान जना ंिचर द ःख काय जगिािं ॥ 
उरलें  मजला संसारीं? ॥ १ ॥ सकल जीव चप्रय 
बाधंव माझे द ःख दीन अनाथ ॥ स खवाया जचर 
चझजचवन । चिदानंद–स ख–सार ॥ सन्म ख 
झालें  संसारीं ॥ २ ॥ 

[जािाि]. 
 

प्रवेश ५ वा 
 

स्थळ–देवागंनेच्या समाधीिें स्थान. 
[प्रजाजन िंद्रशखेराच्या स्वागिाथष जमले आहेि]. 

 
प्रजा॰– 
 

पद–ये ये दयाळा॰– 
 

आले नृपाला ॥ जन दशषनास हे ॥ धू्र॰ ॥ 
चनवि चन खल घन–चरप –बल। प्रकिे जंव रचव–मंडल ॥ 
हर्थर्ि हें चवश्व अचखल िेंचव जाहलें  ॥ १ ॥ 
स्वागिाथष उत्स क जन । कचरिी िव पद–पूजन ॥ 
सचवनय हें हृदयासन ॥ िरहि वाचहलें  ॥ २ ॥ 
[पद्याच्या शवेिीं चवक्रािं, िदं्रशखेर, सरोचजनी, सरदार वगैरे येिाि. प्रजानन जयजयकार 
करिाि]. 

 
िदं्र॰:(समाधींप ढें उर्भा राहून) मािोश्री, हा बालक ि झ्या िरिीं लीन होि आहे. 

[समाधीस वंदन करिो]. 
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प ढा॰:हा लोकानंीं म द्दाम ियार करचवलेला राजम ग ि महाराज चवक्रािंानंीं राजाचधराज िदं्रशखेरमहाराज 
याचं्या मस्िकावर ठेवावा, अशी राजचनष्ठ प्रजाजनािंी इच्छा आहे. 

 
चवक्रा॰ं:(त्याचं्याजवळील म ग ि घेऊन) शास्त्रोक्ि राज्याचर्भरे्कसमारंर्भ लौकरि होईल. िथाचप 

महाराजाचधराजाचं्या प्रथम स्वागिािे वळेीं अशा रीिीनें आपि त्यािंा गौरव केलािं ही गोष्ट अचधक 
आनंदािी आहे. आपिा सवांच्या अलौचकक राजचनष्ठेबद्दल आपिास धन्यवाद देऊन आपिा 
सवांच्या इच्छेप्रमािें हा म ग ि हें आपिा सवांच्या राजर्भक्िीिें उज्ज्वल चिन्ह मी महाराज 
िदं्रशखेराचं्या मस्िकावर ठेविों. 

[म ग ि िदं्रशखेराचं्या मस्िकावर ठेवू ंलागिो]. 
 
िदं्र॰:थाबंा. हा म ग ि माझ्या मस्िकावर ठेवू ं नका. प्रजाजन हो, ि मच्या या लोकोत्तर राजचनष्ठेबद्दल मी 

ि मिा अत्यंि ऋिी आहें. परंि  बाधंवहो, हा साम्राज्यम ग ि धारि करण्याला मला माझें हें मस्िक 
सवषस्वीं अपात्र वािि आहे. 

 
चवक्रा॰ं:असें काय करिा ं महाराज? लोकमिाच्या गौरवाथष आपि हा म ग ि मस्िकावर धारि केलाि 

पाचहजे. 
 
िदं्र॰:मी लोकमिािा अनादर करिों असें नाहीं. पि माझा अगदीं चनरुपाय आहे. सूयाक लोत्पन्न प रुर्ानें–

महाराज चवक्रमाचदत्याचं्या प त्रानें–आपल्या िरवारीस क्षिामात्रचह न चशिचविा ंप्राप्ि झालेल्या या 
राज्यपदािा अंगीकार कसा करावा? िेव्हा ंिो म ग ि महाराज चवक्रािंाचं्या मस्िकावर ठेवा–नाहीं 
िर त्यानें रािी सरोचजनीिें चशर मंचडि करा–अगर बालयोचगनी मृिाचलनीस चिच्या उज्ज्वल 
िाचरत्र्याबद्दल िो नजर करा. 

 
चवक्रा॰ं:महाराज, आम्हीं सवष राज्यपदास अनचधकारी आहोंि. 
 
िदं्र॰:िर मग िो म ग ि इकडे मजजवळ द्या. चजच्या अचधकारासंबधंानें कोिीचह अपवाद घेिार नाहीं अशाि 

एका प ण्यपावन चवर्भिूीच्या िरिीं िो आपि अपषि करंू या. (म ग ि घेऊन) हे मािे देवागंने, हा नम्र 
बालक िह्माविांिा हा साम्राज्यम ग ि सवष प्रजाजनाचं्या संमिीनें ि झ्या थोर िरिावर अपषि करीि 
आहें. देचव, या आमच्या पे्रमपूजनािंा वात्सल्सपूिष कृपादृष्टीनें स्वीकार कर.[समाधीवर म ग ि 
ठेविो]. बाधंवहो, आजपासून हें िह्मािािें साम्राज्य देवी देवागंनेच्या नावंानें िालचवलें  जाईल. 
आपल्या अर्भगं शीलाच्या प्रिापानें िह्माविािें साम्राज्यपद पावलेल्या महार्भाग्यशाली सम्राज्ञी देवी 
देवागंनेच्या िरिीं हा या साम्राज्यािा दासान दास िदं्रशखेर नम्रिापूवषक अचर्भवादन करीि आहे. 

 
[िरवार काढून वंदन करिो. सवष िसें करिाि. 
प ष्ट्पवृचष्ट.–जयजयकार.–नृत्यगायनाचदक]. 

 
सवष:परमेश्वरा,– 
 

पद–चपया चपया करि पपीयरा॰– 



 

अनुक्रमणिका 

नृपवर क शहल वसो सदा ॥ 
मचहवचर नादो अिल राज–पद । 
िरोचन अचखला द रापदा ॥ ध्र ॰ ॥ 
सकल समाज सेव चन शािंी । 
लागो स खदा प्रगचि–पथा ॥ 
ग िगि–िेजें वैर्भवशलैीं । 
चवलस चनया ंही स खवो वस धा ॥ १ ॥ 

[पडदा पडिो]. 
समाप्त 

  



 

अनुक्रमणिका 

 
 
 

“सांगीत रिदुांदुणभ” 
 
 

 
 

मांगिंाचरि 
 

पद : हमीर–िौिाल. “मध बोले॰”– 
 

नमन हें काला मंगला ॥ माया–मूल जो; 
महाचवशाल सदा दाचव नायलीला ॥ ध्र ॰ ॥ 
र्भवाधार र्भाव थोर ॥ संहार हा घोर ॥ 
रंगवी जो । सारें हें इंद्रजाल ॥ १ ॥ 



 

अनुक्रमणिका 

अांक पणििंा 
 

प्रवेश पणििंा 
 

स्थळ : कदंबाचधपचि राजा कंदपष यािें रचिचवलासमंचदर. 
 

(राजा कंदपष, सौदाचमनी, चशश पाल, पश पाल वगैरे मंडळी नािरंग व मद्यपान 
यािं गकष  झालेली आहेि. नृत्यगायन िालंू असिा ंपडदा उघडिो.) 

 
निषकी:(गाि व नािि)– 
 

२ पद: “कैसी शरमकी है बाि॰”– 
ही सचख राधा खेळे शृगंार ॥ ध्र ॰ ॥ 

लिकोचन िाले । वेलीि हाले ॥ उडवी बहारीबहार ॥ 
म रडोचन डोळे । हृदयीं स्मरािी ॥ मारी चवर्ारी कयार ॥ १ ॥ 

(नृत्यगायन थाबंिें). 
 
सौदाचमनी:(नृत्यगायन थाबंल्यावर) अहाहा! नृत्यगायनाला आज काय बहारीिा रंग िढला आहे! 

रंगदेविेनें आज जि  ंकाय आपल्या रंगेल धनदौलिीिी बेग मान उधळपट्टीि िालचवली आहे! 
 
कंदपष:खरोखरि उधळपट्टी िालचवली आहे! अशी बहार आपि जन्मािं कधीं पाचहली नाहीं! सारा मजाि 

मजा उडून गेला आहे! शृगंारसरोवरािं ब िकळ्या देऊन देऊन या रंगेल छबेल्यानंीं आज आमिा 
जीव कसा कामज्वरानें बेदम हैराि करून िाचकला आहे! 

 
पश पाल:असंगाशंीं संग आचि प्रािाशंीं गाठं म्हििाि िी हीि! र्भोलेनाथ! 
 
कंदपष:अहाहा! खरोखर या वेळीं िेजन्स्वनी येथे असिी िर काय बहार झाली असिी! 
 
सौदाचमनी:झाली िेजन्स्वनीिी आठवि! मला वािलें  होिें िार चदवस िरी आपि बोलल्याप्रमािें वागाल! 

पि िार चदवस िर राहोिि; पि िार प्रहरस द्धा ंआपल्याला धीर चनघाला नाहीं. 
 
कंदपष:पे्रमकलहािंें हें असेंि िालावयािें! इष्ट्काच्या प्याल्यािंील वादळें  अशीं क्षिर्भगं रि असावयािीं!– 
 

३ पद :माडं–चत्रिाल. “बालम सैय्या छेडोना॰”— 
कोमल वािें । हालि डोलि ॥ प्रीचि–स र–लिा ॥ ध्र ॰ ॥ 
कलह–क ि हलें  दाचव रसाला ॥ निषनलीला ॥ काम–चवलचसिा ॥ १ ॥ 

 
पश पाल:अगदीं बरोबर! िेरड्यािा रंग िीनि चदवस चिकावयािा! र्भोलेनाथ! 
 



 

अनुक्रमणिका 

कंदपष:मला वाििें िेजन्स्वनीला बोलाविें पाठवावें. 
 
सौदाचमनी:काहंीं नको. चिच्या येण्यानें िायदा िर काहंीं व्हावयािा नाहींि; पि उलि रंगािा बदरंग मात्र 

होईल! 
 
चशश पाल:अगदीं बरोबर. िेजन्स्वनी िाईसाहेबानंा चवलासरंगािी लज्जि आहे कोठें? 
 
कंदपष:चवलसरंगािी लज्जि नाहीं! मग बायकोच्या जन्माला ि किि आली वाििें? 
 
चशश पाल:न सिे बायकोच्या जन्माला येऊन उपयोग काय? जन्माला आल्यासारखा बायकीपिािंि जन्म 

घालचवला पाचहजे. त्याचं्या अंगािं बायकािंा बायकीपिा िर नाहींि; पि ि म्हा आम्हा प रुर्ािंा 
बायकीपिास द्धा नाहीं! त्यािंा म्हिजे सारा कोरडा ठिठिीि श ष्ट्क कारर्भार! या वळेीं त्या जर 
येथें आल्या िर नृत्यगायनाऐवजीं वादचववादािीि दंगल उडवनू देिील! 

 
पश पाल:बरोबर–अगदीं बरोबर! िेजन्स्वनीबाईंना महाराजािंा िहािा चविार चबलक ल पसंि पडावयािा 

नाहीं आचि त्या येथें लढाईिें थैमान करून सोडिील. त्यािंा सारा मदानी खाक्या! महाराजािंें व 
त्यािें लग्न त्याचं्या वचडलानंींि ठरवनू ठेचवलें  आहे म्हिून ठीक आहे. नाहींिर माझी पक्की खात्री 
आहे कीं त्यानंीं प रुर्ाऐवजीं एखाद्या बायकोशींि लग्न लावलें  असिें! र्भोलेनाथ! 

 
कंदपष:ठीक आहे. राचहलें . ि म्ही सारेि चवरुद्ध आहािं िर आम्ही नाहीं चिला बोलाविें पाठवीि. िला–

करा प नः प्रारंर्भ, राज्यकारर्भारािी दगदग उद्यापंासून कायमिी पाठीिी स ििार या आनंदानें आज 
आमिा चदल बडा ख र्ींि आहे. िेव्हा ंआज अगदी बेछूिपिानें काम िालंू द्या. ि िान वादळानें 
खवळलेल्या दयाप्रमािें आज येथें शृगंारािा हलकल्लोळ माजून गेला पाचहजें. आज येथें सवांना पूिष 
पानस्वािंत्र्य आचि चवलासस्वािंत्र्य आम्हीं बहाल केलें  आहे! 

 
पश पाल:वाहवा! आिा ं मात्र खरी बहार येिार! आधींि उल्हास–त्यािं िाल्ग न मास! र्भोलेनाथ! िला. 

आिा दारू! – (मद्यपानास स रवाि होिे. इिक्यािं सेवक लगबगीनें प्रवशे करिो). 
 
सेवक:(घाबऱ्या स्वरानें) सरकार–सरकार–िेजन्स्वनी िाईसाहेबािंीं स्वारी आली.– 
 
सौदाचमनी:(दिकून) काय? िेजन्स्वनी आली! 
 
सेवक:होय सरकार– 
 
कंदपष:कोठें आहे? 
 
सेवक:चवलासमंचदराच्या दारावर मी त्यानंा अडवनू ठेचवलें  आहे. 
 
कंदपष:अडवनू ठेचवलें  आहे? पागल–जा चिला एकदम इकडे घेऊन ये.–िल उिल पाय.– 



 

अनुक्रमणिका 

सौदा॰:थाबं. चिला इकडे आिू ंनकोस.–परि घालवनू दे. 
 
कं॰:का?ं परि का ंघालवनू दे? 
 
सौदा॰:यावळेीं चििी ब्याद आम्हालंा येथें नको आहे.– 
 
िेज॰:(एकदम प्रवशे करून) नको म्हिून काय उपयोग? ि झी ब्याद महाराजाचं्या पाठीस लागली आहे 

िोंवर माझी ब्याद ि झ्या पाठीिी स ििें शक्य नाहीं. महाराज, आपि हा काय प्रकार माडंला आहे? 
 
कं॰:काहंीं नाहीं. माम ली गोष्टी िालल्या आहेि. 
 
िेज॰:माम ली गोष्टी! महाराज, आजिा प्रसंग माम ली आहे काय? “राज्य पदरािं िाका; नाहींिर य द्धाला 

उरे्भ राहा”असा उद्दामपिािा चनवािीिा खचलिा मािंगेश्वरानें आपिासं पाठचवला आहे. पि 
त्याला िसाि खडखडीि जबाब देण्याच्या उद्योगाला न लागिा ं आपि नािरंगािं गकष  झाला 
आहािं. माम ली गोष्टी माम ली प्रसंगाला शोर्भिाि; चनवािीच्या प्रसंगाला शोर्भि नाहींि. चनवािीच्या 
वळेीं चनवािीच्याि गोष्टी केल्या पाचहजेि. कादंबाचं्या िलवारीच्या धाकानें ज्यानें आजवर 
कदंबाचधपिींच्या पायावंर अनेकवार लोिागंिें घािलीं, त्या एका क्ष द्र संस्थाचनकानें उन्मत्तपिानें 
आपल्याला य द्धािें आव्हान द्यावें म्हिजे हा काहंीं माम ली प्रसंग नाहीं–हा चनवािीिा प्रसंग आहे. 

 
कं॰:कब ल–ि झें म्हििें मला सवषस्वी कब ल आहे. आचि खरें चविारशील िर या अपमानािा बदला कसा 

घ्यावा याि चविारािं आम्ही ग ंिलों आहोंि. 
 
िेज॰:काय? याि चविारािं आपि ग ंिला आहािं! महाराज, मला काय आपि दूधचपिें पोर समजिां? हें 

रचिचवलासमंचदर म्हिजे हा काय खलबिखाना आहे? या हलकि नािकशाळा–हे पाजी 
ख र्मस्करे–या रंगेल बाईसाहेब हें काय दरबारिें मंचत्रमंडळ आहे? बेस मार मद्यपान आचि बेिाम 
नािरंग हें काय ग प्ि खलबि आहे? खरोखर, शत्रचू्या य द्धाच्या आव्हानािा चविार करण्यािी ही 
म ल खावगेळीि िऱ्हा चदसिे. 

 
सौदा॰:शत्रचू्या आव्हानाला य द्धािी ियारी हाि का एक चबनिोड जबाब आहे? 
 
िेज॰:होय. य द्धाच्या आव्हानाला य द्धािा डंका हाि एक चबनिोड जबाब आहे. 
 
चशश ॰:िर मग सामदामाचद उपाय शास्त्रािं साचंगिले आहेि िे काय सारे ि किि आहेि? 
 
िेज॰:अलबत्. मािंगेश्वरासारख्या उन्मिाच्या आव्हानाला सामदामािे उपाय चनःसंशय ि किि आहेि. 
 

४ पद–“वैर्भवें निल्या जयाच्या॰”– 
द मषदें र्भरल्या अरीच्या गवषर्भारा हराया ॥ 

प्रबल हा डंका रिािा एक लोकीं खरा या ॥ ध्र ॰ ॥ 



 

अनुक्रमणिका 

मृद ल-मध रा चवनयवािी । र्भव्य खािी धनाच्या ॥ 
िोल सारा हा पसारा । अधम-हृदया धराया ॥ १ ॥ 
हृदय बनलें  कचठनिेिें । प्रस्िरािें खलािें ॥ 
खड ग-धारा वज्र सािें । िूिष त्यािें कराया ॥ २ ॥ 

 
कं॰:कब ल–ि झें सारें म्हििें मला कब ल आहे. पि ही ििा करण्यािे हें स्थळ आचि हा काळ आहे का? 
 
िेज॰:स्थळ हें नसलें  िरी काळ हाि आहे. शत्र  सरहद्दीवर येऊन दाखल झाला आहे आचि आपल्या 

जबाबािी उत्स किेने वाि पहाि आहे. िेव्हा ंत्याच्या प्रचिकाराच्या ियारीला आपि आिापंासूनि 
लागलें  पाचहजे. 

 
पश ॰:िाईसाहेब, बोलिों यािी मािी असावी. िलवारींिा जबाब िलवारीनेंि द्यावा लागेल अशा 

गैरसमज िीनें आपलें  हें सारें जोरदार व्याख्यान िाललें  आहे. पि महाराजािंा चविार काहंीं 
िलवारीला िलवारींिा जबाब देण्यािा नाहीं. त्यानंीं आचि त्याचं्या मंचत्रमंडळानें मािंगेश्वरािंीं 
िलवार मोडून पाडण्यािा चनराळाि डाव योचजला आहे. डाव पि डाव आहे. रामािा बाि ि कार 
ठरेल; पि हा डाव चर्भकार ठरिार नाही. एक िोला कीं राम बोला र्भोलेनाथ! 

 
कं॰:बरोबर–बरोबर–पश पालािें म्हििें अगदीं बरोबर आहे. आम्हीं जर अशी रामबाि योजना करून 

ठेचवली नसिी िर अशा आिीबािीच्या वेळीं आम्ही असे गािलासारखे नािरंगािं दंग कसे होऊन 
गेलों असिो? िेव्हा ं ये–अशी शािंचित्तानें आमच्याजवळ बसै; आचि या आनंदचवलासािे दोन 
घ िके घेऊन आपल्या थकल्या र्भागल्या चजवाला थोडी चवश्राचंि दे. 

(चििा हाि धरावयास जािो.) 
 
िेज॰:थाबंा.–िलवारीवािंून मािंगेश्वराला चिरडून िाकण्यािी आपली अजब शक्कल काय आहे िी आधी 

मला सागंा आचि मग चवलासाच्या व चवश्रािंीच्या गोष्टी बोला. 
 
सौदा॰:राजकारिाच्या मसलिी काहंीं िव्हायावर सागंावयाच्या नसिाि. 
 
िेज॰:िव्हायावर सागंावयाच्या नसिील िर राजमहालािं एकािंािं िला. िेथें आपि बोलि बसूं. 
 
कंदपष:पि इिकी घाई का? दोन प्रहर रात्र म्हिजे काहंीं य गािंी िौकडी नाहीं, उद्या ंचदवस चनघाल्यावर 

सवष प्रधान मंडळी खलबिखान्यािं जमिार आहेि. िेथें ि ला सवष ख लासा अनायासेंि होईल. 
 
िेज॰:छे, मला उद्या ंसकाळपयंि चबलक ल धीर चनघि नाहीं. या वळेींि मला ख लासा पाचहजे. िला–

आपि मजबरोबर एकीकडें िला, आचि आपल्या योजनेिी चनदान रूपरेर्ा िरी मला समजावनू 
द्या. त्यावािंून माझें चित्त काहंीं शािं व्हावयािें नाहीं. 

 
कं॰:काय बोवा हट्टखोर बायको आहेस िंू! यावळेीं दारूच्या ग ंगीनें माझें डोकें  जड पडि िाललें  आहे आचि 

िंू माझ्यामागें हा नसिा ससेचमरा लाचवला आहेस. आिा ंकरावें िरी काय? 
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सौदा॰:करावयािें काय? आपल्या चजवाला जर बरें वािि नसेल िर िसें साि सागंून िाका. उगीि र्भीड 
हवी कशाला? िेजन्स्वनी, ि झ्याशीं मािंगेश्वराचं्या स्वारीसंबधंानें ििा करण्यािी या वेळीं 
महाराजािंी चबलक ल लहर लागि नाहीं. िेव्हा ंि ला जर सकाळपयंि धीर चनघि नसेल िर िंू 
म कायानें आल्या वािेनें परि जा. उगाि येथें असा हधगािा घालून मजलशीिा बदरंग करंू 
नकोस.– 

 
५ पद :यमन–एकिाल. “िानोम् चदरचदर॰”– 
हाला–मध –मदचवलचसस रचिचवलाि–र्भर र्भरला ॥ ध्र ॰ ॥ 
समर–चवर्य चवर्सम हा;॥ र्भरचव चपसे । अचि 
स रसें । स रिरसें । शृगंार ॥ १ ॥ 

 
िेज॰:महाराजानंीं मला िशी आज्ञा करावी. मी या क्षिीं येथून चनघून जाण्यास ियार आहे. (कंदपास) 

महाराज, काय? िलिा ना माझ्याबरोबर? का सौदाचमनीिे शब्द ही आपलीि आज्ञा समजून मी हें 
रचिचवलासमंचदर सोडून परि जाऊं? 

 
कं॰:छे-छे. अशी अगदीं डोक्यािं राख घोलून घेऊं नकोस. मी ि ला थोडक्यािं सवष काहंीं सागंिों. पि 

थोडी शािं हो. क्षिर्भर येथें बसै. दारूिे दोन घोि घे. म्हिजे ि झे डोकें  जरासें चठकािावर येईल. 
आचि मग आपि या सवष लोकानंा येथून घालवनू देऊन येथेंि एकािंािं या चवर्यािी सचवस्िर 
ििा करंू. या वळेीं या शृगंारचवलासाला कसा बहारीिा रंग िढला आहे. िेव्हा ंयािा मध्येंि र्भगं 
करिें मला आचि ि लाचह उचिि नाहीं. 

 
पश ॰:बरोबर–सरकारािंें म्हििें अगदी बरोबर–अगदी रास्ि–अगदी उचिि आहे. घिका अधष घिकेिा 

चवलंब म्हिजे काहीं मोठीशी बाब नाहीं. पेल्यािंील थेंब दोन थेंब चजरे्भवर हशपडिा ं चशपडिांि 
एवढा वेळ सहज चनघून जाईल. र्भोलेनाथ! 

 
कं॰:िेव्हा ंसमंजस बायकोप्रमािें यें.–अशी या स खासनावर येऊन बसै,–हा ंदारूिा प्याला ओंठाला लाव. 

– [चििा हाि धरावयास सरिो]. 
 
िेज॰:(दूर सरून) नाहीं. ि मच्या रामबाि योजनेिा ख लाला झाल्यावािंून मला ि मच्या या रंगचवलासािं 

सामील व्हावयािे नाहीं. 
 
सौदा॰:असाि ि झा हट्ट असेल िर िंू आमच्या मजलशींि सामील झाल्यावािंून ि ला आमच्या योजनेंिील 

एक अक्षरचह कळावयािें नाहीं. (नृत्यागंनासं) िला गे, करा नृत्यगायनाला प नः स रुवाि. 
 
िेज॰:(कंदपास) महाराज, हा आपलाि चनकाल मी समजावयािा का? 
 
कं॰:(गोंधळून) काय सागंावें बोवा आिां? मोठी पिंाईि आली. ि ला पळािा दम चनघि नाहीं आचि मला 

दमाला पळ चमळि नाहीं. धरलें  िर िाविें आचि सोडलें  िर पळिें अशी माझी अवस्था झाली आहे. 
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चनकाल आहे म्हिावा िर नाहीं; आचि नाहीं म्हिावा िर आहे. िेव्हा ंआिा ंि लाि काय वािेल िें िंू 
समज. वािल्यास जा. मला काहंीं चविारंू नकोस. मी या वळेीं चबलक ल देहर्भानावर नाहीं. 

 
िेज॰:ठीक आहे. िालंू द्या ि मिा नािरंग. महाराज माझें बोलिें या वळेीं आपिासं रुिावयािें नाहीं. पि 

जािा ं जािा ं मी आपिासं बजावनू ठेवत्यें कीं शत्र  दाराशीं उर्भा असिा ंआपि अशा घािेरड्या 
चवलासरंगािं दंग झाला आहािं हें काहीं ठीक नाहीं– 

 
६ पद :“देविा काम किारचहिा॰”– 

आपदा राज–पदा र्भयदा ॥ नृपचि–काम–र्भोग–चनरचि ॥ ध्र ॰ ॥ 
लोप चनया चिरस खदा ॥ चदव्य शील–संपदा ॥ 
पापरिा । पामरिा ॥ मािे; नरपचि– 
चशहर अचर सदा महार्भया धचरि ॥ १ ॥ 

(चनघून जािे). 
 
कं॰:गेली–गेलीि िी अखेरीला चनघून. मोठी हट्टखोर बायको आहे! 
 
सौदा॰:अजून काय झाले आहे? ही आिा ंकोठें न क्िी स रवाि आहे. खरा मस्िबालपिा अजून प ढेंि आहे. 

उद्या ंलग्न झाल्यावर िी आपल्याला देवडीवरच्या क त्र्याप्रमािें वागचविार नाहीं िर काय सागंाल 
िें ऐकेन. 

 
पश ॰:बरोबर–बरोबर–अगदीं बरोबर. महाराजानंीं िक्ि घी देखा, लेचकन बडगा नहीं देखा. र्भोलेनाथ! 
 
कं॰:जाऊं दे. आिा ंत्यािी जास्ि ििा नको. दारू आिा आचि नािगाण्याला स रुवाि करा. 

(मद्यपान व नृत्यगायन स रंू होिें). 
(पडदा पडिो). 

 
प्रवेश दुसरा 

 
(स्थळ : राजवाड्यािें महाद्वार. सेनापचि हालाहल. चशश पाल, 
पश पाल व नागचरकािें प ढारी. राजदशषनाथष राजवाड्यािं प्रवशे 

करण्याबद्दल झगडा िालंू आहे). 
 
१ ला प ढारी:आम्हालंा महाराजािंी रे्भि घेऊि द्यावयािी नाही असा आपला हट्टि असेल िर आमिा 

इलाजि ख ंिला. 
 
हालाहल :र्भल्या गृहस्थानंो, हा माझा हट्ट नाहीं. महाराजािंा मला िसा सक्ि ह क म आहे. िेव्हा ंमी काय 

करिार? मीं लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. सक्ि ह क मािी सक्िीनें बजाविी करिें हें माझें सक्ि 
काम आहे. 
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२ रा प ॰:महाराजािंाि िसा सक्ि ह क म असेल िर आम्ही ि मच्या किषव्याच्या आड येऊं इन्च्छि नाहीं. पि 
मेहेरबानी करून एवढा आमिा अजष िरी आपि महाराजाचं्या जवळ नेऊन ग दरा. 

 
हाला॰:छे–चदलगीर आहे–िेंचह व्हावयािे नाहीं. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. नेमल्या कामापचलकडे 

डोळा वर उिलून पहािेंस द्धा ंमला लष्ट्करी चशस्िीनें मना आहे. 
 
३ रा प ॰:म्हिजे हा िर चनव्वळ ज ल म झाला म्हिावयािा! महाराजांिी रे्भिचह ि म्ही आम्हालंा घेऊं देि 

नाहीं आचि आमिा अजषचह त्याचं्या पायाशीं सादर करीि नाहीं. मग मािंगेश्वराचं्या स्वारीसंबधंानें 
लोकमि काय आहे हें महाराजानंा कळाव ेकसें? 

 
चशश ॰:जरूर काय महाराजानंा लोकमि कळण्यािी? महाराज राजे आहेि आचि असल्या प्रश्नािंा 

स्विंत्रपिे चनिषय करण्यास लागिारी अक्कल देवानें त्यानंा म बलक चदली आहे. 
 
पश ॰:मग ि मच्या अकलेच्या उसन्या चशदोरीिी त्यानंा जरूर काय! अस्मानिा रस्िा ह डकण्यासाठीं 

सूयाला काहंीं मशालजींच्या मशालींिी जरूर लागि नाहीं. र्भोलेनाथ! 
 
१ ला पू॰:अहो देवडीवरिे ठेकेदार, आम्हीं आपल्याशीं बोलि नाहीं. सेनापिींशीं बोलि आहोंि. िेव्हा ं

मेहेरबानी करा आचि मधें ल डब डंू नका. 
 
चशश ॰:ल डब डंू नका! का ंल डब डंू नका? आम्ही महाराजािंें खास खासगी दरबारी आहोंि. 
 
पश ॰:आचि आज येथें वािेल त्या कामािं ल डब डण्यािा आम्हालंा महाराजाकंडून खास जादा अचधकार 

देण्यािं आलेला आहे. काय समजलां आहािं! र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:बरोबर आहे त्यािंें म्हििें. आजच्या अवघड प्रसंगीं माझ्याकडून लष्ट्करी कायद्यािा अद्वािद्वा 

उपयोग होऊं नये म्हिून या दोन राजमान्य खास खासगी दरबाचरयािंी माझ्यावर म द्दाम खास 
देखरेख ठेवण्यािं आलेली आहे. िेव्हा ंवािेल त्या डबक्यािं िोंड ख पसण्यािा त्यानंा आज क ल 
अखत्यार आहे. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. मी त्यानंा चबलक ल रोखंू शकि नाहीं. चशवाय 
मला स्विःलाचह ि मिा हा अव्यापारेर्  व्यापार चबलक ल पसंि नाहीं. 

 
२रा प ॰:आपल्या पसंिी नापसंिीिा हा सवालि नाहीं. आपि िक्ि ह क मािे िाबेदार आहािं, आचि 

आपिाला िाबेदार या नात्यानें आमिा हा अजष महाराजानंा नेऊन पोहोंिचवलाि पाचहजे. 
 
चशश ॰:पोहोंिचवलाि पाचहजे? म्हिजे हे ि मिे िाबेदार आहेि असें समजिा ंवाििें ि म्ही? 
 
२ रा प ॰:अलबत्. राजािे नोकर रयिेिे िाबेदारि आहेि. 
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हाला॰:(मधेंि) खामोर्. असले राजद्रोही शब्द माझ्यासमोर उच्चाराल िर मी एकदम लष्ट्करी कायदा 
प कारीन, याद राखून ठेवा. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. मला राजद्रोह हा शब्दस द्धा ं
बरदास्ि होि नाहीं. 

 
१ ला प ॰:सेनापचि, लष्ट्करी कायद्यािी धमकी ि म्ही कोिाला देि आहािं यािी काहंीं श द्ध आहे का 

ि म्हालंा? 
 
हाला॰:र्भलत्या गोष्टींिी श द्ध ठेवण्यािें मला कारि काय? मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. आचि 

चमळालेल्या ह क मािी िोख िाचमली बजावण्यािी मला श द्ध राचहली म्हिजे बस् आहे. 
 
पश ॰:बरोबर–बरोबर–अगदीं बरोबर. चवधवेला क ं कवािी उठाठेव हवीं कशाला? र्भोलेनाथ! 
 
२ रा प ॰:आम्ही लोकािें प ढारी आहोंि–प्रचिचनचध आहोंि. 
 
चशश ॰:असाल.– 
 
पश ॰:अगर नसाल.– 
 
हाला॰:अगर असाल आचि नसाल, मला काय गरज आहे ि मच्याशीं? मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. 

मी एक िक्ि आपल्या राजाला जाििो. लोकचबक काहंीं जािि नाहीं; आचि लोकाचं्या प ढाऱ्यानंा 
िर मी कस्पिाप्रमािेंि लेखिों. 

 
चशश ॰:अगदीं रास्ि–अगदीं योग्य– 
 
पश ॰:चबलक ल चशस्ि. घाण्यािा बैल िक्ि िेल्यािा लागिदार; -िाबंोळ्यािा आचि त्यािा काहंीं एक 

संबधं नाहीं. र्भोलेनाथ! 
 
३ रा प ॰:ि मिीं हीं उमषिपिािीं र्भार्िें आह्मालंा लोकाचं्या कानावंर घालावीं लागिील. 
 
हाला॰:ख शाल घाला. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. लोकाचं्या कानािंा मला चबलक ल डर नाहीं. 
 
१ ला प ॰:लोकािें कान म्हिजे काय समजिा ंि म्ही? 
 
हाला॰:लोकािें कान म्हिजे लोकािें कानि समजिों मी. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहें. कान म्हिजे 

हाि नव्हेि अगर कान म्हिजे पाय नव्हेि एवढें समजण्याइिकी अक्कल माझ्या डोक्यािं खास 
आहे. 

 
पश ॰:अलबत्, असलीि पाचहजे. सेनापिीिें डोकें  म्हिजे काहंी एकाद्या देवळािा पोकळ घ मि नाही. हें 

दगडािंें र्भरगच्च र्भरलेलें  पेव आहे. काय समजलािं? र्भोलेनाथ! 



 

अनुक्रमणिका 

चशश ॰:बरोबर-बरोबर. कानाला नाक अगर नाकाला िोंड जर हे समजि असिे िर यानंा सैन्यािे अचधपचि 
कोिी केलें  असिें? 

 
पश ॰:अलबत्. कोिी केलें  असिें? सैन्यािा अचधपचि म्हिजे काहंी चबगारीिा बलै नाही. िो एक र्भला जंगी 

मानव अचधकारी आहे. आचि त्याला कान म्हिजे कान–नाक म्हिजे नाक–िोंड म्हिजे िोंड हें 
अगाध ज्ञान असलेंि पाचहजे. र्भोलेनाथ! 

 
२ रा प ॰:िर मग आम्हीं आिा ंयेथून परि जावें? 
 
चशश ॰:बेशक जावें.– 
 
पश ॰:बेलाशक जावें.– 
 
हाला॰:बेधडक जावें. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. ि म्ही आपि होऊन जाऊं लागलािं िर मी ि मिा 

रस्िा रोंखिार नाहीं. अगर ि मिा पाठलागचह करिार नाहीं. 
 
३ रा प ॰:आचि परि न गेलो िर? 
 
चशश ॰:ख शाल येथें हवा खाि हहडावें.– 
 
पश ॰:अगर माशा मारीि उर्भें रहावें.– 
 
हाला॰:अगर माझ्या चशपायाचं्या पहाऱ्यािं आराम घेि बसावें. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. चनष्ट्कारि 

ि म्ही येथें माझ्याशीं ह ज्जि घालीि बसलािं िर मी ि म्हालंा आपल्या लोकाकंडून चबनचदक्कि कैद 
करवीन. चबलक ल म लाजा करिार नाहीं. 

 
१ ला प ॰:आम्हालंा कैद केलेंि िर लोक खवळून जािील.– 
 
हाला॰:जाऊं द्या. त्यािी चिकीर नको आपल्याला. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. दंगेखोरािंा बदंोबस्ि 

करण्यािी कला मला पूिष अवगि आहे. 
 
चशश ॰:आचि चििा उपयोग करण्यासाठीं याचं्यापाशीं चशकारी क त्र्यािंा जंगी िाडंाचह आहे.– 
 
पश ॰:आचि त्या चशकारी क त्र्याचं्या कमरानंा अस्मानच्या चबजलीप्रमािें िमकिाऱ्या िल्लख िलवारीचह 

र्भरर्भक्कम लिकल्या आहेि. िेव्हा ं या सैिानाचं्या सरदाराला, शहािे असाल िर, नाहक चिडवूं 
नका–आचि घरच्या बायकापोरानंा हकनाक रडव ूनका. र्भोलेनाथ! 

 
२ रा प ॰:असेंि असेल िर आम्ही येथून हालिि नाहीं. ि मच्याशीं ह ज्जिि घालीि बसिो. हहमि असेल िर 

करा आम्हालंा कैद. 



 

अनुक्रमणिका 

हाला॰:हहमि? ि म्हाला कैद करावयास हहमि कशाला पाचहजे? मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. 
न सत्या शब्दाबरोबर मी ि म्हालंा कैदि काय पि सपशले लंबेस द्धा करंू शकिो. 

 
चशश ॰:बेशक करंू शकिो.– 
 
पश ॰:बेलाशक करंू शकिो. गाई कापंिा ंआल्या नाहींि िर िो कसाब कसला आचि मािसें मारिा ंआलीं 

नाहींि िर िो सेनापचि कसला! र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:िेव्हा ंबोला. म कायानें आल्या वािेनें परि जािा ंका माझ्या लष्ट्करी हहमिीिी परीक्षा पहािा? मी 

लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. परीके्षला मी नििार नाहीं आचि परीक्षेंि मीं हििार नाहीं. 
 
चशश ॰:िेव्हा ंबोला–नीि चविार करून सागंा. 
 
पश ॰:नाहींिर प ढें पस्िावाल. पहा–इंगा चिरला कीं हपगा सरला. र्भोलेनाथ! 
 
३ रा प ॰:ठीक आहे. आम्हीं ि मिा इंगाि पहािार. िला, होऊन जाऊं द्या दोन दोन हाि. 
 
हाला॰:अस्सें काय? बहोि बेश. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. मला ि मिें य द्धािें आव्हान स्वीकारलेंि 

पाचहजे. 
 
चशश ॰:अलबत्. स्वीकारलेंि पाचहजे. 
 
पश ॰:िोंडाला िोंड आचि हािाला हाि चदला नाहीं िर लष्ट्करी चशस्ि िी काय? र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:चशश पाल–पश पाल–ि म्ही महाराजािें खास खासगी दरबारी आहािं. आचि या वेळीं माझे वचरष्ठ 

अचधकारी आहािं. 
 
चशश ॰:कब ल.– 
 
पश ॰:चबनिक्रार कब ल–र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:ि म्ही सारा प्रकार स्विःच्या डोळ्यानंीं पाचहला आहे आचि अखेरपयंि मी चकिी शािं राचहलो हे 

ि म्हालंा पूिष माचहि आहे. 
 
चशश ॰:कब ल–कब ल– 
 
पश ॰:चबनबोर्भाि कब ल–र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:िेव्हा ंआिा ंयाचं्यावर हाि उिलण्याला मला ि मिीं परवानगी पाचहजे– ि मिा ह क म पाचहजे. 



 

अनुक्रमणिका 

चशश ॰:माझी सदर परवानगी आहे. 
 
पश ॰:आचि माझाचह सरास ह क म आहे, र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:मी आपला आर्भारी आहे. [चशपायासं] चशपायानंो, या दंगेखोरानंा िौरन चगरफ्दार करा. [चशपायी 

िसें करंू लागिार िोंि िेजन्स्वनी एकदम प्रवशे करत्ये]. 
 
िेज॰:चगरफ्दार करा! कोिाला चगरफ्दार करा? 
 
पश ॰:[घाबरून चशश पालास एकीकडे] अरे बापरे! ही आकाळवीज एकदम येथें कशी उमिली? र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:[िेजन्स्वनीस] या लोकानंा चगरफ्दार करण्यािा मी ह क म केला आहे. 
 
िेज॰:िला–चिरा मागें. या लोकाचं्या कें साला धक्का लागला िर येथें रक्िािा सडा पडेल. 
 
हाला॰:सडा पडो नाहीं िर पाऊस पडो. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. मी केला ह क म परि घेिार 

नाहीं. िाईसाहेबानंीं उगाि मधें पडंू नये. 
 
िेज॰:का ंपडंू नये? वािेल त्यावर वािेल त्या वेळीं ि म्हीं जर चनष्ट्कारि हमला करंू लागलािं िर ि मिा 

प्रचिकार केलाि पाचहजे. 
 
चशश ॰:[पश पालास हळंूि] पश पाल, आिा ंप्रकरि हािघाईवर येिार. 
 
पश ॰:[चशश पालास हळंूि] प्रकरि हािघाईवर आलें  िर आपला गचनमी कावा आहेि बहाल. यः पलायिे 

स जीवचि. र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:िाईसाहेब मी याचं्यावर चनष्ट्कारि हमला करीि नाहीं. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. 

कारिावािंून िलवार उपसण्यािा माझा चबलक ल चशरस्िा नाहीं. 
 
चशश ॰:बरोबर आहे. सेनापिींिें म्हििें अक्षरशः खरें आहे. कारिावािंून चक्रया करिें हें त्यानंा जन्मािं 

ठाऊक नाही. 
 
पश ॰:आचि चक्रयेवािंून कारि करिें हेंचह त्यानंा जन्मािं ठाऊक नाहीं. मागें नाही िर प ढें, पि कोठें िरी 

त्याचं्या चक्रयेला कारिािें शेंपूि नेहमीं चिकिलेलें  हें असिेंि असिें, र्भोलेनाथ! 
 
िेज॰:चगरफ दारीिा ह क म सोडण्याला यानंीं ि मिा कोििा ग न्हा केला? 
 
चशश ॰:महाराजािंी रे्भि घेण्यािा यानंीं हट्ट धरला. 
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पश ॰:आचि आपला हट्ट न सोडण्यािाचह यानंीं हट्ट धरला! िोर िे िोर आचि वर चशरजोर, र्भोलेनाथ! 
 
१ ला प ॰:ि म्ही जर आम्हालंा म कायानें राजवाड्यािं जाऊं चदलें  असिें िर हट्ट धरण्यािें आम्हालंा काय 

कारि होिें? 
 
हाला॰:राजवाड्यािं कोिालाचह सोडंू नये असा मला सक्ि ह क म असिा ंमी ि म्हालंा म कायानें कसा आंि 

जाऊं देिार? मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. सरकारी ह क म पायाखंालीं ि डचवण्यािा िाचजल 
उद्धिपिा ि मच्याप्रमािें माझ्या अंगीं अद्याचप आलेला नाही. 

 
पश ॰:बरोबर आहे. मोकाि जनावरापेंक्षां दाविींिील जनावरें नेहमींि अचधक संर्भाचवि असिाि, 

समजलािं. र्भोलेनाथ! 
 
िेज॰:लोकाचं्या सन्मान्य प ढाऱ्यानंाचह मज्जाव करण्यािा ि म्हालंा सक्ि ह क म आहे काय? 
 
चशश ॰:प ढाऱ्यानंाि काय, पि ख द्द आपल्याला स द्धा ंमज्जाव करण्यािा सेनापिींना सक्ि ह क म आहे! 
 
िेज॰:काय! मला स द्धा ंराजवाड्यािं जाण्यािी बदंीं करण्यािं आलेली आहे? 
 
पश ॰:आपल्याला स द्धा ंकाय? आपल्यालाि बदंी करण्यासाठीं हा सारा खिािोप आहे. हे चबिारे न स्िे 

िोरापायीं संन्याशी स ळीं जाि आहेि. खरा रोंख काहंीं याचं्यावर नाहीं. खरा रोंख आपल्यावर 
आहे. र्भोलेनाथ! 

 
िेज॰:(चविार करून) असेंि असेल िर मला आंि गेलेंि पाचहजे. 
 
हाला॰:मीं आपिाला आंि जाऊं देिार नाहीं. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. ह क माप ढें मला मािसािी 

पवा नाहीं. 
 
चशश ॰:(पश पालास हळंूि) पश पाल, आली घसरंपट्टीिीं वळे. 
 
पश ॰:(चशश पालास हळंूि) मग उिल पाय. क त्ता जाने–िमडा जाने. र्भोलेनाथ! 
 
िेज॰:हालाहल, म कायानें मला आंि जाऊं द्या. नाहीं िर जबरदस्िीनें मला आपला रस्िा साि करून 

घ्यावा लागेल. 
 
हाला॰:आपि जबरदस्िीनें आंि चशरण्यािा यत्न कराल िर मलाचह आपल्याला जबरदस्िीनें बाहेर काढावें 

लागेल. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. धक्क्यास ब क्का आचि बोिास सोिा असें माझें शास्त्रि 
आहे. 
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िेज॰:िर मग हालाहल, ि मिा ह क म मोडून मी आंि चशरिार; आचि मी एकिीि चशरिार असें नाहीं िर 
या लोकाचं्या प ढाऱ्यानंाचह आपल्याबरोबर आंि घेऊन जािार. 

 
हाला॰:(चशश ॰ व पश ॰ यासं) चशश पाल, पश पाल, काहंीं कारि नसिा ंिाईसाहेबानंीं प्रकरि हािघाईवर 

आिलें  आहे. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. मला आिा ंही दाडंगाई बरदास्ि करिा येि नाहीं. 
िेव्हा ंलष्ट्करी चशस्िीप्रमािें मी ि मच्या परवानगीनें आचि ह क मानें िाईसाहेबानंा अडचविों. 

 
चशश पाल:अडवा–अडवा–बेशक अडवा. माझी सदर परवानगी आहे. 
 
पश पाल:अडवा–अडवा–बेलाशक अडवा. माझा सरास ह क म आहे. (चशश पालास एकीकडे) साप मरो 

नाहीं िर संन्यासी मरो; घरमालकािा जीव सलामि राचहला म्हिजे बस्. र्भोलेनाथ! 
 
हालाहल:(िेजन्स्वनींस आडवा होऊन) िाईसाहेब, थाबंा, प ढें पाऊल िाकंू नका. मी लष्ट्करी चशस्िीिा 

मािूस आहे. मला दूर सारून आंि चशरण्यािा यत्न कराल िर नाहक प्रािास म काल. 
 
चशश पाल:शाबास 
 
पश पाल:र्भले बहाद्दर– 
 
चशश पाल:िालंू द्या. आम्ही महाराजानंा वदीं देिों– 
 
पश पाल:आचि ि म्हालंा क मक पाठचविों. र्भोलेनाथ! (दोघे जाऊं लागिाि). 
 
हालाहल:थाबंा–ि म्ही येथून जाऊं नका– 
 
चशश पाल:(पश पालास एकीकडे) आलीं कंबन्क्ि! 
 
पश पाल:मग घे देवािें नावं. श्रीराम जयराम जय जय राम! र्भोलेनाथ! 
 
िेजन्स्वनी:गृहस्थहो, आपल्या िलवारी काढा आचि माझ्या मागून या. 
 
हालाहल:चशपायानंो, ि म्हीचह िलवारी काढा आचि यानंा आडवे व्हा. (दोन्ही पक्षािं दंगल स रंू होत्ये. 

िेजन्स्वनी व प ढारी दाडंगाईनें आंि चशरिाि). अरे–अरे अरे–चशरले आंि! दौडा–पळा–पकडा 
त्यानंा. (चशपायी त्यािंा पाठलाग करिाि). चशश पाल पश पाल, िला–ि म्हीचह उिला पाय आचि 
लागा त्याचं्या पाठीस. 

 
चशश पाल:सेनापचिसाहेब, आम्ही दरबारी चशस्िीिे संर्भाचवि लोक आहोंि. 
 
पश पाल:लष्ट्करी चशस्िीिे हडेलहप्पी लोक नाहीं. र्भोलेनाथ! 
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चशश पाल:आम्हालंा पोरासंोरासंारखी धावपळ शोर्भि नाहीं. 
 
पश पाल:आचि त्यािंचह द सऱ्याचं्या मागें पळिें िर चबलक ल शोर्भि नाहीं. दरबारी म्हिजे प ढारी. त्यािंें 

पळण्यािंस द्धा ंपाऊल प ढें पाचहजे. र्भोलेनाथ! 
 
चशश पाल:िेव्हा ंि म्ही इकडून त्यािंा पाठलाग करून त्यानंा पकडा. 
 
पश पाल:आचि आम्ही इकडून प ढे जाऊन महाराजानंा या दंग्यािी वदी देिों. म्हिजे बरोबर कामािी 

वािंिी झाली. दळावयाला ि म्ही आचि पळावयाला आम्ही. र्भोलेनाथ! (पळून जािाि). 
 
हालाहल:अरे–अरे गेले–गेलें  लेकािे पळून! खरोखर, दरबारी िट्टें  म्हिजे अशींि अवसानघािकीं 

असावयािीं. िक्ि म जोरींि पिाईि. हािाशीं प्रसंग आला कीं यानंीं पायािंा पराक्रम दाखचवलाि. 
पि जाऊं द्या. याचं्या नादीं लागण्यािं काहंीं आपला चनर्भाव नाहीं. आपि लष्ट्करी चशस्िीिे लोक. 
आपल्याला द स्मानािंा चपच्छा प रचवलाि पाचहजे. (जािो.) 

[पडदा पडिो.] 
 

प्रवेश णतसरा 
(स्थळ : राजवाडा, कंदपष व सौदाचमनी) 

 
सौदाचमनी:आज सकाळीं उठल्यापासून आपि हें आरंचर्भलें  आहे काय? काल संध्याकाळीं आपि िहािा 

चनिय केलाि आचि िार प्रहरािंी रात्र उलिून गेली नाहीं िोंि सकाळीं लढाईच्या गोष्टी बोलंू 
लागलाि म्हिजे आहे िरी काय हें? राजकारि म्हिजे पोरखेळ आहे असें का आपल्याला वाििें? 

 
कंदपष:पोरखेळ आहे असें वािि नाहीं. पि काल रात्रीं िेजन्स्वनीिे चवलासमंचदरािंील शब्द कानीं 

पडल्यापासून माझी ब चद्ध अगदीं बाविळल्यासारखी झाली आहे. आचि मािंगेश्वराशीं िह करण्यािं 
आपि मोठी िूक करीि आहोंि अशी मनाला सारखी िोंििी लागून राचहली आहे. 

 
सौदाचमनी:पि िेजन्स्वनीच्या शब्दािंी इिकी िोंििी लागावयाला िेजन्स्वनी अशी आहे कोि? चिला 

राजकारि कळिें का य द्धशास्त्र कळिें का कळिें िरी काय? िी म्हिजे एक िापि स्वर्भावािी 
अडम ठ्ठी अडदाडं पोर! कोिी ‘अरे’ म्हिलें  कीं िाडकन् त्याला ‘कारे’ म्हिावयािें एवढें चिला 
ठाऊक. राजकारिािंील साऱ्या वडे्यावाकंड्या ग ंिाग ंिी सोडवनू प्रसंगास योग्य असें धोरि 
ठरचवण्यािीं चिच्यािं काहंीं लायकीं आहे का? मािंगेश्वरािा खचलिा वािून मलास द्धा ं रागािी 
उसळीं आली होिी आचि एकदम जाऊन त्या मेल्या उद्धिाच्या नरडीिा घोंि घ्यावा असें मनाला 
वािलें  होिें. पि बलवान शत्रचू्या नरडीिा घोंि घेण्याला आपले दािं शाबिू पाचहजेि ना? त्यािीं 
िर पाळेंम ळेंस द्धा ं चखळचखळीं झालेलीं. मग करावयािे काय? नाहींिर कट्ट्या द स्मानाच्या 
पायावंर लोिागंि घालिें हे मला िरी कब ल झालें  असिें असें आपल्याला वाििे का? –मला हें 
समजि का नाहीं कीं– 

 
७ पद.जीवनप री–चत्रिाल. “पैय्या सैय्या॰–” 
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धींरा वीरा स्वक ल यश–नाश। 
मृत्य ह नी चवपदा घोरा ॥ ध्र ॰ ॥ 
स्वचरप िरि–शरिागचि हरवी ॥ 
थोर वींर–क ल–लौचकक सारा ॥ १ ॥ 

 
कंदपष:(सहिि) काय करावें? काहंीं स िि नाहीं! जन्मर्भर कादंबाचं्या लाथा खािा ं खािा ं ज्याच्या 

कपाळाला घटे्ट पडले त्या एका क्ष द्र संस्थाचनकाप ढें मस्िक नम्र करण्यािी पाळी यावीं म्हिजे 
दैवद र्थवलासािी कमाल झाली! खरोखर– 

 
८ पद.बेहाग–चत्रिाल. “िेरस नी पीयाके॰–” 

दासपिें जगिािं चमरचविें ॥ 
त्याह चन शिपि बरवें मरिें ॥ ध्र ॰ ॥ 
पारिंत्र्य र्भवूचरिा रौरव ॥ 
अधःपाि पथ हा अन सरिें ॥ १ ॥ 

(संचिि उर्भा रहािो. प्रधान कालकूि व मंचत्र िहनाम्यािा कागद घेऊन येिाि). 
 
कालकूि:सरकार, हा िहनाम्यािा कागद ियार आहे. यावर आिा ंसरकारानंीं सही करावी. म दिीिी वळे 

अगदीं र्भरि आली आहे. 
 
सौदा॰:िो कागद िाडून िाका. सरकारािंी िहािी लहर लागि नाहीं. त्यानंा आिा ंलढाईिी स रस री 

आली आहे. 
 
काल॰:काय? सरकार लढाई प कारंू इन्च्छिाि? म्हिजे? काल रात्रीं िहािा चविार नक्की झाला होिा 

आचि आज एकदम लढाई कशी उमिली? 
 
सौदा॰:िेजन्स्वनीबाईंिा िेरा काल रात्रीं आला ना? झालें . त्यािंा पाढंरा पाय घराला लागिािं यानंा 

आत्महत्त्येिे डोहाळे होऊं लागले. 
 
काल॰:सरकार, आपि ही आमिी थट्टा का माडंली आहे? प्रसंग कोि–पचरन्स्थचि कोि यािा काहंींि 

चविार सरकारानंा चदसि नाहीं यािा अथष काय? द स्मान दाराशीं येऊन उर्भा आहे–दार ठोठाविो 
आहे आचि आपले हे असे िाळे िालले आहेि. म्हिजे याला म्हिावें काय? 

 
कंदपष:प्रधानजी, मी अगदीं र्भाबंावनू गेलों आहे! 
 
काल॰:आपि र्भाबंावनू गेला आहािं िर जे र्भाबंावनू गेले नाहींि त्याचं्या सागंण्याप्रमािें वागा. मी सावध 

आहे–सौदाचमनी रािीसाहेब सावध आहेि–सारें मंचत्रमंडळ सावध आहे. आम्हाला सवष पचरन्स्थचि 
आरशाप्रमािें स्वच्छ चदसि असून िीवर रामबाि उपाययोजना कोििी करावी हें आम्हाला 
चबनि क कळि आहे. चशवाय आम्ही काहंीं आपले द स्मान नाहीं. दोस्ि–इिकें ि नव्हे िर इमानदार 
दोस्ि–आहोंि. मग आमच्यावर चवश्वास िाकण्यास आपल्याला शकंा का ंवाििे? 
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कंदपष:ि मच्याबद्दल शकंा वािि नाहीं. पि काल रात्रीं िेजन्स्वनीिे शब्द ऐकल्यापासून िह करण्यािं काहंीं 
िूक होि आहे कीं काय अशा संशयानें माझें मन पछाडलें  गेलें  आहे. 

 
कालकूि:बरोबर आहे. पे्रमाच्या मािसाच्या शब्दािंा असा पचरिाम व्हावयािाि. परंि  िेजन्स्वनीिे शब्द 

पे्रमािे असले िरी शहािपिािे नाहींि. िह करण्यािं िूक झाली असिी. पि केव्हां? िहाम ळें  
राज्यास आचि वैर्भवास कायमिें म कण्यािी पाळी आली असिी िेव्हा.ं पि िसें झालें  असिें िर 
आम्हींि म ळीं महाराजानंा िह करण्यािा आग्रह केला नसिा; लढाईिीि सल्ला चदली असिी. पि 
आज िसा प्रसंग नाहीं. मािंगेश्वराशीं चवनयानें व गोडीग लाबीनें वागल्यास आपलें  राज्य आपिासं 
चबनहरकि परि चमळण्यािा जबरदस्ि संर्भव आहे. हकबह ना मािंगेश्वराने िसें जवळ जवळ 
आपिासं आश्वासनि चदलेलें  आहे. मग एका साध्या नमस्कारानें चबनबोर्भाि काम पार पडि असिा ं
चनष्ट्कारि हािघाईवर प्रसंग आिण्यािं मिलब काय? 

 
कंदपष:ठीक आहे. दैवावर हवाला िाकून मी िहनाम्यावर ि मच्यासाठीं सही करिो. आिा–िो कागद 

इकडे आिा. मला िो एकवार वािून पाहंू द्या. 
 
काल॰:हा घ्यावा. (कागद त्याच्या हािीं देिो व िो वािू ंलागिो. इिक्यािं पडद्यािं “धरा–आडवा–आंि 

जाऊं देऊं नका”असा गलबला होिो). 
 
कंदपष:(दिकून) कसला गलबला आहे बाहेर? 
 
सौदा॰:देवल, पहा काय गडबड आहे िी आचि सेनापिींना सागंून एकदम बदं कर. (चशश पाल व पश पाल 

धावि येिाि). 
 
चशश ॰:रािीसरकार–रािीसरकार–िेजन्स्वनी बाईसाहेब– 
 
कंदपष:काय? िेजन्स्वनीं आली? (गलबला होिो). 
 
चशश ॰:होय सरकार. सेनापिींिा मनाईिा ह क म मोडून– 
 
सौदा॰:ि प. िाजील बडबड नको आम्हालंा. 
 
पश ॰:र्भोलेनाथ? 
 
सौदा॰:िाबडिोब परि जा आचि त्यानंा इकडे घेऊन या. 
 
कंदपष:जा–जा–चनघा. मी अगदीं चििी वाि पहाि आहे. 
 
चशश :हें आम्हालंा काय माचहि? नाहींिर– 
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सौदा:अरे, प नः ि मिा वात्रिपिा स रंू झाला. 
 
पश :र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:िला–चनघा–जा–आचि त्यानंा एकदम इकडे घेऊन या. 

(िे जािाि. प नः गलबला) 
 
कंदपष:अरे–प नः गलबला! धरा–आडवा–आंि जाऊं देऊं नका कोिाला! असें आलें  आहे िरी कोि 

बाहेर? आचि त्याला अडचवण्यािें कारि काय? काहंीं दगा ििका िर नाहीं? (िेजन्स्वनी व 
प ढारी प्रवशे करिाि व त्याचं्यामागून हालाहलाचद येिाि). 

 
िेज॰:दगा ििकाि आहे. महाराजानंी एक क्षिर्भरस द्धा ं येथे थाबंूं नये. िाबडिोब माझ्या बरोबर बाहेर 

पडावें. नाहींिर महाराजािें चहिशत्र  महाराजाचं्या मानेवर आपल्या कपिाच्या िलवारीिा घाव 
घािल्यावािंून खास रहािार नाहींि. 

 
कं॰:शत्र ? कोठें आहेि शत्र ? 
 
िेज॰:हे येथें–आपल्या सर्भोंवार–आपल्याला गराडा देऊन उरे्भ आहेि. 
 
कं॰:काय? माझ्या सर्भोंवार मला गराडा देऊन उरे्भ आहेि! मग मला चदसि नाहींि कसे? 
 
िेज॰:आपल्याला चदसि आहेि. पि आपि त्यानंा ओळखंू शकि नाही. 
 
काल॰:म्हिजे? िाईसाहेबािंा आमच्यावर रोंख आहे कीं काय? 
 
िेज॰:होय. ि मच्यावरि माझा रोंख आहे. ि म्हींि महाराजािंें चहिशत्र  आहािं आचि एकािंािं महाराजािंा 

नाश करिािा ि मिाि प्रयत्न िालला आहे. 
 
काल॰:सरकार, आपल्या समक्ष हा मंचत्रमंडळािा धडधडींि अपमान होि आहे. 
 
िेज॰:िोरानंा िोर म्हिण्यािं त्यािंा अपमान कसला आला आहे? 
 
काल॰:िोरानंा िोर म्हिण्यािं िोरािंा अपमान होि नसला िरी िोरीिें माप पदरािं िाकल्यावािंून 

िोरानंाचह िोर म्हििा ंयेि नाहीं हें िाईसाहेबानंीं लक्षािं ठेचवलें  पाचहजे. 
 
िेज॰:पि ि मच्या पापािें माप ि मच्या पदरािं िाकावयाला चित्रग प्िाच्या िोपड्यािंा प रावा नको आहे. 

मािंगेश्वराच्या खचलत्याला देण्यासाठीं ि म्ही ियार केलेला हा जबाब ि मिी सारीं पापें 
िव्हायावर माडंण्याला पूिष समथष आहे. 
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सौदा॰:आपल्या चववकेब द्धीला पिेल िो अचर्भप्राय स्पष्ट जाहीर करिें म्हिजे शत्र त्व करिें आहे वाििें? 
 
िेज॰:बाईसाहेब, शरिागिीिीं द ष्ट कल्पना ज्या ब द्धीला स ििे व रुििे िी म ळी खरी चववकेब द्धीि नव्हे. 

चववकेब चद्ध ही मूर्थिमंि चनर्भषयिा आहे. चिला भ्याडपिाच्या पािकी कल्पनािंा वाराचह सहन होि 
नाहीं. 

 
काल॰:म्हिजे! मंचत्रमंडळावर आपि भ्याडपिािा आरोप कचरिा ंकीं काय? 
 
िेज॰:बेशक करत्ये. मंचत्रमंडळाच्या अंगािं थोडीचह हहमि असिी िर त्याने शरिागिीच्या अधमाधम 

चविाराला आपल्या डोक्यािं क्षिमात्रचह थारा चदला नसिा. 
 
काल॰:शरिागिीिा चविार भ्याडपिािा िसाि शहािपिािाही असूं शकेल. 
 
िेज॰:शक्य नाहीं. कालकूि शरिागचि ही कदंबािा अधःपाि आहे. 
 
काल॰:अधःपाि असला िरी आजच्या प्रािसंकिािूंन सहीसलामि बाहेर पडण्याला शरिागिीवािंून अन्य 

उपायि नाहीं. 
 
िेज॰:कोि म्हििो अन्य उपाय नाहीं? कदंबािी िलवार शाबिू आहे आचि या प्रािसंकिािं कदंबािें 

संरक्षि करण्यास िी सवषथैव समथष आहे. 
 
काल॰:परंि  िलवारीिा अवलंब करिें म्हिजे साक्षात् मृत्यलूाि चनमंत्रि करिें आहे. 
 
िेज॰:आचि शरिागिीिा अवलंब करिें म्हिजे अमरपद प्राप्ि करून घेिें आहे वाििें? 
 
सौदा॰:शरिागिीनें अमरपदािी प्रान्प्ि झाली नाहीं िरी मरि खास िळेल. 
 
िेज॰:पि मरि िळून ग लामचगरी पत्करण्यािं अथष काय? ग लामचगरी आचि मरि हीं सख्खी र्भावडंें 

आहेि. हकबह ना ग लामचगरी ही मरिाहून मरि आहे.– 
 

९ पद–“अब छेडोना पराई कान्हा॰”– 
परवशिा पाश दैवें ज्याच्या गळा ंलागला ॥ 
सचजवपिीं घडिी सारे । मरि–र्भोग त्याला ॥ ध्र ॰ ॥ 
अस चन खास मालक घरिा । म्हिचि िोर त्याला ॥ १ ॥ 
सौख्य–र्भोग इिरा ंसारे । कष्ट मात्र त्याला ॥ २ ॥ 
मािृर्भचूम त्यािी त्याला । होि बचंदशाला ॥ ३ ॥ 
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सौदा॰:परवशिा ही मरिाहूनचह र्भयंकर असली िरी िींि जगलों वािलों िर गेलेलें  स्वािंत्र्य प नः परि 
चमळवू ंअशी आशा करावयास िरी जागा असत्ये. परंि  मरिाने स्वािंत्र्याला िर म कावें लागिेंि 
पि त्याबरोबर स्वािंत्र्यािी आशाचह समूळ नष्ट होिे. 

 
िेज॰:मरिाच्या चर्भिीनें स्वािंत्र्यािं आपल्या स्विंत्रिेिें रक्षि करण्यािी ज्यानंा हहमि होि नाहीं िे 

पारिंत्र्यािं संपादन करण्यािें साहस करिील ही आशा कशाला पाचहजे? महाराज, कदंबानें 
द बळेंपिानें आज पारिंत्र स्वीकाचरलें  िर कादंबाचं्या चठकािीं आज जागृि असलेलें  स्वािंत्र्यपे्रम व 
वसि असलेली क्षात्रवृचत्त उद्या शत्र ू हरप्रयत्नाने मारून िाकील आचि ग लामचगरींिि आनंद 
मानण्याइिकें  नेर्भळेंपि लोकािं उत्पन्न करून गिस्वािंत्र्य संपादन करण्यािी कल्पनाचह लोकासं 
स िू ं देिार नाहीं. िेव्हा ं हाििे सोडून पळत्याच्या पाठीस लागण्यािं अथष काय? हा प्रत्यक्ष 
आत्मघाि आहे.–ही साक्षात् आत्महत्या आहे! 

 
काल॰:महाराज, िेजन्स्वनीिाईसाहेब सागंि आहेि त्या सवष गोष्टींिा मंचत्रमंडळानें पूिष चविार करूनि 

सरकारास िहािा सल्ला चदलेला आहे. काल काय झालें , आज काय होि आहे व उद्या ंकाय होईल 
या गोष्टी िेजन्स्वनी िाईसाहेबापेंक्षा ंमंचत्रमंडळास अचधक िागंल्या समजिाि. 

 
सौदा॰:िेव्हा ं आिा ं चनष्ट्कारि वादचववादािं कालािा अपव्यय करण्यापेक्षा ं िहनाम्यावर सही करून 

राज्यदानािें उदक मािंगेश्वराचं्या हािावर सोडण्यािाि चनिय महाराजानंीं कायम करावा हें 
उत्तम! 

 
िेज॰:पि लोकाचं्या संमिींवािंून लोकाचं्या इच्छेचवरुद्ध राज्यदानािें उदक मािंगेश्वराच्या हािावर 

महाराजानंा कधींचह सोडिा ंयेिार नाहीं. 
 
सौदा॰:का ं सोडिा ं येिार नाहीं? राज्य हें राजािें आहे आचि त्यािी वािेल िशी चवल्हेवाि लावण्यािा 

त्याला पूिष अखत्यार आहे. 
 
िेज॰:चबलक ल नाहीं. जचमनीिा अिाि चवस्िार अगर संपत्तीिा अलोि साठंा म्हिजे काहंीं राज्य नाहीं. 

राज्य म्हिजे राजाच्या िाब्यािं लोकानंीं आपल्या स्वािंत्र्यािी ठेवलेली ठेव आहे; व चिच्यावर 
लोकािंी मालकी आहे; राजािी मालकी नाहीं. राजा िक्ि चिच्या संरक्षिाथष व संवधषनाथष नेमलेला 
लोकािंा सवषश्रेष्ठ सेवक आहे. त्याला िक्ि चिच्या रक्षिािा व वधषनािाि अचधकार आहे; आपल्या 
लहरीप्रमािें चििी वािेल िशी उधळपट्टी करण्यािा अगर िी वािेल त्या िोराच्या स्वाधीन 
करण्यािा अचधकार नाहीं. 

 
कं॰:पि मािंगेश्वरासारख्या जबरदस्ि शत्रपूासून राज्यािें रक्षि करण्यास आम्ही असमथष असलों िर? 
 
िेज॰:राज्यािें रक्षि करण्यास आपि असमथष आहोंि अशी आपल्या चदलािी बालंबाल खात्री होऊन 

ि कली असेल िर आपि आपल्या राजहसहासनावरून आिाच्या ंआिा ं िाबडिोब खाली उिरा 
आचि िें लोकाचं्या स्वाधीन करा. लोकाचं्या स्वािंत्र्यािें परिक्रापासून संरक्षि करण्यास असमथष 
असलेल्या प रुर्ाला राजहसहासनावर आरूढ होण्यािा म ळीं हक्कि नाहीं. 
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कं॰:वाहवा! खूप ित्त्वज्ञान शोधून काढलेंस. म्हिे आम्हालंा राजहसहासनावर बसण्यािा म ळीं हक्कि नाहीं! 
का ंहक्क नाहीं? मी काहंीं कोिी बाजारािं खरेदी करून आिलेला चबनवारशी उपिस ंर्भ नाहीं. मी 
राजक लािं खास राजाच्या पोिीं जन्मास आलेला राजप त्र आहे आचि राजहसहासन हा माझा 
जन्मचसद्ध हक्क आहे. िो माझ्यापासून कोि चहरावनू घेिार? मी द बळा असलों–असमथष असलों–
अशक्ि असलों िरी िेवढ्याम ळें  माझ्या जन्मचसद्ध हक्काला केव्हाचंह बाध येऊं शकि नाहीं. मी राजा 
आहे–माझ्या राज्यािा स्वामी आहे. आचि त्यािीं वािेल िशी वासलाि लावण्यािा मला पूिष 
अचधकार आहे. 

 
िेज॰:महाराज, अचविारानें या र्भलत्याि हट्टास पेिंू नका. राज्यदान करून कदंबाच्या स्वािंत्र्यािा 

मािंगेश्वराच्या पायावंर बली देण्यास आपि चसद्ध झालािं िर स्वािंत्र्यचप्रय कादंब आपिासं 
आपल्या राजहसहासनावरून ओढून काढण्यास क्षिर्भरचह मागें प ढें पहािार नाहींि. 

 
सौदा॰:काय छािी आहे लोकािंी महाराजानंा कदंब राजहसहासनावरून ओढून काढण्यािी? न स्िे असे 

शब्द िोंडावािे काढिील िर राजद्रोही बडंखोर म्हिून र्भर िव्हायावर त्यािंीं डोकीं मेंखसंूखालीं 
चबनचदक्कि िोडलीं जािील. 

 
िेज॰:स्विंत्रिा देवीच्या चनस्सीम उपासकानंा िव्हािे आचि मेंखसू यािंा डर स्वप्नांिचह चशवि नाहीं. 

स्वािंत्र्याच्या महामंत्रािा पचहला विष उच्चारिािं िे आपल्या पिंप्रािािे उदक मृत्यचू्या हािावर 
सोडून मोकळे झालेले असिाि. िेव्हा ंअशा चनर्भषय स्वािंत्र्यर्भक्िाचं्या स्वािंत्र्यािा ि म्ही परक्याचं्या 
पायाशंीं खून पाडण्यास ियार व्हाल िर मेखसू आचि िव्हायाचं्या साऱ्या धमक्या जागच्या जागीं 
चजरून जाऊन ि म्हा सवष देशद्रोह्यािंीं मस्िकें  एक चदवस नगराच्या वेशीवर िागंलीं जािील हे खूप 
समजून असा. 

 
सौदा॰:ठीक आहे. िसा प्रसंग येईल िेव्हा आम्हीचह पाहून घेऊ. घोडा मदैान नजीकि आहे. 
 
काल॰:मला वाििें वाद प ष्ट्कळ झाला. बोलण्यापेक्षा ंिेजन्स्वनी िाईसाहेबानंीं काय करावयािें िें करूनि 

दाखवाव.े शब्दापेंक्षा ं कृिीिें मोल जास्ि आहे. िेव्हा ं सरकार, बोला. आिा ं आपला अखेरिा 
चनकाल काय असेल िो एकदािंा सागंून िाका. म्हिजे त्याप्रमािें आम्हालंा प ढच्या व्यवस्थेस 
लागण्यास ठीक पडेल. 

 
िेज॰:अखेरिा चनकाल द सरा काय असायिा? य द्ध हाि अखेरिा चनकाल आचि त्याच्या ियारीला आपि 

एकदम लागलें  पाचहजे. 
 
सौदा॰:काय? महाराज, य द्ध हाि का अखेरिा चनकाल? 
 
कंदपष:य द्ध? (चविार करून) हो–य द्धि. 
 
काल॰:काय? य द्धि? महाराज, आपि श द्धीवर आहािं का?ं 
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कंदपष:(चिरून चविार करून) छे–य द्ध नाही– 
 
िेज॰:काय? य द्ध नाहीं! 
 
कंदपष:(चविारपूवषक) नाहीं–य द्ध नाहीं. िह हा माझा अखेरिा चनकाल. 
 
काल॰:िर मग सरकारानंी या कागदावर िाबडिोब सही करावी. वेळ अगदीं र्भरि आली आहे. 
 
कंदपष:आिा िो कागद इकडे (कालकूि त्यास कागद देिो). 
 
िेज॰:महाराज, एक क्षिर्भर थाबंा. त्या शरिागिीच्या िहनाम्यावर आपल्या हस्िाक्षरािी म द्रा करण्यापूवी 

आपल्या हािानें आपि माझ्या हािािं घािलेली ही आपली प्रियम द्रा आपि परि घ्या (बोिािंील 
आंगठी काढून त्याच्याप ढें धरत्ये). 

 
कंदपष:(र्भाबंावनू) काय? प्रियम द्रा परि घेऊं? िेजन्स्वनी–िेजन्स्वनी–हा काय अचविार िंू आरंचर्भला 

आहेस? 
 
िेज॰:अचविार म्हिा–अनािार म्हिा–नाहीं िर अत्यािार म्हिा. पि स्वािंत्र्यद्रोही देशघािक्याच्या पापी 

प्रियािें हें अमंगल चिन्ह चनलषज्जपिानें आपल्या करागं लीवर चमरचवण्याला ही िेजन्स्वनी अिःपर 
ियार नाहीं. (आंगठी त्याच्या आंगावर िें कत्ये). 

 
कंदपष:अगे वेडे, प्रियािा स्वािंत्र्याशीं अथाअथी संबंध काय? प्रिय हा चवर्य वेगळा–स्वािंत्र्य हा चवर्य 

वगेळा. 
 
िेज॰:नाहीं. स्वािंत्र्य हा प रुर्ािा पराक्रम आहे आचि पराक्रम हाि चस्त्रयाचं्या पे्रमािा चवर्य आहे. जेथें 

स्वािंत्र्य नाहीं. िेथें पराक्रम आचि जेथें पराक्रम नाहीं िेथे पे्रम नाहीं. िेव्हा ं माझ्या पे्रमािी जर 
आपिासं अपेक्षा असेल िर आपि स्विंत्र राहण्यािाि चनिय केला पाचहजे. 

 
कंदपष:स्विंत्र राहण्यािा चनिय केला पाचहजे असें म्हिण्यापेक्षा ं मरण्यािाि चनिय केला पाचहजे असेंि 

स्पष्ट का ंसागंि नाहींस? 
 
िेज॰:सागंत्ये–अगदीं स्पष्ट सागंत्ये. आपल्याला जर माझें पे्रम पाचहजे असेल िर स्वािंत्र्याप्रीत्यथष 

मरण्यािाि चनिय आपि केला पाचहजे. नाहींिर माझ्या पे्रमािी आशा आपि सोडून चदली पाचहजे. 
ही िेजन्स्वनी या जन्मािं कधीं चववाहबंधनानें बद्ध व्हावयािीि असेल िर िी आपल्या देशािें 
स्वािंत्र्य रक्षि करण्यासाठीं चनधड्या छािीनें मृत्यशूीं झगडण्यास चसद्ध होिाऱ्या बहाद्दर 
रिमदाशींि बद्ध होईल. परक्यांिे लत्ताप्रहार र्भरू्िानें मस्िकावर चमरचविाऱ्या ग लामािी ग लाम 
िी केव्हाचंह होऊन राहिार नाहीं–महाराज– 

 
१॰ पद गझल.“पचहले िो ले चलया चदल॰–” 
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स्वािंत्र्य हेंि ज्यािें ॥ आजन्म िीद सािें ॥ 
रि–राचगिी वराया ॥ सामर्थयष एक त्यािें ॥ ध्र ॰ ॥ 
परदास्य–लाछंनािी ॥ चिळ लाज ज्यास नाहीं ॥ 
चधःकार त्या पशूला ॥ चधक पे्रमदान त्यािें ॥ १ ॥ 
िलवार काल–कन्या ॥ क्लीबा न अंचगकारी ॥ 
रिरंहग वीरसंगें ॥ घनघोर नाि नािे ॥ २ ॥ 
चनलषज्ज नीि ललना ॥ र्भजिाचि र्भेंकडासी ॥ 
नि माचननी ज मानी ॥ नादान पे्रम त्यािें ॥ ३ ॥ 

 
कंदपष:असेंि असेल िर माझा इलाजि ख ंिला. मला आिा ंि झ्या पे्रमासाठीं मृत्यचू्या गळ्याला चमठी मारिें 

र्भागि आहे! ठीक आहे. ि झी िशी इच्छाि आहे िर होऊं दे. हा पहा, ि झ्या पे्रमाखािर झालों मी 
मरिाला ियार.–सोडलें  आपल्या प्रािावंर पािी. (कालकूिास) कालकूि, हा कागद घ्या.–
मला याच्यावर सही करावयािी नाहीं– (कागद परि देऊं लागिो). 

 
काल॰:(संिापािा आव आिून) िें कून द्या. मला त्या कागदािी जरूर नाहीं; आचि आपल्या प्रधानकीिी 

त्याहून जरूर नाहीं. याप ढें मी आपला प्रधान नाहीं आचि आपला कोििाही ह कूम याप ढें 
माझ्याकडून पाळला जािार नाहीं. 

 
मंचत्र:आम्हीचह याप ढें सरकारािंी नोकरी करंू िहाि नाहीं. 
 
हाला॰:मीचह याप ढें सरकाराचं्या नोकरींि राहण्यास ियार नाहीं. मीलष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. माझ्या 

सारख्या सेनापिीिी सल्ला झ गारून आपि लढाईला ियार झालािं ही गोष्ट लष्ट्करी चशस्िीच्या 
धोरिानें मला अगदीं नापसंि आहे. 

 
कंदपष:(घाबरून) अरेच्या! हें काय? ि म्ही सारेि मला सोडून िाललाि– 
 
काल॰:करावयािें काय? जेथे आमच्या शहािपिािी जरूर नाहीं. 
 
हाला॰:जेथें आमच्या पराक्रमािी पवा नाहीं– 
 
मंचत्र:जेथें आमिें चनदान िोल ठरलें !– 
 
हाला॰:इमान कवडीमोल ठरलें !– 
 
काल॰:िेथें म दाडाप्रमािें राहण्यािं अथष काय? (सारे जाऊं लागिाि). 
 
कंदपष:(गोंधळून)कालकूि–हालाहल–मंचत्र–थाबंा–थाबंा.– 
 
िेज॰:थाबंा कशाला? जाऊं द्या.–ख शाल जाऊं द्या त्यानंा. त्याचं्या वािंून आपलें  काहंींएक अडिार नाहीं. 
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कंदब:(वैिागून) अडिार नाहीं कसें? हे सारे माझे आधारस्िंर्भ! हे गेले म्हिजे माझे हािपायि मोडले! 
कालकूि–हालाहल–मंचत्र–थाबंा–थाबंा.– 

 
काल॰:नाहीं. महाराजानंा आमच्या सागंण्याप्रमािें वागावयािें नाही. मग आम्ही थाबंनू काय करावयािें? 

आम्ही गेल्यानें महाराजािें काहंींएक अडावयािें नाहीं. िेजन्स्वनीिाईसाहेब प्रधानकीिीं वस्त्रें 
अंगावर िढवनू राज्यकारर्भार पहािील आचि हािािं िलवार धरून लढाया मारिील.– 

 
िेज॰:होय. िेजन्स्वनी, हें सवष करील. आपि अगदी चनधास्ि असा. 
 
काल॰:झालें . िाईसाहेबानंीं सवाचधकार आपल्या हािीं घेिलें . आिा ंयेथें आमिी काहंीं जरुरी नाहीं. (प नः 

जाऊं लागिाि). 
 
कंदपष:(त्यानंा अडवनू) अहो, असें कानािं वारें र्भरल्यासारखें काय करिां? ि मच्या साऱ्याचं्या 

म्हिण्याप्रमािें वागण्याला मी ियार आहे. 
 
सौदा॰:आपल्या बोलण्यािं काहंीं अथष नाहीं. या क्षिीं असें बोलि आहािं;–प ढच्या क्षिीं याच्या अगदीं 

उलि बोलंू लागाल. िेव्हा ं चनष्ट्कारि द सऱ्यानंा त्रास का?ं कालकूि, हालाहल, मंचत्र जा ि म्ही. 
याचं्या चबलक ल नादीं लागू नका.– 

 
कंदपष:अगे–अगे–िंू स द्धा ंआगींि िेल ओिंू लागलीस? कालकूि थाबंा. चहिें चबलक ल ऐकंू नका. हें घ्या. 

ि मच्या सल्ल्याप्रमािें वागण्यािें मी ि म्हाला विन देिो.– (विन देऊं लागिो).– 
 
सौदा॰:कोरडें विन काय करावयािें? खरोखरि याचं्या िंत्रानें वागण्यािी आपली ियारी असेल िर िो 

कागद घ्या आचि त्यावर सही करा. म्हिजे त्यानंा आपला चवश्वास पिेल. 
 
कंदपष:ठीक आहे. आि िो कागद इकडे आचि दौि कलम घे (कागद घेऊं लागिो). 
 
िेज॰:(त्वरे्ानें) िर मग महाराज, याप ढें मी आपली र्भावी पत्नी नाहीं आचि आपि माझे र्भावी पचि नाहीं; 

इिकें ि नव्हे िर आपलें  राजा आचि प्रजा हें नािेंचह याप ढें राचहलें  नाहीं. आपि त्या कागदावर 
आपल्या हस्िाक्षरािी म द्रा केलीि, कीं आपल्या व माझ्या वैराला प्रारंर्भ झाला म्हिून समजा. 

 
कंदपष:वैर कर–चवरोध कर–प्रचिकार कर–काय वािेल िें कर. पि ि झ्या नादीं लागून आपला 

सोन्यासारखा जीव वाऱ्यावर िाकावयाला मी काहंीं ियार नाहीं (कागदावर सही करंू लागिो). 
 
िेज॰:(द ःखानें स्वगि) अरेरे! झाला–झाला! कदंबाच्या राजसते्तिा लोप झाला–स्वािंत्र्यलक्ष्मीिें 

सौर्भाग्य नष्ट झालें . स्वगािें स्मशान होऊन सवषत्र ग लामचगरीिा गडद अंधःकार पसरला! 
 
कंदब:(कागदावर सही करून) कालकूि–घ्या हा कागद. झालें  आिा ंि मच्या सवांच्या मनासारखें? 
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काल॰:झालें . 
 
िेज॰: [संिापून आवशेाने] हे स्वािंत्र्यद्रोही–देशघािक्या–नराधमा, िंू जरीं आपल्या प्रजाजनािंा 

चवश्वासघाि करून मािंग राजहसहानाप ढें कदंब राष्ट्रािा बली चदला आहेस िरी लक्षािं ठेव, या 
िेजन्स्वनीच्या देहािंील रक्िािा अखेरिा थेंब जचमनीवर पडेपयंि महाराज प्रिापाचदत्याचं्या या 
प ण्य मािृर्भमूीच्या पायािं परदास्याच्या शृखंला कदाचप–कदाचप–कदाचप पडिार नाहींि.– 

 
११ पद“श्याम कविा वचर॰–” 

कालम हख हा बचल देउचनया मत्प्राि रुचधरमय दारुि रिागंिीं ॥ ध्र ॰ ॥ 
चवजया देवी स्विंत्रिा पूचजन र्भावें अमर–र्भ वन–चवहाचरिी ॥ १ ॥ 

(त्वरे्ानें चनघून जािो). 
पडदा पडिो. 

 
अांक पणििंा समाप्त. 
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अांक दुसरा 
 

प्रवेश पणििंा 
 
स्थळ : राजवाड्यािंील एक र्भाग. पश पाल व िेजन्स्वनीच्या काहंीं दासी. 
 
पश ॰:(आवशेानें) एक अक्षर िोंडावािें काढंू नका. मी या वळेीं ि म्हाला महाराजािंी रे्भि घेऊं देिार नाहीं. 

बस्. हम् करे सो कायदा! र्भोलेनाथ! 
 
१ ली दासी:अहो, पि िेजन्स्वनी िाईसाहेब राजवाड्यािूंन चनघून गेल्या म्हिजे काय करिार? 
 
पश ॰:िें काहंीं मी जािि नाहीं. िेजन्स्वनीं जावो नाहीं िर राहो मला त्यािी पवा नाहीं. िक्ि चिच्या 

जाण्यािी बािमी महाराजाचं्या कानावंर जाऊं द्यावयािी नाहीं अशी सौदाचमनी रािीसाहेबािंी मला 
सक्ि िाकीद आहे िेवढी बरोबर पाळिे एवढें माझें काम. द सरें चिसरें मी काहंीं ओळखीि नाहीं. 
िेव्हा ंिला, येथून िाबडिोब िालत्या व्हा. ि म्हाला मीं महाराजािंी रे्भि घेऊं देिार नाहीं. बस्. मेरे 
म रगीकी एकचह िागं, र्भोलेनाथ! 
 

२ री दासी:(काक ळिीनें) अहो, महाराजानंा ही बािमी आम्ही कळचवली नाहीं िर महाराज आमच्यावर 
खपा होिील. 

 
पश ॰:होऊं देि–होऊं देि–महाराज ि मच्यावर खपा होिील िर ख शाल होऊं देि. त्यािं माझें काहंीं एक 

चबघडि नाहीं. गावं जळाला िरी हन मान चनराळा. बस् र्भोलेनाथ! 
 

३ री दासी:ि मिें ठीक आहे. पि आमिीं डोकीं उडचवली जािील त्याबद्दल जबाबदार कोि? 
 
पश ॰:त्याबद्दल जबाबदार मी. ि मिीं डोकीं उडचवलीं गेलीं िर डोकी उडचवली गेल्यानंिर सरकारािं ि म्ही 

बेधडक माझ्यावर चियांद ग दरा. ि मच्या उडालेल्या डोक्यािंी जबाबदारी मी आपल्या शाबूि 
डोक्यावर मोठ्या आनंदानें घेईन. पि आिा ं येथें एक क्षिर्भरस द्धा ं थाबंूं नका. िेजन्स्वनीच्या 
चवरहानें महाराजािंी िब्येि अगदीं हैराि झाली आहे. या वळेीं िेजन्स्वनीच्या जाण्यािी बािमी 
त्याचं्या कानावंर घालिें म्हिजे आगींि िेल ओिण्यासारखें आहे. िेव्हा ं आिां, माझ्या िि र 
छबेल्यानंो, म कायानें परि जा आचि महाराजािंी प्रकृचि द रुस्ि झाली म्हिजे मग चिरून या. 
मग मी ि म्हाला त्यानंा रे्भिण्यािी जरूर परवानगी देईन. िेव्हा ंआिा उगाि मला सिावूं नका. 
माझें डोकें  एक वळे र्भडकलें  कीं लौकर चठकािावर यावयािें नाहीं; आचि मग ि मच्यावर मोठा 
र्भयंकर प्रसंग ओढवेल. िेव्हा ंहा पश पाल एखाद्या शािंदािं म नीप्रमािें शािं आहे िोंपयंि आपले 
जीव घेऊन त्याच्या नजरेच्या िापूबाहेर व्हा अगे, चशर सलामि िो पगडी पिास.र्भोलेनाथ! 

 
१ ली दासी:नाहीं. आमिी चशरें सलामि राचहली नाहींि िरी बेहेत्तर. पि महाराजाचं्या कानावंर ही बािमी 

घािल्यावािंून आम्ही येथून हालिार नाहीं. 
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पश ॰:(रागावनू) हालिार नाही! िेजन्स्वनी अंगािं संिरली वाििें? पि याद राखून ठेवा हा पश पाल 
असल्या गमज्यानंा दाद देिार नाहीं. मीं स द्धां िेजन्स्वनीसारखाि चजविं आग्याविेाळ आहे. 
संिापलो िर सारें िह्माडं एका क्षिािं जाळून र्भस्म करून िाकीन. मग ि मच्यासारख्या िार दोन 
कोंवळ्या नाज कसाज क पोरीसोरींिी कथा काय? िेव्हा ं चनमूिपिें येथून बऱ्या बोलानें िालत्या 
व्हा. नाहक त्रास देऊन मला रागाला आिू ंनका. जन्मर्भर ि म्ही माझ्याशीं येथें अशी ह ज्जि घालीि 
बसलािं िरी मी ि म्हाला या वळेीं महाराजानंा रे्भिंू देिार नाहीं. मग शेंडी ि िो नाही िर पारंबी 
ि िो, र्भोलेनाथ! 

 
२ री दासी:(चिडून) पश पाल, ि म्ही केवढेंचह उसनें अवसान अंगािं आिलेंि िरी आम्ही काहंीं ि म्हाला 

चर्भिार नाहीं. ज्या गावंच्या बोरी त्याि गावंच्या बार्भळी आहेि. मानेवर कें सािंें जंगल वाढचवलें  
म्हिून नरािा काहंी नरहसह होि नाहीं. ि म्ही जसें राजवाड्यािंील ख र्मस्करे आहािं िशा 
आम्हीचह राजवाड्यािंीलि दासी आहोंि. िेव्हा ं म कायाने आम्हालंा आंि जाऊं द्या. नाहींिर 
आम्ही ि मच्याशीं हधगामस्िी करून आंि जाऊं–सोडिार नाहीं. लक्षािं ठेवा. 

 
पश ॰:(रागानें) हधगामस्िी करून आंि जाऊं? अगे मस्िवाल बिकींनो, माजलािं काय? ठीक आहे. िर 

मग होऊंि द्या आिा ं ि मिी आमिी क स्िंक स्िी. हां–िला. ही मी आपली िरवार म्यानािूंन 
उपसली. करा आिा ंमाझ्याशीं हधगामस्िी आचि चशरा आंि. मारे एकेकीला सपशले लंबी केली 
नाहीं िर चिरून बायकाशंी लढिार नाहीं. िला–अस्सल बायका असाल िर सरा प ढें आचि मरा 
ठार. हा वीर ि मच्यासारख्या चनःशस्त्र बायकावंर वार करण्यासाठी िलवार उपसून पचवत्रा ठोकून 
एका पायावर ियार आहे. जय हरहर महादेवकी जय–र्भोलेनाथ! (पचवत्र्यावर उर्भा राहिो. चिघी 
त्यास धरावयास प ढें सरसाविाि). 

 
पश ॰:हा–ंहा–ंहा–ंहा.ं िीन चनःशस्त्र बायकानंी एकत्र होऊन एकदम एका सशस्त्र प रुर्ावर हल्ला िढचविें हे 

धमषय द्ध नाहीं. ही दंडेली आहे–हा ज लूम आहे–हा अधमष आहे. एकेक अंगावर या आचि मग 
माझ्या िलवारीिा पराक्रम पहा. माझ्या हािािं िलवार िमकि असिा ं ि मच्यापैकी कोिीचह 
एकिीनें चबन िलवारीने माझा पराजय केला िर मी ि म्हाला चबनहरकि शरि चिट्ठी चलहून 
देण्यास ियार आहें. मग ि म्ही ख शाल आंि जा–बाहेर रहा–काय वािेल िें करा. मी एक अक्षर 
िोंडावािें काढिार नाहीं. परंि  माझ्या िलवारीखाली ि म्ही साऱ्याजिी ठार मरून पडलािं िर 
मात्र मी ि म्हालंा गिाडं्या देऊन येथून परि घालवीन. चबलक ल गय करिार नाहीं. लक्षािं ठेवा. 
हं–िला–होऊं द्या आिा ंधमषय द्धाने ि मिे दोन दोन हाि. िला–या. एकेक प ढें या. जय–हरहर 
महादेव की जय! र्भोलेनाथ (िलवार चिरवू ंलागिो. इिक्यािं कंदपष व चशश पाल प्रवेश करिाि). 

 
कंद॰:काय गडबड आहे? 
 
१ ली दासी:(प ढें होऊन) सरकार आम्ही आपल्या र्भेंिीस आलों िर पश पाल आम्हाला आपली रे्भिि घेऊं 

देि नाहींि. 
 



 

अनुक्रमणिका 

पश ॰:अलबत्. रे्भि कशी घेऊं देईन? िेजन्स्वनी राजवाडा सोडून चनघाली आहे ही बािमी महाराजाचं्या 
कानावंर पडंू द्यायिी नाही अशी सौदाचमनी रािीसाहेबािंी मला जर सक्ि िाकीद आहे िर िी 
बािमी सरकाराचं्या कानावंर मी ि म्हाला कशी घालंू देईन? र्भोलेनाथ! 

 
कंद॰:काय? िेजन्स्वनी राजवाडा सोडून खरोखरि िालली? 
 
१ ली दासी:होय सरकार. आचि म्हिूनि आम्ही इिक्या लगबगीने सरकाराचं्या पायाकंडे धावंि आलों. 
 
पश ॰:आचि म्हिूनि मी िरी यानंा अडथळा केला व करीि आहे. िेजन्स्वनी राजवाडा सोडून जािार ही 

बािमी यानंा मी आपल्या कानावंर कधीचह घालंू देिार नाही. र्भोलेनाथ! 
 
कंद॰:बेअक्कल–पश  आहेस श द्ध– 
 
पश ॰:अलबि, आहेि. नाही कोि म्हििो? ह क माचं्या िाबेदाराला स्विःच्या अकलेशी िारकि करावीि 

लागिे. नाही िर नोकरीि त्यािा चिकाव कसा लागिार! िाबेदार िट िू आचि बजरबट िू असे 
द चनयाि म्हििे. र्भोलेनाथ! 
 

कंद॰:(दासीस) िला. मला चिच्याकडे घेऊन िला. 
 
१ ली दासी:िलावें सरकारानंी (जाऊं लागिाि). 
 
चशश ॰:सरकारानंी एक क्षिर्भर थाबंाव.े 
 
कंद॰:थाबंावें? कशाकचरिा?ं 
 
चशश ॰:सरकारानंा िेजन्स्वनीच्या रे्भिीस जाऊ देऊ नये असें शृगालराजाकंडे जािानंा सौदाचमनी 

रािीसाहेबानंी मला बजावनू ठेचवलें  आहे. 
 
पश ॰:अगदी बरोबर. मलास द्धा रािीसाहेबािंी अशीि िाकीद आहे. 
 
कंद॰:सौदाचमनीिा मी ग लाम आहें की काय? अमक्यािी रे्भि घ्या, िमक्यािी घेऊं नका असे मला 

सागंिारी सौदाचमनी कोि! मी राजा आहें स्विःिा व येथील मािसािंा मालक आहे. माझ्यावर 
कोिािीही सत्ता िालिार नाहीं. िेजन्स्वनीला रे्भिण्यािी माझी इच्छा आहे आचि चििी रे्भि मी 
घेिारि. िला गे–मला िेजन्स्वनीच्या महालािा रस्िा दाखवा (जाऊं लागिाि). 

 
चशश ॰:नका–महाराज, नका–जाऊं नका, आम्ही गरीब लोक, आपि िेजन्स्वनीकडे गेलािं िर 

रािीसाहेबािंा आमच्यावर कोप होईल. 
 



 

अनुक्रमणिका 

पश ॰:आचि त्या आम्हा गरीबानंा लाथाखंाली ि डवनू काढिील, िेव्हा ंआम्हा गचरबावंर दया करा आचि 
सौदाचमनी रािीसाहेब परि येईपयंि िरी येथून हालंू नका. त्या आल्यावर आपल्याला दाही चदशा 
मोकळ्या आहेि. मग आपि ख शाल वािेल िो गोंधळ घाला. आम्ही एक अक्षर िोंडावािें काढंू–
िर र्भोलेनाथ! पि आिा ंकृपा करून कोठें जाऊं नका. (दोघे त्यास आडव ेहोिाि). 

 
कंदपष:बेवकूब–िाजील क ठले! िला दूर व्हा–माझ्या वािेंि आडव े येऊं नका (त्यानंा ढकलून चनघून 

जािो). 
 
चशश ॰:गेले–गेलेि चनघून िे. पश पाल, आिा ंकाय करावयािे? 
 
पश ॰:आिा ं“पािंजन्याय चवद्महे पावमानाय धीमचह”करावयािें द सरें काय? हं–कर स रवाि. िंू र्डज 

लावलास की मी मध्यमपंिमािा जोड देिों. साऱ्याराजवाड्यािं मारे बोंबाबोंब उडवनू देऊं. 
र्भोलेनाथ! 

 
चशश ॰:(पाहून) अरे–पि थाबं. िी पहा–िी लष्ट्करी चशस्ि इकडे येि आहे. त्याचं्या कानावंर आपि ही 

वािा घालंू म्हिजे िे काहंी िरी शक्कल काढिील. 
 
पश ॰:काय? हा म्हशीिा प्रािनाथ शक्कल काढिार? शाबास! िंू स द्धा ं त्यािाि र्भाऊबदं चदसिोस. अरे 

बाबा, शक्कल काढावयाला अक्कल लागिे अक्कल. काय समजलास? र्भोलेनाथ! 
 
चशश ॰:मूखा, मोठ्या लोकासंबधंानें असें मोठ्यानें बोलंू नये. 
 
पश ॰:देहाच्या चवस्िारावरून अकलेिी मोजदाद करावयािी असेल िर हा िारि मोठा मािूस आहे खरा, 

पि हे बघ, या चहशबेानें बैलरेडे याच्याचहपेक्षा ंमोठे गृहस्थ ठरिील. र्भोलेनाथ! 
 
चशश ॰:ि प बैस. ि झ्या चजरे्भला म ळीं हाडि नाहीं. त्याचं्या कानावर हे शब्द पडलें  िर ि झीं माझीं हाडें  

घ सळलीं जािील. (हालाहल चशपायासंह लगबगीनें प्रवेश करिो). 
 
हाला॰:ए दरबारी िट्टानंो, िेजन्स्वनी आंि आहे का? 
 
चशश ॰:आंि कोिीि नाही. 
 
हाला॰:कोिी आहे की नाही हे मी ि ला चविारलें  नाहीं. िेजन्स्वनी आहे का हे चविारले. िेव्हा ंत्यािा जबाब 

मला दे. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. मला चविारल्या प्रश्नािें त्याि शब्दािं उत्तर पाचहजे. 
अशी दरबारी र्भारे्च्या िलाखीिी उत्तरे नकोि. बोल–िेजन्स्वनी आंि आहे का? 

 
पश ॰:कोिींि नाही यािं िेजन्स्वनी नाहीं हें आलेंि, र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:अरेच्या! प नः दरबारी लिपि! लष्ट्करी चशस्िीिा सरळ सीधा जबाब नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

चशश ॰:सेनापिीसाहेब, रागावू ंनका. िेजन्स्वनी िाईसाहेब आंि नाहींि. 
 
हाला॰:मूखा, िेजन्स्वनी िाईसाहेब नको आहेि मला. न स्िी िेजन्स्वनी पाचहजे आहे. मी लष्ट्करी चशस्िीिा 

मािूस आहे. ह क मािं असेल िेवढेंि नावं मी घेिार. िाईसाहेब–बाईसाहेब–आईसाहेब मी काहंीं 
ओळखींि नाहीं. िेव्हा ंबोल, िेजन्स्वनी आंि आहे का सागं. 

 
चशश ॰:िेजन्स्वनी आंि नाहीं 
 
पश ॰:आंि िेजन्स्वनी नाहीं. र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:हा–ंआिा ंकसें बरोबर लष्ट्करी चशस्िीला धरून उत्तर चदलेंि. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. 

िेव्हा ंमला अशीं लष्ट्करी चशस्िीिी उत्तरें आवडिाि. ि मच्या दरबारी नखऱ्यािीं नागमोडी उत्तरें 
आवडि नाहींि. 

 
पश ॰:गाढवाला ग ळािी िव कोठून असिार? र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:पि हें पहा–हें ि म्ही खरे सागंि आहािं का ही ि मिीं चनव्वळ दरबारी थाप आहे? 
 
चशश ॰:दरबारी थाप असेल िर वािेल त्यािी शपथ घ्यावयाला आमिी ियारी आहे. 
 
पश ॰:चबनचदक्कि ियारी आहे. र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:अरे! प नः आलािं ि म्ही आपल्या पचहल्या वळिावर. पि जाऊं दे. वाकंड्या िालीच्या दरबारी 

चजर्भानंा लष्ट्करी चशस्िीिी सरळ िाल लवकर गठावयािी नाहीं. काय म्हििा? शपथ घ्यावयाला 
ि मिी ियार आहे? 

 
चशश ॰:बेशक आहे. 
 
पश ॰:बेलाशक आहे–बेधडक आहे. र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:िर मग घ्या पाहंू आपल्या बापाचं्या शपथा.– 
 
पशू॰:बापाचं्याि काय, पि बापाचं्या बापाचं्या शपथा घेण्यालास द्धा ंआमिी ना नाहीं. र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:बापाचं्या बापािंी शपथ नको आहे मला. मेल्या मािसाचं्या शपथा घेऊन मला िसवूं पहािा ंकाय? 
 
पश ॰:पि आमिे बाप िरी चजविं कोठें आहेि? िे स द्धा ंकेव्हािं मरून पार झाले आहेि! र्भोलेनाथ. 
 



 

अनुक्रमणिका 

हाला॰:अरेच्या! असें आहे काय? िर मग ि म्ही आिा ं स्विःच्याि शपथेवर खरें काय िें सागंा. बोला, 
िेजन्स्वनी आंि आहे का? अगदी स्विःच्या शपथेवर सागंा. 

 
पश ॰:पि आम्ही स्विः चजवंि आहोंि ही िरी सेनापिीसाहेबांिी खात्री आहे का? 
 
हाला॰:होय. खरेंि. िोस द्धा ंसंशयि आहे. ि मच्यासारखे म दाड दरबारी हे चजवंि असून मेल्यासारखेि 

आहेि. पि काहंीं हरकि नाही. मेल्या म डद्याचं्या शपथेपेक्षा ं ि मच्या सारख्या चजविं म डद्यािंी 
शपथ िालेल मला. घ्या–आपली स्विःिी शपथ घ्या. 

 
पश ॰:(चशश पालास) ए चजत्या म डद्या, िंू घे पचहल्यानें. मी ि ला मागून अन मोदन देिो. र्भोलेनाथ! 
 
चशश ॰:नाहीं. िंूि घे पचहल्यानें. मी ि ला अन मोदन देिो. 
 
पश ॰:अरे बाबा, म दाड चजवंिपिािं िंू माझ्यापेक्षा ंश्रेष्ठ आहेस. िेव्हा ंि झा मान पचहला आहे. हं, िल हो 

प ढे. प ढाऱ्यानें असें मागें पाऊल घेिे शोर्भि नाही. र्भोलेनाथ! 
 
चशश ॰:(हालाहलास) सेनापचिसाहेब, मी अगदी स्विःच्या–अगदी चजविं स्विःच्या शपथेवर सागंिो को 

िेजन्स्वनी आंि नाहीं. 
 
पश ॰:माझें चशश पालास िंिोिंि अन मोदन आहे. र्भोलेनाथ! 
 
चशश ॰:आिा ंझाली आपली खात्री? 
 
पश ॰:काय? झाली आपली खात्री? का ंप नः शपथ घेऊन प नः अन मोदन देऊं? र्भोलेनाथ. 
 
हाला॰:खात्री? होय–झालीि म्हिावयािी. पि छे, ि म्हा म दाड दरबारी लोकाचं्या शपथावंरस द्धा ंचवश्वास 

ठेविें धोक्यािें आहे. िेव्हा ंिसे नाहींि कामािें. मी स्विःि आंि जाऊन पाहून खात्रीं करून घेिो. 
 
दोघे:ठीक आहे. आमिें सपशले अन मोदन आहे. (हालाहल आंि जािो), 
 
पश ॰:चशश पाल, पाचहलेंस,–मी मघाशंीं विषन केलें  िें बरोबर आहे कीं नाहीं? अरे बाबा, िह्मदेवानें 

अकलेिी खैराि केली िेव्हा ं हा ड क्कर म ळी िेथें हजरि नव्हिा त्याला उपाय काय? हजीर सो 
वजीर और गैरहजीर सो गद्धा असा म ळीं कायदाि आहे. र्भोलेनाथ! 

 
चशश ॰:अरे, प नः िोंड सोडलेंस. ि ला र्भान कसें रहाि नाहीं? िो पहा–िो खवीस आला परिून बाहेर. 

िेव्हा ंजरा जीर्भ आवरून ठेव, नाहीं िर ि झी आचि माझी गठडीि आवळील िो. 
 
पश ॰:ठीक आहे. आिा ंअगदीं मेल्या म डद्यासारखा डोळे चमिून उर्भा रहािो. र्भोलेनाथ! 
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चशश ॰:डोळे चमिून काय करावयािें? िोंड चमिून उर्भा रहा. 
 
पश ॰:ठीक आहे. जशी ि झी आज्ञा, डोळे आचि िोंड दोन्ही चमिून उर्भा रहािो. म्हिजे पाहावयालाचह 

नको–आचि पाचहले िरी बोलावयाला िर नकोि नको. र्भोलेनाथ! (िसें करिो. हालाहल प्रवेश 
करिो). 

 
चशश ॰:काय? आहे कोिीं आंि?– 
 
हाला॰:कोिी आहे कीं नाहीं हें पहावयास मी गेलों नव्हिों. िेजन्स्वनी आंि आहे कीं नाहीं हें पाहावयाला मी 

गेलों होिों. 
 
चशश ॰:मग? आहे िेजन्स्वनी आंि? 
 
हाला॰:ज्याअथी िी िेथें आढळली नाहीं त्याअथी िी िेथें नाहीं असेंि म्हििें र्भाग आहे. ि म्ही लोक मला 

सच्चे चदसिा. 
 
पश ॰:(स्वगि) आंधळ्यासी जग सारेंचि आंधळे, र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. मला सच्चेपिा िार प्यारा आहे. 
 
चशश ॰:अलबत्. असलाि पाचहजे. 
 
हाला॰:आचि दरबारी असून ि म्ही सच्चेपिानें वागलािं– 
 
चशश ॰:होिें ि कून कधीं कधीं असें. 
 
पश ॰:(स्वगि) कचपला र्ष्ठींिा योग येिो केव्हा ंकेव्हा!ं र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:िेव्हा ंत्याबद्दल मी ि मिे मनःपूवषक आर्भार मानिो. 
 
पश ॰:(उघड) माझे पूिष अन मोदन आहे. र्भोलेनाथ! 
 
चशश ॰:आचि या आर्भाराबद्दल मीचह आपले उलि आर्भार मानिों. 
 
पशू॰:या उलि आर्भारालाचह माझे पूिष उलि अन मोदन आहे. र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:ठीक आहे. मी प नः ि मिा आर्भारी आहे. (चशपायासं) िलारे. 
 
चशश ॰:सेनापचि साहेबाचं्या कानावंर आम्हाला एक बािमी घालावयािी आहे. 
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हाला॰:बािमी घालावयािी आहे? 
 
पश ॰:होय. एक खबर घालावयािी आहे. र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:खबर दरबारी आहे का लष्ट्करी आहे? 
 
चशश ॰:दरबारी आहे. 
 
हाला॰:दरबारी असेल िर प्रधानजींच्या कानावर घाला. 
 
पश ॰:दरबारी नाहीं–लष्ट्करी आहे. र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:एक म्हििो दरबारी–एक म्हििो लष्ट्करी. खरें काय समजावें यािं? 
 
चशश ॰:दोन्हीं खरींि आहेि. 
 
हाला॰:दोन्हीं खरींि आहेि? 
 
पश ॰:होय. दोन्हीं खरींि आहेि. िक्ि मिरे्भदािा प्रश्न आहे. 
 
हाला॰:मिरे्भद कसला? 
 
चशश ॰:महाराजािंी स्वारी िेजन्स्वनीकडे गेली ही खबर मी दरबारी समजिो– 
 
पश ॰:आचि मी लष्ट्करी समजिो. एवढाि मिरे्भद. बाकी महाराजािंी स्वारीं िेजन्स्वनीकडे गेली ही खबर 

मात्र खरीि आहे. र्भोलेनाथ! 
 
हाला॰:िर मग ि मिा मिरे्भद कायम असेपयंि मला ि मिी खबर कानावर घेिा ंयेि नाहीं. चशवाय असल्या 

वादग्रस्ि खबरी ऐकण्याला मला िूिष अवकाशचह नाहीं. िेजन्स्वनीला िाबडिोब कैद करण्याबद्दल 
रािीसरकारािंा मला ह कूम झाला आहे. िेव्हा ं मला िाबडिोब चििा िलास लावनू चिला 
चगरफ्िार केले पाचहजे. ि मिा मिरे्भद चमिून ि मिी खबर लष्ट्करी ठरली िर मला येऊन रे्भिा, मग 
मीं िी जरूर ऐकून घेईन. (चशपायासं) िलारे,– (चशपायासंह जािो). 

 
चशश ॰:पश पाल, िंू अखेरीस िोंड उघडलेंस. 
 
पश ॰:अरे ि झे िोंड बदं होण्यािी पाळी आली िेव्हा ंमला आपली प्रचिज्ञा मोडिें र्भागि पडलें . र्भक्िासाठीं 

संकिािं उडी घािली नाहीं िर िो देव कसला? र्भोलेनाथ! 
 
चशश ॰:देव कसला आचि दानव कसला? चजत्यािी खोड मेल्याचशवाय जाि नाहीं हेंि खरें. 
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पश ॰:आचि मेल्यािी खोड िरी चजत्याचशवाय जािे कोठें? कोििाचह मेला प नः जन्माला आल्याचशवाय 
आपलें  थडगें सोडून बोहर थोडाि पडिो? र्भोलेनाथ! 

 
चशश ॰:जाऊं दे िें. आिा ंकंबन्क्ि आली चिला इलाज काय बोल? 
 
पश ॰:चिला इलाज दारू. 
 
चशश ॰:दारू? वाः खूप इलाज शोधून काढलास. महाराजानंा जाऊं चदलें  म्हिून खरपूस चशव्या आचि वर 

दारू प्याल्याबद्दल पलाखिी मार. म्हिजे ि झ्या इलाजानें बचक्षसािी प री दामद प्पिि होिार! 
 
पश ॰:अरे द प्पि काय आचि िौपि काय? दारूच्या चनशेंि कळेल िर ना त्यािी चिकीर? अरे आप मर गए, 

द चनया डूब गई. र्भोलेनाथ! िल. असा नामदासारखा घाबरंू नकोस. अरे हा िर आपला रोजिा 
ख राक. त्याला चर्भऊन कोठें िालिे आहे? रोज मरे त्याला कोि रडे? उिल पाय आंि जाऊन 
एकदम स रईच्या स रई चरिवनू िाकंू. बस्. एकदा कैि िढला कीं मग रािी येवो–नाहीं िर चििा 
बाप येवो–आपि त्याला काहंीं दाद देि नाहीं. अरे र्भाई रिागंिावर जसा क स ंबा िशी गृहागंिािं 
ही दारू आहे. चहिी मस्िी अंगािं चशरली कीं एक वीर दसलाखािंा पीर बनिो. िेव्हा ंिल. “क्लैब्य ं
मास्म गमः पाथष”“य द्धयस्व चवगिज्वरः”उिल पाय. हहमि मदा िो मदि ख दा. र्भोलेनाथ! 
(त्याला ढकलीि आंि नेिो). 

 
प्रवेश दुसरा 

 
राजवाड्याच्या बागेंिील प्रिापाचदत्याच्या समाधीिें स्थल. 

(िेजन्स्वनी समाधीस प्रदचक्षिा घालून नमस्कार करिे व नंिर हाि जोडून प्राथषना करत्ये). 
 
िेज॰:हे समाचधस्थ स्वािंत्र्यसूया!– 
 

१२ पद :चिलक कामोद–एकिाल “परमप रुर्नारायि॰–” 
चविचर प्रखर िेजोबल। कचर जन समरचनरि। 
हरुचन दयाल मोहजाल ॥ ध्र ॰ ॥ करुचन दया । ने 
चवलया ॥ हा स्वदेश–नाश–काल ॥ १ ॥ 

(प नः प्रदचक्षिा करून व नमस्कार करून जाऊं लागिे. इिक्यािं द सऱ्या बाजूनें कंदपष प्रवशे करिो). 
 
कंदपष:िेजन्स्वनी– 
 
िेज॰:कोि? 
 
कंदपष:मी–कंदपष–ि झा दास– 
 
िेज॰:काय म्हििा?ं 
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कंदपष:राजवाडा सोडून जाण्यािा ि झा चनिय कायम झाला? 
 
िेज॰:कायम झाला एवढेंि नव्हें िर राजवाड्याबाहेर पडण्यासाठींि मी चनघाल्यें आहे. 
 
कंदपष:पि िंू आिा ंजािार कोिीकडे? 
 
िेज॰:स्वािंत्र्याच्या रिागंिाकडे. 
 
कंदपष:स्वािंत्र्याच्या रिागंिाकडे? 
 
िेज॰:होय. स्वािंत्र्यािें रिागंि हेंि याप ढें माझें वसचिस्थान मी करिार; आचि जगावयािें असलें  िर 

िेथेंि जगिार व मरावयािें असलें  िरी िेथेंि मरिार, 
 

१३ पद :देसकार–चत्रिाला. “झनझन झनझन बाजे– 
िनमनधनस ख सार। पाहय अरप चन। पूचजन वरदा 
सकल वीर–क ल–चवजय देविा ॥ ध्र ॰ ॥ पेिव चन रि- 
ज्वलन–ज्वाला ॥ आिरीन िप घोरिर महा ॥ १ ॥ 

 
कंदपष:िेजन्स्वनी, िंू हा श द्ध अचविार करीि आहेस. िंू एकिी स्वािंत्र्याच्या रिागंिावर अष्टौप्रहर आसन 

माडूंन बसलीस म्हिजे स्वािंत्र्यदेविा कदंबावर स प्रसन्न होईल अशी का ि झी कल्पना आहे? 
 
िेज॰:होय. अशी माझी कल्पनाि नव्हे, िर असा माझा दृढ चवश्वास आहे. सहस्त्रावचध करानंीं सागरास 

चमठी मारिाऱ्या र्भागीरथीप्रमािे स्वािंत्र्यगंगेिा उगमचह िीिर्भर लाबंीरुदींच्या के्षत्रािंि होि 
असिो. आज स्वािंत्र्याच्या रिागंिावर मी एकिीि वावरिानंा दृष्टीस पडल्यें िरी उद्याचं्या सूयानें 
धरचिमािेिें पचहले दशषन करण्यापूवी मी िें रिागंि सहस्त्रावचध स्वािंत्र्यवीरानंी गजबजून सोडीन; 
आचि त्याचं्या प्रिडं आत्मयज्ञानें स्वािंत्र्यदेविेला कदंबावर स प्रसन्न होऊन वरप्रदान करण्यास 
हमखास र्भाग पाडीन. 

 
कंदपष:पि ि झ्या या कृत्यानें कदंब राष्ट्रािं यादवीिा विवा पेिून त्यािा सवषस्वनाश हाईल यािी ि ला 

काहंीं श द्ध आहे का? 
 
िेज॰:ग लामचगरीच्या रौरवािं वर्ान वर्ष सडि–क जि–मरि पडण्यापेक्षा ं स्वािंत्र्याप्रीत्यथष पेिचवलेल्या 

यादवीच्या होमक ं डािं कदंब राष्ट्र एकदम जळून खाक झालें  िरी त्यािं त्यािें परमकल्यािि आहे. 
 
कंदपष:िेजन्स्वनी, मािंगेश्वराच्या मनािं कदंबाच्या स्वािंत्र्यािा अचर्भलार् चबलक ल नाहीं. िो आपलें  राज्य 

आपिासं परि देिार आहे. 
 
िेज॰:शक्य नाहीं. आपि होऊन घर िालून आलेली कादंब राजलक्ष्मी घराबाहेर घालवनू लावण्याइिका 

मािंगेश्वर ख ळा नाहीं. महाराज, राज्यें परि देण्यासाठीं हजकलीं जाि नसिाि. िावनू–चगळून–
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पिवनू िाकण्यासाठीं हजकलीं जाि असिाि. मािंगेश्वर चबलंदर र्भामिा आहे. प्रारंर्भीं िो चकिीचह 
गोड बोलला िरी शवेिीं िो आपिासं िोंडघशी पाडल्यावािंून खास राहिार नाहीं. 

 
कंदपष:छे. शक्य नाहीं. मािंगेश्वर माझी अशी िसगि कालत्रयीं करिार नाहीं. िो माझा राजम ग ि चिरून 

माझ्या मस्िकावर चनःसंशय स्थापन करील. 
 
िेज॰:पि त्यािं अथष काय? स्वपराक्रमानें संपादन केलेलें  राज्यवैर्भव भ्याडपिानें परक्याचं्या पायावर प्रथम 

अपषि करून मग त्यािा कृपाप्रसाद म्हिून िे चिरून उपर्भोगण्यािी हावं धरिें म्हिजे श द्ध 
म दाडपिािें लक्षि आहे. या समाधीच्या गर्भाि शयन करिाऱ्या आपल्या पराक्रमशाली चपत्यानें 
कदंबािा राजम ग ि लोकाचं्याप ढें चर्भकेिी झोळी पसरून कमावलेला नाहीं; स्विःच्या बाह बलानें 
संपादन केलेला आहे. िेव्हा ंआपिचह िो स्वपराक्रमाच्या हक्कानेंि चशरावर धारि केला पाचहजे; 
परक्याचं्या दयेिेंलाछंन म्हिून धारि करिा कामा नये. त्यापेक्षा ं आपलें  हें मानी मस्िक 
राजम ग िावािंून चवशोचर्भि राचहलें  िरी बेहेत्तर आहे. 

 
कंदपष:छे–छे–छे. िेजन्स्वनी, स्वािंत्र्याच्या वडेानें चपसाळलेली िंू एक श द्ध पागल बायको आहेस! 
 
िेज॰:होय खरोखरि मी स्वािंत्र्याच्या वेडानें भ्चमष्ट झालेली एक पागल बायको आहे. पि द चनयेंि पागल 

कोि नाहीं? हें जग म्हिजे एक जंगी पागलखानाि आहे.– 
 

१४ पद – गझल.“चकयामि सरपे आई है॰–” 
जगीं हा खास वडे्यािंा । पसारा माजला सारा ॥ 
गमे या भ्ान्ि संसारीं । ध्र वािा ‘वडे’ हा िारा ॥ धृ्र॰ ॥ 
क िाला वडे कनकािें । क िाला काचमनी जािे ॥ 
भ्मानें राजसते्तच्या । क िािें चित्त िें नािे ॥ १ ॥ 
क िाला देव बहकावी । क िाला देश िळ लावी ॥ 
क िािी नजर धमाच्या । चनशनेें ध ंदली र्भारी ॥ २ ॥ 
अशा या चवचवध रंगाचं्या । चपश्याचं्या लहरबहरींनीं ॥ 
द रंगी दीन द चनयेिी । जवानी रंगली सारी ॥ ३ ॥ 

 
मग असल्या वडे्याचं्या बाजारािं मी एकिीि िेवढी शहािी कोठून असिार? आचि खरें चविाराल 

िर मला शहािे रहाण्यािं आनंदचह वािि नाहीं. ज्याला आपला चप्रय चवर्य हस्िगि करून घ्यावयािा 
असेल त्यानें त्याकचरिा ं वडेेंि बनलें  पाचहजे. त्यािूंनचह स्वािंत्र्यासारखा श्रेष्ठ प रुर्ाथष िर असल्या 
वडेावािंून चसद्ध होिें केवळ अशक्यि आहे. जगािंील सवष महत्कायांिा उदय वडेाच्या उदरींि झालेला 
आहे. वडे हेंि महत्कायषचसद्धीिें रहस्य आहे–परमयशािी ग रुचकल्ली आहे. 
 
कंदपष:िेजन्स्वनी, ि झ्या वेडाला आज उन्मादािें अगदीं र्भरिें आलेलें  आहे. 
 
िेज॰:होय. माझ्या वडेाला आज र्भरिेंि आलेलें  आहे. आजिा काळि िसा आहे. आचि त्यािं या 

स्थलािीचह र्भर पडलेली आहे. हें आपल्या चनस्सीम स्वािंत्र्यर्भक्ि चपत्यािें समाचधस्थान-म्हिजे 
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स्विंत्रिादेवीिें साक्षात् क्रीडागंि आहे–क्षात्रवृत्तीिें प्रत्यक्ष उगमस्थान आहे. येथील पश पक्षीि 
काय, पि जड मूढ पार्ािस द्धा ं स्वािंत्र्याच्या वडेानें चपसाळून जाऊन आपल्या मूक वािीनें 
स्वािंत्र्यािीं चदव्य कवनें गािाि–व आपल्या म ग्ध अिलिेनें वीरवृत्तीच्या स्वैरलीला कचरिाि. मग 
माझ्यासारख्या चजविं मन ष्ट्य प्राण्याच्या अंगािं या चठकािीं अशा चनकराच्या प्रसंगीं स्विंत्रिादेवीिा 
संिार झाल्यास त्यािं आियष काय? या पचवत्र स्थानािा मचहमाि िसा अगाध आहे. खरें पाचहलें  
असिा ंआपल्यालास द्धा ं येथें स्वािंत्र्यािें चदव्य स्ि रि िढलें  पाचहजे व आपलें  अंिःकरि देखील 
वीररसाच्या उन्मादानें बेहोर्पिें नािू ंलागलें  पाचहजे. परंि  द दैव या देशािें की असल्या लोकोत्तर 
स्वािंत्र्यवीराच्या पोिीं जन्म घेऊन आपिासं या चठकािीं पारिंत्र्यािे पोवाडे गाण्यास व र्भीरुपिास 
शहािपिाच्या नावंानें आळचवण्यास शरम वािेनाशी झाली आहे. खरोखर, आपि या पचवत्र र्भमूीवर 
पाऊल िाकून चििा उपमदष केला आहे–चििी चविंबना केली आहे. चधःकार–चधःकार असो 
आपिाला आचि आपल्या पौरुर्ाला! 

 
कंदपष:आपलें  प्रामाचिक मि बोलून दाखचवल्यानें जर या स्थानािी चविंबना होि असेल िर हें स्थान 

स्विंत्रिा देवीिें क्रीडागंि होण्यास अपात्र आहे असेि मोठ्या खेदानें म्हशिें र्भाग आहे. 
 
िेज॰:अप्रामाचिक मािसानंा प्रामाचिक मिें असिाि असें म्हििे म्हिजे जगाच्या डोळ्यािं धूळ िेकिें 

आहे. प्रामाचिक मिािंा उदय नेहेमीं प्रामाचिक अंिःकरिािं होि असिो.–अप्रामाचिक 
अंिःकरिािं होि नाहीं. 

 
कंदपष:म्हिजे? माझें अंिःकरि प्रामाचिक नाहीं अशी ि झी समजूि आहे? 
 
िेज॰:समजूिि काय पि अशी माझी बालंबाल खात्री होऊंन ि कली आहे. प्रामाचिक अंिःकरिें चवरक्ि 

आचि चनर्भषय असिाि–चवलासी आचि भ्याड असि नाहींि; आचि त्यानंा स्वािंत्र्य चप्रय असिें–
पारिंत्र्यािा चविाळचह त्यासं खपि नाहीं. स खोपर्भोगाचं्या िामसी लालसेनें रौरवािं उडी घेण्यास 
चसद्ध व्हावयािें आचि बेशरमपिानें प्रामाचिक अंिःकरिािा व प्रामाचिक मिािंा डौल 
चमरवावयािा म्हिजे ही श द्ध सौदेचगरी आहे. आपल्या सारख्या चवलासी रे्भकडाला म ळीं मिि 
असिें शक्य नाहीं. मग प्रामाचिक मिाचं्या बािा कशाला? 

 
कंदपष:म्हिजे ि झ्या मिानें मी अगदीं नादानािंला नादान ठरलों एकूि! 
 
िेज॰:बेशक ठरलािं. महाराज प्रिापाचदत्यासारख्या अचद्विीय स्वािंत्र्यर्भक्िाच्या उदरीं आपल्यासारखा 

क लागंार कसा पैदा झाला हेंि मला समजि नाहीं. आपि आपल्या रक्िािें हसिन करून वाढीस 
लावलेला स्वािंत्र्यािा चदव्य कल्पवृक्ष आपल्याि पोिीं जन्म घेिारा क लकलंक चदविा समूळ 
छेदून पाडिार आहे असें जर आपल्या जन्मकाळीं महाराजानंा कळलें  असिें िर आपल्या 
बालम खािूंन पचहला रोदनस्वर चनघण्यापूवीि त्यानंीं आपल्या नरडीला नख देऊन आपल्या 
स्विःच्या हािानें आपला क लक्षय करून घेिला असिा व आपल्या चप्रय मािृर्भमूीवर ओढविारी ही 
द धषर र्भावी आपचत्त चनःसंशय िेव्हािं िाळली असिी. कंदपष महाराज, व्यथष–व्यथष–ि म्ही आपल्या 
चदव्य मािाचपिराचं्या क शींि जन्मास आलािं व आपल्याबरोबर आपल्या पूवींच्या आचि प ढच्या 
बेिाळीस चपढ्यानंा नरकािा रस्िा ख ला करून चदलािं. यापेक्षा ं चर्भकारड्या आईबापाचं्या पोिीं 
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जन्म घेऊन कोठें िरी उचकरड्यावर क त्र्यामाजंराप्रमािें लोळि पडला असिा िर आज या कादंब 
राजक लािे–राजहसहासनािे–राजम ग िािे असे हधडवडे िरी जगािं झाले नसिे. महाराज 
प्रिापाचदत्यािंा प त्र आपल्या हसहासनावर आपल्या कट्ट्या द स्मानाला बसवनू एखाद्या 
ग लामाप्रमािें त्याच्या पायावर लोिागंि–छे–नाही–नाहीं–मला िीं कल्पनास द्धा ंकरवि नाहीं– 

 
कंदपष:बस्, िेजन्स्वनी बस् कर. याप ढें ि झे हे कठोर बाग्बाि मला सहन होि नाहींि.–खरोखरि मी 

मामदष–नादान–नालायक आहे. काढ–आपल्या कमरेिी िलवार काढ आचि प्रिापाचदत्यानंीं जें 
केलें  नाहीं िें करून मला आचि आपल्या राष्ट्राला या ग लामचगरीच्या लाछंनापासून म क्ि कर. घे–
ि झ्या िलवारीनें ि िून पडण्यासाठीं माझें पािकी मस्िक मी ि झ्याप ढें करीि आहे–िें एका 
घावासरशीं धडापासून वगेळें  कर.– आचि मग ख शाल आपला मागष धर. (चिच्याप ढें ग डघे िेकून 
बसिो). 

 
िेज॰:कदंबाच्या स्वािंत्र्याप्रीत्यथष िलवारीनें ि िून पडण्यासाठीं आपलेंमस्िक माझ्याप ढें करण्याऐवजीं 

पारिंत्र्यापासून संरक्षि करण्यासाठीं िलवार धारि करण्यास आपि आपला हाि माझ्याप ढें का ं
करीि नाहीं. 

 
कंदपष:कदंबाच्या स्वािंत्र्यरक्षिासाठीं िलवार धरण्यास मला हािि राचहलेला नाहीं. मािंगेश्वराच्या 

िहनाम्यावर सही करून मी िो आधींि कलम करून घेिलेला आहे. 
 
िेज॰:कादंब राजहसहासनावर पचहलें  पाऊल ठेविानंा केलेल्या प्रजापालनाच्या प्रचिज्ञा ज्यानंा चबनचदक्कि 

मोडिा आल्या त्यानंा मािंगेश्वराशीं केलेला िहनामा ध डकावनू देण्यास एवढा संकोि कां 
वािावा? 

 
कंदपष:संकोि वािि नाहीं.–र्भीचि वाििे. िहनामा ध डकावनू मािंगेश्वराशीं लढण्यास उरे्भ राहण्यािी मला 

हहमि होि नाहीं. 
 
िेज॰:िर मग िला–उठा. ि मच्यासारख्या बेहहमिी–नादान प रुर्ाच्या रक्िानें आपली िलवार 

चविाळण्यािी मलाचह इच्छा नाहीं. िला–जा. याप ढें एक अक्षरचह आपिाशीं बोलण्याला मी ियार 
नाहीं. इिकें ि नव्हे िर महाराज प्रिापाचदत्याचं्या समाधीशजेारी उर्भा राहून िो चनलषज्जपिानें 
ग लामाचं्या ग लामालाचह न शोर्भिारी नामदषपिािी र्भार्ा बोलिो त्या रं्ढािें अिःपर 
म खावलोकनचह करावेंसें मला वािि नाहीं. (झिक्यानें जाऊं लागिे). 

 
कंदपष:(चििा हाि धरून) िेजन्स्वनी–िेजन्स्वनी–आपल्या पे्रमािा असा शवेि व्हावा ना? 
 
िेज॰:(हाि सोडवीि) िला–सोडा माझा हाि. आपल्यासारख्या क्लीबाच्या हािािं देण्यासाठीं देवानें हा 

िेजन्स्वनीिा हाि चनमाि केलेला नाहीं. या िेजन्स्वनीिें पाचिग्रहि करण्यािा अचधकार 
स्वािंत्र्याप्रीत्यथष शस्त्रग्रहि करिाऱ्या समरधीर वीरालाि िक्ि आहे; इिरानंा नाहीं. (हाि 
सोडवनू चनघून जाऊं लागिे; इिक्यािं हालाहल चशपायासंह प्रवशे करिो). 
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हाला॰:िेजन्स्वनी, थाबं. एक पाऊल प ढें िाकंू नकोस. िंू कैदी आहेस. 
 
िेज॰:कैदी! कोिािी कैदी? 
 
हाला॰:आमिी कैदी. 
 
िेज॰:ि मिी कैदी! छे–ि मच्यासारख्या र्भ रयािंी कैदी ही िेजन्स्वनी कधींि होऊं शकिार नाहीं. िला, 

माझ्या वािेंिून दूर सरा. नाहीिर िलवारीनें मला माझा रस्िा मोकळा करून घ्यावा लागेल. 
(िलवार उपसिे). 

 
हाला॰:ि झ्याजवळ िलवार आहे आचि आम्ही िलवारी घरीं ठेवनू आलों आहोंि वाििें? चशपायानंो, पकडा 

चहला आचि ही िलवार िालवील िर लष्ट्करी चशस्िीप्रमािें ि म्हीहीं आपल्या िलवारी 
िालचवण्यास मागें-प ढें पाहंू नका. (चशपायी िेजन्स्वनीस गराडा घालून िलवारी उपसंू लागिाि). 

 
कंदपष:(एकदम प ढें होऊन) थाबंा-िलवारी उपसण्यािें कारि नाही. हालाहल, िेजन्स्वनीला पकडण्यािा 

ि म्हालंा कोिी ह कूम चदला? 
 
हाला॰:सौदाचमनी रािींसाहेबानंीं–सरकार. 
 
कंदपष:सौदाचमनी रािी कधीं झालीं? आचि असले ह कूम सोडण्यािा अचधकार चिला कोिीं चदला? 
 
हाला॰:िे काहंीं आपल्याला ठाऊक नाहीं. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. मला ह क म चमळाला–मी 

त्यािी िौरन िाचमलीं करण्यास दौडि आलों. 
 
कंदपष:लष्ट्करीं चशस्िींच्या मािसानें वािेंल त्यािे ह क म पाळावयािे असिाि वाििे? िला–िलवारीं म्यान 

करा आचि िेजन्स्वनीला आपल्या वािेनें जाऊं द्या. 
 
हाला॰:जशी सरकारािंी आज्ञा. (चशपायासं) चशपायानंो, िलवारी म्यान करा आचि िेजन्स्वनीिा मागष 

मोकळा सोडा. (चशपायी िसें करिाि.) 
 
कंदपष:िेजन्स्वनी, िलवार म्यान कर आचि आपल्या वािेनें चनघून जा. ि झें कंदपावरिें पे्रम उडालें  असले 

िरी कंदपष ि झ्या पे्रमाच्या जाळ्यािूंन अजून प रा बाहेर पडलेला नाहीं. िेव्हा ं चनदान िूिष िरी 
आपल्या डोळ्यादेंखि िो ि झा या लोकाकंडून असा अपमान होऊं देऊं इन्च्छि नाहीं. जा–
आपल्या वािेनें ि झी इच्छा असेल चिकडे चनर्भषयपिें चनघून जा. 

 
िेज॰:नाहीं. मी अशा िऱ्हेनें येथून जाऊं इन्च्छि नाही. िलवारीने आपली म क्ििा करून घेण्यािे सामर्थयष 

माझ्या मनगिािं असिा ंआपल्या कृपेनें झालेली स िका मीं मान्य करावी हें मला योग्य वािि 
नाहीं. मी आपली शत्र  आहे आचि येथून म क्ि होिािं आपल्याचवरुद्ध बंडािें चनशाि उर्भारण्यािा 
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माझा चनिय झालेला आहे. िेव्हा ंमागच्या प ढच्या गोष्टींिा नीि चविार करून मग काय करावयािें 
असेल िें करा. 

 
कंदपष:सवष गोष्टींिा चविार करूनि मी या वळेीं वागि आहे. ि झ्यावरिें पे्रम झ गारून देऊन ज्या चदवशीं ि झें 

शत्र त्व करण्यािी माझ्यावर पाळी येईल त्या चदवशीं ि झें शत्र त्व करण्यास मी माघार घेईन असें िंू 
समजूं नकोस. पि आज माझ्या या स्वािंत्र्यर्भक्ि चपत्याच्या समाधीशजेारीं मी परक्यािंा ग लाम 
बनलों असलों िरी ि झ्यासारख्या स्वािंत्र्यचनष्ठ स्त्रीला माझ्या पंक्िीला बसवावयाला माझें मन मला 
सागंि नाही. जा–(हालाहलास) हालाहल, ि म्ही आपल्या लोकाचंनशीं राजवाड्यािं परि जा. 

 
हाला॰: जशी सरकारािंी आज्ञा (चशपायासं) चशपायानंो, लष्ट्करी चशस्िीप्रमािें राजवाड्यािं परि िला. 

(चशपायासंह चनघून जािो). 
 
िेज॰:या समाधीच्या क्षिैक साचन्नध्यािा आपल्या मनावर एवढा पचरिाम झाला असेल िर अन र्भवानें याप ढें  

आपि आपल्या या समाचधस्थ चपत्याच्या िाचरत्र्यािेंि अन करि कराल असा मला दृढ चवश्वास 
वाििो. 

 
कंदपष:अन र्भवानें माझ्या सवष कल्पना खोया ठरल्या िर पे्रमाप्रमािें ित्त्वानेंचह मी ि झाि होईन ही खात्री 

ठेव. 
 
िेज॰:िर मग महाराजानंीं या समाधीच्या चनत्य दशषनानें स्विंत्रिा देवीिी एकचनष्ठपिें आराधना करावी. 

म्हिजे स्वािंत्र्यदेविा हा स प्रसंग लवकरि घडवनू आिल्यावािंूि रहािार नाहीं. महाराज— 
 

१५ पद - केदार गौडा–एकिाला “वचंदिं पदाम्ब जम्” 
देविा स्विंत्रिा ॥ मध –मध रालाचपनी । सकल 
चवश्वमोचहनी ॥ ध्र ॰ ॥ चविचर चदव्यानंद ॥ गौरव नी । 
अचि स रसा । वीर–रसा ॥ १ ॥ 

(चनघून जािे). 
 
कंदपष:(स्वगि) झालें-आिा ंमाझें जीचवि चनःसार झालें ! येथून प ढें माझ्या नचशबीं द ःखावांिून काहंींि उरलें  

नाहीं! परमेश्वरा, माझ्या आशिेा असा शवेि व्हावा ना? पि िंू िरी काय करिार? मी स्विःच्या 
हािानेंि आपला सवषस्वनाश करून घेिला. हहमि धरून मी जर स्वािंत्र्यय द्धास चसद्ध झालों 
असिों िर िेजन्स्वनीनें माझा असा चधःकार का ं केला असिा?–पि! पि मला अजूनचह य द्धास 
चसद्ध होिा ंयेिार नाहीं कां? का–ंका–ंका ंहोिा ंयेिार नाहीं? माझ्या अंिःकरिािंील स्वािंत्र्यपे्रम 
अजून जळून खाक झालेलें  नाहीं आचि माझ्या चवक्रमशाली चपत्यािें माझ्या अंगािं खेळिारें रक्िचह 
अजून गोठून आिून गेलेलें  नाहीं. मग माझ्या देशाच्या स्वािंत्र्यािें रक्षि करण्यासाठीं रिागंि 
जागचवण्याला मला हरकि काय! –छे–हरकि िर काहंींि चदसि नाहीं. मग चवलंब का?ं–
िेजन्स्वनीच्या पाठोपाठ स्वािंत्र्याच्या रिागंिाकडे मी एकदम धाव का ं घेऊं नये? –मना–िल, 
हहमि धर–आचि िेजन्स्वनीच्या मागून जाण्यास ियार हो. (जाऊ लागिो–पि प नः थाबंनू)–पि 
िेजन्स्वनीच्या मागून मी गेलों िर सौदाचमनी काय म्हिेल? –छे–या सौदाचमनीनें िर माझा अगदीं 
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सारखा चपच्छा प रचवला आहे. पि िें काहंीं नाहीं. िेजन्स्वनीच्या पे्रमास पात्र व्हावयािे असेल िर 
सौदाचमनीिा त्याग मला केलाि पाचहजे.–पि चििा त्याग मी करिार िरी कसा? चिनें िर माझें 
जीचवि अंिबाह्य व्यापून िाचकलें  आहे.–पि छे–मनािा चनधारि केला िर त्यािं काहंीि कठीि 
नाहीं. (चविार करून) होय–चनधार केलाि पाचहजे. या समाचधस्थ थोर स्वािंत्र्यवीराच्या पोिीं 
जन्मास येऊन हें रिर्भीरुपिािें लाछंन मीं आपल्याला कसें लावनू घ्यावें? (प नः चविार करून) 
बस्. झाला चनिय कायम. या माझ्या समाचधस्थ चपत्याच्या साक्षीनें मी य द्धािी प्रचिज्ञा करिों. आचि 
आिाचं्या आिा ं परि राजवाड्यािं जाऊन व सोदाचमनीिा संबधं िोडून मािंगेश्वरािा िहनामा 
ध डकावनू देिों.– (समाचधप ढें नम्र होऊन) हे स्वािंत्र्यवीरा–ि झा अदृश्य वरदहस्ि माझ्या 
मस्िकावर ठेव आचि माझा चनिय पार पाडण्यािें मला सामर्थयष दे. (उठून) बस्–आिा–ं 
 

१६ पद–शकंरा–चत्रिाल. “कपिमया माया॰–” 
प्रलय–महाकाला ॥ रे्भचरनादें । जागवोनी । िेिवीिो ॥ 
घोर संगरानला संहारा ॥ ध्र ॰ ॥ मदोन्मत्त खल–दल 
बचलदाना। करोचन वीर–क ला । चमळचवन यश; वा 
सेव चन मरिा। साचधन सद्गचि श र्भकंरा ॥ १ ॥ 

 
[त्वरे्ानें चनघून जािो]. 

 
प्रवेश ३ रा 

 
[राजवाडा. सौदाचमनी, चशश पाल पश पाल प्रवशे करिाि.] 

 
सौदा॰:(रागानें) लबाड–पाजी–िोर कोठले! जािानंा मी ि म्हाला वारंवार बजावनू ठेचवलें  होिें. िरी 

ि म्ही अखेरीस पाजीपिा करावयािा िो केलािि. 
 
चशश ॰:सरकार, देवाशपथ मी ही बािमी सरकाराचं्या कानावर घािली नाहीं. 
 
सौदा॰:िंू घािली नसलीस िर या िोरानें घािली असेल. 
 
पश ॰:नाही सरकार. र्भोलेनाथ साक्ष–मी स द्धा ंघािली नाहीं. 
 
सौदा॰:मग कोिीं हा पाजीपिा केला? 
 
चशश ॰:िेजन्स्वनीच्या दासींनीं लबचंडच्यानंीं हा सारा घोिाळा केला, सरकार. 
 
सौदा॰:िेजन्स्वनीच्या दासींनीं? त्या सिव्या येथें आल्या कशा? आचि ि म्हालंा पहाऱ्यावर ठेचवलें  असिां 

आंि चशरल्या कशा? 
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पश ॰:आंि चशरण्यािी त्यािंी काय छािी होिी? एखाद्या जबरदस्ि डाकूप्रमािें या माझ्या िलवारीिें िोंक 
त्याचं्या छािीला चर्भडवनू मी त्यानंा येथें दगडासारखें डाबंनू ठेचवलें  होिें. र्भोलेनाथ! 

 
सौदा॰:मग त्यानंीं ही बािमी महाराजाचं्या कानावर कशी घािली? 
 
पश ॰:ख द्द महाराजि बाहेर आले त्याला काय करिार? आम्ही दोघानंी आपला ह क म िंिोिंि पाळला. पि 

महाराजानंींि आपल्या चवरुद्ध बंड उर्भारलें  त्याला आमिा उपाय काय? र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:िें काहंीं नाहीं. ि म्ही दोघेचह चिि री बदमार् आहािं हेंि खरें. 
 
चशश ॰:सरकार मालक आहेि. िेव्हा ंआम्ही गचरबानंीं काय बोलावें? 
 
पश ॰:पि हें लाडंग्याच्या अपराधाबद्दल कोंकरानंा बडचविें आहे एवढें मात्र बोलल्यावांिून रहावि नाहीं. 

र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:(िविाळून) बस्. असली िाजील बडबड नको आहे मला. ि मच्यासारख्या लिंग्यानंा याप ढें 

राजवाड्यािं राहंू देिेंस द्धा धोक्यािें आहे. िेव्हा ंिला–आपलें  चबऱ्हाड बाजलें  उिलून आिाचं्या 
आिा ंराजवाड्याच्या बाहेर व्हा. 

 
चशश ॰:सरकार, खरोखरि आम्हीं ग न्हेगार नाहीं. वािेल त्यािी शपथ घेऊन सागंिों. 
 
पश ॰:वािेल त्यािी कशाला? ख द्द सरकारािंीि शपथ घेऊन सागंिों, र्भोलेनाथ! िेव्हा ं सरकारानंीं 

आमच्यावर दया करावी. 
 
सौदा॰:काय लोंिि क ते्र आहािं रे ि म्ही? िला–या वळेीं माझें डोकें  संिापानें िापून गेलें  आहे. िेव्हा ं

माझ्या समोरून पचहल्याने काळें करा. नाही िर चशपायाकंडून लाथा घालवनू मी ि म्हालंा बाहेर 
काढवींन. िला– 

 
चशश ॰:िर मग नाइलाज आहे आमिा. 
 
पश ॰:र्भािीि चपलें  खाऊं लागल्यावर कोिाकडे दाद मागावयािी? (हळंूि) चशश पाल, काढ पाय. नाहीं िर 

गंडािंर आलेंि, र्भोलेनाथ! (जािाि). 
 
सौदा॰:(स्वगि) आिा ंकाय करावें? महाराजािंी गाठं पडण्यापूवी हालाहलानें िेजन्स्वनीला कैद केली 

असली िर ठीक. नाहीं िर ही ििंल स्वर्भावािी स्वारी प नः चबथरल्यावािंून रहावयािी नाहीं. 
(हालाहल प्र.क.). 

 
हाला॰:रािीसरकार– 
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सौदा॰:कोि? 
 
हाला॰:सेनापचि हालाहल– 
 
सौदा॰:हालाहल, िेजन्स्वनीिी व्यवस्था लागली? 
 
हाला॰:नाहीं सरकार. 
 
सौदा॰:नाही? म्हिजे! का ंलागली नाहीं? 
 
हाला॰:कशी लागिार? सरकाराचं्या ह क माप्रमािें मी चिला कैद केलें . लष्ट्करी चशस्िीप्रमािें माझें िें कामि 

होिें. पि ख द्द महाराजानंीं मध्यें पडून चिला सोडून चदलें . िेव्हा ं मीं काय करिार? मी लष्ट्करी 
चशस्िीिा मािूस. मला महाराजािंा ह क म मानिे र्भाग पडलें . 

 
सौदा॰:काय म्हििा?ं ि म्ही चिला कैद केलें  असिा ंमहाराजानंीं मध्यें पडून चिला सोडून चदलें? 
 
हाला॰:यािं काय संशय? मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस–ख द्द महाराज मध्यें पडले नसिे, िर आपल्या 

ह क माचवरुद्ध मी प्राि गेला िरी गेलों नसिों. शकंा येि असल्यास माझ्या चशपायानंा सरकारानंीं 
चविारून पहावें. 

 
सौदा॰:“सौदाचमनी रािीसाहेबानंीं िेजन्स्वनीला कैद करण्यािा मला ह क म केला आहे”असें ि म्ही 

महाराजानंा साचंगिलें  नाहीं? 
 
हाला॰:साचंगिलें  िर. अगदीं बरोबर. आपि उच्चारलेल्या शब्दािंि मी महाराजानंा बजावलें . पि उपयोग 

काय? आपलें  नावं सागंिािं त्याचं्या पायािी आग मस्िकाला िढून त्यानंीं आपल्यावरि मोिा 
लावला आचि “सौदाचमनी रािी नाहीं व चिला असले ह क म सोडण्यािा अचधकार नाहीं.”असें मला 
उलि ठासूंन बजावनू िेजन्स्वनीला सोडून चदलें . मग मीं काय करिार? मीं लष्ट्करी चशस्िीिा 
मािूस. मला– 

 
सौदा॰:बस्. ि मिें लष्ट्करी चशस्िीिें आखि कडवें नको आहे मला. माझा ह क म मोडून ि म्ही चिला सोडून 

चदलेंि ना? िर मग िला िालिे व्हा माझ्या डोळ्यासमोरून. लष्ट्करी चशस्ि पाळण्याला ि म्ही 
अगदीं अगदीं नालायक आहािं. व्यथष व्यथष ि मच्यासारख्या लपोि शखंाला मीं एवढ्या ह द्यावर 
िढचवलें . मोरािीं चपसें चिकिचवल्यानें कावळा काहंी केकावि नाहीं हेंि खरें–िला चनघा येथून. 
िालिे व्हा– 

 
हाला॰:महाराजानंाही न ज मानण्यािा सरकारानंीं ह क म केला असिा ंिर– 
 
सौदा॰:बस्. जास्ि विवि लावूं नका. ि मच्या आगचळकीनें माझें मस्िक अगदीं चिरून गेलें  आहे. िला 

िालिे व्हा माझ्या समोरून–सारा िोरािंा बाजार माजला आहे! 
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हाला॰:ठीक आहे. जशी सरकारािंी आज्ञा. मी लष्ट्करीं चशस्िीिा–(सौदाचमनी डोळे विारिे). राचहलें . 
िाललों मी. (जािो). 

 
सौदा॰:(स्वगि) हालाहलनें साचंगिलेली हकीकि ऐकल्यापासून माझ्या अंगािा कसा र्भडका उडाला 

आहे. मी रािी नाहीं काय? असले ह क म सोडण्यािा मला अचधकार नाहीं काय? छे–छे हा 
अपमान अगदीं असह्य आहे. कंदपा–कंदपा–आिखी दोन चदवस गमजा करून घे. मािंग 
य वराजािा पाय राजधानीच्या वशेीला लागला कीं सौदाचमनी कोि आहे व चििा अचधकार काय 
आहे यािा प्रत्यय मी ि ला िाबडिोब आिून देईन. खूप समजून ऐस.– 

 
१६ पद. शकंरा–चत्रिाल. “ग चिय नसो डचरयो॰–” 

नमचवन मी पदीं या ॥ त्वचरि ि ज; हा, पळ नलगे, 
गवष हराया ॥ ध्र ॰ ॥ मानधना मी राजवाला ॥ खर 
अवमाना । साचहन का या?॥ १ ॥ 

[कंदपष प्रवशे करिो]. 
 
कंदपष:(स्वगि) बस्. आिा ंएका झिक्यासरशी सौदाचमनीच्या पे्रमािी बेडी िोडून िाकून लढाईिी नौबि 

ठोकण्यािा ह क म सोडिो. (पाहून) पि ही पहा सौदाचमनी येथेंि उर्भी आहे. िेव्हा ंआिा ंचजवािा 
धडा करून येथल्या येथेंि चनकाल करून िाकंू. उगाि चवलंब लावण्यािं अथष नाहीं– पि इच्याशीं 
र्भार्िाला स रुवाि कशी करावी? (चविार करिो). 

 
सौदा॰:(पाहून) कोि उर्भें आहे िे? 
 
कंद॰ :(स्वगि) मना, हो ियार, शब्दानंो, िोंडािं अडखळंू नका. 
 
सौदा॰:(प नः) कोि उर्भें आहे िें? 
 
कंद॰:मी–कंदपष–कदंबािा राजा– 
 
सौदा॰:अस्सें? आपि? कंदपष! कदंबािे राजे! ठीक आहे. पि कदंबाच्या राजािंी स्वारी एकिीि 

कोिीकडे िेरििक्याला गेली होिी? 
 
कंद॰:िेजन्स्वनी राजवाडा सोडून गेली. चििी रे्भि घेण्याला गेलों होिों. 
 
सौदा॰:चिनें रे्भिीिें चनमंत्रि पाठचवलें  होिें वाििें? 
 
कंद॰:चनमंत्रिािी जरूर काय? रे्भि घ्यावीसें वािलें–रे्भि घेऊन आलों. 
 
सौदा॰:अस्सें! सकाळीं दरबारािं चिनें एवढी शोर्भा केली त्यािें मनाला काहींि वािलें  नाहीं आं! 
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कंद॰:काय वािावयािें? शोरे्भिी लाजलज्जा स्विंत्र बाण्याच्या स्वाचर्भमानी प रुर्ाला. स्वाचर्भमानशून्य 
ग लामाला काय त्यािें? ग लामाला मान आचि अपमान दोन्ही सारखेि! 

 
सौदा॰:ग लामाला मान आचि अपमान सारखे असिील. पि आपि काहंी ग लाम नाही. 
 
कंदपष:नावंानें ग लाम नसेन कदाचित्. पि न्स्थिीनें ग लामचगरीिाि अन र्भव मला पदोपदीं येि आहे. 
 
सौदा॰:पि पदोपदी प्रत्ययास येिारी ग लामचगरी आपि म कायानें सहन का ंकरिा? 
 
कंदपष:याप ढें िी सहन करावयािी नाहीं–एवढेंि नव्हे िर या क्षिी चििा पाश िोडून िाकावयािा असाि मी 

चनिय केला आहे. 
 
सौदा॰:खरें? 
 
कंदपष:खरें म्हिजे? खरेंि खरें–अगदी लाख वेळा ंखरें! इिकेि नव्हे िर हा चनिय िाबडिोब अमलािं 

आिण्याकचरिा,ं सौदाचमनी, मािंगेश्वराशीं केलेला िह झ गारून देऊन आिाचं्या आिा ं य द्धािा 
प कारा करण्यािेंचह मी ठरचवलें  आहे. 

 
सौदा॰:(स्वगि) स्वारी िारि जोरािं आलेली चदसिे. िेव्हा ंसाध्या माते्रनें काम र्भागिार नाहीं. िागंलें  

अवसान अंगािं आिलें  पाचहजे. (उघड) बरें, प ढें? 
 
कंदपष:प ढें काय? ि ला माझें करिें पसंि आहे कीं नाही सागं. पसंि असेल िर आपला स्नेह कायम आहे 

म्हिून समज. नाहीं िर हींि आपलीं उर्भयिािंी अखेरिी म लाखि. 
 
सौदा॰:असें? िर मग ही कयार घ्या आचि या माझ्या छािींि ख पसून या आपल्या अखेरच्या म लाखिीिीं 

अखेर करून िाका. 
(कयार प ढें धरत्ये). 

 
कंदपष:मोठी चवलक्षि बायको चदसत्येस िंू! 
 
सौदा॰:चदसत्ये का?ं मी चवलक्षि आहेि. पि मी चवलक्षि असल्ये अगर स लक्षि असल्यें िरी आपल्याला 

काय करावयािें? आपल्याला माझ्यापासून त्रास होि आहे. िेव्हा ंया वीिर्भर पात्याच्या मदिीनें 
त्यािूंन आपि आपली कायमिी स िका करून घ्या आचि आपल्या मागाला लागा.–का?ं आपि 
असें मागें का ंसरलािं? आपल्याला हहमि होि नसेल िर मीि आपला मागष मोकळा करून देत्ये. 
देवा घे या अनाथ अबलेला पदरािं–(कयार उरािं र्भोसकून घेण्यािा आचवर्भाव दाखचवत्ये). 

 
कंदपष:(चििा हाि धरून) हा–ंहा ंसौदाचमनी हे काय? 
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सौदा॰:(हाि सोडचवण्यािा बहािा करीि) सोडा–सोडा माझा हाि. महाराजािंें आिा ंमाझ्यावर पूवीिे पे्रम 
राचहलेलें  नाही.–महाराजानंा माझा चििकारा वािंू लागला आहे आचि आपल्या मानग िीिी ही 
साडेसािी केव्हा ंस िेल असें महाराजानंा होऊन गेलें  आहे. मग आिा मला चजवंि राहून करावयािें 
काय? –सोडा–सोडा माझा हाि.–मरंू द्या मला.– 

 
कंदपष:हे ि झें काहंीं िरी िकष ि आहे. माझे ि झ्यावरील पे्रम रचिर्भरचह कमी झालेलें  नाही. अगर मला ि झा 

चििकाराचह वािंू लागलेला नाहीं.– 
 
सौदा॰:हा न स्िा मानर्भावीपिा आहे. महाराजािें माझ्यावर पूवीप्रमािें पे्रम असिें िर माझ्या सहवासािं 

महाराजानंा पदोपदीं ग लामचगरीिा अन र्भव खास आला नसिा व महाराजानंी अखेरच्या 
म लाखिीिें नावं माझ्यासमोर केव्हाचंह काढलें  नसिें.– 

 
कंदपष:माझी िूक झाली. क्षमा करा. आिा ं चिरून मी ि झ्यासमोर अखेरच्या म लाखिीिें नाव ं प्रािािंींचह 

काढिार नाहीं. सोड. िी कयार दे इकडे. (कयार चहसकावनू घेिो.)– 
 
सौदा॰:घ्या–ख शाल घ्या िी कयार! जगािं काहंीं एवढीि एक कयार नाहीं.–(जाऊं लागत्ये). 
 
कंदपष:(चिला अडवनू) छे–द सऱ्या कयारीनेंहह मी ि ला मरंू देिार नाहीं. ि ला जगलेि पाचहजे आचि 

िेंचह माझ्या सहवासािंि जगलें  पाचहजें. 
 
सौदा॰:छे.–मला जगावयािें असलें  िरी आपल्या सहवासािं िर याप ढें मी प्राि गेला िरी जगावयािी 

नाहीं. मी आपली ख शाल एखाद्या मठािं जाईन आचि िेथे जन्मर्भर जोगीि बनून राहीन.–िला–
सोडा माझी वाि.–मला जाऊं द्या. राजवाड्यािं राजािी रखेली म्हिून रहाण्यापेक्षा ंमठािं देवािी 
सेवकेरीि होऊन रहािें शिपिीनें िागंलें .–(जाऊं लागत्ये). 

 
कंदपष:(चिला धरून) छे–ि ला जसें मरिा यावयािें नाहंीं िसें जोगीिचह बनिा ं यावयािें नाहीं. ि ला 

रािींि झालें  पाचहजे आचि येथें राजवाड्यािं आमच्याजवळि राचहलें  पाचहजे. िल–हा पहा मी 
लढाईिा बेि रद्द केला–आचि ि झी सत्ता मान्य केली.–आिा ंि झें म्हििें काय? 

 
सौदा॰:आपि नेहेमींि असं सोंग आििा.ं पि आिा ंकाहंी मी आपल्या लाघवी बोलण्याला िसावयािी 

नाही. िेजन्स्वनी आपला वािेल िेव्हां, वािेल िेथें, वािेल त्याच्या समक्ष वािेल िसा पािउिारा 
करत्ये म्हिून चििी आपली रे्भिि होऊं नये असा मी बदंोबस्ि केला. पि आपल्याला िी कैद 
वािली आचि आपि माझी इच्छा मोडून माझ्यामागे मला न कळचविा ं चििी रे्भि घेिलीि. 
आपिाला जर चिच्या स ंदर म खािूंन चनघालेल्या गोड गोड चशव्या खाण्यािी एवढी हौसि होिी िर 
मला िसें आपि सागंावयािें होिें. म्हिजे आमदरबार र्भरवनू मी चिला िेथे म द्दाम मोठ्या सन्मानानें 
बोलावनू आिचवलें  असिें आचि सवष दरबाऱ्यासंमक्ष चिच्याकडून आपल्या मस्िकावर शलेक्या 
चशव्यािंी लाखोली वाहचवली असिी. माझें काय त्यािं चबघडि होिें? 

 
कंदपष:कब ल. ही माझी िूक झाली. आचि चिच्याबद्दल मी ि झी क्षमा मागण्यास ियार आहे. झाले? 
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सौदा॰:झाले काय? ही एकि िूक असिी िर िी मी स द्धा मनावर घेिली नसिी. पि चहच्यापेक्षाचंह र्भयंकर 
िूक आपि करून ठेचवली आहे चििी वाि काय? िेजन्स्वनीनें जर आिा ंदेशािं दंगा उडचवला िर 
िो चनस्िरिार कोि? पे्रमाच्या आवशेािं आपि चिला सोडून चदलेंि खरें; पि आिा ंिी देशाला 
आग लावीि स िली म्हिजे चिला आवरावयािी कशी? िहनाम्यािंील शिीप्रमािें उद्या ंकादंबाचं्या 
चनशािाच्या जागीं मािंगािंा चवजयध्वज उर्भारून मािंगेश्वरािी सत्ता कदंबावर जाचहर करावयािी; 
परवा ं चवजयी मािंग य वराजािंी स्वारी राजधानींि प्रवशे करावयािी; आचि प ढें दोन चदवसानंी 
य वराजानंा राज्याचर्भरे्क करून त्यािंें माडंचलकत्व मान्य करावयािें. इिक्या गोष्टी अजून 
व्हावयाच्या. िेव्हा ं अशावेळीं िेजन्स्वनी मोकळी असिे हे बरें आहे का? बोला. आिा ं असल्या 
प्रािघािक ि कींिी मी आपिाला क्षमा कशी करावयािी सागंा. आचि मी क्षमा केली िरी 
िेजन्स्वनीच्या हधगाण्याम ळें  देशािं उद्भविारें बंड काहंीं आपोआप जागच्याजागीं चजरून जाि 
नाहीं. िें र्भडकिारि आचि आपल्या कायाला चवघ्न हें येिारि. ही पचरन्स्थिी पाचहल्यावर 
मािंगेश्वर आपले राज्य परि करण्यािें आश्वासन िरी पाळील कीं नाहीं कोिास ठाऊक? िेव्हा ं
असल्या उठाठेबींि पडून आपल्या हािानें आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यापेक्षा ंसाऱ्या र्भानगडी 
सोडून स्वगाि नाहीं िर चनदान मठािं िरी ‘हचर हचर’ म्हिि बसिें काय वाईि? महाराज– 

 
१७ पद–धानी–चत्रिाल. “काननके वचसया॰–” 
रामपदीं नमिा ं। रमिा ं॥ सिल जनन जहन; 
र्भावचि जीवा । मागष खरा या । र्भवा िराया ॥ धृ्र॰ ॥ 
मोह चन पे्रमा स्वाथष न केला ॥ परमाथषचह िो हाि चन 
गेला ॥ लार्भ काय िचर? जीचवि वाया ॥ १ ॥ 

 
कंदपष:खरेंि. ही स द्धा ं माझी मोठीि िूक झाली. कायं करावें? मला या साऱ्या गोष्टींिें त्या वळेीं अगदीं 

र्भानि राचहलें  नाहीं. पि आिा ंझालें  िें होऊन गेलें . प ढें काय करावयािें सागं. 
 
सौदा॰:प ढें द सरें काय करावयािें? हालाहलानंा पाठवनू िेजन्स्वनीला िाबडिोब कैद करावयािी. 
 
कंदपष:एकदा ंसोडून चदल्यावर प नः कैद करावयािी? 
 
सौदा॰:चबघडले काय त्यािं? झालेली िूक द रुस्ि करू नये असें काहीं शास्त्र का आहे? 
 
कंदपष:शास्त्र नाहीं. पि िें जरा मनाला कसेसेंि वाििें. द सरीं काहंी िोड काढ. 
 
सौदा॰:द सरी िोड म्हिजे हद्दपार करावें. 
 
कंदपष:हा.ं हें ठीक आहे. कैदेपेक्षा ंहद्दपारी बरी चदसिे. 
 
सौदा॰:िर मग हालाहलानंा आिा ंबोलावनू आिचविें. 
 
कंदपष:आिीव. 
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सौदा॰:कोि आहे रे चिकडे? (चशश  प्र.क.) 
 
चशश ॰:सरकार, मी आहे. (पश ॰ प्र.क.) 
 
पश ॰:आचि मीचह आहें. 
 
सौदा॰:मेल्यानो, ि मच्या हधडका अजून राजवाडा सोडून चनघून गेल्याि नाहीि का? 
 
चशश ॰:सरकारािें िरि सोडून आम्ही द सरीकडे कोठें जािार सरकार? 
 
पश ॰:क ं र्भाराच्या गाढवानंा क ं र्भारवाड्याचशवाय द सरा कोठें आश्रय चमळिार सरकार? 
 
सौदा॰:खरेि–ि मच्या सारख्या गाढव नसिाऱ्या गाढवानंा लाथािंा स काळ करावयाला राजवाड्यावांिून 

द सरें चठकाि जगाच्या पाठीवर नाहीं खरें. पि िे राहंू द्या. आिाचं्या आिा ंहालाहलाला बोलावनू 
आिा. 

 
चशश ॰:मी एकिाि जाऊं? 
 
पश ॰:का ंआम्ही दोघेचह जाऊं? 
 
सौदा॰:दोघेचह जा. 
 
चशश ॰:ठीक आहे. 
 
पश ॰:जशी सरकारािंी आज्ञा. र्भोलेनाथ. (दोघे जािाि). 
 
सौदा॰:बरें. आपि मला मरंूचह देि नाहीं आचि मठािंही जाऊं देि नाहीं. िेव्हा ं मी आपल्याला आिा ं

अखेरिें चविारिे की आपि दोघानंीं जन्मर्भर एकत्र नादंावें अशी खरेंि आपलीं इच्छा आहें का? 
 
कंदपष:होय. अगदी मनापासून इच्छा आहे. 
 
सौदा॰:पि आपल्याला एकत्र नादंायिें असेल िर आपल्याला सदैव माझ्या िंत्रानें िालावें लागेल. मी 

काहंी आपल्या िंत्रानें िालिार नाहीं. कबूल आहे का आपल्याला हें? 
 
कंदपष:कबलू आहे. ि झ्या िंत्रािूंन बाहेर पडण्यािा यत्न केला–आचि िचजि होण्यािी वेळ आली. िेव्हा ं

एकदा ंअद्दल घडल्यावर चिरून िोि मूखषपिा करण्याला माझी ियारी नाहीं. सौदाचमनी,– 
 

१८ पद–“धनहंस हकचकिी॰” 
रचिरंग–रंचगिी ॥ रचसक–मन–मोचहनी ॥ ध्र ॰ ॥ 
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मृद बोल मध –मध र ॥ चशहर धचरन चिरकाहल ॥ 
ग रु देविा मजचस ॥ िंूचि वर–दाचयनी ॥ १ ॥ 

(चिच्या पायाशीं लीन होिो. इिक्यािं चशश  येिो). 
 
चशश ॰:सरकार, सेनापचिसाहेब आले आहे. (पश . प्र.क.) 
 
पश ॰:सरकार, सेनापचिसाहेब बाहेर आजे्ञिी वाि पहाि आहेि. र्भोलेनाथ. 
 
सौदा॰:घेऊन या त्यानंा आंि. 
 
चशश ॰:जशी सरकारािंी आज्ञा. 
 
पश ॰:जसा सरकारािंा ह क म, र्भोलेनाथ. (दोघे जाऊन हालाहलास आििाि). 
 
हाला॰:सरकारािंी काय आज्ञा आहे? 
 
सौदा॰:िौजेिी एक ि कडी घेऊन आिाचं्या आिा ं िेजन्स्वनीला पकडा आचि िाबडिोब सरहद्दीबाहेर 

हाकलून द्या. 
 
हाला॰:सरकार, सौदाचमनीबाईसाहेब सागंिाि त्याप्रमािें करण्यास सरकारािंी आज्ञा आहे काय? मी 

लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. िेव्हा सरकाराचं्या हूकमावािंून रािी नसिाऱ्या बाईसाहेबाचं्या 
शब्दाला मला मान देिा ं येिार नाहीं. हो–एकदा ंठोकर बसली िेव्हा ंप नः जपून पाऊल िाकलें  
पाचहजें. 

 
सौदा॰:ऐकलेंि हे शब्द! मघा ं आपि या नंदीबैलाला पढचवलािं त्यािी ही उजळिी! मला सवष काहंीं 

याच्याकडून कळलें . पि करावयािें काय? मी रािी नाहींि. िेव्हा ंमला सगळें चनमूिपिें सोसिेंि 
र्भाग आहे. रािीसाहेब नाहीं िरी बाईसाहेब म्हिून म्हिाला हें िरी माझें र्भाग्यि. नाहीं िर बायको 
नसिाऱ्या बायकोला ज्या नावंानें हाक मारिाि िेंि नावं यानें घेिलें  असिें म्हिजे माझी प री 
शोर्भाि झालीं असिी. 

 
हाला॰:बाईसाहेब, असें र्भलिेंि कसें होईल? आपि प्रत्यक्ष बायको नसलाि िरी अप्रत्यक्ष बायको आहािं 

हें काय मी जािि नाहीं? पि काय करिार? मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस. सरकारानंीं 
बजावल्यानंिर मी आपिाला रािीसाहेब कसें म्हििार? 

 
चशश ॰:अगदीं बरोबर? 
 
पश ॰:अगदीं र्भोलेनाथ! चमया बोलल्यावािूनं दाढी कशी हालिार? र्भोलेनाथ! 
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कंद॰:हालाहल, सौदाचमनी आजपासून कदंबािी रािी झाली आहे. आचि चििा शब्द म्हिजे माझीि आज्ञा 
समजून िो चबनिक्रार पाळला गेला पाचहजे. याप ढें सौदाचमनीच्या नावंाप ढें “रािीसाहेब”हा 
चकिाब न लाविा ंजर चिच्या नावंािा कोिी एकेरी उच्चार केला व चिच्या म खािूंन चनघालेला शब्द 
झेलण्यास इन्कार केला िर त्यािें डोकें  एकदम िासंावर लिकाचवलें  जाईल. लक्षािं ठेवा. 

 
हाला॰:जशी सरकारािंी आज्ञा. (सौदाचमनीस) सरकारी ह क मानें बायको नसिाऱ्या बायकोच्या पदावरून 

रािी पदावर िढलेल्या सौदाचमनी रािीसाहेबािंा जयजयकार असो. (म जरा करिो). 
 
चशश ॰:मीचह सौदाचमनी रािीसाहेबािंा जयजयकार करिो. 
 
पश ॰:आचि मीचह पि चशश पालाच्या जयजयकाराला र्भोलेनाथ करिो. र्भोलेनाथ! (दोघे म जरा करिाि). 
 
हाला॰:घेिो आिा ंमी रजा. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. िेव्हा ंह क माच्या िाचमलींि मला चदरंगाई 

करिा ंयेि नाही. उर्भयिा सरकारािंा जयजयकार असो! (जािो). 
 
चशश ॰:रािीसरकारािंी आिखी काय आज्ञा? 
 
सौदा॰:आपि येथून एकदम काळें करावें. 
 
पश ॰:आचि मला रािीसरकारािंा काय ह कूम? 
 
सौदा॰:जो यानंा िोि ि म्हालंा. 
 
पश ॰:ठीक आहे. चशश पाल–िल हो प ढें. गाईमागून वासरंू, र्भोलेनाथ! (दोघे जयजयकार करून 

जािाि). 
 
कंदपष:झालें  ि झ्या मनासारखें? माझ्या पे्रमािी खात्री पिली? 
 
सौदा॰:पिली म्हिून चविारावयाला का पाचहजे? (आहलगन देिे) महाराज– 
 

१८ पद–आनंद–झपिाल. “आज आनंद र्भए॰–” 
होि आनंदमय स रलोक र्भ वन हें ॥ रचसका जीवा लागे पे्रमछंद ॥ धृ्र॰ ॥ 
कचर हा मना दंग ॥ शृगंार–रस–रंग ॥ गगनािंरंगीं सदा चवहार ॥ १ ॥ 

–जािाि.– 
 

प्रवेश चौथा 
 

(नगरािंील एक मागष. दवंडीवाला प्रवशे कचरिो). 
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दवडंी:(दवडंी देऊन) ऐका–ऐका–ऐका. भ्मराविींिील सवष राजचनष्ठ प्रजाजनहो, ऐका. महाप्रिापशाली 
राजराजेश्वर मािंगाचधपचि यािंी सावषर्भौमसत्ता कदंबाचधपचि कंदपष महाराजानंीं मान्य केल्याम ळें  
देश लौकरि मािंग साम्राज्यािं सामील करण्याि येिार आहे. आचि या मािंगेश्वराच्या 
साम्राज्यसते्तिें चिन्ह म्हिून िार घिकानंीं प्रिापिौकािंील कदंबािा स्वािंत्र्यध्वज काढून त्या 
चठकािीं मािंगािंें वज्राचंकि चनशाि कंदपष महाराजाचं्या हस्िें उर्भारण्यािं येिार आहे. िेव्हा ं
भ्मराविींिील िमाम लोकानंीं मािंगाचधपिीच्या सावषर्भौमसते्तला आपली मान्यिा दशषचवण्यासाठीं 
या लौकरि उर्भारल्या जािाऱ्या मािंगध्वजाला राजचनष्ठेिी पचहली सलामी देण्यास प्रिापिौकािं 
हजर राचहलें  पाचहजे असा कदंबाचधपचि कंदपष महाराज यािंा सक्ि ह कूम आहे. ऐका–ऐका– 

(जािो). 
 

प्रवेश पाांचवा 
 

(प्रिापिौक. ध्वजासनावंर कदंबािंें चनशाि िडिडि असून 
कालकूि व धीरहसह कोिवाल काहंीं चशपायासंह िें 

काढण्यासाठीं ध्वजासनाजवळ उरे्भ आहेि). 
 
काल॰:धीरहसह, ध्वजासनावर िढून िें आपलें  चनशाि िेथून खालीं उिरा. 
 
धीर॰:महाराज प्रिापाचदत्यानंीं हें चनशाि येथें रोचवलें  त्या वेळीं आपल्या प ढच्याि चपढींि िें येथून ढळेल 

असें त्यासं खास वािलें  नसेल. 
 
काल॰:प्रिापाचदत्यानंा काय वािलें  असेल आचि काय वािलें  नसेल यािी उठाठेव ि म्हाला कशाला 

पाचहजे? 
 
धीर॰:उठाठेव म्हिून मी म्हिि नाहीं. पि महाराज प्रिापाचदत्यानंीं हें चनशाि ह्या चठकािीं स्थापन केलें  

त्या वळेिा िो मंगलकारक देखावा माझ्या डोळ्यापं ढून काहंीं केल्या हालिि नाहीं. 
 
काल॰:ि मच्या डोळ्यापं ढून िो देखावा हालि नाहीं आचि आम्हाला त्यािें स्मरिचह राचहलें  नाहीं असें का 

ि म्ही समजिा?ं पि करावयािें काय? आल्या र्भोगाला शािंपिें सादर झालेंि पाचहजे. 
 
धीर॰:र्भोग आला कसला? आिला. कंदपष महाराज जर मािंगेश्वराशीं लढण्यास ियार झालें  असिे िर– 
 
काल॰:ि प–महाराजाचं्या चनिषयाचवरुद्ध िोंडािूंन शब्द काढिें म्हिजे राजद्रोह आहे. िेव्हा ंमनािंले उमाळे 

मनािं दाबनू आपल्या किषव्याला म कायानें सादर व्हा. उगाि िाजील बडबड करंू नका. 
 
धीर॰:प्रधानजी, मािंगाचं्या ग लामचगरींिून कदंब देशास म क्ि करून हा स्वािंत्र्यध्वज या चठकािी स्थापन 

करण्याला महाराज प्रिापाचदत्यानंा केवढे क्लेश पडले आहेि आचि त्याच्यापायीं कदंब देशािंील 
चकिी नरवीरािंें रक्ि साडंलें  आहे यािी आपिास काहंीं कल्पना आहे काय? 
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काल॰:मला पूिष कल्पना आहे. पि असल्या िाचजल कल्पना करीि बसण्यािी ही वेळ नाहीं. 
मािंगेश्वराच्या सावषर्भौम चनशािािी चमरविूक राजवाड्यापासून चनघाली असून िी आिा ंइिक्यािं 
येथें येऊन पोहोिेल िेव्हा ंिी येथें येण्यापूवीं या ध्वजासनावरून हें चनशाि खाली उिरलेंि पाचहजे. 
आपल्या काहंीं कल्पना असल्या िरी राजसेवेंि आपि राबि आहोंि िोंपयंि राजाज्ञा कशीचह 
असली िरी िी आपि पाळलीि पाचहजे. 

 
धीर॰:होय. राजसेविेा त्याग करवि नाहीं िोंपयंि राजाज्ञा मला पाळलीि पाचहजे खरी. (चनशािाकडे 

पाहून) हे हिर्भागी चवजयध्वजा, मला क्षमा कर. माझी इच्छा नसिानंा केवळ राजाजे्ञच्या 
पालनाकचरिा–ंपि छे– अशा नादान राजाजे्ञच्या पालनाकचरिा ंमी या परमवंद्य स्वािंत्र्यध्वजािा 
उपमदष करण्यास प्रािािंींचह ियार होिार नाहीं. (ध्वजासनापासून परििो.) 

 
काल॰:अरे? हा काय िाविपिा माचंडला आहे ि म्ही? 
 
धीर॰:मी हें चनशाि खालीं उिरिार नाहीं? 
 
काल॰:काय? हें चनशाि खालीं उिरिार काहीं? कोिवाल ि म्ही श द्धीवर आहािं काय? 
 
धीर॰:होय. मी िागंला श द्धीवर आहे. आचि म्हिूनि हें अधम कृत्य करण्यािे साहस मला करवि नाहीं. 
 
काल॰:राजाच्या अन्नावर आपला हपड पोसून राजाजे्ञिें पालन करिें ि म्हाला अधमपिािें वाििें आं? 

शाबास–शाबास आहे ि मच्या अकलेिी आचि इमानदारीिी! 
 
धीर॰:राजािें अन्न! बरोबर आहे. मी आजपयंि राजािें अन्न खाल्लें आहे. िेव्हा ंत्या अन्नाशीं मला माझें इमान 

शाबिू राखलेंि पाचहजे. प्रधानजी, क्षमा करा. क्षिमात्र माझ्या मनावर मोहािें पिल आलें  होिें. 
पि आपल्या शब्दानंी िें आिां दूर झालें . राजािें अन्न! बरोबर आहे. आपि मला वळेींि सावध 
केलेंि याबद्दल मी आपला िार आर्भारी आहे. 

 
काल॰:ि मिे आर्भार मला नको आहेि. मला िें चनशाि खालीं उिरावयास पाचहजे आहे. िेव्हा ंिला–िढा 

वर आचि काढा िें म कायानें खालीं. 
 
धीर॰:होय. िढिोि मी वर आचि काढिोि िें खालीं. (ध्वजासनावर िढंू लागिो िोंि िेजन्स्वनी काहंीं 

लोकासंह प्रवेश करत्ये). 
 
िेज॰:खबरदार, उिरा खालीं. या चनशािािा असा उपमदष कराल िर ि म्हालंा आपल्या प्रािाला म कावें 

लागेल. 
 
काल॰:कोि? िेजन्स्वनी?–िेजन्स्वनी, आम्हाला ंअसा ंअडथळा करंू नकोस. कोिवालानंा वर िढंू दे व 

िें चनशाि खालीं काढंू दे. आम्हाला िशी राजाज्ञा आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

िेज॰:ि मिी राजाज्ञा ि मच्याजवळ ठेवा. मला चििी प्रचिष्ठा सागंूं नका. ज्याला आपल्या राज्यािी िाड 
नाहीं–राजहसहासनािी हकमि नाहीं–राजध्वजािी पवा नाहीं िो राजा कसला? हैवान िो. मला 
त्याच्या आजे्ञिी अगर ह क मािी काडी इिकीचह मािब्बरी वािि नाहीं. कोिवाल, म कायानें खालीं 
उिरा. मी या चनशािाला ि मिा पापी स्पशष होऊं देिार नाहीं. (कोिवाल ध्वजासनावरून परि 
उिरंू लागिो). 

 
काल॰:अहो, उिरिा काय? िला–परिा. िढा वरिी. िो पहा–चमरवि कीच्या वाद्यािंा नाद जवळ ऐकंू 

येऊं लागला. िेजन्स्वनी, िंू राजाजे्ञिा र्भगं करीि आहेस–आमच्या किषव्यािं आम्हाला अडथळा 
करीि आहेस–हें िागंलें  नव्हें. यािा पचरिाम नीि होिार नाहीं. आिांपयंि महाराजाचं्या चर्भडेम ळें  
आम्ही ि झी गय केली. आचि िंू महाराजािंा हद्दपारीिा ह क म ध डकावनू लावलास िरी आम्ही 
ि झ्या वािेस गेलों नाहीं. पि आिा ं ि झी गय केली जािार नाहीं िंू जर चनमूिपिें आम्हाला हें 
चनशाि उिरंू देिार नाहींस िर ि ला त्याबद्दल र्भयंकर शासन र्भोगावें लागेल. 

 
िेज॰:या माझ्या परमपूज्य राजध्वजासाठीं वािेल िें शासन र्भोगण्याला मी ियार आहे. किषव्याला अकिषव्य 

समजून ि म्ही जर आज आपल्या राजसते्तिा व राजैश्वयािा आपल्या हािानें चवध्वसं करण्यास 
ियार झाला आहािं िर ि मिा प्रचिकार करिें हा माझा पचवत्र धमष आहे. या माझ्या श्रेष्ठ प्रजाधमािें 
पालन करीि असिा ंमाझ्यावर कशाचह आपचत्त कोसळल्या िरी त्यािंी मला यन्त्कंचित् पवा नाहीं. 
िेव्हा ंिला दूर व्हा. या कदंबाच्या राजध्वजाजवळ मी कोिालाचह िडकंू देिार (पडद्यािं वाद्यािंा 
नाद व मािंगेश्वरािा जयघोर्). 

 
काल॰:िेजन्स्वनी, अचिप्रसंग करंू नकोस. दूर हो. आम्हाला िें चनशाि खालीं उिरंू दे. ही पहा–ही 

महाराजािंी स्वारी मािंगेश्वरािंें चनशाि घेऊन आलीि. कोिवाल, िढा–िढा वर आचि काढा िें 
चनशाि खालीं. (कंदपष, सौदाचमनी, शृगंाल, हालाहल इ. प्रवशे करिाि). 

 
सौदा॰:(पाहून) काय? कालकूि, अद्याचप हें चनशाि येथें उर्भें आहे? 
 
िेज॰:होय. हा कदंबािा वैर्भवशाली राजध्वज अद्याचप येथें उर्भा आहे आचि प ढें चह िो येथें असाि िडकि 

राहिार. 
 
कंदपष:िेजन्स्वनी, िंू हें काय माडंलें  आहेस? 
 
िेज॰:कदंबाच्या राजहसहासनाप्रीत्यथष आरंचर्भलेल्या पचवत्र आत्मयज्ञािें हें मंगलािरि आहे–स्वािंत्र्याचद 

उज्ज्वल व दैदीप्यमान् रत्नें धारि करिाऱ्या संग्रामसागरािें मंथन करण्यासाठी कदंबराष्ट्रमंथा 
त्याच्या िळाशीं सोडण्यािा हा मंगल समारंर्भ आहे. 

 
सौदा॰:पाचहलेंि हें आपल्या औदायािें िळ. चहनें आपला हद्दपारीिा ह कूम पायीं ि डचवला त्या वळेीं चहला 

कैद करून स ळावर िढचवण्यासंबधंानें मी आपिाला बजाचवलें . परंि  आपल्या पे्रमाला त्यावेळीं 
उसळी ि िून मोठ्या उदारपिानें आपि चििा िो अक्षम्य अपराध पोिािं घािलािं. आिा ं ऐका 
चििें रिपाचंडत्य! 



 

अनुक्रमणिका 

शृगाल:िेजन्स्वनी, हा राजद्रोह आहे. 
 
सौदा॰:नव्हे–नव्हे–हें साक्षात् बडं आहे. 
 
िेज॰:ि म्हाला वािेल िें नावं ि म्हीं या माझ्या कृत्याला द्या. मला त्यािी परवा नाहीं. राजद्रोह–बंड 

असल्या र्भीर्ि शब्दानंीं रे्भकडाचं्या अंिःकरिािं धडकी र्भरेल–या िेजन्स्वनीच्या अंिःकरिािं 
र्भरिार नाहीं. आज कदंबर्भमूींि खरे राजद्रोही कोिी नादंि असिील िर जे कादंब 
राजहसहासनाला परक्याचं्या पापी िरिस्पशानें भ्ष्ट करंू पहाि आहेि िे आहेि. आज कदंबर्भमूींि 
खरे बडंखोर कोिी वावरि असिील िर जे कादंब राजध्वजाला परक्याचं्या पायाशी बळी देण्यास 
सज्ज झाले आहेि िे आहेि. मी राजद्रोही नाहीं–मी बडंखोर नाहीं. 

 
कंदपष:काय? िेजन्स्वनी, िंू मला राजद्रोहीं म्हित्येस–मला बडंखोर म्हित्येस? 
 
िेज॰:होय. कंदपा, मी ि ला राजद्रोही म्हित्यें.–ि ला बंडखोर म्हित्ये. िंूि कादंब राजसते्तिा द्रोह 

माडंला आहेस–िंूि कादंब राजसते्तिा चवध्वसं करण्यासाठीं चिच्या चवरुद्ध बडं उर्भारलें  आहेस! 
 
कंदपष:वाहव्वा–वाहव्वा! राजा राजद्रोही! राजा बंडखोर! धन्य–धन्य आहे ि झ्या अकलेिी आचि ज्ञानािी! 
 
िेज॰:परक्याचं्या ग लामचगरींि मान अडकवनू घेण्यास ियार झालेल्या रं्ढा, ‘राजा’ या परम पचवत्र नावंानें 

स्विःस आळचवण्यािी ि ला लाज कशी वािि नाहीं? िंू राजा कसला? शिेामेिािें बाह लें  िंू. 
ज्याला आपल्या राजसते्तिी कदर नाहीं–राजहसहासनािी कदर नाहीं–राजध्वजािी कदर नाहीं 
त्या ि ला राजिेजोहीन पामराला राजा कोि म्हिेल? ि झ्यासारखी काडीमोडीिीं धादंरिें 
असिील िीं ि झ्यासारख्या नादानाला ‘राजा’ म्हिून डोक्यावर घेऊन नाििील. माझ्यासारखीं 
पोलादी काबं ि ला म दाडाला प्राि गेला िरी राजा मानिार नाहीं व म्हििार नाहीं. 

 
सौदा॰:महाराज शिेामेिािें बाह ले आचि आम्ही काडीमोडीिीं धादंरिें काय? ठीक आहे. त्यािी परीक्षा 

लौकरि लागेल. पि िो वाद सध्या ंआम्हाला ि झ्याशीं घालावयािा नाहीं. आम्हाला िें चनशाि 
उिरून त्याच्या चठकािीं हें चनशाि स्थापावयािें आहे. िेव्हां म कायानें खाली उिर आचि 
कोिवालानंा िें चनशाि काढंू देऊन महाराजानंा हे चनशाि त्या जागीं उर्भारंू दे. 

 
िेज॰:प्राि गेला िरीं हें कदंबािें चनशाि काढून त्या जागीं िें मािंगािंें चनशाि मी ि म्हालंा उर्भारंू देिार 

नाहीं. 
 
कं॰:काय मगदूर आहे ि झी असें करायिी? या कंदपािी इच्छा आहे िर त्या चनशािाच्या जागीं हें चनशाि 

िडकलेंि पाचहजे. 
 
िेज॰:मािंगानंी कादंबानंा रिागंिावर परार्भिू केल्यावािंून हा राजध्वज येथून ढळिार नाहीं, व िें चनशाि 

या ध्वजासनाच्या पायरीवर िढिार नाहीं. 
 



 

अनुक्रमणिका 

शृगाल:मािंगेश्वराच्या िलवारीिें पािी चकिी चिखि आहे हें िंू जािि नाहींस? 
 
िेज॰:कादंबाचं्या रक्िाला िरवारीच्या चिखि पाण्यािा इिका पचरिय झालेला आहे कीं त्याला 

कोिाच्याचह िरवारीिे हकचित् चह कौि क वािि नाहीं. मािंगेश्वराला आपल्या िरवारीच्या चिखि 
पाण्यािी एवढी घमेंड वािि असेल िर िें त्यानें कादंबानंा समरागंिावर दाखचवण्यािी िसदी 
घ्यावीि. म्हिजे िेथें त्यािी िरवार जो प्रकाश पाडील त्यावर त्याच्या चनशािािी जागा आपोआपि 
ठरेल. 

 
शृगाल:पि िी जागा पूवीि ठरचवली गेली आहे. 
 
िेज॰:कोिाकडून ठरचवली गेली आहे? 
 
सौदा॰:महाराज कंदपष याचं्याकडून ठरचवली गेली आहे. 
 
कंदपष:होय. आमच्याकडून ठरचवली गेली आहे. 
 
िेज॰:आपल्याला हा चनकाल देण्यािा अचधकारि नाहीं. कदंब राजहसहासनाला लाथ मारून ज्या क्षिीं 

परक्याचं्या ग लामचगरीिा चशक्का आपि आपल्या हािानें आपल्या कपाळावर मारून घेिलािं त्या 
क्षिींि आपले सवष सत्ताचधकार नष्ट झाले. आिा ं हा अचधकार एकया संग्रामदेविेनें आपल्या 
हािािं ठेवला आहे आचि चिच्या मंचदरािं जाऊनि आपि या प्रकरिािा चनकाल लावनू घेिला 
पाचहजे. 

 
शृगाल:िेजन्स्वनी, ि झें हें उद्दामपिािें र्भार्ि म्हिजे मािंगेश्वराला य द्धाला आव्हानि आहे. 
 
िेज॰:होय. मािंगेश्वराला हें य द्धािें आव्हानि आहे. हा कादंबािंा राजध्वज येथून उखडून काढून त्या 

चठकािी आपलें  चनशाि रोंवण्यािी मािंगेश्वरािी जर इच्छा असेल िर त्यानें कादंबाशंीं रिागंिावर 
दोन हाि केलेि पाचहजेि. 

 
कंदपष:िेजन्स्वनी, सारा कदंबदेश मािंगेश्वरािी साम्राज्यसत्ता मान्य करण्यास ियार झाला असिाचंह िार 

दोन चर्भकारड्या साथीदाराचं्या जोरावर अचखल कदंबराष्ट्राच्या नावंानें य द्धाच्या आव्हानािा उच्चार 
करिानंा ि झ्या चजवाला काहंींि लाज कशी वािि नाहीं? 

 
िेज॰:लाज कशाकचरिा ंवािावयािी? आपल्या स्वािंत्र्यािें रक्षि करण्यासाठी िळहािावर चशरें घेऊन या 

कादंब राजध्वजासर्भोंवार गोळा झालेले हे हािाच्या बोिावंर मोजण्याइिके स्वािंत्र्यर्भक्ि हेंि खरें 
कदंबराष्ट्र आहे. आपली स्वािंत्र्यािी पूवषपरंपरा सोडून परदास्यािा िासं ख र्ीनें आपल्या गळ्यािं 
अडकवनू घेण्यास जे पामर ियार झाले आहेि िे म ळीं खरें राष्ट्रि नाहीं. 

 
कंदपष:काय करावें? ि झें चिरून गेलेलें  डोकें  अजून िाळ्यावर कसें येि नाहीं हेंि मला समजि नाहीं. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सौदा॰:समजिार कसें? समजून घेण्यािी इच्छा असेल िर समजिार ना? पि आपल्याला म ळीं समजून 
घेण्यािी इच्छाि नाहीं. मी पचहल्यापासून आपल्याला कानीं कपाळीं ओरडत्यें आहे कीं, 
लकडीचशवाय ही मकडी वळावयािी नाहीं. पि माझें ऐकिो कोि? मघापंासून मी पहात्यें 
आहें.आपि आपले चिच्याशीं वाद घालीि बसला आहािं. ही काय वादािी का वळे आहे? दूर होि 
नाहीं म्हित्ये–सैचनकाकंडून गिाडंी देववनू बाजूला करावयािी. पि चिच्या अंगाला वाऱ्यािा 
धक्का बसलेलाचह आपल्याला पहावि नाहीं त्याला करावयािें काय? मग आपल्याला चहिें हें वेड 
घालचवण्यािा मागष स ििार कसा आचि कोिी स िचवला िर रुििार िरी कसा? दाडंक्यानें िोंड 
ठेंिल्यावािंून या बेिाल बायकोिे िाळे केव्हाचंह थाबंिार नाहींि, हें अगदीं पके्क लक्षािं ठेवा. 

 
शृगा॰:बरोबर आहे रािीसरकारािंें म्हििें. या माथेचिरू बायकोशीं आपि जन्मर्भर जरी अशी ह ज्जि 

घालीि बसलािं िरी ही िाळ्यावर येिार नाहीं. चहला सोिेशाहीिा प्रसादि चमळाला पाचहजे. 
 
काळ॰:आम्हीं केव्हािं चहिा बदंोबस्ि केला असिा. पि महाराजाचं्या प ढें आमिा काहंीं इलाजि िालि 

नाहीं. 
 
सौदा॰:थाबंा–महाराजािंी हहमि होि नाहीं िर मीि करत्यें बदंोबस्ि चहिा. हालाहल, सैचनकानंा प ढें 

बोलवा. 
 
हाला॰:जशी रािीसरकारािंी आज्ञा. (िसें करिो). 
 
सौदा॰:कोिवाल, आिा ंिढा वर आचि या िढेल बायकोला व चिच्या साथीदारानंा लाथा घालून खाली 

काढा. 
 
धीर॰:रािीसाहेब, माि करा. माझा पाय वर िढंू शकि नाही आचि माझा हाि या स्वािंत्र्यदेविेच्या अंगास 

स्पशष करण्यास धजि नाहीं. 
 
कंद॰:काय? ि मिा पाय वर िढंू शकि नाहीं? आचि या नादान बायकोच्या अंगास स्पशष करण्यास ि मिा 

हाि धजि नाही? 
 
सौदा॰:कोिवाल झालािं आचि असले र्भाग बाईपिािे शब्द िोंडावािे काढण्याला ि म्हाला शरम वािि 

नाहीं? 
 
धीर॰:महाराजाचं्या द स्मानावर ि िून पडण्याला सरकारानंी ह क म करावा आचि मग कोिवालािें नावं 

सागंण्याला लागिारी मद षमकी या धीरहसहाच्या चजर्भेंिि नव्हे िर मनगिािंचह आहे हकवा नाही 
यािा सरकारानंी पडिाळा पहावा. 

 
शृगा॰:मग हे लोक कोि आहेि? द स्मान नाहींि? 
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धीर॰:नाहींि. वकीलसाहेब, हे लोक द स्मान नाहींि. हे लोक महाराजािें दोस्ि आहेि–इिकें ि नव्हे िर 
सच्चे इमानदार दोस्ि आहेि. महाराजाचं्या या वैर्भवशाली राजध्वजािें परचकयाचं्या पापी 
स्पशापासून रक्षि करण्यासाठीं व त्या योगें महाराजािंें महाराजपि चनष्ट्कलंक राखण्यासाठी जे 
आपल्या प्रािावरचह चिलाजंली देण्यास ियार झाले आहेि त्यानंा महाराजािें द स्मान कोि म्हिूं 
शकेल? 

 
काल॰:बस्. ि मिीविवि बदं करा. असलीं उमषिपिािी पागल र्भार्िें करण्यासाठीं काहंीं ि म्हाला 

कोिवाल नेमण्यािं आलेलें  नाही. ि म्ही सरकारिे नोकर आहािं आचि सरकारिा ह क म 
चबनिक्रार पाळिें एवढेंि ि मिें काम आहे. 

 
धीर॰:सरकारानंी कादंब राजहसहासनािी सेवा करण्यािा ह क म केला असिा िर त्याच्या िाचमलीसाठी या 

चजवािी क रबानी करण्यालाही मी मागें-प ढें पाचहलें  नसिें. पि सरकार मला हा 
कादंबराजहसहासनािा उपमदष करण्यास सागंि आहेि. िेव्हा ं त्यािंी आज्ञा पाळिे मला शक्य 
नाहीं. मी हसहासनािा नोकर आहे–मािसािंा नोकर नाही. िेव्हा ं हसहासनाशी चवरोध करून 
मािसािंी नोकरी बजावण्यासाठी जर मला ही कोिवालािी िलवार देण्यािं आली असेल िर िी 
ही परि घ्या. मला चििी जरूर नाही. (िलवार प ढें िें किो). बस्. याप ढें हा धीरहसह आपला 
नोकर नाही–आपला बदंा नाहीं आचि आपला शब्द झेलावयािी जबाबदारी आिा ंयाच्या चशरावर 
राचहलेली नाही. (जाऊं लागिो). 

 
िेज॰:शाबास! शाबास!! खरा मदष–खरा बहाद्दर!! 
 
सौदा॰:थाबं चवश्वासघािकी राजद्रोह्या थाबं. सरकाराचं्या ह क मािी अशी अवहेलना करून ि ला येथून 

असा बेसजा चनसिून जािा ंयेिार नाहीं. हालाहल, या हरामखोरालंा एकदम कैद करा. आचि त्या 
बडंखोरानंा खालीं ओढून काढून ध्वजासनािा मागष मोकळा करा. 

 
हाला॰:चशपायानंो, कोिवालाला िौरन कैद करा. (चशपायी धीरहसहास पकडिाि). िेजन्स्वनी, 

म कायानें खाली उिर नाही. िर मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. मी ह ज्जि घालि बसिार 
नाही. एकदम बडग्याला प्रारंर्भ करीन. 

 
िेज॰:ख शाल कर. ि झ्या बडग्यािें स्वागि करावयाला आमिी ियारी आहे. 
 
हाला॰:चशपायानंो, िढवा हल्ला. (चशपायी हल्ला िढचविाि. िकमक उडिे. िेजन्स्वनीस व चिच्या 

साथीदारासं खालीं ओढून काढिाि. ध्वजासन मोकळें होिािं सौदाचमनी ध्वजासनावर िढिे व 
कदंबािें चनशाि काढिे). 

 
सौदा॰:(चनशाि हािािं घेऊन िेजन्स्वनीस) िेजन्स्वनी हें पहा–हें ि झ्या कदंबािें चनशाि िंू चजविं असून 

ि ला लाथाडून ि झ्या डोळ्यादेंखि या ध्वजासनावरून पदच्य ि केलें ! (चनशाि घेऊन खालीं 
उिरिे) महाराज, आिा ंिें चनशाि त्या जागी स्थापन करा. (कंदपष मािंगािें चनशाि ध्वजासनावर 
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उर्भारिो). िेजन्स्वनी, पहा िें मािंगािें चनशाि या कदंबाच्या चनशािाच्या जागी आपल्या सावषर्भौम 
ऐश्वयाच्या िोऱ्यानें िडकंू लागलें  िेंचह िागंलें  डोळे उघडून पहा.– 

(पडदा पडिो). 
 

अांक दुसरा समाप्त. 
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अांक णतसरा 
 

प्रवेश पणििंा 
 

(स्थळ :– राजवाड्यािंील एक बाग). 
 

(मािंग य वराज, कंदपष, शृगाल, कालकूि, हालाहल, चशश पाल, पश पाल, इत्याचद मंडळी वनचवहार 
करीि आहेि. नृत्यगायनाचद िालू आहे). 

 
य व॰:(नृत्यगायन आिोपल्यावर) िहाचवरुद्ध उद्भवलेल्या िळवळीिा आिा ं अगदीं मागमूस राचहला 

नाहींना? 
 
काल॰:िेजन्स्वनीला कैद केल्यापासून आिा ंसवषत्र शािंिा नादंि आहे. 
 
य व॰:िेजन्स्वनी एवढी वजनदार स्त्री आहे काय? 
 
काल॰:वजनदार कसली? पि िी एक मोठी उपद्व्यापी बायको आहे एवढें मात्र खरें. 
 
चशश ॰:बरोबर आहे प्रधानजींिें म्हििें. 
 
पश ॰:अगदीं र्भोलेनाथ! 
 
य व॰:चिला एकदा ंपहावें अशी आमिी इच्छा आहे. 
 
कंदष॰:य वराजािंी इच्छा असेल िर चिला केव्हाचंह य वराजानंा दाखचविां येईल. 
 
चशश ॰:हो. त्यािं काय कठीि आहे? 
 
पश ॰:राजा बोले दळ हाले-र्भोलेनाथ! 
 
य व॰:मग आिािं का ंआिवीि नाही? 
 
काल॰:चिला पाहून य वराजानंा आनंद होईल असें मला वािि नाही. 
 
चशश ॰:हो–िेंचह खरेंि. 
 
पश ॰:अगदीं र्भोलेनाथ! 
 
य व॰:का?ं िी पूिना अगर शूपषिखा आहे कीं काय? 
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काल॰:पूिना अगर शूपषिखा प रवल्या. िी त्याचं्यावरचह िाि आहे. 
 
चशश ॰:बरोबर आहे प्रधानजींिें म्हििें. 
 
पश ॰:अगदीं र्भोलेनाथ! 
 
य व॰:म्हिजे? िी िार स ंदर आहे असें आम्ही ऐकलें  िें खोिेि का? 
 
काल॰:िें खोिें नाही. पि स ंदर असली िरी िी मािंगािंीं पक्की दे्वष्टी आहे. 
 
चशश ॰:हा–ंमहादे्वष्टी आहे. 
 
पश ॰:अगदी र्भयंकर दे्वष्टी आहे. र्भोलेनाथ! 
 
य व॰:दे्वष्टी वािेल िेवढी असंू द्या. त्यािी आम्हाला पवा नाहीं. आम्हाला चििें लावण्य पहावयािें आहे. आचि 

िें चिच्या चठकािीं आहे. िेव्हा एवढें आम्हाला बस् आहे. कंदपष, आिवा चिला आिािं येथें. 
आजच्या आनंदीआनंदािं चिच्या लोकोत्तर सौंदयाच्या दशषनािाचह आनंद आज आम्ही ल िून घेऊं. 

 
कंदपष:कालकूि, जा आचि िेजन्स्वनीला येथे घेऊन या. 
 
काल॰:जशी सरकारािंी आज्ञा. (चशश पालास एकीकडे) अरे ि म्ही दोघे जाऊन सौदाचमनीरािीसाहेबानंा 

ही वदी पोहोंिवा. (चशश पाल व पश पाल जािाि). हालाहल, िला. (कालकूि व हालाहल 
जािाि). 

 
य व॰:िेजन्स्वनीिा आपला चववाह ठरला होिा म्हिे? 
 
कंदपष:ठरला होिा. पि आिा आमिा चविार बदलला, िहाचवरुद्ध िळवळ केल्याम ळें  िी आिा ंआमच्या 

मनािूंन अगदीं उिरली आहे. 
 
य व॰:चिनें आपला हट्ट सोडून िहाला संमचि चदली िर? 
 
कंदपष:छे–िें शक्य नाही. 
 
शृगाल:शक्य िर नाहींि. पि समजा शक्य झालें  िर! 
 
कंदपष:िर–िर पाहिा ंयेईल प ढें. 
 
य व॰:ठीक आहे. अजून अवचध आहे. बाकी िेजन्स्वनीिा व आपला चववाह झाल्यास आम्हाला संिोर् होईल. 
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सौदा॰:(प्रवशे करून) िेजन्स्वनीला इकडे आिण्यासाठी कालक िानंा पाठचवलें  आहे? 
 
कंदपष:होय. 
 
सौदा॰:िे कशाकचरिा? 
 
कंदपष:य वराजानंा चिला एकदा ंपहावयािे आहे. 
 
य व॰:होय. चिला एकदा ंपहावें अशीं आमिी इच्छा आहे. 
 
सौदा॰:पि चिला पहावयािें िें काय? बायकोसारखी बायको िी. 
 
य व॰:बायका बायकासंारख्या असिाि–प रुर्ासंारख्या नसिाि–हेंचह आम्हाला कळि नाही अशी का 

बाईसाहेबािंी कल्पना आहे? 
 
सौदा॰:अशा कल्पनेनें मी बोलल्यें नाहीं. य वराजानंा राग आला असेल िर त्यानंी मला क्षमा करावी. माझ्या 

म्हिण्यािा अथष एवढाि होिा कीं य वराजासंारख्या थोरानंीं चिला पाहण्यािी इच्छा करावी एवढी 
काहंी चििी थोर योग्यिा नाहीं. 

 
य व॰:योग्यिेच्याि चहशोबानें डोळ्यािंा उपयोग करावयािा म्हिल्यास आम्हाला आरशािंल्या आपल्या 

प्रचिहबबाचशवाय जगािंील कोित्याि सजीव चनजीव वस्िंूवर आपली उघडी नजर िें किा ं
यावयािी नाही. िथाचप योग्यिेच्या दृष्टीनें देखील िेजन्स्वनी ही एकदा ंपहाण्यासारखी िीज खास 
आहे असें आमिें मि आहे. 

 
सौदा॰:य वराजािंेंि मि आहे िेव्हा ं िें ि कीिें कसें म्हिावयािें? बाकी य वराजासंारख्या थोर प रुर्ाच्या 

दृष्टीस पडण्याइिकी लायकी चिच्या अंगी आहे असें चनदान मला िरी काहंी चबलक ल वािि नाही. 
 
य व॰:आपि मािसािी योग्यिा कशावरून ठरचविा?ं रूपावरून का ग िावरून? 
 
सौदा॰:दोन्हीवरूनचह ठरवीि नाहीं. माझें माप अगदीं वेगळेंि आहे. मािूस आपल्याशीं कसें वागिें यावरून 

मी त्यािी लायकी नालायकी ठरचवत्यें. माझ्याशीं जें मािूस पे्रमाने वागेल िें िागंलें  व जें माझा दे्वर् 
करील िें वाईि असें माझें आपलें  सोपे आचि अगदीं स िासारखें सरळ गचिि आहे. 

 
य व॰:चवलक्षिि गचिि आहे आपलें . असो. आम्ही काहंीं िेजन्स्वनीला अद्याचप प्रत्यक्ष पाचहलेलें  नाहीं. 

िथाचप चिच्यासंबधंानें आम्ही जें काहंीं किोपकिी ऐकलें  आहे त्यावरून िी एक स ंदर व सद्ग िी 
स्त्री आहे अशी आमिी समजूि झाली आहे. 

 
कंदपष:य वराजािंी समजूि अगदीं बरोबर आहे. 
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सौदा॰:(चिडून) बरोबर आहे? 
 
कंदपष:अलबत्. िेजन्स्वनी स ंदर नाहीं? 
 
सौदा॰:स ंदर असेल कदाचित्. पि सद्ग िी आहे का? 
 
कंदपष:म्हिजे यािं काहंीं शकंा आहे वाििे? 
 
सौदा॰:धन्य–धन्य झाली आपली! आपल्याचवरुद्ध बंड करिाऱ्या बडंखोर स्त्रीला आपि सद्ग िी म्हििा ं

िेव्हा ंकाय म्हिावें आपल्याला? 
 

य व॰:उदार म्हिावें–थोर म्हिावें. बडंखोरी हा मानवी कायद्यानें केवढाचह र्भयंकर अपराध असला िरी 
त्यािी द ग षिािं गिना कचरिा ंयेि नाहीं. हकबह ना स्वािंत्र्याकचरिा ंबडं करण्यािी पे्ररिा सद्ग िी 
व स शील अंिःकरिावािंून इिरत्र होऊंि शकि नाहीं. 

 
सौदा॰:स्विः चदन्ग्वजयी जेिेि चजिाचं्या बडंखोरीिी प्रशसंा करंू लागल्यावर इिरानंीं काय बोलावयािें? 
 
य व॰:जेत्यानंीं नेहमीं चजिािंीं हनदाि केली पाचहजे असेंचह आपलें  एखादें सोपें आचि स िासारखें सरळ 

गचिि आहे कीं काय? जेिे म्हिजे अडािी, कू्रर, जंगली पशूि असले पाचहजेि असें काहंीं शास्त्र 
नाहीं. चजि असो वा जेिा असो िो जोपयंि मन ष्ट्य जािीिें पचवत्र नावं सागेंल िोंपयंि त्यानें 
आपल्या चठकािीं माि सकीिी जािीव सदैव जागृि ठेवलीि पाचहजे. 

 
कंदपष॰:य वराजािंें म्हििें यथाथष आहे. (कालकूि प्र.क.). 
 
काल॰:िेजन्स्वनीला आिलें  आहे. ह क म होईल िर येथें हजर कचरिो. 
 
कंदपष॰:आिा चिला आंि. 
 
काल॰:जशी महाराजािंी आज्ञा (जािो). 
 
य व॰:कंदपष, आपि चििा आमिा परस्परानंा पचरिय करून द्या. 
 
सौदा॰:पचरिय काय करून द्यावयािा? आपि मािंग देशािें चदन्ग्वजयी य वराज आचि िी एक सामान्य 

कैदी. िेव्हा ंचिच्याशीं एवढा चशष्ठािार पाळण्यािें कारि काय? 
 
य व॰:बाईसाहेब, आपि समजिा ंइिकी हलक्या दजािी कैदी नाहीं िी. िोर दरवडेखोरािं आचि बडंखोर 

या द ष्ट नावंानें ओळचखल्या जािाऱ्या स्वािंत्र्यवीरािं जमीन अस्मानािें अंिर आहे. द दैवानें अपेशी 
ठरली म्हिून िी आज आमिी कैदी झाली आहे. नाहींिर आज आम्हाला बरोबरीच्या नात्यानेंि 
चिच्याशीं गोष्टी कराव्या लागल्या असत्या. अगर आमच्या नचशबानें उलि खाल्ली असिी िर उलि 
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आम्हालाि चिच्याप ढें कैदी म्हिून उर्भें रहावें लागलें  असिें. िेव्हा ं जेथें केवळ कायांच्या 
यशापयशावरि मािसािा लौचकक अवलंबून असिो िेथें त्यािी खरी हकमि लावण्यासाठीं 
यशापयशाचं्या मयादेपचलकडेि नजर िाकली पाचहजे. 

 
कंदपष॰:य वराजािें शब्द, खऱ्या चदन्ग्वजयी वीराला शोर्भण्यासारखेि आहेि. द स्मान अपेशी ठरला 

एवढ्याि कारिाम ळें  त्यािी योग्यिा कवडीमोल ठरचविें म्हिजे आपल्या मनािें हलकें पि उघड 
करिें आहे. (काल॰ व हाला॰ शृखंलानंी बद्ध केलेल्या िेज॰ ला आििाि). 

 
य व॰ :(पाहून) हें काय? शृखंला न काढिा ंि म्ही या शूर स्त्रीला आमच्याप ढें आिलेंि? कालकूि, ि म्हाला 

दरबारी रीचिचरवाज काहंीं ठाऊक आहेि का नाहीि? 
 
सौदा॰ :आमच्या दरबारिा असाि चरवाज आहे. बंडखोर बदंमार्ानंा राजाप ढें आम्ही कधींि मोकळे हजर 

करीि नाहीं. 
 
य व॰ :ि मच्या दरबारिा असा चरवाज असेल–आमच्या दरबारिा असा चरवाज नाहीं. राजकीय कैदी 

त्याचं्या दज्यांस शोरे्भल अशा मानानेंि आमच्या दरबारािं आमच्याप ढें पेश केले जािाि. या वळेीं 
जरी आम्ही कदंबेश्वराचं्या राजवाड्यािं असलो िरी कैदी आमच्याप ढें पेश करावयािा आहे. िेव्हा ं
िो आमच्या दरबारच्या चशरस्त्याप्रमािेंि आमच्याप ढें पेश केला गेला पाचहजे. 

 
कंदपष:हालाहल, चिच्या शृखंला काढा व चिला मोकळी करा. (हाला॰ िसें करिो). 
 
य व॰:त्यानंा बसण्याला आसन द्या. (नोकर िसें करिाि). कंदपष, आपि आिा ंयानंा आमिा पचरिय करून 

द्या. 
 
िेज॰:आपल्या पचरियािी मला काहंीं जरूर नाहीं. 
 
कंदपष:ि ला जरूर नसली िर आम्हाला जरूर आहे. हे मािंगेश्वरािें चदन्ग्वजयी सेनानी मािंग य वराज 

आहेि व िे आज आमिे सन्माननीय पाह िे आहेि. 
 
िेज॰:सन्माननीय पाह िे आहेि! सवषस्वासह यजमानाला चगळंकृि करिाऱ्या सन्माननीय पाह ण्यािंी ही 

नवीनि जाि जगािं पैदा झालेली चदसिे. 
 
कंदपष:िेजन्स्वनी, चदन्ग्वजयी जेत्याचं्यासंबधंानें बोलिानंा चजिानंीं चजरे्भला थोडा आवर ठेचवला पाचहजे. 
 
िेज॰:िे चजि असिील िे आवर ठेविील. मी कोिािी चजि नाहीं आचि माझा कोिी जेिा नाहीं; िेव्हा ंमला 

कोिासंबंधानेंचह बोलिानंा चजरे्भिा लगाम आखडण्यािें काहंीं कारि नाहीं. 
 
य व॰:बरोबर आहे. आपि जोंपयंि आपला स्वािंत्र्यािा आग्रह सोडलेला नाहीं िोंपयंि आपिाला चजि 

समजिें ि कींिें आहे. पि िें राहंू द्या. आपि आधीं त्या आसनावर बसा. 
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िेज॰:माि करा. आपल्या सत्कारािा स्वीकार करण्यािा मला हक्क आहे असें मला वािि नाहीं. 
 
य व॰:का ंवािि नाहीं? 
 
िेज॰:कारि मी आपली शत्र  आहे. आचि आपली कैदी या नात्यानें मला आपल्याप ढे उर्भें करण्यािं आलें  

आहे. 
 
य व॰:आपलें  उत्तर शूर स्त्रीच्या उमदेपिाला साजेसेंिे आहे. पि आम्ही आपल्याला या वळेीं आमिा शत्र  

अगर कैदी म्हिून येथें आिचवलेले नाहीं. 
 
िेज॰:आपि कदाचित् िसें आिचवलें  नसेल. पि मी आपल्याप ढें शत्र त्वािें नािें मनािं जागिें ठेऊनि उर्भी 

आहे. 
 
य व॰:आपल्यासारख्या चदलदार स्त्रीकडून आमच्यासंबंधानें असा अन्याय होईल असें आम्हाला वािि नाहीं. 

आमच्या चित्तािं आपल्यासंबंधानें चमत्रत्वािी र्भावना जागृि झाली आहे. िेव्हा ंआपल्याचह चित्तािं 
आमच्यासंबंधानें स्नेहर्भाव उत्पन्न झालाि पाचहजे. 

 
िेज॰:प ढिें काहंीं सागंवि नाहीं. पि आज मात्र िसें होिें अगदीं अशक्य आहे. 
 
य व॰:का ंअशक्य आहे? 
 
िेज॰:अनायासानें जेिपदािा लार्भ झालेल्या धूिष र्भाग्यविंाचं्या िोंडीं आपि वापरीि आहािं ही औदायािी 

र्भार्ा शोर्भिे. परंि  जेत्याचं्या जेिृत्वाम ळें  सवषस्वािा नाश होऊन ज्याचं्या कपाळीं परदास्यािें 
लाछंन लागलें  आहे त्या हिर्भाग्याचं्या चठकािीं हें औदायष संर्भवू ंशकि नाहीं. 

 
१९. पद :गझल–“चदलचहन काबमेू िो॰–” 
परवशिा उहर जोंवरी । खर शल्य सलें  हें ॥ 
अचरवचर िोंवचर पे्रमें । मन कें चव र्भ लें  हें ॥ ध्र ॰ ॥ 
र्भडकिो क्रोध हृदयािं । बघिा ंत्याचस वैर्भवािं ॥ 
घ्यावया सूड चदनराि ॥ चजि चिि जळे हें ॥ १ ॥ 

 
य व॰:मग महाराज कंदपष आमच्याशीं स्नेहर्भावानें कसें वागि आहेि? 
 
िेज॰:मी बोलल्यें िें चजविं मािसाचं्यासंबंधानें बोलल्यें. मेल्या मढ्याचं्यासंबधंानें बोलल्यें नाहीं. 
 
कंदपष:म्हिजे िंू आम्हालंा मेलेलीं मढीं समजिेस काय? 
 
िेज॰:होय. मी आपिाला श्वासोच्छछ वास करिारी मेलेलीं मढींि समजिे. 
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सौदा॰:हा महाराजािंा अपमान आहे. 
 
सेज॰:असेल. ि मच्या महाराजाचं्या मानापमानािी पवा करण्यािें मला कारि काय? 
 
काल॰:कारि काय? िे राजे आहेि आचि त्यािंा मान िंू ठेवलाि पाचहजे. 
 
िेज॰:िे ज्यािें राजे असिील त्यानंीं त्याचं्या मानापमानािी काळजी घ्यावी. माझे काहंीं िे राजे नाहींि. 

माझा राजा परमेश्वर आहे आचि िक्ि त्याच्या मानापमानािी हििा वहािें हा माझा धमष आहे. 
 
य व॰:पि राजा हा िरी परमेश्वरािाि एक अंश आहे. 
 
िेज॰:राजा परमेश्वरािा अंश असेल. पि राजािें चनजीव चित्र कांहीं परमेश्वरािा अंश खास नव्हे. 
 
सौदा॰:म्हिजे महाराज राजािें चित्र काय? 
 
िेज॰:ि मच्या या महाराजानंा ‘राजािें चित्र’ म्हििें म्हिजे स द्धा ंत्यािंा मोठा गौरव करण्यासारखेंि आहे. 

कारि चित्र चनजीव असलें  िरी त्याला चनदान काहंीं रंगरूप िरी असिें. पि यानंा िर िें स द्धा ं
नाहीं. हा म्हिजे एक श द्ध मािीिा गोळा आहे; आचि ि म्ही सवांनीं िोंडानें ‘राजा’ ‘राजा’ असा 
कंठशोर् करीि त्या गोळ्यािें माकड बनचवण्यािा उद्योग िालचवला आहे! 

 
सौदा॰:पाचहलें . एवढ्यासाठीं मी चहला येथें आिवू ंनका म्हिून म्हिि होत्ये. 
 
काल॰:आचि मी स द्धा ंमहाराजानंा हेंि साचंगिलें  होिें. 
 
सौदा॰:य वराजासारख्या थोर चदन्ग्वजयी पाह ण्यासमोर कदंबेश्वरानंा वािेल िशा अद्वािद्वा चशव्या देिें 

म्हिजे काय हें? कालकूि, या माथेचिरू अवदसेला आिाचं्या आिा ंयेथून घेऊन िला कसें. 
 
िेज॰:घेऊन िला. मलाचह येथें थाबंण्यािं काहंीं आनंद वािि नाहीं. 
 
य व॰:थाबंा. आह्मालंा त्याचं्याशीं आिखी थोडा वेळ बोलावयािें आहे. (िेजन्स्वनीस) िेजन्स्वनी, आपला 

कंदपष महाराजावंर िारि राग चदसिो. 
 
िेज॰:देशद्रोही िाडंाळािा कोिालाचह संिापि येिार! 
 
य व॰:आमिा स्नेह म्हिजे ि म्ही देशद्रोह समजिा ंकाय? 
 
िेज॰ :माझ्या देशाच्या द स्मानािंा स्नेह म्हिजे देशद्रोहि समजत्यें मी. 
 



 

अनुक्रमणिका 

य व॰:पि ि म्ही आम्हाला आपल्या देशािे द स्मान लेखिा ंहीि म ळी ि मिी िूक आहे. आम्ही ि मच्या देशािे 
दोस्ि आहोंि. 

 
िेज॰:माझ्या देशाच्या मानेर्भोंविी ग लामचगरीिा पाश आवळिारे मागं माझ्या देशािे दोस्ि होऊंि शकि 

नाहींि. 
 
य व॰:पे्रमाच्या पाशाला ग लामचगरीिा पाश मानिें म्हिजे मूढपिािी कमाल आहे! 
 
िेज॰:लाडंग्याच्या मनािं कोंकरासंबंधानें पे्रम आहे असें सागंिें म्हिजे द्वाडपिािी कमाल आहे! 
 
य व॰:आमच्या पे्रमािी साक्ष आम्ही आपल्याला कशी पिवावी? 
 
िेज॰:आल्या वािेनें िडक घरिा रस्िा धरून पिवावी. 
 
सौदा॰:कदंबािें राज्य परि कदंबाचधपिींच्या स्वाधीन केल्यावर य वराज घरिा रस्िा धरिारि आहेि. 
 
िेज॰:पि आधीं राज्य घेऊन िें चिरून परि करण्यािा द्राचवडी प्रािायाम करीि बसण्यापेक्षा ंम ळीं प्रथम िें 

घेण्यािीि यािायाि सोडून चदलेलींबरी नव्हे का? कदंबाच्या राज्यलक्ष्मीच्या पदराला मािंगाचं्या 
प ण्यहस्िािा पावन स्पशष झाला नाहीं िर कादंबािें चपिर काहंीं स्वगांिून नरकािं गडगडून पडि 
नाहीि! 

 
य व॰:पि कदंबेश्वरानंीं आपलें  राज्य आपि होऊन आमच्या गळ्यािं बाधंल्यावर िें त्यािंें त्यासं परि 

केल्यावािंून आम्ही येथून हालिार कसे? 
 
िेज॰:कदंबेश्वरानंीं आपल्या घरीं येऊन काहंीं आपल्या गळ्यािं आपले राज्य अडकचवलेंलें  नाहीं. 

कदंबेश्वरािंें राज्य घशािं िाकण्यासाठीं आपिि कदंबेश्वराचं्या घरावर दरवडा घािला आहे. 
 
य व॰:आम्ही कदंबावर स्वारी केली िी कदंबेश्वरािंें राज्य चहरावनू घेण्यासाठीं म ळींि केली नाहीं. त्यािंा 

स्नेह संपादन करण्यासाठीं केली. 
 
िेज॰:स्नेह संपादन करण्यासाठीं स्वाऱ्या करण्यािी ही शक्कल नवीनि आहे. 
 
य व॰:म ळींि नाहीं. परस्पराशंीं शत्र त्वाने वागिाऱ्या दोन पक्षामंध्यें बलािी समानिा प्रस्थाचपि झाल्यावािंून 

त्याचं्या चठकािी परस्पराचंवर्यीं आदर व पे्रम उत्पन्न होऊं शकि नाहीं हा सनािन चसद्धान्ि आहे– 
 

२॰ पद: पूवी–चत्रिाल. “िलोरे र्भाई अवचलया॰–” 
प्रबल अवमानी। दीन अबला ॥ जहन सदा मान यश 
बला ॥ ध्र ॰ ॥ द बषलिा अचि घोर पिनकर। मचलन 
पाप; कचर सदा चवनाशा ॥ आत्मवशिा कधी न हीन- 
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बला ॥ १ ॥ 
 

मािंगािंी आजवर अशीि द दषशा झाली होिी. परंि  आज आम्ही मािंग कादंबाचं्या बरोबरीिेि नव्हे 
िर काकंिर्भर अचधकि सरस ठरल्याम ळें  कादंबेश्वरांच्या प ढें मान वाकंवनू उरे्भ न राहिा ंत्याचं्या 
माडंीशीं माडंी लावनू बसलो आहोंि आचि चमत्र या नात्यानें त्याचं्याशीं पे्रमाच्या गप्पा गोष्टी बोलि 
आहोंि. 

 
िेज॰:कादंबािंा राजा भ्याड चनघाला म्हिून मािंगानंा आज आपल्या बलािीं मोठ्या चदमाखानें प्रौढी 

चमरचवण्यास जागा झाली आहे. नाहींिर प्रीिीिें उगमस्थान िरवारींच्या धारेंि आहे का 
अंिःकरिाच्या पाचवत्र्यािं आहे यािा चनिषय कादंबानंीं आपिासं समरागंिावर चनर्थववाद लावून 
दाखचवला असिा. कदंब हें मेंढरािें राष्ट्र नाहीं–हसहािंें राष्ट्र आहे व शत्रचू्या पाशवी बलाप ढें नम्र 
होऊन आपल्या प्रीिीिा ठेवा त्याच्या स्वाधीन करण्यािा त्यािा देहस्वर्भाव नाहीं. िो नमेल–
दबेल–हकबह ना अशा दैन्यावस्थेंि म कायानें मरेलचह. परंि  बलात्कारानें आपलें  अंिःकरि 
चहरावू ंपहािाऱ्या आपल्या दगलबाज द स्मानावर पे्रम कधींचह करिार नाहीं. य वराज– 

 
२१ पद : गझल. “चदलछ ि राये ह ए॰–” 
हजचकिें । जहग िें ॥ मृद  पे्रमबलचि पे्रमािें ॥ 
पश बलें । अवधीं ॥ बलहीन जय न ये त्यािें ॥ ध्र ॰ ॥ 
छेचदिा।ं पे्रमलिा ॥ कू्रर कचठन खड गानें ॥ 
पाप िें। प्रसवी ॥ घनघोर कलह कालािें ॥ 

 
य व॰:आपला उज्ज्वल स्वदेशाचर्भमान पाहून व चनस्सीम स्वािंत्र्यपे्रम पाहून आपल्यासंबंधानें आमच्या 

मनाचं्या उद्भवलेला आदर दशग चिि झाला आहे. 
 
सौदा॰:आपि गौरवानें बोलि असिा ं ‘दगलबाज’ ‘दरवडेखोर’ अशा शलेक्या चवशरे्िानंीं आपल्याला 

आळचविाऱ्या बेम वषिखोर उमषि बायको संबधंानें आदर बाळगिें व िो चिच्यासमोर उघड बोलून 
दाखचविें हें राजकारिी प रुर्ानंा शोर्भि नाहीं. 

 
य व॰:बाईसाहेब, राजकारिािे धडे आपल्यापासून चशकण्याइिके काहंीं आम्ही अजागळ नाहीं. 
 
सौदा॰:माझ्या प्रत्येक शब्दािा य वराज र्भलिाि अथष करीि आहेि हें पाहून माझ्या मनाला अत्यंि द ःख 

होि आहे. मी बोलल्यें िें य वराजानंा राजकारिािे पाठ चशकचवण्याच्या उदे्दशानें बोलल्यें नाहीं. 
य वराजाचं्या िाचजल स्ि चिपाठानें ही िढेल बायको अचधकि िढून जाईल म्हिून मी य वराजानंा 
इर्ारा चदला. 

 
िेज॰:बाईसाहेब, या बाबिींि आपि अगदीं चनधास्ि असा. कावेबाज शत्रूिे शब्द कोित्या प्रसंगीं कोित्या 

मिलबानें उच्चारलेले असिाि हें जाण्याइिकी अक्कल देवानें मला चदलेली आहे. य वराजाचं्या 
अखंड स्ि चिपाठानेंचह या िेजन्स्वनीच्या अंगावर मूठर्भर िर राहोि पि चिमूिर्भर देखील मासं 
िढिार नाहीं ही आपि खात्री ठेवा. 
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शृगाल:म्हिजे य वराज आिापंयंि जें बोललें  िें सारें खोिेंि होिे म्हिावयािें! 
 
िेज॰:चनदान मी िरी िें सारें खोिेंि समजिे एवढें खरें! 
 
य व॰:ठीक आहे. ही आपली पचहलीि म लाखि आहे, िेव्हा ं पूवषग्रहानंीं पछाडलेल्या आपल्या मनाला 

आमच्या शब्दािं कपिािा र्भास झाल्यास त्यािं अस्वार्भाचवक असें काहंींि नाहीं. आम्ही आपल्या 
चठकािीं असिो िर आम्हीचह असेंि सावधपिािें विषन केलें  असिें. 

 
सौदा॰:काय? आपल्याशीं पे्रमळपिानें वागिाऱ्या चमत्राशीं आपिचह असेंि उद्धिपिािें विषन केलें  असिे? 
 
य व॰:अलबत्. असेंि विषन केलें  असिें. शब्दािंील पे्रमळपिा कृिींि अन र्भवास येईपयंि कट्ट्या शत्रूनें 

आिलेल्या चमत्रत्वाच्या आवाला आम्ही असाि सडेिोडपिािा खडखडीि जबाब चदला असिा. 
 
िेज॰:मला वाििें आिा ंआपलें  संर्भार्ि अचधक लाबंचवण्यािं काहंीं अथष नाहीं. 
 
य व॰:अथष आहे म्हिला िर आहे–आचि नाहीं म्हिला िर नाहीं. आमच्याचवरुद्ध का होईना पि आपि 

अष्टौप्रहर जरी आमच्याशीं बोलि बसलािं िरी आम्हाला आपल्या बोलण्यािा कंिाळा येिार नाहीं. 
कठोर शब्दाचं्या आड आपले कोमल व उदार अंिःकरि छपवनू ठेवण्यािा आपि आिापयंि जरी 
आिोकाि यत्न केलािं िरी आमच्या रे्भदक दृष्टीनें त्यािा बरोबर ठाव काढलेला आहे व त्याम ळें  
आपल्या कि  शब्दािंचह आम्हाला एक प्रकारिी चवलक्षि गोडी वािंू लागली आहे. िथाचप 
आपिाला आमच्याशीं बोलण्यािा कंिाळा आला असेल िर चनष्ट्कारि आपिाला येथें डाबंून 
ठेवण्यािी आमिी इच्छा नाहीं. आम्हाला आपलें  अंिःकरि शोधावयािें होिें आचि िें आिा ंआम्ही 
प रें शोधलें  आहे. आिा ंआमिें िूिष िरी आपल्याशीं काहंीं काम उरलें  नाहीं. (कंदपास) कंदपष, 
आमिें काम झालें . आपि याचं्या चठकािीं यानंा आिा ंपोंहोंििें करंू शकिा. 

 
कंदपष:ठीक आहे. कालकूि, इला इच्या चठकािीं िागंल्या बदंोबस्िानें नेऊन पोहोंिवा. (िेजन्स्वनीस) 

िेजन्स्वनी, ि मझ्याशीं बोलण्यािीं माझी इच्छा नाहीं. पि जािा ंजािां ि झ्याशीं मी एवढें बोलून 
ठेविो कीं आपल्या द राग्रही स्वर्भावानें िंू आज एका थोर प रुर्ािें मन चनष्ट्कारि द खाचवलें  आहेस. 

 
िेज॰:खरोखरि एका थोर प रुर्ािें मन द खचवल्यािें पाप माझ्या हािून घडलें  असेल िर त्यािें प्रायचित्त 

मला केव्हा ं ना केव्हा ंिरी र्भोगावेंि लागेल आचि मी िें आनंदानें र्भोगीनही. परंि  हें पाप माझ्या 
हािून घडलें  आहे असें माझी मनोदेविा मला सागंि नाहीं. महाराज, कपिानें घशािं िाकलेलें  
राज्य चबनबोर्भाि पिचविा ं यावें म्हिून य वराजाकडून हा सारा देखावा दाखचवण्यािं येि आहे. 
उद्या ंयािंा डाव प रा साधला म्हिजे दाखवावयािे दािं आंि ओढले जाऊन िावावयािे दािं बाहेर 
आल्यावािंून रहािार नाहींि. कंदपष महाराज, याचं्या चमठास मायावी र्भार्िानंी ह रळून गेल्याम ळें  
माझे शब्द या वळेीं आपिास रुिावयािें नाहींि. परंि  मी आपिास प नः एकवार बजावनू सागंिे 
कीं– ‘थाबंा– प ढें पाऊल िाकंू नका. अजून िरी मागें चिरा. अजून आपिास आपल्या बिावािा 
मागष ख ला आहे’— 
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कंदपष:बस्. प रें कर आपलें  पाचंडत्य. त्याि त्याि कोया व त्याि त्याि चशव्या ऐकण्यािा मला आिा ंअगदीं 
कंिाळा आला आहे. मी कदंबािा राजा आहे–कदंबािा स्वामीं आहे व आपल्या जन्मचसद्ध 
अचधकारािं मी जें काहंीं केलें  आहे िें प्राि गेले िरीं मला आिा ंचिरवावयािें नाहीं. 

 
िेज॰:ठीक आहे. आपले हे शब्द पचरिामीं आपिासं र्भोंवल्यावािंून रहावयािें नाहींि. आपि ही आपल्या 

राष्ट्रािीं वंिना केली आहे व चिच्याबद्दल एक चदवस आपल्याला राज्यासह प्रािािें मोल द्यावें 
लागेल. आपल्या राजेपिािें बल त्या वळेीं आपिास उपयोगी पडिार नाहीं.– 

 
२२ पद “पीहू पीहू काहे बोल”॰– 

काहंी नाहीं पाही जहन मोल। बोल चविल हे ॥ अधम गचि पचरिामीं 
॥ धृ॰ ॥ जनकोपानल–प्रखर–ज्वाला ॥ त्वचरि जाचळिे स्वक लवंिका 

॥ १ ॥ 
 

िला, मला घेऊन िला. (काल॰ हाला॰ चिला नेिाि). 
 
य व॰: बाहवा! नावंाप्रमािें खरोखरि िेजन्स्वनी आहे.अशी स्त्री जर मािंगािं जन्मास आली असिी िर 

मािंगानें चिला आपल्या चशरावर धारि केलें  असिें! 
 
सौदा॰:आचि आिा ंिरी चशरावर धारि करावयाला हरकि कोििी आहे? जन्मस्थानाच्या िरकाम ळें  काहंीं 

चिच्या सद्ग िािं िरक पडलेला नाहीं! 
 
य ग॰:बाईसाहेब, आपल्या नागमोडी अंिःकरिाला आमिे सरळ उद्गार पिावयािे नाहींि हें आम्ही जािून 

आहोंि. 
 
सौदा॰:माझें अंिःकरि नागमोडी आचि आपले उद्गार सरळ काय? य वराज, आपले शब्द माझ्या 

अंिःकरिाला घरें पाडीि आहेि. 
 
य व॰:बाईसाहेबानंीं जरा शािं व्हावें. िेजन्स्वनीिी स्ि चि म्हिजे काहंीं आपली हनदा नाहीं. 
 
सौदा॰:हनदा नाहीं कशी? हनदाि आहे. काझ्या हाडवैचरिीसमोर आज आपि माझी मरिप्राय अप्रचिष्ठा 

केली आहे. 
 
य व॰:बाईसाहेबािंी त्याबद्दल आम्ही मािी मागिो. बाईसाहेबानंीं आमच्या द स्माननीसमोरआम्हाला 

शहािपिा चशकचवण्यािा आव आिला नसिा िर असा प्रसंग खात्रीनें आला नसिा. असो. झालें  िें 
झालें . आिा ं प ढें िरी बाईसाहेब अचधक अक्कलह र्ारीनें वागिील अशी आम्हाला उमेद आहे. 
(कंदपास) कंदपष, िला आपि अंमळ बागेंि चिरून येऊं. 

 
कंदपष:िलावें. आमिी ियारी आहे. सौदाचमनी, िल. 
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य व॰:त्यानंा कशाला उगाि िकलीि देिा?ं आमच्या बोलण्यानें त्यािंें चपत्त र्भडकून गेलें  आहे. िेव्हा ं िें 
शािं करण्यासाठीं त्यानंा थोडा एकािं चमळंू द्या. 

 
कंदपष:चपत्त कसलें  र्भडकलें  आहे? चििा स्वर्भाव थोडा गरम आहे एवढेंि. आपि प नः दोन गोड शब्द 

बोललािं म्हिजे येईल प्रकरि िाळ्यावर. 
 
य व॰:गोड शब्द बोलण्याला आमिी म ळींि ना नाहीं. पि आम्हाला आपल्या एकयाशींि काहंीं बोलावयािें 

आहे. 
 
कंदपष:पि,सौदाचमनी आचि आम्ही दोन कोठें आहोंि? आमिे देह दोन आहेि–पि आत्मा एकि आहे. 
 
य व॰:आत्म्यासंबधंानेंि बोलावयािें असेल िर िो दोघािंाि का, सवांिाि आत्मा एक आहे. पि मला 

आपल्याशीं काहंीं आत्मज्ञानाच्या गोष्टीं बोलावयाच्या नाहींि व्यवहार बोलावयािा आहे. 
 
सौदा॰:महाराजानंीं जावें त्याचं्या बरोबर. माझी प्रकृचि बरी नाहीं. िेव्हा ंमी काहंीं येि नाहीं. 
 
य व॰:झालें? आिा ंकाहंीं हरकि नाहींना? परवागगी चमळाली. 
 
कंदपष॰:ठीक आहे. िलावें य वराजानंीं. 
 
य व॰:शृगाल, िला. ि म्हीचह बरोबर िला. 
 
सौदा॰:आपल्या दोघाचं्या एकािंािं माझी अडिि होिे आचि शृगालराज िालिाि कां? 
 
य व॰:आम्हाला वाििें या सवालािा जबाब शब्दानंीं देण्यापेक्षा ं कृिीनेंि चदलेला बरा. कंदपष–शृगाल–

िला. (चिघे जािाि). 
 
सौदा॰:(स्वगि) बेमान–गळेकापू–िोर कोठला! गरज सरिािं वैद्याला चिरडीवर आवळावयाला ियार! 

कंदपािी गट्टी जमली नव्हिी िोंवर माझी सारखी सारखी वरवर िालली होिी–पि आिा ंकंदपष 
प रा िावडींि आलेला पहािािं माझ्यावर सपासारखा उलिंू पाहिो. जेथें िेथें अपमान–जेव्हा ं
िेव्हा ं अप्रचिष्ठा! िेजन्स्वनीिा गौरव आचि माझा उपहास! ठीक आहे. पाहून घेिे. कंदपष म ठींि 
आला िरी कंदबािें हसहासन काहंीं अजून पदरािं पडलेलें  नाहीं. ि झ्या चजर्भेंि अमृि र्भरलेलें  
असेल िर माझ्या चजर्भेंिचह कालकूि र्भरलेलें  आहे. दोन चदवसाचं्या आंि माझ्या चवर्ारी दािंाचं्या 
दंशानें कंदपाला ि झ्यावर उलिचवला नाहीं िर नावंािी सौदाचमनीि नाहीं (चविार करून) बस्. 
ठरला चनिय. आिा ंएकदम उद्योगालाि लागावयािें.– 

 
२३ पद– “पचििं दीनद्धरिं॰–” 

शठ हा। गवोद्धि हा ॥ रे्भचदिो द रुत्तरें मदंिरा ॥ 
शठ हा ॥ ध्र ॰ ॥ क चिल कपचि चरप  मािला ॥ पाचहजेचि 
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पहद झचि ठेंचिला ॥ वाया। माया। खला या ॥ १ ॥ 
(त्वरे्ानें चनघून जािे). 

 
प्रवेश दुसरा 

 
(स्थळ:– राजवाड्याच्या बागेंिील एक र्भाग. शृगाल व पश पाल बोलि येिाि). 

 
शृगाल:असे काय? कंदपष महाराज आमच्याशीं अचलकडे एक दोन चदवसाि असें चिरसिपिानें ििकून 

वागिाि त्यािें कारि सौदाचमनी रािीसाहेब आहेि एकूि. 
 
पश ॰:र्भोलेनाथ! सौदाचमनी रािीसाहेबि आहेि. द सरे कोिी नाहीं. अहो, आगेच्या डोंबाला चवस्िवािी 

चठिगीि कारि होि असिे.–पाण्यािें थेंब कारि होि नाहींि. अहो, ही म्हिजे अगदीं उलया 
काळजािी महापािाळयंत्री बायको आहे. बोलेल एक–दाखवील द सरेंि–आचि करील चिसरेि. 
र्भोलेनाथ! 

 
शृगाल:बरें पि हें ग चपि ि म्हाला कसें कळलें? 
 
पश ॰:आम्हाला कसें कळलें ! अहो, आमिे कान आखडू का आहेि? पािाळािं बसलो िर स्वगािल्या गोष्टी 

ऐकिो आम्ही. मग हें िर काय आमच्या परसािंलेंि कारस्थान. हें कळावयास काय कठीि? न स्िा 
नाकानें वास घेऊन कान िवकारावयािा उशीर कीं खडान् खडा–शब्दान्–शब्द–नव्हे–अक्षरन् 
अक्षर–र्भोलेनाथ! 

 
शृगाल:पि सौदाचमनी रािीसाहेबानंा आमिा एवढा राग येण्यािें कारि काय? 
 
पश ॰:कारि र्भोलेनाथ! बायकानंा लोण्यािी स द्धा ंसवि खपि नाहीं. मग िेजन्स्वनीसारखी हाडामासंािी 

कोठून खपिार? अहो, “यािको यािकं दृष्टछवा श्वानवत् ग ग षरायिे” समजलािं र्भोलेनाथ! 
 
शृगाल:पि य वराजािंें िेजन्स्वनीवर पे्रम आहे कोठें? 
 
पश ॰:अहो, प रुर्ाचं्या र्भाबड्या नजरेला िोरया पे्रमािी बदिाल ििकन् उमगि नाहीं. पि बायकािंी 

नजर या बाबिींि महाचबलंदर असिे. आचि त्यािंही ही सौदाचमनी म्हिजे िर या कामािं अगदी 
र्भोलेनाथ!नसेल िेथें िोरी पकडील–मग असेल िेथें िर गोष्टि बोलावयाला नको. न सत्या स िानें 
स्वगािा पल्ला गाठंिे. माझ्या उभ्या जन्मािं इच्यासारखी जहाबंाज बायको मीं काहंीं कधीं–
र्भोलेनाथ? 

 
शृगाल:बरें. मी म्हििो य वराजािंें िेजन्स्वनीवर पे्रम असलें  िर त्यािं इिें काय चबघडलें ! 
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पश ॰:अहो सारेंि चबघडलें ! कंदपष महाराजािंें राज्य गेल्याम ळें  कदंबािे राज्ञीपद नाहीं आचि य वराजािंी 
चशकार चनसिल्याम ळें  मािंगािंें य वराज्ञीपदचह नाहीं. िेलचह गेलें–िूपचह गेलें  आचि हािीं ध पाििें 
मात्र आलें–र्भोलेनाथ? 

 
शृगाल:पि कंदपष महाराजािंें राज्य आम्ही त्यानंा परि करिार आहोि. 
 
पश ॰:अहो, आपि नेहमींि असें ह्मििा. पि र्भामयािंा चवश्वास कधीं कोिाला–र्भोलेनाथ? 
 
शृगाल:म्हिजे? आम्ही र्भामिे आहोंि वाििें? 
 
पश ॰:अहो आपि र्भामिे आहािं असें मी म्हिि नाहीं. पि सौदाचमनींने महाराजाचं्या कानािं हाि मंत्र 

साचंगिला आहे, त्याला काय करावयािें? िी स्विः अट्टल र्भामिी असल्याम ळें  चिच्या र्भामया 
नजरेला आपल्या सारखे र्भामिे िेव्हािं–र्भोलेनाथ! 

 
शृगाल:(चविारपूवषक) छे–य वराजानंा सागंून हें प्रकरि चमििें घेिलें  पाचहजे. नाहीिर र्भलिाि पचरिाम 

व्हावयािा. 
 
पश ॰:अहो र्भलिाि काय–र्भयंकर पचरिाम व्हावयािा! आज सकाळपासून िर महाराजािंी िब्येि िारि 

उखडलेली चदसिे.ख द्द रािीसाहेब आचि प्रधानजी याचं्यावर स द्धा ंचशव्यािंा सारखा र्भचडमार स रंू 
आहे. र्भोलेनाथ! 

 
शृगाल:म्हिजे? रािीसाहेबानंींि चिडचवलें  आचि रािीसाहेबानंाि चशव्या? 
 
पश ॰:हा.ं हीि िर सारी–र्भोलेनाथ! य वराजाचं्या पाठीस लागण्यासाठीं सैिान जागा केला आचि आिा ं

त्यानंें माचंत्रकािंीि मानग िी धरली आहे. िहाच्या शिी पाळीि नाहीं म्हििो, र्भोलेनाथ! 
 
शृगाल:काय? िहाच्या शिीं पाळीि नाहीं म्हििो? 
 
पश :हो. मी प्रत्यक्ष आपल्या कानानंीं हें–र्भोलेनाथ! हा.ं 
 
शृगाल:(चविार करून) य वराजाचं्याजवळ ि म्ही या सवष गोष्टी कबलू कराल का? 
 
पश ॰:र्भोलेनाथ! खऱ्याला डर कसला? पि हें पहा, य वराजाचं्याप ढें ि म्ही एवढ्यािंि मला पेश करंू नका. 

मी चर्भिो असें नाहीं. पिि मच्या य वराजानंा पाचहलें  म्हिजे माझ्या छािीि–जरा र्भोलेनाथ! िेव्हा ं
थोडी र्भीड िेपू ं द्या. मग य वराज आहेि आचि मी आहे. पाहून घेिो. एका शब्दािं य वराजानंा 
िारीम ंडे िीि मारलें  नाहीं िर काय म्हिाल–िें र्भोलेनाथ! 

(चशश पाल गडबडीनें प्रवशे करिो). 
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चशश ॰:ए र्भोलेनाथ, येथें याचं्याशीं गप्पा काय छािीि बसला आहेस? चिकडे िल. महाराज ि झ्या नावंानें 
सारखा शखं करीि आहेि. 

 
पश ॰:माझ्या नावंानें शखं करीि आहेि! म्हिजे? मी काय बोवा त्यािंें घोडें–र्भोलेनाथ? 
 
चशश :िंू घोडें मारलें  नाहींस. पि शखं मात्र ि झ्या नावंानें िालला आहे खरा. 
 
पश ॰:वाः हें खूप आहे बोवा! डंख मारावा द सऱ्यानें आचि शखं माझ्या नावंानें! वड्यािें िेल वागं्यावर! 

र्भोलेनाथ! 
 
चशश ॰:िेव्हा ंिल. उगाि बडबड करीि बसंू नकोस. ि झें िोंड चदसल्यावािंून दारूच्या बािल्यािंीं िोंडें 

ख लीं व्हावयािीं नाहींि. 
 
पश ॰:असें? मचदरापानाच्या समारंर्भाकचरिा ं या पश पालािें आवाहन िाललें  आहे काय? मग र्भोलेनाथ! 

िल–दोन सोडून िार पायावंर आपली ियारी. पि िंू खरें सागंिोस ना हें? का ंकाहंीं लबाडी 
आहे? नाहीं िर दारू प्यावयाला म्हिून जाईन आचि लाथा खाऊन परि येईन. हो–महाराजािंी 
िब्येि जरा गरम झाली म्हिून–र्भोलेनाथ! 

 
चशश ॰:अरे गरम झालेली िब्येि नरम करण्याकरिािं िर हा िीथषप्राशनािा समारंर्भ आहे. मचदरा ही 

खचदरागंारािंी वडील बहीि. एक ििका बसला कीं प्रपंिािंील सारा िापत्रय जळून खाक. िेव्हा ं
िल. दारूच्या पचवत्र गंगाप्रवाहािं िार दोन ब िकळ्या देऊन महाराजािंा िाप चनवारि करंू. 

 
पश ॰:ठीक आहे. िल. (शृगालास) वकीलसाहेब, र्भोलेनाथ! 
 
शृगाल:ठीक आहे. हा िीथषप्राशनसमारंर्भ आिोपल्यावर प नः एकदा ं रे्भिा. म्हिजे ि म्हा उर्भयिाचं्या 

कामचगरीसंबंधानें आपि सचवस्िरपिें बोलंू. 
 
पश ॰:समारंर्भ संपिािं येिा ंयेईल कीं नाहीं सागंवि नाहीं. पि दारूिी चनशा उिरून चिरून श द्धीवर आलो 

म्हिजे जरूर येऊन रे्भिेन. बरें र्भोलेनाथ! 
 
शृगाल:र्भोलेनाथ! (जािो). 
 
चशश ॰:काय रे? ज ळलें  का काहंीं संधान? 
 
पश ॰:अरे–र्भोलेनाथ! थोरा मोठ्यािंी ि गली म्हिजे कोव्हाहंी सही होिार चशिारसपत्र आहे म्हिून समज. 

र्भोलेनाथ! 
 
चशश ॰:म्हिजे? िंू ि गली केलीस कीं काय? 
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पश ॰:र्भोलेनाथ! ि गली नाहीं िर चजर्भलीिी बहाद्दरी काय? 
 
चशश ॰:कोिािी ि गलीं केलीस? 
 
पश ॰:अरे ख द्द राजेसाहेबािंी आचि रािीसाहेबािंी! र्भोलेनाथ! चशकारि करावयािी मग उंदीरघ शींिी का? 

िागंले वाघ लाडंगेि पालथे घािले पाचहजेि. त्या सौदाचमनीनें–सोदीनें मािंगेश्वराकडून 
चमळालेला ल िपिीिा सारा मचलदा स्विःि सिािि करून िाकला. ि झ्या माझ्या हािीं एक 
कपर्थदकाचह लागूं चदली नाहीं. िेव्हा ं आिा ं चिला प री र्भोलेनाथ करून िाकण्यािी मी अगदीं 
र्भीष्ट्मप्रचिज्ञा केली आहे. बस्. एक िीं िरी र्भोलेनाथ, नाहींिर मी िरी र्भोलेनाथ! जें होईल िें 
जाईल. (पाहून) पि थाबं, िो लष्ट्करी ड क्कर इकडे येि आहे. िेव्हा ंआिा ंजरा हा कथा प्रसंग 
र्भोलेनाथ (हाला॰ येिो). 

 
हाला॰:(चशश पालास) कायरे ए क क्क ि, इकडे काय करिो आहेस? 
 
चशश ॰:काहंीं नाहीं. पश पालाला बोलाविो आहे. 
 
हाला॰:आचि िंू रे मकष ि? 
 
पश ॰:मी चशश पालािें बोलाविें ऐकिो आहे. 
 
हाला॰:ऐकिो आहे? बोलाविें न सिे ऐकून िालि नाहीं. िाबडिोब पाय उिलून वाि िालंू लागलें  

पाचहजे. 
 
पश ॰:त्याि चविारािं आहोंि आम्हीं. सेनापचिसाहेबािंी लष्ट्करी चशस्ि मागांि आडवी आली म्हिून जरा 

अडखळलो. म्हिलें  एवढ्या मोठ्या प्रिडं धोंडेला असें उद्धिासारखें ओलाडूंन जािें प्रशस्ि नाहीं 
आचि चशवाय लष्ट्करी चशस्िीला धरूनचह नाही. र्भोलेनाथ! 

 
हाला॰:लष्ट्करी चशस्िीला ि म्ही एवढा मान देऊं लागलािं हें पाहून मला मोठा आनंद होिो. पि आिा ंयेंथें 

क्षिर्भरचह थाबंू ंनका. महाराज रचिचवलासमंचदरािं ि मिी अगदीं िािकाप्रमािे वाि पहाि बसले 
आहेि. 

 
चशश ॰:हे आम्हीं चनघालोि चिकडे. सेनापिींिा चवजय असो! 
 
पश ॰:लष्ट्करी चशस्िीिा जयजयकार असो! र्भोलेनाथ! (दोघे चनघून जािाि). 
 
हाला॰:(स्वगि) आिा ंय वराजािंी रे्भि घेऊन हें पत्र त्याचं्या स्वाधीन केलें  पाचहजे. पि िे आिा ंसापंडिील 

कोठें? (पाहून) अरे वाः िे पहाशृगाल आचि य वराज इकडेि येि आहेि. बेश झालें . आपली 
पायपीि ि कली. 

(शृगाल व य वराज बोलि प्रवशे करिाि). 
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य व॰:(शृगालास) एकूि आमच्या अंदाजाप्रमािें आमिा डाव सही झाला! 
 
शृगाल:चनःसंशय झाला! आपि चिडचवल्याम ळें  क्रोधानें खवळून जाऊन त्या जलाल नाचगिीनें कंदपाच्या 

कानाला आपल्या चवर्ारी दािंािा कडकडून िावा घेिला. 
 
य व॰:िार छान झालें . आिा ंआपला जम येथें प रा बसला आहे. िेव्हा ंआिा ंत्यानें िहाच्या शिी पाळण्यािी 

िाळािाळ केली कीं राज्य खालसा करून आपि मोकळें होऊं. उगाि चर्भजि घोंगडें ठेवण्यािं अथष 
काय?(हालाहल प ढें येिो.) 

 
हाला॰:(म जरा करून) य वराजािंा चवजय असो! 
 
शृगाल:काय? लष्ट्करी चशस्िीिे आधारस्िंर्भ, इकडे कोिीकडे मोिा वळला आपला? 
 
हाला॰:महाराजानंी य वराजानंा देण्याकचरिा ंहें पत्र चदलें  आहे. 
 
शृगाल:पाहंू–द्या िें इकडे. 
 
हाला॰:माि करा. िें पत्र य वराजािंें आहे. आपलें  नाहीं. मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहे. एकािे पत्र 

द सऱ्याला आचि द सऱ्यािा चनरोप चिसऱ्याला सागंण्यािा माझा चशरस्िा नाहीं. 
 
शृगाल:ठीक आहे. य वराजानंा द्या. 
 
हाला॰:य वराजानंी या पत्रािा स्वीकार करावा. (य व॰ स पत्र देिो). 
 
य व॰:(पत्र घेऊन व वािून) ि मिे महाराज या वळेीं कोठें आहेि? 
 
हाला॰:या वेळीं िे कोठें आहेि िें मी कसें सागंिार? मी पत्र घेऊन इकडे आलों त्या वळेीं िे 

रचिचवलासमंचदरािं होिे. पि आिा ंिे िेथेंि आहेि का द सरीकडे चनघून गेले आहेि हें मला काय 
माचहि? राजे लोकाचं्या पायाला नेहमीं र्भोंवरा बाधंलेला असिो. म्हिून शकंा येिे, मी लष्ट्करी 
चशस्िींिा मािूस– 

 
य व॰:समजलें .समजलें . जास्ि िऱ्हाि वळंू नका. असेि परि जाऊन पत्र आम्हाला पोहोंिलें  असें 

महाराजानंा कळवा.आचि त्यािप्रमािें सौदाचमनी बाईसाहेबानंा– 
 
हाला॰:सौदाचमनी रािीसाहेबानंा?– 
 
य व॰:रािीसाहेबानंा नाहीं–बाईसाहेबानंा िाबडिोब आमच्या रे्भिीला लावनू द्या. जा. 
 
हाला॰:जशी य बराजािंी आज्ञा. मी लष्ट्करी चशस्िीिा– 
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य व॰:हा ंआिखी हे ि मिें लष्ट्करी चशस्िीिें पाल पद आमच्याप ढें वारंवार गाि जाऊं नका. ि म्ही लष्ट्करी 
चशस्िीिे माि स आहािं हें आम्हाला माचहि आहे. 

 
हाला॰:सरकारािंी मजी. सरकारािंा चवजय असो. (जािो). 
 
य व॰:शृगाल, काम िते्त! –हें पत्र पहा. (पत्र त्यास देिो.) 
 
शृगाल:(पत्र वािून) वाः छान डाव रंगाला आला. आिा ं िो खात्रीनें र्भडकिार काहंीं िरी घोंिाळा 

करिार–आचि िह मोडल्यािें चनचमत्त करून कदंबदेश चबनबोर्भाि आपल्याला आपल्या 
घशाखालीं घालिा ंयेिार! 

 
य व॰:आलाि पाचहजे. िेवढ्यासाठींि िर हा सौदाचमनीला चिडचवण्यािा सारा व्यहू आम्हाला रिावा 

लागला. 
 
शृगाल:मला वाििें आपि आिा ंसौदाचमनीला थोंडें गोंजारण्याला स रवाि करावी. 
 
य व॰:छे–इिक्यािं नाहीं. राज्यदानाच्या शिींिा एकदािंा सोक्षमोक्ष होईपयंि आपि ही नागीि नेहमीं अशी 

खवळलेली ठेवली पाचहजे. नाहींिर िी या र्भडकलेल्या सैिानाला प नः शािं करील व 
त्याच्याकडून िहािंील शिी चबनिक्रार पाळवनू त्यािें राज्य त्याला परि करण्याला आपिाला 
र्भाग पाडील. िेव्हा ं या वेळीं चिला आपि सारखे डीविीिि राचहलें  पाचहजे. कदंबािें राज्य 
कोित्याही हालिींि आम्हाला परि द्यावयािें नाहीं आचि ही सौदाचमनीिी ब्यादचह आम्हासं 
कायमिी पाठीस लावनू घ्यावयािी नाहीं. कंदपानें शिष मोडली कीं राज्य घशाखाली आचि 
सौदाचमनी िासंावर. बस्. खेळ खलास! 

 
शृगाल:सौदाचमनीला चदलेलें  य वराज्ञीपदािे विनचह आपल्या मनािं पाळावयािे नाहीं? 
 
य व॰:चबलक ल नाहीं. असल्या चछनाल राडेंला मािंगय वराजाच्या अध्यासनावर बसण्यािा मान 

आमच्याकडून केव्हाचंह चमळिार नाहीं. 
 
शृगाल:य वराजािंें मन िेजन्स्वनीनें आकर्थर्ि केलेलें  चदसिें. 
 
य व॰:िसेंि काहंीं केवळ नाहीं. परंि  चिला हजकल्यावािंून आमिा खरा चवजय झाला असें मनाला वािि 

नाहीं. ही कंदपाचद मंडळी म्हिजे केवळ एक मेंढरािंा कळप आहे. त्यानंा हजकण्यािं काहंीं खरा 
प रुर्ाथष नाहीं. खरा प रुर्ाथष या वाचघिीला वेंसि घालण्यािं आहे. 

 
शृगाल:पि ही वाघीि आपल्या जाळ्यािं सापंडेल असे मला वािि नाहीं. 
 
य व॰:जाळ्यािं सापंडली नाहीं िर िासंावर िढेल. आम्हाला काहंीं त्या गोष्टीिी मोठीशी चिकीर वािि 

नाहीं. (सौदा॰ येिे). 
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सौदा॰:य वराजानंीं मला कशाला बोलाचवलें? 
 
य व॰:हे कंदपष महाराजाकंडून आलेलें  पत्र पहा (पत्र प ढें करिो). 
 
सौदा॰:िें मीं पाचहलें  आहे. माझ्या समक्षि महाराजानंीं िें चलचहलें . 
 
य व॰:अस्सं. म्हिजे आम्हाला ह लकावण्या देण्यािं कंदपष महाराजानंा आपिचह सामील आहािं 

म्हिावयािें. 
 
सौदा॰:समक्ष घडिाऱ्या प्रत्येक गोष्टींि मन ष्ट्य सामीलि असिें असें काहंी शास्त्र नाहीं. 
 
य व॰:अस्सें? बरें. याला उत्तर काय द्यावयािें? 
 
सौदा॰:मी काय सागंूं? आपल्या मजीस येईल िें द्या. 
 
य व॰:राज्यदानसर्भारंर्भ आिा ंएक क्षिर्भरचह लाबंिीवर िाकण्यािी आमिी इच्छा नाहीं. आिापंयंि झाला 

हाि चवलंब मयादेबाहेर गेला आहे. 
 
सौदा॰:िर मग िसें कळवा महाराजानंा. 
 
य व॰:पि आपली या बाबिीि सल्ला काय आहे? 
 
सौदा॰:माझी काहंींि सल्ला नाहीं. य वराजानंा बरें चदसेल िें य वराजानंीं ख शाल करावें. 
 
य व॰:पि िें आपल्या महाराजानंा रुिेल का? 
 
सौदा॰:िें िरी मीं काय सागंूं? कदाचित् रुिेल–कदाचित् रुििारचह नाहीं. पि मी म्हित्ये महाराजाचं्या 

रुिण्या न रुिण्यािी य वराजानंा पवा करण्यािें कारि काय? महाराज चजि आहेि आचि आपि 
जेिे आहािं आचि चजिानंा त्यािंी इच्छा असो. वा नसो जेत्याचं्या लहरीप्रमािें नाििें र्भागि आहे. 

 
य व॰:अस्सें! ठीक आहे. िर मग या पत्रािंील चवनंचि आम्हालंा मान्य करिा ं येि नाहीं असें आपल्या 

महाराजानंा जाऊन कळवा. 
 
सौदा॰:कळचविे. पि मला वाििें य वराजानंीं या बाबिींि प नः एकवार नीि चविार करावा. 
 
य व॰:आपल्याला आम्ही सल्ला चविारली िेव्हा ं िी देण्यािा आपि मोठ्या िोऱ्यानें इन्कार केलािं. आिां 

आम्हाला आपल्या सल्लेिी जरूर नाहीं. आमिा चनकाल प रा चविार करूनि आम्ही चदलेला आहे. 
आचि िो आपल्या महाराजाकंडून चबनिक्रार अंमलािं आला पाचहजे अशी आमिी आपिाला सक्ि 
िाकीद आहे. 
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सौदा॰:मला िाकीद आहे? 
 
य व॰:होय–ि म्हाला–सौदाचमनीसाहेबानंा–सक्ि िाकीद आहे. 
 
सौदा॰:हें पत्र मीं पाठचवलेलें  नाहीं–महाराजानंी पाठचवलेलें  आहे. 
 
य व॰:िे ठाऊक आहे आम्हाला. राजकारिािे खेळ आम्ही कांहीं आज नव्यानेंि खेळि नाहीं. असलीं पत्रें 

कोि सागंिे–कोि चलचहिे–आचि कोि पाठचविे हें सारें आम्ही प रें जाििों. िेव्हा ं हें पत्र 
महाराजाकंडून आलें  असलें  िरी आमिी िाकीद–आमिी आज्ञा–आमिा ह क म–अंमलाि 
आिण्यािी जबाबदारी सौदाचमनीसाहेब, आपल्यावर आहे. आचि चििी िोख िाचमली करण्यािं 
आपल्याकडून थोडाचह कसूर झाला िर–बाई–साहेब– 

 
य व॰:िर काय? 
 
य व॰:िर काय हें आम्ही बोलून दाखवूं इन्च्छि नाही–वळे आली म्हिजे िें प्रत्यक्ष करूनि दाखचवलें  

जाईल. िूिष एवढा इर्ारा चमळाला िेवढा बस् आहे. िेव्हा शहाण्या असाल िर जरा बेिानें प ढें 
पाऊल िाका. शृगाल, िला आपि राजवाड्यािं जाऊं या. 

 
शृगाल:जशी सरकारािंी इच्छा. िलाव.े– 
 
सौदा॰:शृगालराज, मला आपल्याशीं दोन शब्द बोलावयािे आहेि. 
 
य व॰:(मध्येि) आपल्याशीं दोन शब्द बोलावयाला शृगालानंा या वेळी ि रसि नाहीं. िला शृगाल िला.– 
 
शृगाल:सरकारानंी प ढे व्हावें. मी आलोि पाठोपाठ. 
 
य व॰:छे–आपि आमच्याबरोबरि आलें  पाचहजे. आमच्यासमोर ज्यानंा आपल्याशीं मोकळेपिानें बोलण्यािी 

इच्छा नाही त्यानंा आमच्यामागें आपल्याशीं ग प्ि खलबिें करण्यािी संचध देण्यािी आमिीचह इच्छा 
नाहीं. िला–आमच्या प ढें व्हा.–(दोघे जािाि). 

 
सौदा॰:डाव सपशले उलिला! कंदपष चबथरलेला पाहून हा काहंीं नरम येईल असें वािलें  होिें. पि आिा ं

पचरिाम र्भलिाि होिारसे चदसिें.– 
 

२४ पद–चिलंग–चत्रिाल. “बेंिनको मैं िो॰–” 
कािरन; धीि खल हा। बधेना ॥ सकल डाव मम 
हाि चन पाडी। कपि जालीं कदा िसेना ॥ धृ॰ ॥ 
पे्रम पाश ग ि चविलचि ठरला ॥ कायष–नाश र्भय 
धाक बसचवना ॥ १ ॥ 

(कालकूि येिो) 
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काल॰:काय! पहार वाकली का दगड ि िला? 
 
सौदा॰:पहार वाकली–पि दगडचह ि िला नाहीं. 
 
काल॰:िर मग मोठाि पेंि येऊन पडला म्हिावयािा. 
 
सौदा॰:पेंि म्हिून काय चविारिां? आिा ंजर आपि हरप्रयत्नानें कंपपाला शािं केला नाहीं िर आपली 

काहंीं घडगि नाहीं. 
 
काल॰:पि कंदपष आिा ंशािं होिार कसा? िो िर अगदीं बेिाम झाला आहे.– 
 
सौदा॰:लढाईिी दहशि प नः घालून पहावयािी.– 
 
काल॰:मला नाहीं वािि लढाईच्या दहशिीिा काहंीं उपयोग होईलसें. 
 
सौदा॰:नाहीं िर नशीब आपलें . जें व्हावयािें असेल िें होईल. 
 
काल॰:(हळंूि) येथून पाय काढावयािा असेल िर अजून सवड आहे. 
 
सौदा॰:छे पाय काढण्यािें नावं घेऊं नका. काय सोक्षमोक्ष व्हावयािा असेल िो येथेंि होऊन जाऊं द्या. 

(शश ॰व पश ॰ येिाि). 
 
चशश ॰:सरकार–सरकार िला. महाराजािंी िब्येि या वळेीं अगदी थंड झाली आहे.– 
 
सौदा॰:थंड झाली आहे? 
 
पश ॰:र्भोलेनाथ! अगदीं थंडगार झाली आहे. 
 
चशश ॰:दारूच्या आगेनें रागािी आग आम्हीं अगदीं पार चवझवनू िाकली आहे. 
 
पश ॰:र्भोलेनाथ! कायानें कािा काढून िाकला आहे! 
 
चशश ॰:आिा ंसरकारानंी न सिी मलमपट्टी लावली कीं काम सोळा आिे िते्त. 
 
पश ॰:िेव्हा ं िवा िापला आहे िोंवर सरकारनी त्यावर िडाख्याने त्या आपल्या रोया र्भाजून घ्याव्याि 

हेंि–र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:िला, कालकूि, नचशबािी परीक्षा एकदािंी पाहून िाकंू. 
 



 

अनुक्रमणिका 

चशश ॰:मी येऊं सरकार? 
 
सौदा॰:नको. 
 
चशश ॰:जशी सरकारािंी आज्ञा. 
 
पश ॰:आचि मी र्भोलेनाथ? 
 
सौदा॰:िंूचह नको. 
 
पश ॰:जसा सरकारािंा ह क म. 
 
सौदा॰:िला.–कालकूि. (काल॰ व सौदा॰ जािाि.). 
 
चशश ॰:हो. र्भोलेनाथ–आिा ंकोिीकडे पल्ला? 
 
पश ॰:आिा ंशृगाल राजाकंडे. काशीिी गंगा रामेश्वराला आचि रामेश्वरिा सागर काशीला. र्भोलेनाथ! 
 
पश ॰:आचि शृगाल राजाकडे जाऊन करावयािें काय? 
 
पश ॰:ि गल्या! द सरा धंदा कोििा आहे आपल्याला? र्भोलेनाथ? 
 
चशश ॰:हें पहा ि झा हा धंदा चनव्वळ सटे्टबाजी आहे. केव्हां आंगलि येईल यािा काहंीं नेम नाहीं. 
 
पश ॰:अं आला िर आला. नचशबावर जबरदस्िी करू पहािाऱ्या मदानी असे चर्भऊन नाहीं िालि. अरे, हें 

जीचवि म्हिजेि एक जंगी ज गार आहे. साधली िर चदवाळी नाहींिर–र्भोलेनाथ! 
 
चशश ॰:मला िर बाबा या उपद्व्यापािं होळीिीि र्भीचि वाििे. 
 
पश ॰:असा र्भाग बाईसारखा डरिोस काय मदा? आपल्यासारख्या नंग्या िहिगानंा होळी आचि चदवाळी 

दोन्हीं–र्भोलेनाथ! आपल्याला नाहीं आगा–नाहीं चपच्छा. मग एवढी चिकीर हवी कशाला? साधलें  
िर काम, नाहीं िर सिक चसिाराम! िल–एकाद्या रिर्भीरूप्रमािें. ऐनवळेीं असा अवसानघाि 
करंू नकोस. माझ्यावर चवश्वास ठेव. “सवषधमान् पचरत्यज्य मामेकं शरिं व्रज”. मी सवष 
होळीचदवाळींिून ि ला चबनहरकि पार पाडिों. डरंू नकोस–घाबरंू नकोस–आचि किरंूचह पि 
नकोस. अरे, “हहमि मदा िो मदि ख दा!”–र्भोलेनाथ. (त्याला ओढून घेऊन जािो). 

 
प्रवेश णतसरा 
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(कदंब राज्यसर्भा. दरबार र्भरला असिा ंकंदपष, सौदा॰, कालकूि इत्याचद प्रवशे करिाि. खडी 
िाजीम होिें. कंदपष हसहासनावर बसावयास जािो. परंि  हसहासनाजवळ जािािं थबकून उर्भा 
रहािो). 

 
सौदा॰:हें काय? महाराज थाबंलें  का?ं 
 
कंदपष:सौदाचमनी, महाराज प्रिापाचदत्याचं्या या परमपचवत्र आचि परमश्रेष्ठ हसहासनास स्पशष करण्यािी 

पात्रिा माझ्यासारख्या ग लामचगरीस हपापलेल्या नादान नामदाच्या अंगींआहे असें ि ला वाििे 
का? 

 
सौदा॰:आजच्या प्रसंगीं काहंींचह गडबड करावयािी नाहीं असें महाराजानंीं मला विन चदलेलें  आहे. 
 
कंदपष:विन चदलें  आहे खरें पि या हसहासनावर पाऊल ठेवण्यास मला धैयषि होि नाहीं. त्याच्याकडे नजर 

िें कलीं कीं महाराज प्रिापाचदत्यािंी मूर्थि त्यावर चवराजमान झालेली व क्रोधाचवष्ट दृष्टीनें 
माझ्याकडें पहाि असलेली मला चदसूं लागिे. 

 
सौदा॰:एखाद्या धमषर्भोळ्या अडािी अजागळाप्रमािें काहंीं िरी ख ळिि कल्पना डोक्यािं घेिें 

महाराजासारख्या स ज्ञास शोर्भि नाहीं. हं धरावा माझा हाि आचि िढावें वर. आपि हसहासनावर 
पाऊल ठेविािं प्रिापाचदत्यािंी मूर्थि आपल्याला आसन मोकळें देिें कीं नाहीं िें मी पहात्ये.(त्याला 
हाि धरून हसहासनावर बसचविे). कालकूि आिा दरबाराला स रुवाि करा. 

 
काल॰:जशी रािीसरकारािंी आज्ञा. (सरे्भस उदे्दशून) कादंब राजसर्भेंिील मान्यवर सर्भासद हो, आजिा 

खास दरबार कोित्या कायासाठीं र्भरचवण्यािं आला आहे हें आपिा सवास चवचदिि आहे. 
कादंब–मािंगामंध्यें न किाि झालेल्या िहान्वयें चदन्ग्वजयी मािंग य वराजाचं्या पदरािं कादंब 
राज्यािें दान कदंबाचधपिीकडून आजच्या दरबारािं िाकण्यािं येिार आहे. िेव्हा ंकदंबेश्वराकडून 
होिाऱ्या या थोर राज्यदानाला आपिा सवांिी अखेरिी संमचि कदंबेश्वरानंा पाचहजे आहे. आचि 
आपिाकंडून िी आनंदानें चदली जाईल असा कदंबेश्वरानंा दृढ चवश्वास आहे. 

 
सर्भा॰:आमिी पूिष संमचि आहे.– 
 
कंदपष:(एकदम उर्भा राहून) थाबंा–कदंब राजदरबारािंील मान्यवर सर्भासद हो, थाबंा. आजच्या 

राज्यदानाला आपली अखेरिी संमिी देण्यापूवी िागंला चविार करा. आजिें हें राज्यदान म्हिजे 
ि मच्या स्वािंत्र्यािें–ि मच्या सवषस्वािें दान आहे. या दानािें उदक ि म्ही मािंग य वराजाच्या 
हािावर एकवार सोडलेंि म्हिजे यावज्जन्म ि म्हाला परक्याचं्या ग लामचगरींि रखडि रडि पडावें 
लागेल हे लक्षािं ठेवा. 

 
सौदा॰:सरकार–सरकार–हें काय? या वळेीं असें र्भलिेि बोलिें िागंलें  का? 
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कंदपष:पि यािं वाईि काय आहे? मी या लोकािंा राजा आहे आचि त्याचं्या कृत्यािे पचरिाम काय होिील 
हें त्यानंा नीि समजावनू देिें हें माझें किषव्य आहे. 

 
सौदा॰:िें सारें खरें. पि आपलें  किषव्य बजावीि असिा ं मािसानें सत्यािा अपलाप करिें य क्ि नाहीं. 

आजिें राज्यदान म्हिजे कादंबाचं्या सवषस्वािें संरक्षि आहे. मान्यवर सर्भासद हो, आजच्या 
राज्यदानािी शिष काय आहे िी आपि जािि आहािं ना? कादंबािंें राज्य कादंबानंा परि 
करण्याच्या शिीवर आज हे राज्यदान केलें  जाि आहे आचि ही गोष्ट लक्षािं घेिली म्हिजे 
आजच्या राज्यदानाला राज्यदान हें नाव ं न देिा राज्यसंपादन हेंि नावं देिें योग्य आहे. 
मािंगय वराजानंीं आपल्या पराक्रमानें आपलें  राज्य पूवीि हजकून घेिलें  आहे–िेव्हा ंआिा ंत्यानंा िें 
आपि दान िें काय करिार? आजिा खरा समारंर्भ म्हिजे आपल्या हािून गेलेलें  राज्य शािंिेच्या 
आचि गोडीग लाबीच्या मागानें परि चमळचवण्यािा आहे. गमावनू बसण्यािा नाहीं. 

 
सर्भा॰:बरोबर–बरोबर–रािीसाहेबािंें म्हििें िंिोिंि बरोबर आहे. म्हिूनि या राज्यदानाला आम्ही पूवी 

आपली संमचि चदलेली आहे आचि आजचह देि आहोंि. 
 
कंदपष:(मध्येंि) सर्भासदहो, स्विःच्या पराक्रमानें कमाचवलेलें  राज्य पचहल्यानें परक्याच्या पदरािं िाकून 

नंिर त्यानें चदलेल्या चर्भके्षवर संि ष्ट होिें हें कदंबाच्या आजवरच्या पराक्रमाला व लौचककाला 
कमीपिा आििारें आहे असें आपिाला वािि नाही काय? 

 
सर्भा॰:वाििेंजरूर वाििे. पि या गोष्टीिा चविार यापूवीि व्हावयास पाचहजे होिा. आिा ं त्यािा काहंी 

उपयोग नाहीं. 
 
कंदपष:उपयोग नाहीं? का ं उपयोग नाहीं? या लाछंनास्पद द ष्ट्कमापासून आपि अजूनही परावृत्त होऊं 

शकिो. आचि िहनाम्यािंील राज्यदानािी शिष ध डकावनू देऊन आपला अधःपाि िाळंू शकिो. 
 
सौदा॰:छे–िें आिा ंम ळींि शक्य नाहीं. एकवार पूिष चविारपूवषक मान्य केलेली शिष आिा ंऐनवेळी मोडिें 

म्हिजे मािंगेश्वराचवरुद्ध य द्ध प कारिें आहे; आचि आजच्या चबकि पचरन्स्थिींि मािंगेश्वराशीं 
य द्धास उर्भें रहािें म्हिजे आपि होऊन आपल्या हािानें आपल्या मानेवर स री िालचवण्यासारखे 
आहे. 

 
सर्भा:बरोबर–बरोबर. अगदीं बरोबर. आजिा प्रसंग य द्धाला म ळींि अन कूल नाहीं. य द्धािी वळे पूवीि 

चनघून गेली. आचि त्या वेळी जर सरकारानंी य द्धािा चनिय कला असिा िर कदंब राजसरे्भनें 
त्यास मोठ्या आनंदानें आपला पाहठबा चदला असिा. पि त्या वळेीं सरकारानंीं माघार घेिली–
हार कब ल केली व मािंगाशंी िह केला. िेव्हा ं आिा ं महाराजानंीं िहािंील शिीबरह क म 
अखेरपयंि वागलेंि पाचहजे. नाहीं िर असत्यवादी अधमािारी म्हिून साऱ्या जगािं कदंबािी 
अपकीर्थि होईल. 

 
कंदपष:िर मग या राजसर्भेंि मला एक क्षिर्भरचह थाबंावयािें नाहीं. सर्भासदहो, या क्षिापासून मी ि मिा 

राजा नाही व ि म्ही माझे प्रजाजन नाहीं. आचि या हसहासनािा स्वामी म्हिून त्यावर बसण्यास 



 

अनुक्रमणिका 

याप ढे मी ियार नाहीं. (हसहासनाखाली उिरून) घ्या. हे हसहासन आचि हा राजम ग ि मी ि मच्या 
स्वाधीन करिो–िो घ्या आचि वािेल त्या िोराच्या ख शाल हवाली करा. माझा आिा ं त्याच्याशीं 
काहंीं एक संबंध राचहला नाहीं. (राजम ग ि काढून हसहासनाच्या पायरीवर ठेविो व जाऊं लागिो. 
कालकूि त्यास आडवा होिो). 

 
काल॰:सरकार–सरकार–हें काय करीि आहािं आपि? 
 
कंदपष:महाराज प्रिापाचदत्याचं्या प त्राला शोरे्भल िेंि मीं करीि आहे. ज्या हसहासनाप ढें नाकं घासिा ं

घासिा ं मािंगेश्वराच्या नाकािा शेंडा पार चझजून गेला िो हसहासन आज त्याच्याि नालायक 
प त्राच्या पायाखालीं ि डचवलें  जाि असलेलें  म कायानें पाहिें मला शक्य नाहीं. िला दूर व्हा.–
माझा रस्िा मला मोकळा करा.–मला जाऊं द्या–. 

 
सौदा॰:नाहीं. आपल्याला येथें थाबंलें  पाचहजे व राज्यदानािी शिष प री केली पाचहजे. 
 
कंदपष:मी राजहसहासन–राजम ग ि आचि राज्य ि मच्या स्वाधीन केलें  आहे. िेव्हा ंआिा ंिहनाम्यािंील शिी 

प ऱ्या करण्यािी जबाबदारी ि मच्या चशरावर आहे–माझ्या चशरावर नाहीं. 
 
सौदा॰:छे असले लपडंाव म ळींि िालिार नाहींि. राजसरे्भिी इच्छा नसिा ं आपि मािंगािंा िह 

राजसरे्भवर लादला आहे. िेव्हा ंत्यािी पूिषिा होईपयंि आपिासं हसहासनािा त्याग करिा ंयेिार 
नाहीं–राजम ग िािा त्याग कचरिा ं येिार नाहीं आचि राजसरे्भिाचह त्याग करिा ं येिार नाहीं. 
महाराजानंा मी हाि जोडत्यें–पदर पसरत्यें. असा आििायीपिा महाराजानंीं करंू नये. त्यापासून 
काडीिाचह लार्भ व्हावयािा नाहीं. उलि आपली स्विःिी आचि आपल्या राष्ट्रािी अिोनाि हाचन 
मात्र होईल. (त्याला अडचविे. इिक्यािं एक लष्ट्करी अंमलदार प्रवेश करिो). 

 
अंम॰:सरकार, य वराजािंी स्वारी राजवाड्यािूंन चनघाली असून अधष घिकेच्या आंि राजसरे्भच्या महाद्वारीं 

येऊन दाखल होईल असा सेनापिींिा संदेश आला आहे. 
 
सौदा॰:प्रधानजी आपि महाद्वारावर य वराजािंें स्वागि करण्यास जा. 
 
काल॰:महाद्वारावर स्विः महाराज— 
 
सौदा॰:महाराज राजसर्भेंि स्वागि करिील. ि म्हीि महाद्वारावर जा. 
 
काल॰:जशी रािीसाहेबाशंी आज्ञा (जािो). 
 
कंद॰:सौदाचमनी, मी य वराजािें राजसर्भेंि स्वागि करण्यास ियार नाहीं. 
 
सौदा॰:(रागानें) महाराज, बस्. प रे झाला हा प्रकार. म कायाने िो म ग ि मस्िकावर धारि करून 

य वराजाचं्या स्वागिाला ियार व्हा. आिापंयंि आम्ही आपली िार गय केली. पि याप ढें आम्हाला 
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िसें करिा ं येिार नाहीं. िहािंील शिीप्रमािें आपल्या हािून राज्यदान झालेंि पाचहजे. िे 
आपिास प्रािािंींही ि कचविायेंिार नाही. राज्यदान झाल्यानंिर वािल्यास आपि राज्यािा लोर्भ 
सोडून वािेल चिकडे ख शाल चनघूनजा. मी, कालकूि अगर ही राजसर्भा आपल्या मागांि आडवे 
येिार नाही. पि त्यापूवी राज्य सोडून जाण्यािा आपि हट्ट धराल िर आम्ही आपिास ित्काल 
कैद करून य वराज दरबारािं येिािं राजद्रोही ग न्हेगार म्हिून त्याचं्या स्वाधीन करंू. कमी 
करिार नाही. लक्षािं ठेवा. 

 
कंद॰:काय? ि म्ही मला कैद करिार! 
 
सौदा॰:होय. कैद करंू एवढेंि नव्हे िर आपि अचधक गडबड कराल िर आपिास आपल्या प्रािासचह 

म कावें लागेल हें खूप समजून असा. या वेळी आपल्यावर कोििीही दया दाखचवली जािार नाहीं. 
िेव्हा ंिला–आिा ंएकेक क्षि लाख मोलािा आहे. चवलंब लावू ंनका.– (म ग ि हािािं घेऊन). 
म कायानें हा म ग ि मस्िकावर धारि करा आचि राजसर्भेंि य वराजािंें स्वागि करण्यास ियार 
व्हा. (म ग ि त्याच्या मस्िकावर ठेविे. इिक्यािं पडद्यािं य वराजािा जयघोर् होिो). 

 
कंद॰:िोंड दाबनू ब क्क्यािंा मार आहे हा! 
 
सौदा॰:ि प. वडेावाकंडा एक शब्द िोंडािूंन चनघिा ंकामािा नाहीं. हंसि म खानें गोड शब्दािं सारा प्रसंग 

पार पडला पाचहजे. 
 
कंद॰:ठीक आहे. पाहिो प्रयत्न करून. (जयजयकारािं कालकूि, य वराज, शृगाल, चशश पाल, पश पाल 

इत्याचद प्रवशे करिाि). 
 
य व॰:(िोहोंकडे पाहून स्वगि) काय? येथें र्भयंकर वादळ र्भडकलें  आहे अशी चशश पाल पश पालानंीं 

आिलेली बािमी खोिींि की काय? 
 
सौदा॰:(हळूि) हं महाराजानंी प ढें होऊन नम्रपिानें य वराजािंें स्वागि करावें. 
 
य व॰:(स्वगि) बािमी खोिी असिें शक्य नाहीं. पि मग येथें एकाएकीं एवढी शािंिा कशी उत्पन्न झाली? 
 
कंद॰:(हळूि प ढें सरून) कदंब राजसर्भेंि मािंग य वराजािें स्वागि असो! 
 
य व॰:(हंसून) कदम्बेश्वरािा सदा सवषदा चवजय असो! (स्वगि) समजलो. सौदाचमनीनें अखेरीस 

आमच्यावर माि केली. आमिा डाव सपशले िसला! 
 
सौदा॰:य वराजािें क शल आहे ना? 
 
य व॰:होय परमेश्वरकृपेनें सवष ठीक आहे. आपलें  कसें काय िाललें  आहे? 
 



 

अनुक्रमणिका 

काल॰:य वराजाचं्या मेहेरबानीनें सवांिे उत्तम िाललें  आहे. 
 
य व॰:(स्वगि) छे. हें चिन्ह काही ठीक चदसंि नाहीं. आजिी संचध हाििी गेली कीं सारें कारस्थान ि कि 

गेलें . माझ्या अकलेिी परीक्षा लागली. 
 
सर्भा॰:य वराजाच्या श र्भागमनानें कादंबराजसरे्भला महदानंद झाला आहे. 
 
य वा॰:आम्ही कादंबराजसरे्भिें अत्यंि आर्भारी आहोंि. (स्वगि) बस्. िें काहंी नाहीं. आज या चठकािीं 

र्भडका हा उडायलाि पाचहजे. 
 
सौदा॰:का?ं य वराज कसला चविार करीि आहेि? 
 
य व॰:चविार? चविार असा काहंीं चवशरे् नाही. या आपल्या वैर्भवसंपन्न राजसरे्भि पाय िाकल्यापासून 

आम्हाला आपल्या बाळपिािंील एका चवलक्षि प्रसंगािें वारंवार स्मरि होि आहे. प्रिापाचदत्यानंीं 
आमच्या वचडलानंा क ं डलच्या लढाईि परार्भिू करून आपला बचंदवान् म्हिून या राजसर्भेंि आिलें  
असिानंा आम्हीचह त्याचं्या समागमें होिो. त्या वळेीं आमिें वय काहंीं िार नव्हिें. पि त्या वळेीं या 
चठकािीं जो र्भेंसूर व र्भयंकर देखावा आमच्या दृष्टीस पडला िो अजूनचह आमच्या डोळ्यापं ढें  
जशािा िसा चदसि आहे. प्रिापाचदत्य या समोरच्या रत्नजचडि हसहासनावर चदन्ग्वजयी जेत्याच्या 
डौलानें चवराजमान् झालेले होिे. जवळ कंदपष महाराजािंी बालमूर्थिचह मोठ्या ऐिीनें वीरासन 
ठोकून बसली होिी. आम्हा ंउर्भयिा ंचपत्राप त्रानंा लढाईिील कैदी म्हिून या हसहासनासमोर उरे्भ 
करण्यािं आलें . त्या वळेीं आम्हा चपिाप त्राकंडे ि च्छिादशषक उन्मत्त नजरेनें पाहून प्रिापाचदत्य 
चवजयी जेत्याच्या चदमाखानें मोठ्यानें हासंले. कंदपांिी बालमूर्थिचह त्याचं्याबरोबर आम्हांकडे 
पाहून पाहून हासंि होिी. प्रिापाचदत्यािंी हृदयािा रे्भद करिारी िी द ष्ट दृचष्ट आचि उपहास 
दशषचविारें िें चनदषय हास्य आठवलें  कीं– 

 
सौदा॰:(मध्येंि) य वराजानंीं आजच्या श र्भ प्रसंगीं असल्या द ःखदायक गिगोष्टींच्या स्मरिानें आपल्या 

चजवाला चनष्ट्कारि त्रास करून घेऊं नये. 
 
य व॰:बरोबर आहे. बाईसाहेबािंें हें म्हििें अगदी बरोबर आहे. परंि  खरें पाचहलें  िर स्मरिानें आजच्या 

मंगल प्रसंगीं आमच्या चित्ताला चवर्ाद वािि नसून हर्षि होि आहे. काहंीं कालापूवीं ज्या चठकािी 
आम्ही लाजेनें व द ःखानें खालीं माना घालून केचवलवाण्या नजरेनें जचमनीकडे पहाि पामराप्रमािें 
उरे्भ होिो त्याि चठकािी आज उन्मत्तपिानें आम्हाला हासंिारे–आमिा उपहास करिारें आमिे 
कटे्ट द स्मान् आमच्यामोर िेजोहीन होत्सािे लज्जेनें मान खालीं घालून–पि जाऊं द्या. आजच्या 
श र्भ प्रसंगीं आम्ही आपल्या पूवष अपमानािें व अप्रचिष्ठेिें स्मरि करिें जसें उचिि नाहीं िसेंि 
परार्भवानें लािार होऊन आपलें  चमत्रत्व संपादन करण्यास उत्स क असलेल्या आपल्या बलहीन व 
िेजोहीन अशा लज्जाक ल शत्रचू्या लज्जास्पद अपमानािीव अप्रचिष्ठेिी त्यास जािीव करून देिेंचह 
आमच्यासारख्या चदन्ग्वजयी वीराला य क्ि नाहीं. वार करावयािा झाला िरी चजवंिावर करावा. 
मेल्यावर वार करण्यािं शूरानंा र्भरू्ि नाहीं. 
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कंदपष:(स्वगि) संिापानें मस्िक चिरू लागलें ! 
 
सौदा॰:महाराजानंीं य वराजािंा हाि धरून त्यानंा हसहासनावर बसवावें. 
 
य व॰:(स्वगि) नमनािाि बाि पि िागंला वमी झोंबल्यासारखा चदसिो. ठीक आहे. आिा ंप ढिें मदैान 

क्षिािं ख लें  करून िाकिों साि! 
 
कंदपष:(हाि प ढें करून) यावें य वराजानंीं– 
 
सौदा॰:य वराजानंीं महाराजािंा हाि धरून हसहासनावर िढावें. 
 
य व॰:जशी बाईसाहेबािंी इच्छा! (कंदपािा हाि धरून) आपला हाि असा गरम का ं लागिो? आपली 

प्रकृचि ठीक नाहीं काय? 
 
सौदा॰:प्रकृचि ठीक आहे. 
 
य व॰:समजलों. आपलें  हसहासन आपल्या कट्ट्या द स्मानाच्या पायाखंाली ि डचवलें  जाि असलेलें  पाहून 

कोित्याचह स्वाचर्भमानी शूर प रुर्ािी प्रकृचि थोडीबह ि गरम ही होिारि. परंि  कंदबेश्वरानंीं 
त्याबद्दल चित्तास चवर्ाद मानून घेऊं नये. एका कालीं आम्हीं रडि होिों आचि आपि हंसि होिा.ं 
आज आम्हीं हंसि आहोंि–आपिावर रडण्यािी पाळी आली आहे. झालें . चििासिीि झाली. 
त्यािं मनास लावनू घेण्यासारखें काहंींि नाहीं. गवािें घर एक चदवस खालीं हें झालें  पाचहजे हा 
ईश्वरी चनयमि आहे. 

 
कंदपष:(स्वगि) या उद्दाम मािसािे हे ममषरे्भदक शब्द माझा संिाप अचधकाचधक िेिवीि आहेि. 

(य वराजास हसहासनावर बसचविो. जयजयकार होिो). 
 
य व॰:(हसहासनावर बसल्यावर) (स्वगि) बाि वमी झोंबिाि. पि ज्वालाम खीिा अजून स्िोि होि नाहीं. 

काय करावें? सौदाचमनीनें दाढ पक्की बाधंलेली चदसिे. (उघड) कंदपष, बाईसाहेब आचि मान्यवर 
सर्भासदहो, आपिचह आपल्या आसनावर बसा. शृगालराज, ज्या हसहासनाने उन्मत्तपिानें 
महाप्रर्भावशाली राजराजेश्वर मािंगाचधपिींिा हरघडीला मानर्भगं केलेला आहे त्या हसहासनाला 
पायाखंालीं ि डवनू त्यावर मािंगेश्वरािंा अि ल पराक्रमी प त्र–मािंगािा चदन्ग्वजयी य वराज–आज 
जेिा या नात्यानें आरूढ झाला हीं मंगल वािा या क्षिीं दूिाचं्या हस्िें मािंग राजधानीस पाठवा. 
म्हिजे िी ऐकून सूडासाठी रातं्रचदवस िळमळि असलेल्या मािंगेश्वराला व मािंग प्रजाजनानंा 
परमहर्ष होईल व िे आम्हाला आपले श र्भाशीवाद पाठचविील. 

 
सौदा॰:(स्वगि) य वराजािें शब्द घाि करिारसें चदसिें. िेव्हा ंआिा ंहा प्रसंग झिपि आिोपिा ं घेिला 

पाचहजे. (कंदपास उघड) महाराजानंीं आिा ं आपल्या मस्िकावरिा म ग ि काढून य वराजाचं्या 
िरिीं अपषि करावा. 

 



 

अनुक्रमणिका 

कंदपष:(स्वगि) काय करावें? काहंीं स िि नाहीं. मनािे लगाम ि िि िालले–संिाप अनावर होऊं पहाि 
आहे. वाििें कमरेिी िरवार काढून या िाडंाळाच्या छािींि ख पसावी आचि या राज्यदानाच्या 
अर्भद्र नािकािा येथेंि एकदम शवेि करून िाकावा! 

 
काल॰:(कंदपचस) सरकार असे स्िब्ध का ंउरे्भ राचहले आहेि? 
 
कंदपष:(अनावर संिापानें) स्िब्ध का ंउर्भा राचहलो आहे? कालकूि, या उन्मत्त य वराजाच्या िोंडिे उद्दाम 

शब्द ि मच्या कोिाच्याि कानावंर जाऊन आदळले नाहींि काय? 
 
य व॰:(उसळल्यासारखे दाखवनू) काय? उन्मत्त य वराज! उद्दाम शब्द! –सौदाचमनी बाईसाहेब– 
 
सौदा॰:य वराजानंीं शािं असावें. र्भिूकालािी आठवि य वराजानंा िाळिा ं आली नाहीं–िशीि 

विषमानकालािी जािींव महाराजानंाचह िाळिा ं येि नसल्यास त्यािं चवशरे् काय आहे? 
मन ष्ट्यस्वर्भावािा हा साहचजक धमषि आहे. (कंदपास) महाराज, हा वळे चित्तवृचत्त क्ष ब्ध होऊ 
देण्यािीं नाहीं. य वराज काहंीं बोलले िरी िें महाराजानंीं या वळेी शािंपिानें ऐकून घेिलें  पाचहजे व 
िहनाम्यािंील शिी पूिष करून आपल्या जबाबदारींिून म क्ि झालें  पाचहजे. 

 
काल॰:रािीसरकारािंें म्हििें अगदी यथाथष आहे. र्भलत्यासलत्या गोष्टींकडे लक्ष देऊन म ख्य म द्याकडे 

द लषक्ष करिें स ज्ञास उचिि नाहीं व इष्टचह नाहीं. िेव्हा ं सरकारानंी म ग ि काढून य वराजाचं्या 
पायावंर ठेवावा व आपल्या विनािूंन म क्ि व्हावें. 

 
सर्भा॰:आम्हा सवष सर्भासदािंाचह असाि अचर्भप्राय आहे. 
 
कंदपष:(स्वगि) अरेरे! –हा मािसािंा दरबार आहे का मढ्यािंा दरबार आहे! माझ्या अंिःकरिािं अन्ग्निा 

एकि डोंब उसळून गेला असिा ंया ित्तरािंीं अंिःकरिें बिाप्रमािें थंडगार कशीं पडली आहेि! 
देवा–देवा–अशा म दाड पे्रिािंा धनी करण्यापेक्षा ं िंू मला उचकरड्यावर लोळिारें गाढव बनचवलें  
असिेंस िरी त्यािंस द्धा ंमी आनंदि माचनला असिा. हरहर! कोि ही माझी द दषशा! 

 
य व॰:(स्वगि) आिा ंआिीबािीिी वेळ आहे. या वळेी आपल्या वािीिी धार बोथिंू देिां कामािी नाहीं. 

आिा ं अवसर न देिा सारखा र्भचडमारस रंू केला पाचहजे. (उघड) कंदपष, शरिागिीच्या 
िहनाम्यावर सही करिानंा ज्या चनलषज्ज म दाड मनाला चिळमात्रचह शरम वािली नाही त्यानें आिा ं
िो िहनामा प रा करिानंा असें उज्ज्वल स्वाचर्भमानािें उसनें अवसान अंगीं का ं आिावें हेंि 
आम्हाला समजि नाहीं. आपि या वेळीं हा म ग ि आमच्या पायावंर अपषि केला नाहीं िर िो 
आपल्या मस्िकावरून कोलमडून आमच्या पायाशीं येऊन पडिार नाहीं अशी का आपली कल्पना 
आहे? आमच्या डोळ्याच्या एका इर्ाऱ्याबरोबर िो म ग िि काय पि िो धारि करिारें हें िढेल 
मस्िकस द्धा ंया आमच्या पायावंर लोिागंि घालीि येईल हें खूप समजून असा. 

 
सौदा॰:(स्वगि) काय करावें? य वराज आज िारि बेिाल बोलंू लागले आहेि. त्यानंा आिा ं दाबलेंि 

पाचहजे. नाहीं िर येथें र्भलिाि प्रसंग ओढवल्यावािून राहिार नाहीं. (उघड) चवजयानंदानें बेहोर् 



 

अनुक्रमणिका 

झाल्याम ळे य वराजाचं्या वािीिा िोल स िि िालला आहे, हें य वराजाचं्या लक्षाि आलेलें  नाहींसें 
चदसिें. य वराजानंीं जरा शािं व्हावें. म्हिजे सवष गोष्टी स रळीिपिें पार पडिील. (कंदपास) 
महाराजानंीं कालािा व्यथष अपव्यय करून चनकरावर प्रसंग आिूं नये. य वराजाचं्या पायावंर म ग ि 
वाहण्याचशवाय महाराजानंा आिा ंस िका नाहीं. 

 
कंदपष:(चविार करून) ठीक आहे. ि म्हा सवांिी िशीि इच्छा आहे िर हा मी आपला म ग ि य वराजाच्या 

पायावंर वहािो आचि िहािंील अखेरिी शिष प री करून आरंचर्भलेल्या पािकािी पचरसमान्प्ि 
करिो (म ग ि य वराजाच्या पायावंर ठेविो). 

 
सौदा॰:(स्वगि) आिा ंजीव खालीं पडला. देव करो आचि म ग ि परि घेण्यािी ब चद्ध याला न होवो! म्हिजे 

माझें काम झालें ! 
 
कंदपष:सर्भासदहो, आिा ंमी ि मच्या ऋिािूंन सवषस्वी म क्ि झालो आहे. याप ढें मी ि मिा कोिी नाहीं–ि म्ही 

माझे कोिीं नाहीं आचि मी आिा ं कोिािें काहंीं देिें लागि नाहीं. (हसहासनाखालीं उिरंू 
लागिो). 

 
य व॰:(स्वगि) प नः डाव उलिला. आिा ंकाय करावें? 
 
सौदा॰:(कंदपास) महाराज, खालीं कशाला उिरिा?ं आपि आपली शिष प री केलीि. पि य वराजानंीं 

आपली शिष अद्याचप प री केलेली नाहीं. 
 
कंदपष:मला य वराजाचं्या शिीशीं काय करावयािें आहे? माझा आिा ंकोिाच्याही शिीशीं काहंींचह संबधं 

उरलेला नाहीं. 
 
सौदा॰:नाहीं कसा? हा म ग ि आपला आहे–हें हसहासन आपलें  आहे; आचि िहनाम्यािंील शिीप्रमािें िें 

आपिासं आिा ंपरि चमळिार आहे. 
 
कंदपष:शत्रूनें घािलेली र्भीक म्हिून माझा म ग ि आचि माझें हसहासन मला परि नको आहे. हा राजम ग ि 

चिरून माझ्या मस्िकावर िळपू ं लागावयािा असेलि िर िो माझ्या पराक्रमािें चिन्ह म्हिूनि 
िळपू ंलागेल. नाहीं िर मला त्यािी पवा नाहीं. द स्मानाच्या दयेिें लाछंन म्हिून चनलषज्जपिाच्या 
डौलानें िो या मस्िकावर चमरचवण्यापेक्षा ं हें मस्िक यावज्जन्म उघडें राचहलें  िरीचह त्यािं मला 
आनंदि होईल. (खालीं उिरिो). 

 
य व॰:(स्वगि) हो–आिा ंअसेंि. (उघड) थाबंा–कंदपष, थाबंा. ि म्हाला हा राजम ग ि–हें राजहसहासन 

आचि हें राज्य परि घ्यावयािें नसेल िर ख शाल घेऊं नका. आम्ही ि मच्या ऐवजीं िें द सऱ्या 
कोिासचह देऊं व आपल्या विनािूंन म क्ि होऊं. परंि  ि म्हाला आमच्या हस्िें राज्य घ्यावयािें 
नसलें  िरी या मािंग य वराजाच्या पायाशीं मािंग राजचनष्ठेिी शपथ ि म्हाला केली पाचहजे व 
आपली िरवार मािंग राजसेवसे वाचहली पाचहजे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

कंदपष:काय? मािंग य वराजाच्या पायाशीं मािंग राजचनष्ठेिी शपथ? आचि मािंग राजसेवेंि माझीं िलवार 
अपषि! छे–हें िर आिा ंकालत्रयीं घडावयािें नाहीं. 

 
य व॰:काय? कालत्रयीं घडावयािें नाहीं? 
 
कंदपष:नाहीं–नाहीं कालत्रयीं घडावयािें नाहीं. परक्याचं्या पदरािं राज्य िाकून मी राज्यहीन झालो असलो 

िरी स्वािंत्र्यहीन होण्यािीं माझी इच्छा नाहीं. आचि (िलवारीला हाि घालून) ही स्वािंत्र्यािी 
अचधष्ठात्री देविा माझ्या कमरेस चवळखा घालून बसली आहे िोंवर माझ्यापासून माझें स्वािंत्र्य 
चहरावनू घेण्यािी कोिािीचह प्राज्ञा नाहीं. 

 
य व॰:कंदपष, ि मच्यापासून ि मिें राज्य चहरावनू घेिारा पराक्रम ि मिें स्वािंत्र्य ध ळीस चमळवावयाला 

असमथष आहे असें ि म्हीं समजंू नका. 
 
कंदपष:असें असेल िर त्या पराक्रमािें सामर्थयष मला आिा ंअजमावनू पाचहलेंि पाचहजे. हें उन्मत्त य वराजा, 

ऐक–ऐक–मी काय सागंिो िें नीि लक्षपूवषक ऐक–ि झ्या पायाशीं मािंग राजचनष्ठेिी शपथ 
करण्यास िर हा कंदपष ियार नाहींि नाहीं; पि एवढेंि नव्हे िर एक चदवस या हसहासनावरून 
ि ला ओढून काढून–बोकडाप्रमािें ब कलून ि झा प्राि घेऊन हें हसहासन मािंगाचं्या ग लामचगरीिून 
सोडचवल्यावािूनचह मी राहिार नाहीं हें िंू समजून ऐस. 

 
य व॰:(िविाळून) सर्भासदहो, ऐका–ऐका. हे या उन्मत्त माथेचिरूिे उद्दाम शब्द ऐका आचि िे आपिाला 

मान्य आहेि का िें आम्हाला सागंा.आम्ही आिापंयंि िारि शािंपिा धारि केला होिा. पि आिा ं
आम्हाला शािं राहिा ं येिें शक्य नाहीं. प्रत्यक्ष आमिा प्राि घेण्यािी प्रचिज्ञा आम्ही म कायानें 
ऐकून कशी घेिार? िेव्हा ंबोला–ि मच्या राजाच्या या आििायी कृिीला ि मिी संमचि आहे का, 
बोला. 

 
सर्भा:नाहीं–नाहीं.म ळींि नाहीं. य वराजाचं्या पायाशीं राजचनष्ठेच्या शपथा घेण्यास व आपलें  िनमनधन 

मािंगेश्वराचं्या सेवसे अपषि करण्यास आम्ही अत्यंि लीनिापूवषक ियार आहोंि (िरवारी काढून 
म जरा करिाि). 

 
य व॰:कंदपष, ि मच्या राजसरे्भकडून आम्हाला चमळालेलें  हें राजचनष्ठेिें आश्वासन ि म्हाला ऐकंू आलें  का? 

पहा–अजूनही चविार करा–आचि आिा ंउच्चारलेले राजद्रोही शब्द परि घेऊन आमच्या पायाशीं 
मािंग राजचनष्ठेिी शपथ वहा. आम्ही ि म्हासं ि मच्या सवष अपराधािंी क्षमा करण्यास ियार आहोंि. 

 
कंदपष:आपल्या क्षमेिी मला चबलकूल पवा नाहीं. माझा चनधार एकदा ंकायम झाला िो झाला. याप ढें ि म्हीं 

माझे द स्मान आचि मी ि मिा द स्मानि रहािार; आचि आपिा दोघापंैकीं कोिी िरी एक प रा 
ध ळीस चमळेपयंि आपलें  शत्र त्व सारखें र्भडकि जािार. 

 
य व॰:िर मग कालकूि, या बदमार् बडंखोराला एकदम कैद करा. 
 



 

अनुक्रमणिका 

कंदपष:(िरवार उपसून) या–कोि मला कैद करण्याकचरिा ंयेिार िे या. हा पहा–मी ि म्हा ंसवांसमक्ष या 
राजसर्भेंिून बाहेर पडिो. ज्यािी हहमि असेल त्यानें माझा रस्िा अडवावा आचि आपल्या 
पराक्रमािीं परीक्षा पहावी. 

(चनघून जािो.) 
 
य व॰:अडवा–धरा–पकडा त्याला.— 

पडदा पडिो. 
 

अांक णतसरा समाप्त. 
  



 

अनुक्रमणिका 

अांक चौथा 
 

प्रवेश पणििंा 
 

(स्थळ: –राजवाडा. चशश पाल आचि पश पाल प्र. क.) 
 
चशश ॰:काय रे आिा ंही महामाया कदंबाच्या राज्यािी मालकीि होिार िर एकूि? 
 
पश ॰:छे रे! चिला स मडीला कोि राज्य द्यावयाला बसलें  आहे? राज्य म्हिजे काहंीं धमषशाळेंिलें  उखळ 

नाहीं कीं वािेल त्यानें यावें आचि ख शाल काडंि बसावें! राज्य म्हिजे िें राज्य आहे आचि िें 
ज्याला चमळावयािें त्यालाि िें चमळावयािें. र्भलत्या सलत्या गंगाजम्नी क लवंिानंा त्यािी प्रान्प्ि 
कधींचह व्हावयािी नाहीं. र्भोलेनाथ! 

 
चशश ॰:िर मग शृगालराजानंीं चिला असें कळवावयाला आपल्याला इकडे पाठचवलें  िें उगीिि कां? 
 
पश ॰:उगीि कसें असेल? अरे त्यािं त्यािंा डाव आहे. राज्यािी लाल ि दाखवनू त्यानंा चिला आपल्या 

घाण्यार्भोंविीं काहंी चदवस चिरवावयािें आहे. त्यािंा डाव साधला कीं इिा र्भाव उिरला. मग इला 
ि कि स द्धा ंकोिी चविारिार नाहीं. र्भोलेनाथ! 

 
चशश ॰:िर मग य वराज चििें पाचिग्रहि करिार आहेि हीस द्धा ंशृगालराजािंी थापि असली पाचहजे. 
 
पश ॰:चबलक ल थाप! एक अक्षर खरें असेल िर र्भोलेनाथ! अरे माझ्यासारखा िहिगस द्धा ंया उनाड मनेैला 

लग्नािी िर राहोि पि चबनलग्नािी बायको म्हिून स द्धा ंपत्करिार नाहीं; मग य वराजासारख्या 
वैर्भवसंपन्न राजप त्रािी गोष्ट कशाला बोलिोस? आपला मिलब साधल्यावर िे इच्याकडे न स्िे 
ढ ंकून पहावयालास द्धा ंराजी होिार नाहींि हें मी ि ला पैजेवर सागंिों. र्भोलेनाथ! 

 
चशश ॰:िर मग ही शृगालराजािंी सारी लिंगेचगरीि आहे म्हिावयािी? 
 
पश ॰:नाहीं-चशश पाल, ही लिंगेचगरी नाहीं;–हें राजकारि आहे. म त्सद्याचं्या लिंगेचगरीला शास्त्राि 

राजकारि अशी संज्ञा आहे. र्भोलेनाथ! 
 
चशश ॰:कदंबािें रािीपद नाहीं–मािंगािें य वराज्ञीपद नाहीं. मग आिा ं या मंिकमावशीला चमळिार िरी 

काय? 
 
पश ॰:द सरें काय चमळिार? हािािं हाि आचि कमरेंि लाथ! र्भोलेनाथ! 
 
चशश ॰:अरे–अरे! दैनाि आहे िर चबिारीिी!– 
 



 

अनुक्रमणिका 

पश ॰:दैना–आचि चबिारीिी! र्भले शाबास! अरे, चजनें कदंबािें एवढे प्रिडं राज्य आपल्या करामिीनें 
ध ळीला चमळचवलें  िी चबिारी काय? मी िर म्हििों कीं, या महापािकाबद्दल या ि झ्या चबिारीला 
रोज चदवसािूंन िीन वळेा ंस ळावर िढचवलें  िरी िें स द्धा ंकमीि होईल. पि जाऊं दे. मेल्याच्या 
आधीं स िकािा वाद पाचहजे कशाला? चििें प ढें काहंीं व्हावयािें असलें  िरी िूिष चिच्या लिक्या 
लग्नािीं मंगलाष्टकें  म्हिण्यािें काम शृगालराजानंीं आपिाकडे सोपचवलें  आहे. िेव्हा ंिें पचहल्यानें 
इमानें इिबारें उरकून िाकंू. नवरा मरो नाहींिर नवरी मरो–र्भिािंी नजर नेहेमीं दचक्षिेवर न्स्थर 
असली पाचहजे. बाबारे, काम िोख िर पैसा रोंख. (पाहून) अरे वा–मंगलाष्टकािंें नावं काढिािं 
नवरी म लगी आपली निून सजून बोहल्यावर दाखल. हं–हे करुिेच्या मृिसम द्रा, आिा ं
अंिःकरिािं उठलेल्या ढोंगी दयेच्या लािा आवरून धरून पूवषवत् ित्तरासारखा कठोर हो आचि 
शृगालानंीं चदलेल्या संथेिी मनािंल्या मनानं ििकन् उजळिी करून या नवरदेवीच्या लग्नािे मंत्र 
म्हिण्यास स रवाि कर. िलछ हो-प ढें–ि झ्या िोंडािूंन ‘सावधान’ चनघालें  कीं मी अक्षिािंा र्भचडमार 
करिो. र्भोलेनाथ! 

 
(सौदाचमनी प्रवशे करत्ये). 

 
चशश ॰:(म जरा करून) रािीसरकारािंा चवजय असो! 
 
पश ॰:(म जरा करून) य वरािीसरकारािंा चवजय असो! 
 
सौदा॰:कायरे मेल्यानंो, लागली का काहंीं बािमी? 
 
चशश ॰:लागली म्हिजे? लागलीि लागली. रािीसरकार धन्य आहेि!– 
 
पश ॰:य वरािी सरकार–र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:म्हिजे? 
 
चशश ॰:म्हिजे काय? रािीसरकार रािी झाल्या!– 
 
पश ॰:रािीसरकार–य वरािी झाल्या–र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:काय? मी कदंबािी रािी झाल्यें?–मािंगािंी य वराज्ञी झाल्यें? 
 
चशश ॰:झाल्या म्हिजे होिार.– 
 
पश ॰:आचि होिार म्हिजे झाल्याि. अगदीं बेशक–बेलाशक–बेधडक झाल्याि! र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:शृगालानंीं माझी चशिारस केली? 
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चशश ॰:अगदीं कसून केली.– 
 
पश ॰:चबलक ल ठासूंन केली–र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:य वराजािंा राग गेला? 
 
चशश ॰:पार गेला– 
 
पश ॰:ठार झाला–र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:अहाहा! माझा हर्ष गगनािं मावनेासा झाला! 
 
चशश ॰:आचि आमिा चत्रर्भ वनािं मावनेासा झाला! 
 
पश ॰:चजकडे चिकडे आनंदी आनंद–चजकडे चिकडे–र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:चशश पाल, पश पाल–ि म्ही ही आनंदािी बािमी आिलीि त्याबद्दल मी ि म्हाला काय देऊं? 
 
चशश ॰:काय वािेल िें द्या.– 
 
पश ॰:िक्ि कोरडे आशीवाद मात्र नकोि.–बाकी सवष र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:िर मग आजपासून ि म्ही कदंब दरबारिे अव्वल दजािे सरदार झालािं! 
 
चशश ॰:रािीसरकारािंा जयजयकार असो! 
 
पश ॰:य वरािीसरकारािंा जयजयकार असो! 
 
सौदा॰:कायरे मी कदंबािी रािी झाल्यें िर लोकानंा आवडेल का? 
 
चशश ॰:यािं काय संशय? सरकार थोर आहेि.– 
 
पश ॰:िोरावर मोर आहेि.– 
 
चशश ॰:सरकार चदलदार आहेि. 
 
पश ॰:कलदारािं कलदार आहेि.– 
 
चशश ॰:असली रािी लार्भावयाला साि जन्मािें प ण्य पदरीं पाचहजे. 
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पश ॰:साि काय? सािशें जन्मािें प ण्य पदरीं पाचहजे. र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:चशश पाल–पश पाल–ि म्ही आज िारि गोड बोलि आहािं! 
 
चशश ॰:गोड मािसासंबंधानें कडू कसें बोलिा ंयेिार? 
 
पश ॰:बरोबर–अगदीं र्भोलेनाथ! मािूस गोड–चवर्य गोड–आचि बोलिारेस द्धा ं गोड–मग या गोडीगोड 

चत्रविेी संगमािूंन गोड शब्दावंािून द सरें काय बाहेर पडिार? र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:(आनंदून) अहाहा! अहाहा!! िो हर्ािा चदवस केव्हा ंउजाडिो असें मला झालें  आहे. िेजन्स्वनी 

िासंावर िढण्यापूवी जर मला कदंब राजहसहासनावर िढिा आलें  िर काय बहार होईल! िें 
काहंी नाहीं–मािंगािंी य वराज्ञी होण्याला अवकाश लागला िरी िालेल–पि कदंबािें रािीपद 
मला िाबडिोब चमळालेंि पाचहजे. 

 
पश ॰:(हळंूि चशश ॰ स एकीकडे) चशश पाल, िट्टािी लागली िौख री उडावयाला! आिा ं इिें िाडंव 

पहाण्यािं मौज आहे. र्भोलेनाथ! 
 
चशश ॰:पि इच्या या िाडंवािं आपल्याला लत्ताप्रसाद चमळावयािा नाहीं ना? 
 
पश ॰:छेरे–इच्या िंगड्या शेंविीं इच्याि गळ्यािं घालून आपि मोकळे होिार ही बालंबाल खात्री असूं दे. 

अरे ही शरे िर आपि सव्वाशरे आहोंि र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:कायरे, आिा ंय वराज कोठें आहेि? 
 
चशश ॰:का?ं य वराजाशंीं सरकारािंें काय काम आहे? 
 
सौदा॰:मला त्यािें आर्भार मानावयािे आहेि.– 
 
चशश ॰:हा–ंहा-ंहा–ंहा–ंत्या र्भानगडींि सरकारानंीं इिक्यािं पडंू नये. कारि आम्ही साचंगिलेली बािमी 

ग प्ि आहे. 
 
पश ॰:आचि आमच्याकडून िी बाहेर ि िली असें जर य वराजानंा कळलें  िर िे आम्हाला प नःआपल्या 

आसपास चिरकंूस द्धा ंदेिार नाहींि. र्भोलेनाथ! 
 
चशश ॰:िेव्हा ंसरकारानंीं िूिष या बाबिींि अगदीं मौन धरलें  पाचहजे. 
 
पश ॰:अगदीं एक शब्दचह कोठें बोलंू नये. या कानानें ऐकलें  आचि त्या कानानें सोडून चदलें  असा कोरा 

करकरीि कारर्भार ठेवला पाचहजे. र्भोलेनाथ!(देवल येिो):– 
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देवल:सरकार, य वराजािंी स्वारी इकडे येि आहे. 
 
सौदा॰:िर मग–पश पाल, चशश पाल, ि म्ही आिा ंयेथून िालिे व्हा. 
 
चशश ॰:का?ं 
 
पश ॰:आम्ही असलो िर काय चबघडलें? 
 
सौदा॰:अरे बाबानंो, येथें आिा ंराजकारिािी ििा िालिार आहे? 
 
चशश ॰:बरें मग? आम्हालंा स द्धा ंराजकारि समजिें. 
 
पश ॰:आचि आम्ही स द्धा ंराजकारि बडबडंू शकिो. र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:काय वात्रि आहािं रे ि म्ही! 
 
चशश ॰:हा–ंहा–ंहा–ंहा–ंअव्वल दज्याच्या सरदारािंा हा अपमान आहे.– 
 
पश ॰:अव्वल दज्याच्या सरदारािंा हा उपमदष आहे–याप ढें वात्रि–िाचजल–मेल्या–चजत्या असले हलके 

शब्द आमच्यासंबधंानें वापरिें दरबारी चशस्िीला धरून होिार नाहीं. सरदारसाहेब–
जहागीरदारसाहेब अशा िोलेजंग नावंानंींि सरकारानंीं आम्हालंा आिा ं प कारलें  पाचहजे. 
र्भोलेनाथ! 

 
सौदा॰:अस्सें? देवल, या सरदार–जहागीरदारसाहेबानंा धके्क मारून बाहेर काढ पाहंू. 
 
चशश ॰:नको–नको–सरकारानंीं घ स्सा होऊं नये. 
 
पश ॰:आम्ही धक्क्यावािंून आपला रस्िा धरावयाला कबूल आहोंि. र्भोलेनाथ! (दोघे जािाि. द सऱ्या 

बाजूनें य वराज, कालकूि व शृगाल प्रवेश करिाि). 
 
सौदा॰:देवल, िंूचह जा. (देवल जािो). 
 
य व॰:कालकूि, न्यायसर्भेंिा ठीक बदंोबस्ि झाला? 
 
काल॰:ठीक बदंोबस्ि झाला. न्यायाच्या देखाव्यािं कोित्याचह प्रकारिा कमीपिा राहंू न देिा ंिेजन्स्वनीला 

देहान्ि शासन देण्यािें न्यायाध्यक्षानंीं व न्यायसर्भेंिील सर्भासदानंीं कबूल केलें . पैसा आचि िासं 
यािंी करामिि अजब आहे. 

 
य व॰:न्यायमंचदरािं करावयाच्या लिक्या र्भाडंिाच्या नािकािा प्रसंग नीि बसचवला? 
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शृगाल :अगदीं बेमालूम बसचवला. न्यायाध्यक्षािंा न्यायािा कागंावा व कालकूिािंा अरेरावी हधगािा इिके 
सिाईदार वठविील कीं िेजन्स्वनी स ििार अशीि अखेरपयंि सवांना खात्री वािेल आचि शवेिीं 
सपशले चनराशा होईल. 

 
य व॰:हें र्भाडंिािें नािक बेमालूम वठलें  आचि आपिाला चशिािीनें लोकाचं्या डोळ्यािं धूळ िाकिा आली 

िर िािक्यािें कारस्थान स द्धा ं आमच्या कारस्थानाप ढें चिकें  ठरेल. (सौदा॰–स) काय? 
बाईसाहेब, कंदपािें मन वळण्यािा रंग कसा काय चदसिो? 

 
सौदा॰:य वराज कंदपािें मन वळचवण्यािी एवढी िसदी का ं घेि आहेि मला कळि नाहीं. त्याच्या 

मूखषपिानें कदंबािें राज्य आयिें पदरािं पडलें  आहे िें ि किाि कि हािािूंन जाऊं देण्यािी 
य वराजानंा एवढी हौस का?ं 

 
य व॰:बाईसाहेब, मािंग सम्रािाला कदंबाच्या राज्यापेक्षा ं स्विःच्या यशािी अचधक िाड आहे. मािंगेश्वर 

चदलेलीं विनें पाळीि नाहीं असा त्यािा जगािं द लौचकक झाला िर याप ढें जगािं त्याच्यावर 
कोिी चवश्वास ठेविार नाहीं. 

 
सौदा॰:पि यािं विनर्भगं कोठें आहे? आपि कादंबािंें राज्य कादंबानंा परि द्यावयास ियार असिा ं

कदंबाचधपचि िें मूढपिानें लाथाडीि आहे त्याला आपि काय करिार? 
 
य व॰:कंदपष िें लाथाडीि आहे याबद्दल िरी प री शहाचनशा झाली पाचहजे ना? 
 
सौदा॰:प री शहाचनशा िी आिखी काय व्हावयािी? माझ्यावर य वराजािंा चवश्वास आहे ना? मी काहंीं 

य वराजाशंीं खोिें बोलावयािी नाही. मी कंदपािी परोपरीनें समजूि घालण्यािा यत्न केला. परंि  
िो काहंीं“दान” म्हिून राज्य परि घ्यावयाला ियार नाहीं. 

 
य व॰:‘दान’ हा शब्द त्याच्या कानाला कडू वािि असला िर आम्ही ‘देिगी’ म्हिून त्यािें राज्य त्याला 

परि करण्यास ियार आहोंि. शब्दाबद्दल आमिें म ळींि र्भाडंि नाहीं. कदंबेश्वरािें राज्य 
कदंबेश्वराला परि करण्यािें आम्ही आश्वासन चदलें  आहे आचि िें आम्हाला प रें करिा आलें  
म्हिजे आम्हाला बस् आहे. 

 
सौदा॰:दान काय अगर देिगी काय–अक्षरािं िरक असला िरी दोहोंिाचह अथष एकि. िो देिगी म्हिून 

स द्धा ंराज्यािा स्वीकार करण्यास ियार नाही. 
 
य व॰:पाहंू या. ि मिे शब्द जेथें िोल ठरले िेथें आमच्या शब्दानंा काहंीं मोल येिें कीं काय िें अन र्भवनू पाहंू 

या. त्यानें राज्यदान प्रसंगीं आमच्याशीं केलेल्या विषनाबद्दल आम्ही त्यास क्षमा केली आहे असें 
त्यास कळल्यावर िो आमच्या शब्दाला जरूर मान देईल असें आम्हाला वाििें. क्षमा ही जगािं एक 
अलौचकक शन्क्ि आहे. चिच्या प ढें लीन होिार नाहीं असा प्रािी जगािं चवरळा. कालकूि, जा 
आचि कंदपाला आिाचं्या आिा ंआमच्याप ढें हजर करा. (कालकूि जािो). 

 



 

अनुक्रमणिका 

सौदा॰:पे्रमानें िेजन्स्वनीला आपि हजकलीि; आिा ंक्षमेनें कंदपाला हजकिार. ठीक आहे. होऊन जाऊं 
द्या हाचह प्रयोग एकदािंा. पि िेजन्स्वनीप्रमािें कंदपाच्या बाबिींिचह आपली चनराशा झाली िर 
प ढें काय करिार आपि? 

 
य व॰:िो मात्र प्रश्नि आहे. 
 
सौदा॰:प्रश्न कसला? आपल्याला कदंबाच्या राज्यािा लोर्भ नाहीं ना? 
 
य व॰:म ळींि नाहीं. कदंबािें राज्य परि करण्यािाि आमिा चनिय आहे. परंि  िें परि कोिाच्या स्वाधीन 

करावें हाि आम्हाला पेंि पडला आहे. बाईसाहेबानंा जर कोिी लायक प रुर् लक्षािं असेल िर 
त्यानंीं आम्हाला दाखवावा, म्हिजे त्याबद्दल आम्हीं चविार करंू. 

 
सौदा॰:प रुर्ािं कोिी लायक सापंडेल असें काहंीं मला वािि नाहीं. 
 
शृगाल:मग एखादी स्त्री असली िर स िवावी. 
 
सौदा॰:स िवावयाला कशाला पाचहजे? य वराजानंा िी सहज शोधून काढिा ंयेण्यासारखी आहे. 
 
य व॰:बाईसाहेबािंा रोंख िेजन्स्वनीकडे आहे कीं काय? 
 
सौदा॰:िेजन्स्वनी! त्या सिवीिी माझ्याजवळ कवडीिीचह हकमि नाहीं. 
 
शृगाल:बाईसाहेबाचं्या मनािं स्विःिेंि नावं स िवावयािें आहेसें चदसिें. 
 
य व॰:स्विःिें! म्हिजे? मािंगाचं्या य वराज्ञीपदािी हकमि कदंबाच्या राज्ञीपदापेक्षा ं बाईसाहेब कमी 

लेखिाि कीं काय? 
 
सौदा॰:म ळींि नाही. मािंग य वराज्ञीिें पद कदंबाच्या रािीपदापेक्षा ं चनःसंशय अचधक आहे–पि हीं दोन्ही 

पदें एक केलीं िर कदंब मािंगािें ऐक्य अचधक दृढ होईल असें य वराजानंा वािि नाहीं काय? 
 
य व॰:खरेंि! ही कल्पनाि आमच्या डोक्यािं कधीं आली नाहीं. ठीक आहे. आम्हीं या सूिनेिा जरूर चविार 

करंू. (कालकूि व हालाहल कंदपास घेऊन येिाि). काय? कंदपष, ि मिें डोकें  अद्याचप 
चठकािावर आलें  कीं नाहीं? 

 
कंदपष:माझा मीि जेथें चठकािावर नाहीं िेथे माझें डोकें  आपल्या चठकािावर येिार कसें? 
 
य व॰:आपिास आपल्या चठकािीं आिण्यािी आमिी उत्कि इच्छा असिा ंआपि आपल्या चठकािीं येण्यास 

ियार का ंहोि नाही हेंि आम्हाला समजि नाहीं. 
 



 

अनुक्रमणिका 

कंदपष:आपल्या इच्छेवर ही गोष्ट अवलंबनू असल्याम ळेंि माझी त्याला ियारी नाहीं. 
 
य व॰:आपल्या सवष कृिापराधािंी क्षमा करून आपलें  राज्य आपल्यासं परि देण्यास आम्हीं ियार असिा ं

केवळ आमच्या इच्छेिी सबब प ढें करून ि म्ही आमच्या देिगीिा असा अनादर करीि आहािं ना हें 
पाहून आम्हालंा अत्यंि खेद होिो. 

 
कंदपष:त्याला उपाय काय? द सऱ्याच्या देिगीिा स्वीकार करिें म्हिजे ग लामचगरीिा िासं गळ्यांि 

अडकवनू घेिें असाि जेथें प्रसंग आहे िेथे असें वागण्याचशवाय गत्यंिरि नाहीं. य वराज– 
 

२५ पद.–“अचल एवली॰–” 
परवशिा लाछंवीि वीरिा ॥ 
स्वचरप स्नेह कचरि सकल–चहि–चवघाि ॥ धृ॰ ॥ 
चमरचविा ंदया। चशहर र्भरू्िापरी ॥ 
प्राप्ि होि लोहक हीन दीनिा ॥ १ ॥ 

 
य व॰:आपल्याला आपल्या राज्यािा वीि आला आहे कीं काय? 
 
कंदपष:मला माझ्या राज्यािा वीि येिें कसें शक्य आहे? 
 
य व॰:मग आपि िें परि का ंघेि नाहीं? 
 
कंदपष:कारि िें राज्य माझें नाहीं. 
 
य व॰:काय? हें राज्य आपलें  नाहीं? 
 
कंदपष:नाहीं. हें राज्य माझें नाहीं. जी वस्ि  स्विःच्या पराक्रमानें मी चमळचवलेली नाहीं िी माझी नाहीं असेंि 

मी समजिो. 
 
य व॰:स्वपराक्रमानें चमळचवलेल्या वस्िंूप्रमािेंि क लपरंपरेनें प्राप्ि झालेल्या वस्िूवरही मन ष्ट्यािीं सत्ता असंू 

शकिे. 
 
कंदपष:क लपरंपरेनें हें राज्य माझ्याकडे होिें िोपयंि त्यावर मी आपली सत्ता मानली आचि गाजचवलीचह 

आहे. परंि  आज स्विःच्या पराक्रमाच्या हक्कानें जसें िें मला प्राप्ि होि नाहीं िसेंि िें आज 
परंपरेच्या हक्कानेंचह माझ्याकडे येि नसून माझ्या व माझ्या देशाच्या द स्मानािी दया म्हिून िें आज 
माझ्या पदरािं पडि आहे, आचि द स्मानािी दया राज्यलक्ष्मीच्या रूपानें जरी प्रगि होि असली 
िरी चिच्याकडे आपली आशाळर्भिू नजर िाकण्याला माझें मन मला सागंि नाहीं. 

 



 

अनुक्रमणिका 

य व॰:कंदपष, पराक्रमाच्या ख ळ्या कल्पनेच्या मागें लागून गेलेली राज्यलक्ष्मी परि येि असिा ं चििा असा 
चधःकार करण्यानें ि म्हीं आपल्या सवषस्वािा नाश करून घेि आहािं हें ि मच्या लक्षािं कसें येि 
नाहीं? 

 
कंदपष:सवषस्वनाशािं आचि परक्याचं्या दयेवर पोसल्या जािाऱ्या पराक्रमशून्य स्वािंत्र्यहीन जीचविािं मला 

काहंीि िरक चदसि नाहीं. 
 
य व॰:कंदपष, मािंगेश्वराच्या मगरचमठींि सापंडलेलें  ि मिें राज्य स्विःच्या बाह बलानें ि म्हास परि 

चमळचविा ंयेईल अशी आशा करावयाला ि म्हाला यन्त्कंचित् िरी कोठें जागा चदसि आहे काय? 
 
कंदपष:होय. पराक्रमाच्या चनशनेें ध ंद झालेली ही माझी दृचष्ट मी चजकडे चजकडे िें किो चिकडे चिकडे मला 

आशवेािंून द सरें काहंींि चदसि नाहीं. 
 
य व॰:हा ि मिा भ्म आहे. स्वपराक्रमानें स्वराज्य चिरून संपादन करिें िर ि म्हाला याप ढें शक्य नाहींि–

पि हा पराक्रमािा हट्ट ि म्ही असाि िालू ठेवल्यास मािंगाचधपिीच्या बचंदवासािूंन ि मिी म क्ििा 
होिें स द्धा ं ि म्हाला यावज्जन्म शक्य होिार नाहीं. मािंगाचं्या बचंदवासािूंन म क्ि होऊन 
कदंबराजहसहासनावर ि म्हाला चनष्ट्कंिकपिें नादंावयािें असेल िर मािंगेश्वराच्या दयेिा 
स्वीकार करिें एवढा एकि मागष ि म्हाला ख ला आहे. 

 
कंदपष:मािंगाचं्या दयेच्या आश्रयानें कदंब राजहसहासनावर चिरून पाऊल ठेवण्यास हा कंदपष प्रािािंींचह 

ियार होिार नाहीं. कदंबािा राजम ग िया कंदपाच्या मस्िकावर चिरून िळपावयािा असेल िर 
िो पराक्रमािें चिन्ह म्हिूनि िळपला पाचहजे. परक्याचं्या दयेिें लाछंन म्हिून िो मस्िकावर 
कालत्रयीं िळपावयािा नाहीं. मग या आग्रहापायीं आजन्म बचंदवासि काय पि हें मस्िक िासंावर 
लिकलें  िरी मला त्यािी पवा नाहीं. 

 
य व॰:ि म्ही एक वेळ सोडून दहा वळे िासंावर लिकावयास ियार असाल. पि ि मच्या या हट्टीपिाम ळें  

ि मच्या देशािें चकिी अपचरचमि न कसान होि आहे यािा ि म्हाला काहंीं चविार करावयास नको 
काय? 

 
कंदपष:माझ्या हट्टाम ळें  माझ्या देशािें न कसान होण्यािें कारि काय? कदंबािें राज्य कादंबानंा परि 

देण्यािी ि म्हाला जर एवढी उत्कंठाि लागलेली आहे िर िें ि म्हीं माझ्या अर्भावीचह त्यानंा परि 
देऊं शकिा. आचि कादंबानंा या चर्भकेच्या चशदोरीवर आपली ग जराि करावयािी हौस असेल िर 
िेचह िें सहज ि मच्यापासून घेऊं शकिाि. माझ्या हट्टािी अडिि या व्यवहारािं कोठें नडिे? 

 
य व॰:कदंबाचधपिीिें राज्य कदंबाचधपिींस परि करावें असा मािंगेश्वरानंीं करार केलेला आहे. कादंबािंें 

राज्य कादंबानंा परि करावें असा करार केलेला नाहीं. मािंगेश्वर राज्य हें राजािें धन समजिो–
लोकािंें धन समजि नाहीं. िेव्हा ंि म्ही हें राज्य परि घेि असाल िर िें ि म्हालाि परि चमळेल. 
नाहीं िर त्यािा मािंग साम्राज्यािं समावशे करिें मािंगाचधपिीस इच्छा नसिाचंह चनरुपायानें र्भाग 
पडेल. 



 

अनुक्रमणिका 

कंदपष:पडंू द्या. ख शाल र्भाग पडंू द्या. मला त्यािी पवा नाहीं. मािंगेश्वराि कृपाप्रसाद म्हिून त्यािा स्वीकार 
केल्यानेंचह ग लामचगरीवािंून जर द सऱ्या कशािाि लार्भ होिें शक्य नाहीं िर असल्या अप्रत्यक्ष 
परंि  अचधक जािक ग लामचगरीपेक्षा ंप्रत्यक्ष ग लामचगरी पत्करिें काय वाईि? बलात्कारािी प्रत्यक्ष 
ग लामचगरी दयेच्या अप्रत्यक्ष ग लामचगरीपेक्षा ं स्वािंत्र्यसंस्थापनेस अचधक उपकारक आहे. माझी 
ढाल प ढें करून चिच्या आडून आपली िलवार सही करण्यािा मािंगाचधपिीिा हा डाव आहे. 
सोहेरािा धचन मािंगेश्वर आचि स िकािा ख ंि मात्र मीं असल्या प्रकारिी हास्यास्पद न्स्थचि 
गळ्यािं बाधूंन घेण्याइिका मी मूखष नाहीं. ज्यािें पोि माल खाईल त्याच्याि पाठीने मारचह खाल्ला 
पाचहजे. माल ि म्हाला आचि मार मला असला अंदरबट्ट्यािा व्यापार याप ढें माझ्या हािून 
केव्हाचंह होिार नाही. 

 
य व॰:िर मग जा. देशद्रोहािें पािक चशरावर घेऊन मािंगाचधपिीच्या कैदखान्यािं हालअपेष्टा र्भोगीि 

जन्मर्भर चखिपि पडा. 
 
कंदपष॰:माझी ियारी आहे.– 
 

२६ पद–“खचिि ललना॰”– 
वचरन अधमा दशा स खें। सदा संसारीं ॥ 
पचर न धचर अचरच्या पदा र्भाला ंया ॥ धृ॰ ॥ 
चविल स खास ख चविार; मन जा ॥ 
शीलचि िाचरि गहन मोह–माया ॥ १ ॥ 

 
य व॰:कालकूि यानंा येथून घेऊन जा. (कालकूि व हालाहल कंदपास नेिाि). 
 
सौदा॰:काय? माझे शब्द जेथें िोल ठरले िेथें य वराजािंें वक्िृत्वचह कवडीमोलि ठरलें  ना? 
 
य व॰:होय–ठरलें  खरें. मन ष्ट्यस्वर्भावािी बाईसाहेबानंा इिकी चबनि क पचरक्षा आहे हें पाहून बाईसाहेबाचं्या 

ब द्धीिें आम्हाला मोठें कौि क वाििें. पि बाईसाहेब, प्रारंर्भीं आमच्याशीं चवश्वासानें व स्नेहर्भावानें 
वागिाऱ्या कंदपाच्या वृत्तींि एकदम एवढा जमीनअस्मानिा िरक कसा पडला हें कोडें काहंीं 
आम्हाला अजून उलगडि नाहीं आचि त्यािूंनचह आपल्यासारख्या िि र स्त्रीिीं त्याच्यावर सिि 
देखरेख असिा ंत्याच्या उदार अंिःकरिािं कलीिा प्रवशे झालेला पाहून िर आम्ही अगदीं क ं चठि 
झालो आहोंि. 

 
सौदा॰:ही सारी िूक य वराजािंी आहे. िेजन्स्वनीिी आचि त्यािी गाठं जर य वराजानंीं पडंू चदली नसिी 

िर कंदपष य वराजाचं्या म ठींिून केव्हािं स िला नसिा पि िें जाऊं द्या. झाल्या गोष्टी होऊन गेल्या. 
आिा ं कंदपािी शहाचनशा सपंली. आिा ंय वराजानंीं माझ्या सूिनेिा चविार करून माझ्या नावंानें 
द्वाही का ंचिरवू ंनये? 

 
य व॰:मािंगेश्वराचं्या ह क मावािंून आम्हाला आमच्या जबाबदारीवर िसें करिा ं येि नाहीं. चशवाय 

िेजन्स्वनीच्या खिल्यािा चनकाल लागेपयंि कंदपाच्याि नावंानें राज्य िालचविें आपिासं जरूर 
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आहे. िथाचप आपली सूिना मािंगेश्वराचं्या मंज रीकचरिा ंपाठचवियािें मात्र आम्हीं बाईसाहेबानंा 
आश्वासन देिो. 

 
सौदा॰:न स्िें आश्वासन काय कामािें? िें लौकर अमलािं आलें  पाचहजे. 
 
य व॰:लौकर का? आिा–ंया. क्षिाला. िला शृगाल, मािंगेश्वराला या एकंदर हकीकिीिा खचलिा 

िाबडिोब खरडून िाकंू व बाईसाहेबािंी सूिनाचह त्याचं्या कानावर घालंू. असल्या कामाला 
चदरंगाई उपयोगािी नाहीं. बाईसाहेब, येिो आम्ही. (दोघे जािाि). 

 
सौदा॰:(स्वगि) शवेिीं मीि माि केली–माझाि डाव सही झाला–मीि सरस ठरल्यें. या मगरूर 

प रुर्ानंा, आपल्या ब द्धीिी मोठी घमेंड वािि असिे. परंि – 
 

पद–“सप्िचवलं वप वार॰–” 
नाचर नरा अचनवार ॥ अपार धचरि िि रिा ॥ ध्र ॰ ॥ 
पौरुर् गवा ि डचवि पायीं ॥ वृथा बला चमरचविा ं॥ १ ॥ 

(जािे.) 
 

प्रवेश दुसरा 
 
(स्थळ: कदंब न्यायसर्भा मंचदर, न्यायाध्यक्ष, सर्भासद, कालकूि,िेजन्स्वनी, हालाहाल, पे्रक्षक, इत्याचद). 
 
न्यायाध्यक्ष:(स्थानापन्न झाल्यावर) प्रधानजी, आरोपीस कोित्या ग न्ह्याबद्दल न्यायसरे्भप ढें हजर करण्यािं 

आलेलें  आहे? 
 
काल॰:राजद्रोहाच्या ग न्ह्याबद्दल. कदंबेश्वरानंीं मािंगाचधपिीशीं न किाि जो िह केला, त्याला आरोपीनें 

स्विः चवरोध केला असून हा िह मान्य करंू नये म्हिून शब्दानंीं, चिन्हानंीं आचि कृिींनीं लोकानंा 
चिथाविी देऊन त्याचं्याकडूनचह सदर िहास चवरोध करचवण्यािा चिनें प्रयत्न केला आहे. 

 
न्याया॰:या बाबिींि आरोपीकडून आके्षपाहष अशीं कोििीं कृत्यें घडली? 
 
काल॰:पचहलें  कृत्य:–महाराजािंी इच्छा मािंगेश्वराशीं िह करण्यािी असिां, त्यानंा वळचवण्यािा व 

लढाईस प्रवृत्त करण्यािा आरोपीनें प्रयत्न केला. 
 
न्याया॰:केव्हा ंकेला? िहापूवी कीं िहानंिर? 
 
काल॰:िहापूवी. 
 
न्याया॰:बरें प ढें? 
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काल॰:द सरें कृत्य:–हा यत्न व्हावा म्हिून महाराजाशंीं आरोपीिें चिच्या वचडलाकंडून आज कैक वर्ांपूवी 
ठरचवण्याि आलेलें  लग्न मोडण्यािा महाराजासं चिनें धाक घािला, व अखेरीस महाराजानंीं 
मोठ्या पे्रमानें आरोपीच्या करागं लींि घािलेली प्रियम द्रा महाराजानंा परि करून चिनें आपलें  
लग्न मोडलें  असें साऱ्या मंचत्रमंडळादेखि महाराजानंा बेधडकपिें साचंगिलें . 

 
न्याया॰:िहापूवी कीं िहानंिर? 
 
काल॰:अथात् िहापूवी. पि या चठकािीं न्यायाध्यक्षानंा व न्यायसरे्भला मला नम्रपिें स िवनू ठेवावयािें आहे 

कीं या काहंीं गोष्टी िहापूवी घडलेल्या असल्या िरी त्या महाराजाशंीं चवरोधात्मक असल्याम ळें  त्या 
राजद्रोही स्वरूपाच्याि आहेि. 

 
न्याया॰:त्या गोष्टी कोित्या स्वरूपाच्या आहेि आचि कोित्या स्वरूपाच्या नाहींि हें ठरचवण्यािें काम 

न्यायसरे्भिें आहे, ि मिें नाहीं. ि म्ही िक्ि आम्हीं चविारलेल्या प्रश्नािंा ख लासा करा. हं, प ढें 
बोला. 

 
काल॰:चिसरें कृत्य:–महाराजानंी िहनाम्यावर सही केली त्यावळेीं महाराजािंा उपमदष करून आरोपीनें 

त्यािंा र्भरदरबारािं चधःकार केला. त्याचं्यावर अपशब्दािंी आचि चशव्यािंी लाखोली वाचहली. 
िवथें कृत्य:–महाराजानंी िहनाम्यािा कागद प्रधानजींना म्हिजे अथात् मला दाखवनू 
शृगालराजाचं्या स्वाधीन केला िेव्हा ं“मी हा िह अमलािं येऊं देिार नाहीं” अशी आरोपीनें मोठ्या 
उद्धिपिानें महाराजानंा धमकी चदली. पािंवें कृत्य:–नंिर महाराजानंीं आरोपीला हद्दपार 
करण्यािा ह कूम चदला िो उद्दामपिानें िें िाळून लावनू िी जबरदस्िीनें राजधानींिि राचहली. 
सहावें कृत्य:–कदंबािें चनशाि काढून त्या चठकािीं मािंगािें चनशाि लावण्यासाठी महाराज स्विः 
प्रिापिौकािंील ध्वजासनासचन्नध गेले असिा ं आरोपीनें आपल्या बडंखोर साचथदारासह त्या 
चठकािीं त्यानंा शान्ब्दक व शारीचरक असा दोन्हीं प्रकारिा सशस्त्र चवरोध केला.– 

 
१ न्यायसर्भा॰:ही यादी या य गाि संपिार आहे का? 
 
२ न्यायसर्भा॰:का ंसाऱ्यािंा अंि होईपयंि चहिी लाबंि अशीि लाबंिार आहे? 
 
काल॰:नाहीं. ठोकळ ठोकळ कृत्यािंी यादी आिा ंसंपली. 
 
१ न्यायसर्भा॰:आचि आिा ं चकरकोळ कृत्यािंी स रंू होिार कीं, काय? म्हिजे झालें . खाशा मंडळींनींि 

आमिा अधा प्राि ग दमरून िाकला. आिा ंचशपायी प्याद्यािंी वरदळ स रंू झाली, कीं खिल्याच्या 
चनकालापूवी न्यायसरे्भिाि चनकाल लागिार! 

 
काल॰:मान्यवर सर्भासदानंीं असें रागावू ं नये. खिला म्हिला कीं िो खिल्यासारखाि िालला पाचहजे 

आचि त्यािंचह हा राजद्रोहािा खिला. िेव्हा ं त्यािं िर अशी घाई म ळींि कामािी नाहीं. असो. 
आिापंयंि चनवदेन केलेलीं एकंदर सहा ठोकळ कृत्यें झालीं. याचशवाय याि मासल्यािी चकरकोळ 
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कृत्यें िर अगचििि आहेि. पि त्यािंा पाढा वािून मी न्यायसरे्भच्या काळािा अपव्यय करंू 
इन्च्छि नाहीं. 

 
२ न्यायसर्भा॰:कालकूिानंा कालािी दया आली हें पाहून आम्हाला आनंद वाििो. 
 
न्याया॰:झालें  ि मिें सारें म्हििें? 
 
काल॰:झालेंि. पि शवेिीं जािा ं जािा ं एवढेंि स िवनू ठेवावेंसे वाििें कींआरोपी स्त्री–आचि त्यािंचह 

अचववाचहि क माचरका असून चिनें प रुर्ानाचह लाजचविारें असें हें स्त्रीस्वर्भावास व स्त्रीधमास अन चिि 
कमष करून राजाबरोबर धमािा साक्षात् परमेश्वरािाही द्रोह केला आहे या गोष्टीकडेचह न्यायसरे्भिें 
द लषक्ष होऊं नये. 

 
१ न्यायसर्भा॰:म्हिजे? न्यायसर्भा हा मृत्यिूा दरबार आहे कीं काय, कीं मािसानें केलेल्या यच्चावत् 

कमाकमािीं येथें शहाचनशा झालीि पाचहजे? 
 
काल॰:िसा माझ्या म्हिण्यािा रोंख नाहीं. िक्ि याचह गोष्टीकडे न्यायसरे्भिें लक्ष असावें एवढीि माझी नम्र 

सूिना आहे. 
 
न्याया॰:ठीक आहे. (िेजन्स्वनीस) िेजन्स्वनी, प्रधानजीनीं आिा ंजी आके्षपाहष कृत्यािंी लांबलिक यादी 

वािून दाखचवली िीं कृत्यें ि झ्या हािून खरोखरि घडलेलीं आहेि, का हा ि झ्यावर न स्िा आळ 
घेण्यािं येि आहे? 

 
िेज॰:कृत्याचं्या संबंधानेंि बोलावयािें असल्यास प्रधानजींनीं वािलेल्या यादींि–आचि न वािलेल्या 

यादींि स द्धां–सत्यािा अपलाप अगर चवपयास यन्त्कंचित्चह करण्यािं आलेला नाहीं, हें मी 
प्राजंलपिें कबलू करत्यें. त्यानंीं विषन केलेलीं आचि न केलेलीं–सवष कृत्यें मजकडून घडलेलीं 
आहेि. आचि मी आिापंयंि मोकळी असत्यें िर याि जािीिीं पि याहूनचह अचधक र्भयंकर म्हिून 
र्भासचविा ं येण्यासारखी अनेक कृत्यें माझ्या हािून अवश्य घडलीं असिीं, असेंचह मी न्यायसरे्भस 
स्पष्ट सागंूं इन्च्छिे. परंि  या सवष दृश्य अदृश्य कृत्यािंें किृषत्व जरी मला सवषथैव मान्य असलें  िरी 
िीं कृत्ये आके्षपाहष आहेि असें जें प्रधानजींिें म्हििें आहे, िें मात्र मला चबलक ल मान्य नाहीं. या 
कृत्यानंीं राजद्रोहािा ग न्हा मी केला आहे असें मला म ळींि वािि नाहीं; आचि म्हिून 
प्रधानजीकडून माझ्या माथीं जो राजद्रोहािा आरोप मारण्यािं आलेला आहे िो मला चबलक ल 
मान्य नाहीं. मी पूिष चनरपराधी आहें–चनदोर्ी आहें; इिकें ि नव्हे िर राजचनष्ठेच्या परमपचवत्र 
धमापासून माझें पाऊल एक रचिमात्रचह िळलेलें  अगर ढळलेलें  नाहीं. 

 
न्याया॰:प्रधानजींनीं साचंगिलेलीं सवष कृत्यें ि झ्या हािून घडलीं असल्यािें जर िंू कबूल करत्येस, िर 

प्रधानजींनीं ि झ्यावर केलेला आरोप खोिा आहे असें ि ला कसें म्हििा ंयेईल? 
 
िेज॰:न्यायसरे्भनें मला माझें म्हििें सचवस्िरपिें माडंण्यािी परवानगी चदल्यास माझें विषन चनदोर्ी आहे हे 

न्यायसरे्भस चनर्थववाद चसद्ध करून देण्यास मी ियार आहे. 
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न्याया॰:(इिर सर्भासदाशंीं चविार करून) ि झें म्हििें काय आहे िें सचवस्िरपिें न्यायसरे्भप ढें माडंण्यािी 
न्यायसरे्भिीं ि ला परवानगी आहे. 

 
काल॰:(मध्येंि) माझी या परवानगीला हरकि आहे! 
 
न्याया॰:हरकि आहे? काय हरकि आहे. 
 
काल॰:आजिी पचरन्स्थचि इिकी नाज क आहे कीं या वेळीं आरोपीला आपलें  म्हििें अशा जाचहर दरबारािं 

सचवस्िरपिें माडंण्यािी मोकळीक देिें अत्यंि धोक्यािें आहे. आरोपीिा य न्क्िवाद म्हिजे मूर्थिमंि 
राजद्रोहि असिार याबद्दल मला िर यन्त्कंचित्चह शकंा नाहींि; पि न्यायसर्भेंिील सन्मान्य 
सर्भासदानंा व ख द्द न्यायाध्यक्षानंाचह त्याबद्दल संशय असिें शक्य नाहीं. िेव्हा ं असें र्भार्ि 
करण्याला आरोपीला परवानगी देिें म्हिजे प्रत्यक्ष न्यायदरबारािं राजद्रोहािें राजरोस प्रदशषन 
करिें आहे. 

 
न्याया॰:पि आरोपींिें म्हििें समग्र ऐकून घेिल्यावािंून न्यायसर्भा खिल्यािंा चनकाल कसा करिार? 
 
काल॰:न्यायसरे्भनें वािल्यास आरोपीिें म्हििें ऐकून घ्यावें. त्याला माझी म ळीि हरकि नाहीं. परंि  या 

आमदरबाराला िें ऐकण्यािी मनाई करण्यािं यावी. 
 
पे्रक्षक॰:नाहीं–नाहीं आम्हालाचह आरोपीिें म्हििें काय आहे िें कळलें  पाचहजे. कदंबािा न्यायदरबार 

सवांना ख ला आहे. िेथें असा िोरिेपिा उपयोगी नाहीं. 
 
न्याया॰:(पे्रक्षकासं) खिला ऐकण्यासाठीं जमलेल्या सवष लोकानंा न्यायसरे्भच्या विीनें मी अशी नम्र सूिना 

कचरिों कीं त्यानंी सर्भेंि आरडाओरडा करून गारं्भीयािा र्भगं करू नये. 
 
पे्रक्षक:ठीक आहे. आम्ही स्वस्थ बसिों. परंि  िेजन्स्वनींबाईिें म्हििें काय आहे िें आम्हालाचह कळेल अशी 

न्यायाध्यक्षानंीं व्यवस्था करावी अशी आमिीचह न्यायसरे्भला नम्र चवनंचि आहे. सवष व्यवहार 
ख लेपिानें िालावा असा कदंब न्यायसरे्भिा आजवरिा चशरस्िा आहे. 

 
न्याया॰:आपि शािं रहा. आजवरिा चशरस्िा मोडून कदंब राजसर्भेंि िोरिेपिािा असा एकचह कारर्भार 

होिार नाही. असें मी आपिासं न्यायसरे्भच्या विीनें आश्वासन देिों. (िेज॰स) िेजन्स्वनी, सागं 
ि झें काय म्हििें आहे िें. 

 
काल॰:म्हिजे? मी केलेली चवनंचि न्यायसरे्भला मान्य नाही असें मी समजावयािें की काय? 
 
न्याया॰:होय. आपली चवनंचि न्यायास अन सरून मान्य करिा ंयेि नाहीं. 
 
काल॰:पि न्यायसरे्भच्या या अव्यवहाचरक विषनािा र्भलिाि पचरिाम झाला िर जबाबदार कोि? 
 



 

अनुक्रमणिका 

न्याया॰:िेजन्स्वनीिें म्हििें न्याय्य नसेल िर त्यािा चवपरीि पचरिाम होण्यािी र्भीचि बाळगण्यािें कारि 
नाहीं; आचि न्याय्य असेल िर होईल िो पचरिाम चवपरीि मानण्यािें कारि नाहीं. 

 
काल॰:(चविारपूवषक) न्यायसरे्भिा असाि अचर्भप्राय असेल िर आजच्या पचरन्स्थिींि खिला प ढें िालंू नये 

अशी मी न्यायसरे्भस चवनंचि करिों. 
 
न्याया॰:(इिर सर्भासदाशीं चविार करून) आपली चवनंचि न्यायसरे्भस संमि नाहीं. खिला आज प ढें 

िाललाि पाचहजे आचि त्यािा चनकालचह आजि लागला पाचहजे असा न्यायसरे्भिा स्पष्ट अचर्भप्राय 
आहे. 

 
काल॰:िर मग या बाबिींि य वराजािंी काय आज्ञा आहे यािा ख लासा होईपयंि काम िहकूब ठेवण्याि 

यावें अशी मी सूिना करिों. 
 
न्याया॰:कदंबािें राज्य मािंग साम्राज्यािं अद्याचप सामील करण्यािं आलें  नसल्या कारिाने मािंग 

य वराजानंा कदंब न्यायसरे्भच्या कामािं ढवळाढवळ करण्यािा अचधकार पोहोंिि नाहीं हें आपिांस 
माचहि नाहीं काय? 

 
काल॰:न्यायाध्यक्षािंें हें चवधान न्यायसरे्भस मान्य आहे काय? 
 
न्यायसर्भा॰:होय. आम्हाला हें चवधान पूिष मान्य आहे. मािंग य वराजानंा कदंबन्यायसरे्भच्या कामािं हाि 

घालण्यािा चबलक ल अचधकार नाहीं असा आमिा स्पष्ट अचर्भप्राय आहे. 
 
काल॰:कदंबािे राज्य मािंग साम्राज्यािं सामील करण्यािं आलेलें  नसलें  िरी िें य वराजानंीं आज 

हजकलेलें  आहे; आचि या प ढें त्यािें अन्स्ित्व कायम रहािें न रहिें हें मािंग य वराजाचं्या 
इच्छेवरि सवषस्वी अवलंबनू आहे. िेव्हा ंन्यायसरे्भला आपल्या देशाच्या स्वािंत्र्यािी व अन्स्ित्वािी 
काहंी िाड असल्यास चिनें आपलें  धोरि व मािंग य वराजाचं्या मजीप्रमािेंि ठेवलें  पाचहजे, असें 
माझें चिला नम्रपिािें पि आग्रहािें सागंिें आहे. 

 
न्यायसर्भा॰:मािंग य वराजाचं्या मजीबरह कूम कदंब न्यायसरे्भला नाििें र्भाग असेल िर हीं न्यायासनें आचि 

आपि, ख शाल वािेल िो गोंधळ घाला. आम्हाला या खिल्यािी काहंीं जरूरी नाहीं. 
 
काल॰: िर मग हा प्रकार मला य वराजाचं्या कानावर िाबडिोब घािलाि पाचहजे. हालाहल, इकडे या. 

(त्याच्या कानािं काहंीं सागंिो.) 
 
हाला॰:(हळंूि आियानें) काय म्हििां? सवष ठीक िाललें  आहे म्हिून सागंूं? 
 
काल॰:(हळंूि) होय. सवष बरोबर िाललें  आहे, असें सागंा. 
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हाला॰:नवल आहे. येथें एवढी हमरीि मरी िाललेली असिां, ‘बरोबर आहे’ असें मी य वराजानंा खोिेंि 
कसें सागंूं? मी लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस आहें. पहावयािें एक आचि सागंावयािें द सरेंि, अशी 
लबाडी मला साधिार नाही. 

 
काल॰:(रागानें हळंूि) कसें मूखष आहािं हो ि म्ही? हें खरें र्भाडंि नसून र्भाडंिािें लिकें  नािक आहे हें 

ि म्हालंा ठाऊक नाहीं काय? 
 
हाला॰:(हळंूि) खरेंि माझ्या लक्षािंि राचहलें  नाहीं. हें मला वािलें  ि मिें खरेंि र्भाडंि ज ंपलें  आहे. मी 

लष्ट्करी चशस्िीिा मािूस. ि म्हा म त्सद्यािंें लपडंाव माझ्या डिर डोक्यािं चशरि नाहींि. आिा ं
जािों मी जािो. 

 
काल॰:(न्यायसरे्भस मोठ्यानें) आिा ंयाप ढें या खिल्यािं काहंींि बोलण्यािी माझी इच्छा नाहीं. न्यायसर्भा 

आपल्या या अदूरदर्थशत्वाबद्दल सवषस्वीं जबाबदार आहे! 
 
न्याया॰:न्यायसर्भा आपली जबाबदारी पूिष ओळखूनि वागि आहे. िेव्हा ंआपि त्याबद्दल चबलक ल हििा 

करंू नका. (िेजन्स्वनीस) िेजन्स्वनी, ि ला बोलण्याला आिा ंपरवानगी आहे. 
 
िेज॰:न्यायाध्यक्ष व न्यायसर्भेंिील सर्भासदहो, प्रधान कालकूि आचि आपि या उर्भयिामंध्यें आिा ं जो 

वादचववाद झाला त्यावरून मला आपलें  र्भार्ि चजिक्या लौकर आिोपिा ंयेईल चििक्या लौकर 
आिोपिे र्भाग आहे. 

 
न्याया॰:बरोबर आहे. र्भार्ि चजिकें  लौकर आिोपेल चििकें  िागंलें . 
 
काल॰:पि त्यापेक्षा ं म ळींि न केलेलें  काय वाईि? खिल्याच्या चनकालाला त्यािी काहंीं आिा ं चवशरे् 

जरुरी नाहीं. न्यायसरे्भनें आपला चनिषय आधींि लावनू ठेचवलेला आहे. 
 
१न्या॰ सर्भा॰:ही न्यायसरे्भिी बेअदबी होि आहे. 
 
न्याया॰:आिा ंचनष्ट्कारि मधेंि बोलून आरोपीिा वेळ घेऊं नका. (िेजन्स्वनीस) िेजन्स्वनी, िल–िालंू दे. 
 
िेज॰:परमपूज्य न्यायाध्यक्ष व न्यायसर्भेंिील मान्यवर सर्भासदहो, परमेश्वराच्या कृपेनें आपि सवांनीं 

कदंबन्यायसरे्भिें स्विंत्र अन्स्ित्व कायम ठेवलेंि, हें पाहून मला मोठा आनंद व अचर्भमान वािि 
आहे; व या आपल्या स्पहृिीय स्वाचर्भमानपूिष विषनाबद्दल मी आपि सवांसअंिःकरिपूवषक धन्यवाद 
देिें. राजद्रोहासारख्या र्भयंकर ग न्ह्याच्या खिल्यािं आपल्या एका र्भचगनीला चनरपेक्ष ब द्धीनें व 
चनर्भषय चित्तानें न्याय देण्यासाठीं अवश्य असिारें मनािें पाचवत्र्य व सामर्थयष आपल्या चठकािी 
पूिषत्वानें वास करीि आहे अशी माझी पक्की खात्री आहे. माझ्या देशबाधंवाकंडून माझ्याि देशाच्या 
कायद्यान सार माझी िौकशी करचवण्यािें साहस करण्यािं प्रचिपक्षािा कोििाचह गूढ–अंिस्थ हेि  
असला िरी या न्यायसरे्भिी सत्ता मान्य करून इच्याप ढें आरोपी म्हिून उर्भी रहाण्यास व चिच्याप ढें 
आपली बाजू माडंण्यास मी िायार झाल्यें, िी केवळ माझ्या देशाच्या न्यायसरे्भकडून न्यायािी 
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पायमल्ली होिें केव्हाचंह शक्य नाहीं अशा दृढ श्रदे्धम ळेंि ियार झाल्यें. या सरे्भवर माझ्या देशाच्या 
कायद्याहूंन इिरािंी सत्ता िालू झाली आहे असें मला समजिें िर या सरे्भप ढें उर्भी रहाण्यािा स द्धा ं
मी साि इन्कार केला असिा. आचि न्यायािें ढोंग माजचवण्यासाठीं माझ्या प्रचिपक्षानें जबरदस्िीनें 
मला इच्याप ढें उर्भें केलेंि असिें, िर स्विःच्या बिावासाठीं एक शब्दचह िोंडावािें उच्चारला 
नसिा. कदाचित् द दैवानें ही माझी श्रद्धा–हा माझा चवश्वास अस्थानीं व चनष्ट्िल ठरेल. परंि  िो 
िसा ठरला िरी माझ्या देशबाधंवाकंडून मला झालेला अन्याय मी मोठ्या आनंदानें मान्य करीन. 

 
काल॰:(मध्येंि) छे–छे–अन्यायािी र्भीचि बाळगण्यािें ि ला आिा ं म ळींि कारि नाहीं. ि झ्या चप्रय 

देशबाधंवािंी मजी यावळेी ि झ्यावर बालंबाल बहाल आहे. 
 
िेज॰:न्यायाध्यक्ष व न्यायसर्भेंिील सर्भासदहो, राजद्रोहाच्या आरोपावरून मला आपल्याप ढें हजर करण्यािं 

आलें  आहे; व या आरोपाच्या प ष्टीकरिाथष माझ्या हािून घडलेल्या अनेक आके्षपाहष कृत्यािंा 
लाबंलिक पाढाचह आपिासमोर वािून दाखचवण्यािं आला आहे. या सवष कृत्यािंी जबाबदारी मी 
पचहल्यानेंि आपल्या चशरावर घेिली असून िी मी केव्हाचंह नाकबूल करण्यास ियार नाहीं. िेव्हा ं
आिा ंआपिाप ढें एवढाि प्रश्न आहे कीं हीं माझीं कृत्यें न्यायिः राजद्रोहात्मक आहेि कीं काय? 
माझ्या प्रचिपक्षास िीं राजद्रोहात्मक चदसिाि; पि मला त्यािं राजद्रोहािा लवलेशचह दृष्टीस पडि 
नाहीं. इिकें ि नव्हे, िर, िीं पूिष राजचनष्टात्मक आहेि असें माझें म्हििें आहे. न सिे राजािें नावं 
धारि करून काहंीं कोिी राजा होि नाहीं. ग लाबाच्या चित्रानंीं स गंध दरवळि नाहीं; हसहाच्या 
प िळ्यानंीं वनप्रािं हादरि नाहीं; चकवा ं नौका याशब्दानें परिीर गाठंिा ं येि नाहीं. त्याप्रमािें 
राजाच्या नावंािी न स्िी पािी कपाळावर लावल्यानें अंगािं राजत्वािाचह उदय होि नाहीं. 
न्यायसर्भेंिील सन्मान्य सर्भासदहो, हीि गोष्ट म ख्यत्वेंकरून मला प्रथम आपल्या नजरेस 
आिावयािी आहे. ज्यािा द्रोह केल्याम ळें  माझ्यावर राजद्रोहािा ग न्हा लावण्यािं येि आहे–िो 
नादान इसम आपिासं राजा म्हिवीि असला िरी िो खरोखर राजा नाहीं–इिकेि नव्हे िर 
‘राजा’ हें परमपचवत्र अचर्भधान धारि करण्यासचह िो चिळमात्र लायक नाहीं– 

 
काल॰:(मध्येंि) राजद्रोह–राजद्रोह. न्यायाध्यक्ष, हा धडधडीि राजद्रोह होि आहे. आपि हें र्भार्ि 

िाबडिोब बदं करवा. 
 
न्याया॰:आपि चनष्ट्कारि मध्यें अडथळा का ं करिां? र्भार्ि जर राजद्रोहीं असेल, िर त्यािें प्रायचिि 

आरोपीस अखेरीस र्भोगावेंि लागेल. 
 
काल॰:अखेरीस र्भोगावें लागेल. पि आधीं आमिी प्रायचित्तािी वेळ येईल त्यािी वाि काय? 
 
न्याया॰:आपि अगदीं चनधास्ि असा. कदंबन्यायदरबारािं कोिाच्याचह केसाला धक्का लागावयािा नाहीं. 
 
काल॰:ठीक आहे. िालंू द्या ि मिी दाडंगाई. मी आिा ंमध्यें एक अक्षरचह िोंडावािें काढीि नाहीं. पि यािा 

पचरिाम न्यायसरे्भस लौकरि र्भोवल्यावािंून रहािार नाहीं एवढे मात्र बजावनू ठेविों. 
 
न्याया॰:िेजन्स्वनी, िालंू दे प ढें. 



 

अनुक्रमणिका 

िेज॰:या नादान–नालायक–िोियानें थोड्या चदवसापूंवी मािंगेश्वराशंीं एक अत्यंि द ष्ट व नीिपिािा िह 
करून कदंबािी राजसत्ता–कदंबािी राजलक्ष्मी–कदंबािें राजहसहासन–कदंबािा राजम ग ि–
कदंबािा राजध्वज–थोडक्यािं बोलावयािें म्हिजे कदंबािे राजसवषस्व मािंगेश्वरास अपषि केलें ; 
आचि स्विः राज्यहीन व ऐश्वयषहीन बनून आपल्या पूज्य मािृर्भमूीच्या पायािं पारिंत्र्याच्या शृखंला 
अडकवनू अचखल कदंबराष्ट्रास ग लामचगरीच्या नरकािं ढकलून चदलें . हा िह कदंबाच्या 
राजसते्तला आचि राष्ट्रस्वािंत्र्याला ध ळींस चमळचविारा असल्याम ळें–आचि त्यािंचह असला 
राजसते्तला व राष्ट्रस्वािंत्र्याला परम चवघािक िह प्रजाजनाचं्या संमिीवािंून घडवनू आिण्यािा 
घाि कंदपानें घािल्याम ळे मी त्यापूवी व नंिर त्यास कसून चवरोध केला–करीि आहें आचि शक्य 
झाल्यास हा जीव असेपयंि प ढेंचह केल्यावािंून रहािार नाहीं. 

 
काल॰:(प नः मध्येंि) राजद्रोह–राजद्रोह! काय करावें? र्भयंकर राजद्रोह!! 
 
िेज॰:आचि या माझ्या शास्त्रश द्ध चवरोधालाि–राजद्रोह–र्भयंकर राजद्रोह–असें माझ्या प्रचिपक्षानें नावं 

चदलेलें  आहे. खरें पाचहलें  िर राजा हािक्ि प्रजेिा पालनकिा–सवषश्रेष्ठ अचधकारी आहे व त्यानें 
यावदे्दह प्रजेिें पालन करावें एवढाि त्यािा अचधकार व धमष आहे. प्रजेिा क्रयचवक्रय करण्यािा 
अगर परक्याचं्या पायावंर चिच्या स्वािंत्र्यािा बचल देण्यािा त्याला चबलक ल अचधकार नाहीं व िो 
त्यािा धमष िर नाहींि नाहीं. परिक्रापासून आपल्या देशािें व राष्ट्रािें संरक्षि करण्यािें त्याच्या 
अंगीं सामर्थयष नसेल िर त्यानें आपल्या अचधकारािा संन्यास आपलें  राजहसहासन व आपला 
राजदंड आपल्या प्रजेच्या स्वाधीन करावा व आपल्या जबाबदारींिून मोकळे व्हावें. परंि  कोित्याही 
बाबिींि प्रजेच्या पूिष संमचिवािंून चिच्या स्वािंत्र्यािंें उदक परक्याच्या हािावर सोडण्यािा त्यास 
चबलक ल अखत्यार पोहोंिि नाहीं. िह होण्यापूवी ही गोष्ट मी कंदपास साचंगिली व त्यानें आपल्या 
अचधकारािा द रचिक्रम करंू नये म्हिून परोपरीनें त्याला चवनचवलें . परंि  मािंगाचं्या ग प्ि 
मचलद्यावर पोसलेल्या देशद्रोही चवश्वासघािकीं स्वाथषलंपि प्रधानमंडळाच्या चिथाविीस िसून, 
त्यानें माझें म्हििें ध डकावनू लावलें . 

 
काल॰:(ओरडि) बदनामी–बेइज्जि–बेअि–ून्यायाध्यक्ष, ही प्रधानमंडळािी बदनामी–बेइज्जि–बेअि ूहोि 

आहे. 
 
िेज॰:होय. ही प्रधानमंडळािी बदनामी–बेइज्जि–बेअििू आहे; आचि मी िी जािूनब जून म द्दाम करीि 

आहें. कदंबाच्या सवषस्व नाशास कारि होिारा हा र्भयंकर िह करण्यािी बदसल्ला 
प्रधानमंडळाकडून कंदपाला देण्यािं आली, चिच्या म ळाशीं मािंगाचं्या द्रव्यािा झरा वाहि होिा ही 
माझी बालंबाल खात्री पिलेली आहें आचि प्रसंग पडल्यास मी िी न्यायसरे्भस प राव्याचनशीं शाबीि 
करून देण्यास ियार आहें. प्रधानमंडळािी हहमि असल्यास या राजद्रोहाच्या खिल्याबरोबर 
आपल्या बेअििूाचह खिला त्यानें मजवर र्भरावा. माझी त्याला ियारी आहे. परंि  िोंपयंि मी 
प्रधानमंडळाला स्पष्ट बजावनू सागंत्यें कीं वळे येईल िेव्हां, िेव्हा,ं माझ्या र्भार्िािं मी त्याला 
“मािंगाचं्या ग प्ि मचलद्यावर पोसलेली देशद्रोही िाडंाळिौकडी” याि नावंानें संबोधिार–कमीं 
करिार नाहीं. न्यायाध्यक्ष व न्यायसर्भेंिील सर्भासदहो, माझी चवनंचि–माझी प्राथषना–माझा 
चजव्हाळ्याच्या पे्रमािा आग्रह जेव्हा ं कंदपानें झ गारला व मािंगेश्वराच्या–कदंबाच्या परंपरागि 
कट्ट्या द स्मानाच्या–पायावर आपलें  व आपल्या राष्ट्रािें सवषस्व अपषि करण्यास जेव्हा ंिो ियार 



 

अनुक्रमणिका 

झाला, िेव्हा ंमाझ्या परमचप्रय राष्ट्रदेविेिीं एक सेचवका या नात्यानें मला त्यािाचवरोध करिें प्राप्ि 
झालें . परंि  मीं चवरोध केला असला िरी िो कंदपािा केला; राजािा केला नाहीं. आचि असें 
असूनचह मला राजद्रोही म्हिून पकडून आपिासमोर चशक्षा ठोठावण्यासाठीं उर्भें करण्यािं आलें  
आहे. न्यायाध्यक्ष व न्यायसर्भेंिील सर्भासदहो, मी जर खरोखर राजद्रोह केला असिा िर ि म्ही 
आपल्या राजसते्तिें परिक्रापासून व अंिस्थ चवश्वासघािापासून रक्षि करा, असें लोकानंा मी का ं
साचंगिलें  असिें? मी जर खरोखर राजद्रोह केला असिा िर आपल्या राजहसहासनाला परक्याच्या 
पापी पायािंा स्पशष होऊं देऊं नका, असा मी आपल्या देशबाधंवाचं्या कानाशी गगनािा रे्भद 
करिारा प्रिंड िाहो का ं िोडला असिा?–मी जर खरोखर राजद्रोह केला असिा िर कदंब 
राजध्वजािा उपमदष केला जाऊं नये म्हिून आपिासं धोक्यािं घालून घेण्यािें आत्मघािकी 
साहस करण्यास मी प्रवृत्त का ंझाल्यें असिे? राजसते्तिें–राजहसहासनािें–राजध्वजािें संरक्षि 
करण्यास स्विः चसद्ध होिें आचि इिरासं िसा उपदेश करिें यािी राजद्रोहािं गिना कशी होऊं 
शकिे? राजहसहासन राजदंड–राजध्वज हे राजसते्तिे अलंकार असून राजसत्ताही राजािी 
साक्षात् जीवनकला आहे. िी नाहीं म्हिजे राजािें अन्स्ित्वि नाहीं. राजसते्तवािंून राजा ही 
शब्दािी हत्त्या–र्भार्ेंिा खून आहे. एवढेंि नव्हे, िर हा प्रत्यक्ष सत्यािा अक्षम्य चवपयांस आहे! 
जीवनावािंून जीव, अगर जलावािंून जलाशय–त्याप्रमािें सते्तवािंून राजा हा शब्दप्रयोग केवळ 
िोल आहे. सते्तच्या त्यागानंिर राजािें राजेपिि चशल्लक रहाि नाहीं. आत्म्यानें सोडलेल्या 
क डीिीं जशी मािी बनिे, िशीि सते्तनें िाकलेल्या राजािीचह मािीि बनिे. कंदपानें आपलें  राज्य 
परक्याचं्या पदरािं िाकल्याम ळें  मािींमोलि झाला होिा–त्याच्या अंगीं राजत्वािा लेशचह चशल्लक 
राचहला नव्हिा. त्याम ळें  सत्ताहीन–राज्यहीन–राजैश्वयषहींन बनलेंल्या प रुर्ाच्या चवरोधाला अगर 
वैमनस्याला राजद्रोह हें नावं देिें म्हिजे जगाच्याि नव्हे िर जगदीशाच्या डोळ्यािं धूळ िाकिें 
आहे. िथाचप न्यायाध्यक्ष आचि न्यायसर्भेंिील सर्भासदहो, राजसत्ताहीन कंदपाला राजा माचनलें  व 
त्याच्या चवरोधाला राजद्रोह माचनलें  िरी स द्धा ं ि म्ही मला ग न्हेगार ठरवूं शकि नाहीं. कारि 
सत्ताशून्य कंदपािास द्धा ं मी द्रोह केलेला नाहीं. त्याला मी त्याच्या चहिािीि गोष्ट सागंि होत्यें. 
राजाला “िंू आपलें  राजेपि कायम ठेव व जसा िंू आजपयंि राजा होिास िसाि प ढेंचह राजाि 
रहा” असें सागंिें, हा त्यािा द्रोह होिो काय? हकवा “ि मिा राजा परक्यािंा ग लाम होऊं पहाि 
आहे–हकबह ना झाला आहे त्याला ग लामचगरीिून सोडवनू प नः”ग लामािा पूवषवत् राजा बनवा” 
असें मी कदंबानंा साचंगिलें  यािं मी राजािा द्रोह केला काय? ज्यानंीं आपल्या राजाला परक्यािंा 
ग लाम बनचवण्यािा घाि घािला िे राजद्रोही का जे ग लामाचं्या माचलकेि जाऊन बसलेल्या 
आपल्या हिर्भागी असहाय्य राजाला प नः त्याच्या गि राजहसहासनावर पूवषवत् पूिष ऐश्वयाने 
स्थापन करण्यास झिलें  व झिि आहेि, िे राजद्रोही? कंदपानें आपलें  राज्य राखण्यािी हहमि 
बाळगली असिी िर त्याच्या राजत्वाच्या रक्षिासाठीं मी आपले स्विःिे प्राि बळी चदले असिे व 
माझ्या देशबाधंवानंाचह त्याच्या सेवपे्रीत्यथष आपल्या प्रािािंें बचलदान करण्यािा उपदेश केला 
असिा. इिकें ि नव्हे िर आजचह कंदपष आपलें  राजेपि कायम राखण्यासाठीं परदास्याच्या शृखंला 
िोडण्यास ियार होईल िर त्याच्या प्रीत्यथष आपल्या सवषस्वािा यज्ञ करण्यास माझी चसद्धिा 
आहे.मला कंदपष नको आहे असें नाहीं–िर मला ग लाम कंदपष नको आहे–मला राजा कंदपष हवा 
आहे. मी द्रोह केलाि असेल िर ग लाम होऊं पहािाऱ्या व ग लाम झालेल्या कंदपािा द्रोह केला 
आहे–राजा कंदपािा केला नाहीं. राजा कंदपािी मी अजूनचह प्रजाजन आहें.–सेवक आहें आचि 
त्याच्यासाठीं समरागंिावर आपल्या पिंप्रािािी खैराि करण्यास माझी या क्षिासही ियारी आहे. 
न्यायाध्यक्ष आचि न्यायसर्भेंिील सर्भासद हो, राजा हें परमपचवत्र नावं धारि करिारी व्यन्क्ि व 



 

अनुक्रमणिका 

राजा या शब्दानें प्रगि होिारें ित्त्व या दोहोंमध्यें असिारा रे्भद आपि या खिल्यािं अवश्य लक्षािं 
घेिला पाचहजे. राजा हें उपपद धारि करिाऱ्या व्यन्क्ि वारंवार बदलिाऱ्या आहेि; परंि  राजा या 
शब्दानें व्यक्ि होिारा र्भाव केव्हाचंह बदलिारा नाहीं. िो शाश्वि आहे, चत्रकालाबाचधि आहे. आचि 
त्या र्भावाच्या प्रत्यक्ष अन्स्ित्वाम ळेंि राजा हें नावं धारि करिाऱ्या व्यक्िीला जगािं श्रेष्ठपद प्राप्ि 
झालेलें  आहे िेव्हा ंजेथें व्यन्क्ि आचि ित्व यािं चवरोध उत्पन्न झाला आहे, अशा आजच्या सारख्या 
चवलक्षि स्वरूपाच्या राजद्रोहाच्या खिल्यािं आपि अशाश्विांपेक्षा ं शाश्विालाि अचधक महत्त्व 
चदलें  पाचहजे. आजिा प्रश्न केवळ एखाद्या व्यक्िीला न्यायदान करण्यािा नसून एका परमश्रेष्ठ 
चदव्य ित्त्वाच्या प्रस्थापनेिा प्रश्न आहे. आचि या ित्त्वाच्या प्रस्थापनेवर ि मच्या राष्ट्रािें र्भचविव्य 
अवलंबनू आहे. कंदपष या व्यक्िीिा कैवार घेऊन ि म्हीं राजित्त्वािा या वळेीं चधःकार कराल िर 
स्वदेशाच्या गळ्यार्भोविी ग लामचगरीिा पाश आवळण्यािें पाप ि मच्या माथीं बसल्यावािंून राहिार 
नाहीं. व्यन्क्िचनष्ठेवर र्भर देऊन ित्त्वचनष्ठेिा त्याग केल्याम ळेंि आजवर अनेक राष्ट्रें लयास गेलीं 
आहेिव आज त्यािंें नावं–चनशािचह जगाच्या पाठीवर उरलेलें  आहो. न्यायाध्यक्ष आचि 
न्यायसर्भेंिील सर्भासदहो, आपि चवद्वान् आहािं–चविारी आहािं–आचि इचिहासािें, 
समाजनीचिशास्त्रािें व कायद्यािें आपिासं पूिष ज्ञान आहे. त्यािप्रमािें आपल्या चठकािीं उज्ज्वल 
न्यायचनष्ठा व चनस्सीम स्वािंत्र्यपे्रम जागृि आहेि. िेव्हा ंस्विःिा जीव बिावण्यासाठीं परक्याचं्या 
हसहासनाप ढें ि मच्या राजसते्तिा बळी देऊन ि मच्या वैर्भवशाली स्वािंत्र्यलक्ष्मीला परचकयाचं्या 
अंिःप रािं जबरदस्िीनें कोंडिाऱ्या स्वधमषभ्ष्ट नराधमािा द्रोह म्हिजे राजद्रोह आहे अशी जर 
ि मिी खरोखरि प्रामाचिक समजूि असेल िर िो मी अवश्य केला आहे; आचि त्याबद्दल दोर्ी 
ठरवनू आपि मला ख शाल स ळावर िढवा, मी त्यास मोठ्या आनंदानें ियार आहे. ज्या कदंब 
राजहसहासनासाठीं ि मच्या वाडवचडलानंीं आपल्या अमृिाच्या मोलानें खपिाऱ्या रक्िािी 
समरदेविेच्या मस्िकावर चिला प्रसन्न करण्यासाठीं, गेलीं दोनिीन िपें संिि धार धरली होिी, िें 
ि मिें राजहसहासन ि मच्या परंपरागि कट्ट्या द स्मानाच्या पापी िरिस्पशानें भ्ष्ट करचविाऱ्या 
चवश्वासघािकी महापािक्याच्या चवरोध करिें हा राजद्रोह आहे असें जर ि मिी मनोदेविा ि म्हासं 
चनियानें सागंि असेल िर हे कदंब राजहसहासनाशीं एकचनष्ठ असिाऱ्या कदंब लोकनायकानंो, 
माझ्या हािून िो चनःसंशय झालेला आहे, आचि त्याबद्दल ग न्हेगार ठरवनू आपि मला ख शाल 
हत्तीच्या पायाखंाली ि डवनू िाकण्यािी चशक्षा द्या–िी र्भोगण्याला मी मोठ्या आनंदानें ियार आहें. 
न्यायाध्यक्ष आचि न्यायसर्भेंिील मान्यवर सर्भासदहो, आपल्या कृत्यािें होिील िे पचरिाम 
र्भोगण्याच्या ियारीनेंि मी या स्वािंत्र्यसंग्रामािं उडी घेिली आहे. िेव्हा ं आपिाकडून मला 
देहान्िशासन सागंण्यािं आलें  िरी मला त्यािी यन्त्कंचित्चह चिकीर वािि नाहीं. िेव्हा ं मला 
आपिासं जी शवेििी चवनंिी करावयािी आहे िी हीि कीं आपि ज्या प ण्यर्भमूींि जन्मास आला ं
आहािं चििे जगािं हधडवडे करून प त्रपौत्राचं्या चशव्याशापानंा आपि पात्र होऊं नका.कदंबािी 
न्यायसर्भा म्हिजे स्वािंत्र्य लक्ष्मीिें पचवत्र क्रीडामंचदर आहे. आचि प्रजाजनािंें स्वािंत्र्य संरक्षि 
करण्यािा या न्यायसरे्भिा आजवरिा बािा आहे. मी आपिापाशीं दयेिी यािना करीि नाहीं–
प्रािािंी यािना करीि नाहीं. मला आपिापासून िक्ि न्यायािी अपेक्षा आहे आचि िो न्याय 
स्वािंत्र्याच्या परमश्रेष्ठ ित्त्वावर अचधचष्टि झालेला असावा एवढीि माझी इच्छा आहे. परमेश्वर करो 
आचि असा ईश्वरी न्याय मला आपिाकडून चमळो अशी माझी परमेश्वरापाशीं प्राथषना आहे. 

 
न्याया॰:िेजन्स्वनी, संपलें  ि झें र्भार्ि? का ि ला आिखी काहंीं सागंावयािें आहे? 
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िेज॰:नाहीं. मला आिखी काहंीं सागंावयािें नाहीं. 
 
न्याया॰:ठीक आहे. सर्भासदहो, िला आंिल्या बाजूस. 

(न्यायाध्यक्ष व सर्भासद आंि जािाि). 
 
१ सेना॰:र्भार्ि िारि स ंदर झालें  नाहीं? 
 
२ सेना॰:स ंदर झालें  खरें. पि या ित्तराचं्या मनावर त्यािा काहंीं पचरिाम झाला असेल, असें मला वािि 

नाहीं. 
 
३ सेना॰:आचि झाला असला िरी त्यािा काहंीं एक उपयोग होिार नाहीं. िेजन्स्वनीला देहान्िशासन 

करण्याबद्दल मािंगय वराजानंी न्यायसरे्भला सक्ि िाकीद चदली आहे अशी मला खात्रीलायक 
बािमी कळली आहे. 
(एक म ख्य सेना॰ येिो. त्याच्याशीं क जब जिाि). 

 
१ सेना॰:सेनापचिसाहेब. प ढिा ह कूम काय? 
 
म ॰ सेना॰:ठरला बेि कायम. 
 
२ सेना॰:चनकाल चवरुद्ध झाला िरी? 
 
म ॰ सेना॰:होय. 
 
काल॰:सेनापचि, आपापसािं काय क जब जि आहािं? 
 
म ॰ सेना॰:प ढच्या बदंोबस्िासंबधंानें यानंा सूिना देि आहें. 
 
काल॰:लोकािंा काय रागरंग चदसिो? 
 
म ॰ सेना॰:लोक िेजन्स्वनीच्या म क्ििेिी अत्यंि उत्स किेनें वाि पहाि आहेि. एवढें लाबंलिक र्भार्ि 

करण्याला चिला परवानगी द्यावयास नको होिी. त्यािा लोकावंर िार र्भयंकर पचरिाम झाला 
आहे. 

 
काल॰:दंगा होण्यािा रंग चदसिो कीं काय? 
 
म ॰ सेना॰:होय. आचि एवढ्याि साठीं मी प्रधानजीकडे आलों आहें. दंगा झाल्यास–आचि िेजन्स्वनीस 

चशक्षा झाल्यावर िो होिारि–िेव्हा ंलोकावंर हत्यार िालचवण्याला आम्हाला परवानगी पाचहजे. 
 
काल॰:माझी सदर परवानगी आहे. मािंगसैन्यािी मदि पाचहजे असल्यास य वराजानंा कळचविों. 
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म ॰ सेना॰:छें–त्यािें काहंीं कारि नाहीं. आम्हीं करंू शकंू सारा बदंोबस्ि. पि प ढें मागें आमच्यावर काहंीं 
िोहमि येऊं नये, एवढेंि आमिें म्हििें आहे. 

 
काल॰:त्याबद्दल ि म्ही अगदीं बेचिकीर असा. पि हें पहा, चनकाल लागिािं िेजन्स्वनीला एकदम येथून 

ि रंुगािं नेण्यािी मात्र िागंली व्यवस्था असंू द्या. 
 
म ॰ सेना॰:िी सवष िोख व्यवस्था आहे. चशके्षिी स नाविी झाली की केलीिं चििीउिलबागंडी म्हिून 

समजा. पि िे पहा न्यायाध्यक्ष व सर्भासद आले. मी जािो बाहेर. 
(जािो). 

(न्यायाध्यक्ष व सर्भा॰ परि येिाि. सवषत्र शािंिा.) 
 
न्याया॰:िेजन्स्वनी, ि झ्यावर करण्यािं आलेले आरोप व िंू केलेले आत्मसमथषन या दोहोंिाही न्यायसरे्भनें 

अत्यंि काळजीपूवषक चविार करून आपला चनिषय ठरचवला आहे. ि झें र्भार्ि अत्यंि वक्िृत्वपूिष 
झालें . असें अंिःकरिास थरारून सोडिारें ओजस्वी र्भार्ि या न्यायसरे्भच्या मंचदरािं हें 
पचहल्यानेि ऐकण्यािं आलेलें  आहे. लोकोत्तर ब चद्धवैर्भव व चनरुपमेय स्वािंत्र्यपे्रम यािंा हें र्भार्ि 
म्हिजे उत्कृष्ट नम ना ंआहे. हें ऐकल्यानंिर ि ला राजद्रोहाबद्दल दोर्ी ठरचविे म्हिजे न्यायािा 
प्रत्यक्ष खून पडण्यासारखेंि आहे. िथाचप देशािी आजिी पचरन्स्थचि इिकी चवलक्षि आहे कीं 
चनर्भळे न्यायदानाच्या प्रसंगीं स द्धा ं या पचरन्स्थिीकडे यन्त्कंचित्चह द लषक्ष करिें म्हिजे 
स्वदेशघािािे पािक माथीं मारून घेिेंि आहे. म्हिून ि ला न्याय देिानंा त्यािा देशाच्या 
चहिाचहिावर काय पचरिाम होईल यािा चविार करूनि न्यायसरे्भला आपला चनिषय ठरचविें प्राप्ि 
आहे. ि ला चनदोर्ी ठरचवल्यानें जर कदंब राष्ट्रास अपाय पोंहोंिण्यािी र्भीचि असेल िर 
स्वदेशचहिाच्या चनरपेक्ष दृष्टीनें न्यायािा कािंा पूिष समिोल ठेविें न्यायसरे्भस शक्य होिार नाही. 
त्यािप्रमािें ि ला दोर्ी ठरचवल्याने जर देशािी हाचन होण्यािा संर्भव असेल िर न्यायानें िंू दोर्ी 
ठरि असलीस िरी देशचहिाच्या एकैक दृष्टीनें ि ला दोर्म क्ि करण्यावािंून न्यायसरे्भस आज 
गत्यंिर नाहीं. िेव्हा ं या खिल्यािं चनिषय देिानंा न्यायापेक्षा स्वदेशचहिाकडेि अचधक लक्ष 
प रचवण्यािा न्यायसरे्भिा चनिय झालेला आहे. न्यायास दयेिी जोड असावी असा शास्त्रािा चसद्धािं 
आहे. परंि  ि ला स्विःलाि दयेिी अपेक्षा नसल्याम ळे व देशचहिाच्या दृष्टीने िी न्यायसरे्भस 
दाखचविा ं येईलि अशीचह खात्री नसल्याम ळे दयेच्या प्रश्नास आम्ही आपल्या चनिषयािं म ळींि 
अवकाश ठेचवलेला नाही. केवळ न्यायाच्याि दृष्टीनें ि झ्या कृत्यािंा चनःपक्षपािपिें चविार केल्यास 
िीं राजद्रोहात्मक आहेि असें सत्यास स्मरून न्यायसरे्भस कदाचित् म्हििा ं यावयािें नाहीं. 
राजग िसंपन्न राजा व राजग िहीन राजा या दोहोंमध्ये िंू दाखचवलेला िरक खरोखरि चविारिीय 
आहे. त्यािप्रमािे प्रजेिें स्वािंत्र्य प्रजेच्या संमिीवािंून परक्याचं्या हवाली करण्यािा राजाला हक्क 
पोहोंििो हकवा नाहीं या संबधंानें िंू केलेलें  प्रचिपादन चििकें ि महत्त्वािें व हििनीय आहे. व्यन्क्ि 
आचि ित्त्व यामध्यें व्यक्िीपेक्षािंत्त्वास अचधक महत्त्व देण्यासंबंधानें िंू केलेला आग्रहचह न्यायसरे्भस 
सवषथैव मान्य होण्यासारखाि आहे. आचि या सवांपेक्षाचंह “आपलें  हसहासन परक्याचं्या स्वाधीन 
करून िंू परक्यािंा ग लाम होऊं नकोस” असा चजव्हाळ्यािा आग्रह राजाला करिें म्हिजे 
राजद्रोह होऊंि शकि नाही” हा ि झा य न्क्िवाद िर न्यायसरे्भस इिका चबनिोड वािि आहे कीं 
िो मान्य करण्यावंािून व ि झ्या उत्कि व चनःसीम राजचनष्ठेबद्दल ि ला धन्यवाद देण्यावािंून 
गत्यंिरि नाहीं असा न्यायसरे्भिा स्पष्ट अचर्भप्राय आहे. परंि  ि झे हे सवष य न्क्िवाद सत्य, 
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आदरिीय व अन करिीय आहेि असें घिकार्भर धरून िाललें  िरी त्यािंा स्वीकार केल्यानें 
देशाच्या आजच्या चबकि पचरन्स्थिीवर त्यािे काय पचरिाम होिील हें पाचहल्यावािंून चनर्भाव 
लागावयािा नाहीं. न्यायसरे्भनें म ख्यत्वेंकरून ही स्वदेशचहिसंरक्षिािीि चविारसरिी दृष्टीप ढें 
ठेऊन आपला चनिषय ठरचवला आहे. स्वदेशचहिाच्या दृष्टीनें ि ला चनदोर्ी ठरवनू मोकळी सोडिें हें 
पचरिामीं अनथावह ठरल्यावािूंन रहािार नाहीं अशी प ष्ट्कळ शहाण्या देशचहिेच्छंूच्या मनािी खात्री 
होऊन ि कलेली आहे. आचि त्याचं्या मिास मान द्यावयािा असल्यास ि ला दोर्ी ठरवनू 
देहान्िशासन देिेंि न्यायसरे्भस य क्ि आहे. परंि  इिर प ष्ट्कळ शहाण्या व देशचहिेच्छ  पचंडिािंें 
याच्या अगदीं उलि मि आहे. त्याचं्या मिे ि ला दोर्म क्ि करून सोडून देिें हेंि देशचहिाच्या 
दृष्टीनें य क्िि नव्हे िर अत्यावश्य आहे. मी आचि माझ्या सहकारी चमत्रानंीं या दोनचह मिािंा पूिष 
कसोशीनें चविार करून आपला चनकाल म करर केलेला आहे. आमिा चनकाल प ष्ट्कळासं पसंि 
पडिार नाहीं व िे आमच्यावर क्र द्ध होिील हें आम्हीं पूिष जािून आहोंि. इिकें ि नव्हे िर या 
आमच्या चनिषयाम ळें  माझ्या व माझ्या सहकारी चमत्राचं्या जीचविालाचह प्रसंग चवशरे्ीं धोका होण्यािा 
संर्भव आहे यािीचह आम्हाला पूिष जािीव आहे. कारि अशा प्रकारिा आम्हाला स्पष्ट इशाराि 
देण्यािं आलेला आहे. िथाचप ज्या परम पचवत्र व परम श्रेष्ठ न्यायासनावर आम्हीं आरूढ झालों 
आहोंि त्यािें चनमषल यश अर्भगं ठेवण्यािा आम्ही कृिचनिय केलेला असल्याम ळें  असल्या 
इर्ाऱ्यानंा आम्हीं कवडीिीचह हकमि देऊं इन्च्छि नाहीं. लोकाचं्या कोपाला आमिे प्राि बळी पडले 
िरी बेहेत्तर; परंि  कादंब न्यायदेविेच्या उज्वल यशाला काचळमा िासंण्यास आम्ही केव्हाचंह ियार 
होिार नाहीं. िेव्हा ं िेजन्स्वनी, कालकूि व सर्भासज्जनहो, आपि आमिा चनिषय शािंचित्तानें 
ऐका.–ईश्वरास, धमास व देशास स्मरून कादंब न्यायदेविेिा यशोद ंद चर्भ जगािं सदैव गाजि 
रहावाम्हिून केवळ राष्ट्रचहिाच्या एकैक दृष्टीनें या न्यायसरे्भच्या नावंानें या राजद्रोहाच्या 
खिल्यािा आम्ही असा चनिषय जाहीर करिों कीं या खिल्यािं िेजन्स्वनी चनदोर्ी आहे–चनरपराधी 
आहे–चनष्ट्कलंक आहे. (एकदम सवषत्र हर्ािी आरोळी उठिे). 

 
काल॰:(धक्का बसून) काय–काय? िेजन्स्वनी चनदोर्ी आहे?–चनरपराधी आहे? –चनष्ट्कलंक आहे?– 
 
न्याया॰:होय. िेजन्स्वनी पूिष चनदोर्ी आहे–पूिष चनरपराधी आहे. पूिष चनष्ट्कलंक आहे आचि याप ढें 

स्विंत्रपिें वावरण्यािा चिला पूिष हक्क आहे. 
 
काल॰:(िविाळून) अरेरे–िाडंाळानंो हें काय केलेंि ि म्ही? मािंग य वराजाचं्या पायाशीं कालि केलेल्या 

शपथािंा ि म्हाला आज पार चवसर पडला आं! 
 
न्याया॰:शत्रचू्या पायाशीं केलेल्या शपथा ित्काल चवसरून जाण्यासाठींि केलेल्या असिाि. (न्यायाध्यक्ष व 

न्यायसर्भासद चनघून जािाि). (हालाहाल प्र. क.) 
 
हाला॰:प्रधानजी–घाि झाला–कंदपष कैदेंिून पळाला.–(जयजयकार). 
 
काल॰:काय? कंदपष पळाला! अरेरे–कंदपष पळाला–िेजन्स्वनी स िली. मोठा चबकि प्रसंग आला. पि 

आधीं त्या दगलबाजानंा एकदम कैद करा आचि िेजन्स्वनीला िाबडिोब ि रंुगािं नेऊन पोहोंिवा. 
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पकडा–पकडा–त्या हरामखोरानंा.–(पूवोक्ि म ख्य सेनापचि व सैचनक लगबगीनें प्रवशे 
करिाि). 

 
म ॰ सेना॰:नाहीं–नाहीं–न्यायसर्भेंिील सर्भासद कैद केलें  जािार नाहींि व िेजन्स्वनीला प नः ि रंुगािा 

मागष पहावा लागिार नाहीं (िेजन्स्वनीिा व न्यायसरे्भिा जयजयकार). 
 
काल॰:म्हिजे? –म्हिजे? –ि मच्या म्हिण्यािा अथष िरी काय? 
 
म ॰ सेना॰:कादंब सैन्यानें आजपासून स्वािंत्र्यय द्धािें चनशाि उर्भारलें  असून आपले आचधपत्य िेजन्स्वनीला 

अपषि केलें  आहे. (िेजन्स्वनीस) िाईसाहेब, कादंब सैन्यािी ही िरवार त्याचं्याविीनें मी आपल्या 
पायावंर अपषि करीि आहे. (िसें करिो. जयजकार). 

 
काल॰ व हाला॰:बडं–बडं–बडं! –(ओरडि पळून जाऊं लागिाि). 
 
म ॰ सेना॰:पकडा–पकडा हरामखोरानंा–पळून जाऊं देऊं नका.–(दोघासं पकडिाि. िेज॰ व न्याय॰ िा 

जयजयकार). 
(पडदा पडिो)– 

 
अांक चवथा समाप्त. 
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अांक पाांचवा 
 

प्रवेश पणििंा 
 

(स्थळ–राजवाडा. शृगाल व सौदाचमनी प्रवशे करिाि.) 
 
सौदा॰:(रानानें) िें काहंीं नाहीं. मला ि मिें एक अक्षरस द्धा ंआिा ंऐकावयािें नाहीं. मािंगािंें य वराज्ञीपद 

मला देण्यािें ि म्ही कब ल केलेंि–त्यािा अजून कोठें पत्ता नाहीं. न सिें माझें पे्रमाराधनस द्धा ं
य वराज मनापासून करीि नाहींि. बरें कदंबािें राज्य देिों म्हिून म्हििा ंपि िेंचह अजून माझ्या 
पदरािं पडि नाहीं. कंदपािा नकार चमळंू दे–िेजन्स्वनीिा खिला संपूं दे–कादंबािंें बडं मोडंू 
दे–अशी रोजच्या रोज काहंींना काहंीं िरी सबब सागंून ि म्ही माझा प्रश्न सारखा लाबंिीवर 
िाकीि आहािं. पि आिा ंमी ि मिी ही िोलवािोलवी क्षरर्भरस द्धा ंिालंू देिार नाहीं. कादंबािंा 
पराजय होऊन िेजन्स्वनी आजच्या लढाईि ि मच्या हािािं सापंडली आहे. िेव्हा ंआजच्या आज 
कादंबािंी रािी म्हिून माझ्या नावंािी द्वाही ि म्ही चिरचवलीि पाचहजे. नाहींिर मी पािी चपण्याला 
स द्धा ंयेथें थाबंिार नाहीं साि सागंत्यें. 

 
शृगाल:रािीसाहेबानंीं एकदम असा त्रागा करंू नये. इिके चदवस गेले िसे आिखी िार चदवस काहंीं जास्ि 

नाहींि. कंदपष कैदेंिून चनसिला आहे िो पकडला गेला म्हिजे कदंब राजहसहासनावर आपली 
स्थापना झालीि म्हिून समजा. 

 
सौदा॰:छे–मी आिा ंकोििीचह सबब ऐकण्यास ियार नाहीं. कंदपष सापंडो अगर न सापंडो मला त्याच्याशीं 

काहंीं किषव्य नाहीं. िेजन्स्वनी पकडली गेली आहे–कादंबािंा प रा मोड झाला आहे. बस्. आिा ं
कदंबािें राज्य आपल्या विनाला स्मरून ि म्ही या क्षिीं माझ्या स्वाधीन केलें  पाचहजे. नाहीं िर 
आम्हाला आमिें विन पाळावयािें नाहीं म्हिून मला स्पष्ट साचंगिलें  पाचहजे. याचशवाय चिसरी गोष्ट 
मला आिा ंनको. ि मच्या आिापयंिच्या विषनावरून ि मच्या मनािं माझ्याचवर्यीं पाप आलें  आहे 
अशी मला जबरदस्ि शकंा येऊं लागली आहे. िेव्हा ंजा–आिाचं्याआिा ंय वराजाकंडे जा आचि 
त्यािंा काय िो रोखठोक जबाब घेऊन या. म्हिजे प ढिा मागष मला मोकळा होईल. ह रळली मेंढी 
लागली लाडंग्याच्या मागें अशी माझी न्स्थचि झाली आहे. 

 
शृगाल:रािीसाहेब, आमच्यावर चनष्ट्कारि आग पाखडीि आहेि हें पाहून मला अत्यंि खेद होि आहे. पि 

असो.मी य वराजानंा रे्भिून आिािं या प्रश्नािा अखेरिा चनकाल लावनू िाकिो. (पाहून) अरे पि 
िे पहा–य वराजि इकडे येि आहेि. िेव्हा ंआिा ंरािीसाहेबानंी स्विःि त्यानंा काय सागंावयािें िे 
सागंावें आचि आपला चनकाल लावनू घ्यावा. (य वराज येिो). 

 
य व॰:शृगाल, िेजन्स्वनी आपला हट्ट सोडून कादंबानंा शरिागिीिी सल्ला देण्यास ियार होि नाहीं. िेव्हा ं

उद्या ंदोन प्रहारापयंि कादंब दािीं िृि धरून आम्हालंा शरि आले नाहींि िर िेजन्स्वनी िोिेच्या 
िोंडीं चदली जाईल असा कादंब महासरे्भच्या अध्यक्षाला आिाचं्या आिा ंचनवािीिा संदेश पाठवा. 

 
शृगाल:जशीं सरकारािंी आज्ञा. सरकारानंीं बाईसाहेबाचं्या प्रश्नािा आिा ंचनकाल लावनू िाकावा. 
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य व॰:िेंि ठरवनू आम्ही इकडे आलो आहोंि. कादंबािंा आिा प रा मोड झाला आहे. िेव्हा ंहा प्रश्न आिां 
अचधक लाबंिीवर िाकण्यािं अथष नाहीं. संदेश पाठवनू आपि िाबडिोब इकडे परि या. िोंपयंि 
आम्ही बाईसाहेबाशंीं याबाबि थोडेंसें बोलिों. (शृगाल जािो). काय? बाईसाहेब, ठीक िाललें  
आहे? 

 
सौदा॰:बाईसाहेब! िेजन्स्वनी िोिेच्या िोंडीं जाण्यािी वळे आली िरी मी अजून बाईसाहेबि का? 

‘रािीसाहेब’ नाहीं? 
 
य व॰:छे–रािीसाहेब होण्यािा योग या जन्मीं िरी आपल्या नचशबीं आहे असें काहंीं आम्हाला वािि नाहीं. 
 
सौदा॰:म्हिजे आपल्याला आपलें  विन पाळावयािें नाहीं वाििें? 
 
य व॰:आपि आपलें  विन पाळलें  असिे िर आम्हालाचह आमिें विन पाळिें र्भागि होिें. पि आपि आपलें  

विन पाळलें  नाहीं. आमच्याशीं अप्रामाचिकपिानें वागलािं–कपि केलेंि–प्रिारिा केलीि. 
 
सौदा॰:काय! मी आपिाशंीं अप्रामाचिकपिानें वागल्यें–कपि केलें–प्रिारिा केली!– 
 
य व॰:होय. आपि आमच्याशीं दगलबाजी केलीि–आमिा चवश्वासघाि केलािं.– 
 
सौदा॰:काय दगलबाजी केली? कोििा चवश्वासघाि केला? 
 
य व॰:काय दगलबाजी केली? कोििा चवश्वासघाि केला? सौदाचमनी, कंदपाला आमच्याचवरुद्ध चिथावनू 

त्यािा आमिा स्नेह कोिी िोडचवला? आचि राज्यदानािी शिष त्याच्याकडून कोिी मोडचवली? 
आम्ही अत्यंि सायासानें कादंब मािंगािंें ऐक्य घडवनू आिलें–आचि िाडंाळिी िंू त्यािं चवर् 
कालचवलेंस!–आमच्या सवष सत्य संकल्पािंा नाश केलास! 

 
सौदा॰:मी कंदपािा स्नेह िोडला? मी राज्यदानािी शिष मोडचवली? मी कादंब मािंगाचं्या ऐक्यािं चवर् 

कालचवलें?– 
 
य व॰:होय–िंूि–िंूि ही सवष बदमार्ी केलीस. शािंिेिा र्भगं केलास–य द्धािा विवा पेिचवलास–या 

द र्भागी कदंबराष्ट्रास ध ळीला चमळचवलेंस. 
 
सौदा॰:कशावरून म्हििा ंआपि हे? 
 
य व॰:आमच्याजवळ सबळ प रावा आहे. 
 
सौदा॰:प रावा आहे! दाखवा कोठें आहे िो– 
 
य व॰:चशश पाल–पश पाल (दोघे येिाि). 
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सौदा॰:कोि? चशश पाल–पश पाल!– 
 
य व॰:होय. चशश पाल–पश पाल. यानंींि आम्हाला ि झ्या कारस्थानािी पचहल्यानें बािमी चदली. 
 
सौदा॰:हे लबाड आहेि–पाजी आहेि– 
 
य व॰:िे लबाड पाजी आहेि का िंू लबाड पाजी आहेस यािा आिािं चनकाल लागेल. जरा थाबं. (शृगाल 

प्र. क.) 
 
शृगाल:सरकार, कादंबाचं्या अध्यक्षानंा ह क माप्रमािें संदेश पाठचवला. 
 
सौदा॰:शृगालराज, य वराज माझ्यावर दगलबाजीिा आरोप करीि आहेि. िहािंील शिी मोडावयाला मी 

कंदपाला चिथचवलें  असें त्यािंें म्हििें आहे. 
 
शृगाल:मग? त्यािं खोिें काय आहे? 
 
सौदा॰:म्हिजे? ि म्हीस द्धा ंय वराजािंीि बाजू घेिा ंकाय? 
 
शृगाल:सत्यािी बाजू कोिीचह घेईल. 
 
सौदा॰:म्हिजे? य वराजािंी बाजू सत्य आहे वाििें? 
 
शृगाल:म्हिजे यािं काहंीं संशय आहे वाििें? चशश पाल, पश पाल, त्याबद्दल आपली खात्री पिवनू देिील. 
 
सौदा॰:कायरे ए लिंग्यानों, ि म्ही माझ्याचवरुद्ध य वराजानंा काय साचंगिलेंि? 
 
चशश ॰:जें खरें होिें िें साचंगिलें .– 
 
पश ॰:जें खोिें होिें िें म ळींि साचंगिलें  नाहीं–र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:य वराजाचंवरुद्ध कंदपाला मी चिथचवलें? 
 
चशश ॰:बेशके–आपिि चिथचवलें . 
 
पश ॰:बेलाशक–आपिि चिथचवलें . नादंत्या घरावर चनखारे ठेवण्यािी अवदसा सिवाईवािंून कोिाला 

आठविार? र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:ि म्ही साि खोिें बोलि आहािं.– 
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चशश ॰:आम्हाला खोिें बोलण्यािें कारि? खोिें बोलून आम्हाला काहंीं कादंबािें राज्य दडपावयािें 
नाहीं.– 

 
पश ॰:अगर य वराजाशीं लग्नाआधीं पाि लावावयािा नाहीं. स्विः खोिेंपिा करून द सऱ्याला खोिे 

म्हिण्यािी बाईसाहेबानंा थोडीिरी शरम वािावयाला पाचहजे होिी. नकिें िें नकिें आचि प नः 
नाकािा डौल. र्भोलेनाथ! 

 
सौदा॰:मेल्यानंों, ि म्ही माझा अखेरीस दावा साधलािं आं! 
 
चशश ॰:का ंसाधंू नये? ल िपिीिा पैसा साराच्या सारा स्विःि हडप करून आमच्या िोंडाला पानें प सिानंा 

ि म्हाला िरी आमिी कदर थोडीि वािली होिी? 
 
पश ॰:एक चदवस सासूिा िर एक चदवस स नेिा. आिा ं िडिडून काय उपयोग? हंसि केलें  िें रडि 

र्भोगलेंि पाचहजे. िालत्या काळािंलीं पापें पालर्थया काळािं अशींि बोकाडंीस बसि असिाि–
र्भोलेनाथ! 

 
य व॰:पिला का प रावा? 
 
सौदा॰:हा प रावा कसला? हें सारें थोिाडं आहे. ि म्हाला कदंबािें राज्य चगळंकृि करावयािें आहे म्हिून 

ि म्ही असे सपासारखे माझ्यावर उलिले आहािं. 
 
चशश ॰:वाः काय पि कागंावखोरपिा िालचवला आहे! 
 
पश ॰:खाऊन खायिी आचि वर नकिीिी आि वहावयािी. िागंला सौदेचगरीिा धंदा आहे. र्भोलेनाथ! 
 
सौदा॰:ठीक आहे. पाहून घेईन. ि म्ही माझा असा केसानें गळा कापलािं यािा बदला घेिल्याचशवाय मी 

कधींचह सोडिार नाहीं. 
(जाऊं लागत्ये). 

 
य व॰:थाबं. िाललीस कोठें? (चिला धरिो). 
 
सौदा॰:नाहीं–मी आिा ंयेथें एक क्षिर्भरचह थाबंिार नाहीं. ि म्ही मला िसचवलेंि–ब डचवलेंि–ि डचवलेंि. 

आिा ि मच्या संगिींि राहण्यािीं मला चबलक ल इच्छा नाहीं. 
 
य व॰:आिा ंि झ्या इच्छेिा प्रश्नि राचहला नाहीं. आिा ंआमच्या इच्छेिा–आमच्या ह क मािा प्रश्न आहे. 
 
सौदा॰:मी काहंीं ि मच्या ह क मािी िाबेदार नाहीं. 
 



 

अनुक्रमणिका 

य व॰:िाबेदार नसलीस िरी आमिी ग न्हेगार आहेस–आमिी चगऱ्हफदार आहेस. कोि आहे रे चिकडे? 
(चशपायी प्र॰ क्र॰) या सिवीच्या म सक्या आवळा. (चशपायी िसें कचरिाि). 

 
सौदा॰:य वराज,– 
 

पद. सोहनी–चत्रिाल. बोलोबोलो॰— 
वृथा मन वाचहलें  या पायीं ॥ स्वदेशनाशा करुचन वचरयलें  ॥ 
शापिाप छल; िल न िया काहंीं ॥ ध्र ॰ ॥ कचरिे 
जचरका जनपदसेवा ॥ घाि न होिा असा कदाचह ॥ १ ॥ 

 
य व॰:आमच्यासाठीं िंू स्वदेशाच्या गळ्याला िासं लाचवलास आचि स्विःसाठीं आमच्या गळ्याला िासं 

लाचवलास. आम्हींि होिो म्हिून ि झ्या या कपिजालािूंन सहीसलामि बाहेर पडलों. द सरा 
कोिी लेंिापेंिा असिा िर िंू त्याला केव्हािं दाढेखालीं साि रगडून िाकलें  असिेंस. 
स्वदेशद्रोह्यानंा आपल्या पापािें िळ र्भोगलेंि पाचहजे. िला इला घेऊन जा आचि नीि बदंोबस्िािं 
ठेवा. राजद्रोहाच्या अपराधाबद्दल इला आम्ही िाशंीिी चशक्षा िमाचवली आहे. 

 
सौदा॰:राजद्रोहािा आरोप–िाशंीिी चशक्षा! अरे देवा–माझा सवषस्वी घाि झाला! 
 
चशश ॰:आिा ंदेवाच्या नावानें खडे िोडण्यािं अथष काय? 
 
पश ॰:ि झा र्भावी देव आिा ंआंधळा–बचहरा आचि म का, एवढेंि नव्हे िर लंगडा आचि थोिा स द्धा ंझाला 

आहे. िो आिा ं ि झें काहंीं एक ऐकिार नाहीं आचि ि झ्याकचरिा ं काहंीं एक करिार नाहीं. 
ि झ्यासारख्या विवाघ ळाला इधरसेचर्भ लाथ आचि उधरसेचर्भ लाथ हेंि बचक्षस योग्य आहे 
समजलीस र्भोलेनाथ! 

 
शृगाल:घेऊन िला इला येथून. 
 
सौदा॰:(जािा ंजािा)ं देव ि म्हा ंसवांिें िळपि उडवील. 

(चशपायी चिला नेिाि) 
 
चशश ॰:िल जा. कावळ्याच्या शापानें काहंीं गाई मरि नाहींि. 
 
पश ॰:आचि गाईच्या शापानें कावळेचह मरि नाहींि. र्भोलेनाथ! 
 
य व॰:चशश पाल, पश पाल ि म्ही आज आमिी उत्तम कामचगरी बजावलीि. 
 
दोघे:कामचगरी कसली? सरकाराचं्या िरिािी सेवा आहे. 
 
य व॰:िेव्हा ंया ि मच्या कामचगरीबद्दल आम्ही ि म्हाला आजपासून मािंग दरबारिे सरदार केलें  आहे. 
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दोघे:ही सरकारािंी गचरबावंर मोठी मेहेरबानी आहे. 
 
शृगाल:सरदार चशश पाल– 
 
चशश ॰:वकीलसाहेब– 
 
शृगाल:सरदार पश पाल– 
 
पश ॰:श्रीमान् वकीलसाहेब– 
 
शृगाल:सरदार या नात्यानें य वराजानंा सलामी द्या. 
 
दोघे:(म जरा करून) मािंग य वराजािंा जयजयकार असो! 
 
य व॰:िला शृगाल, आपल्याला आिा ंप ढच्या व्यवस्थेला लागलें  पाचहजे. सरदारसाहेब. येिो आम्ही. (दोघे 

जािाि). 
 
चशश ॰:दोस्ि अखेरीस आपिि िोरावर मोर ठरलों. 
 
पश ॰:ठरलोंि पाचहजे. अरें हें डोकें  आहे का ग डग डी आहे? अशा एकेक अजब शकला यािं खेंिून र्भरल्या 

आहेि कीं त्या पाहून िह्मदेवािी अक्कल स द्धा ंग ंग होऊन जाईल. र्भोलेनाथ! 
 
चशश ॰:सौदाचमनीला सडकून चशव्या द्यावयाला सापंडल्या याबद्दल मला खूप आनंद झाला आहे. 
 
पश ॰:मला स द्धा ंझाला आहे. खरें चविारशील िर मी आिखी पािंपन्नास चशव्या हासंडिार होिों. पि काय 

करावें? मला चशव्या आठवूं लागावयाला आचि िी येथून चनघून जावयाला एकि गाठं पडली. 
त्याम ळें  माझा अगदीं चवरस झाला. पि जाऊं दे. झाली एवढी सरबत्ती काहंीं कमी नाहीं. िल. 
आिा ं या नव्या चमळालेल्या मानाबद्दल आपि एकमेकानंा एकमेकाचं्या खिानें एक िोलेजंग 
मेजवानी देऊं. र्भोलेनाथ! 

–जािाि.– 
 

प्रवेश दुसरा 
 

(प्रिापिौकािंील ध्वजासन. ध्वजासनावर मािंगािंें चनशाि िडकि 
असून र्भोंविाली िोिा ठेवलेल्या आहेि व जवळ य वराज, 

शृगाल, चशश पाल, पश पाल व सैचनक उर्भें आहेि). 
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य व॰:अखेरीस कादंबचह िेजन्स्वनीप्रमािें द राग्रहीि ठरले व त्यानंी आमच्याशीं आज चिरून य द्ध स रंू 
केलें . ठीक आहे. आजच्या लढाईि त्यानंा पार नेस्िनाबदू केल्यावािंून अन्न ग्रहि करावयािें नाहीं 
असा आम्ही चनिय केला आहे. 

 
शृगाल:सरकारािंा चनिय पार पडिार यािं मला चबलक ल शकंा वािि नाहीं. आिापयंि मािंगानंी 

कादंबािंा र्भयंकर संहार उडचवला आहे. आचि मािंगािंी िलवार अशीि आिखी घिका दोन 
घिका बेग मान िालली िर कादंबािंें नावं चनशाि स द्धा ंजगाच्या पाठीवर राहिार नाहीं. 

 
चशश ॰:बेशक राहिार नाहीं.–आजच्या लढाईि कादंब एक शरि िरी आले पाचहजेि. नाहींिर पार नाहींसें 

िरी झाले पाचहजेि. 
 
पश ॰:नाहींसेि होिार. अगदीं बेशक–बेलाशक–बेधडक नाहींसेि होिार. शरि येण्यािी त्यािंी आिा ं

छािीि नाहीं. र्भोलेनाथ! 
 
य व॰:शृगाल िेजन्स्वनीला आिवा. (शृगाल िेजन्स्वनीस आिचविो). िेजन्स्वनी, ि झ्या हट्टाम ळें  आज प नः 

य द्धािी ध मिक्री स रंू झाली आहे. 
 
िेज॰:मला आनंद होिो हें ऐकून. 
 
य व॰:आनंद होिो? 
 
िेज॰:होय. आनंद होिो. मी शत्रचू्या हािािं सापंडले असिाचंह माझें कायष माझ्या मागें चजविं आहे ही 

आनंदािीि गोष्ट आहे. 
 
य व॰:िेजन्स्वनी, हा कदंबाच्या जीचविािा अखेरिा क्षि आहे. 
 
िेज॰:मला वाििें हा कदंबाच्या आपत्तीिा अखेरिा क्षि आहे. 
 
य व॰:ही ि झी र्भलू आहे. शरिगचि पत्करून कादंब आज आम्हाला शरि आले नाहींि िर त्याचं्या कपाळीं 

सवषस्वनाश चलचहला आहे ही खात्री ठेव. 
 
िेज॰:य वराज हा ि म्हाला भ्म आहे.– 
 

पद–मालकंस–झपिाल. “कृष्ट्िम खिदं्र.” 
चदव्य स्वािंत्र्यरचव आत्मिेजोबलें  ॥ 
प्रगििा ंअवचनिहल कोि त्या लोपवी?॥ धृ्र॰ ॥ 
शौयषसागर–लहचर गगन–मंडल महा ॥ 
रे्भचदिा ंकवि त्या अबल कर थोपवी?॥ १ ॥ 
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य व॰:ठीक आहे. पाहंू या काय होिें िें. (एक सैचनक लगबगीनें प्रवशे करिो). 
 
१ सैचनक:सरकार–घाि–घाि–िला–लौकर िला–जलद िला लढाईिा रंग बदलला– 
 
शृगाल:लढाईिा रंग बदलला? 
 
१ सैचनक:होय. रंग बदलला–चवजयश्रीनें कादंबाकडे िोंड चिरचवलें–कादंबानंा क मक आली.– 
 
य व॰:क मक आली? कोिािी? 
 
१ सैचनक:जंगली लोकािंी. 
 
य व॰:जंगली लोकािंी? कोि जंगली लोक? 
 
१ सैचनक:िें काहंीं सागंिा ंयेि नाहीं. 
 
य व॰:चकिी लोक आहेि िे? 
 
१ सैचनक:चकिी म्हिून काय चविारिा?ं न स्िें पेंव ि िल्यासारखें झालें  आहे. िे लढाईि सामील 

झाल्यापासून कादंबानंा र्भयंकर आवशे िढला असून त्यानंीं आपल्यावर एकामागून एक असे सारखे 
चनकरािे हल्ले िढचवण्यास स रुवाि केली आहे. िेव्हा ंसरकारानंी लौकर चिकडे िलावें–नाहींिर 
आपल्या लोकािंा दम स िून िे लढाईिून पळ काढिील. 

 
य व॰:शृगाल, आम्ही क्षिमात्र लढाईच्या जागीं जाऊन येिो. ि म्हीं हें चनशाि सारं्भाळा. आमच्या मनािं चहला 

मारावयािें नव्हिें. परंि  लढाई अंगलि येईल कीं काय अशी आमच्या मनास शकंा वािंू लागली 
आहे. िेव्हा ंआिा ं चहला िोिेच्या िोंडी आवळल्याचशवाय आम्हाला गत्यंिरि राचहले नाहीं. ि म्ही 
िोि र्भरून ियार ठेवा आचि आमिा इर्ारा चमळिािं िोिेच्या िोंडी बाधूंन इिा अखेरिा चनकाल 
लावनू िाका. (जाऊं लागिो). 

 
चशश ॰:(पश पालास हळंूि) आिा ंकाय करावयािें?– 
 
पश ॰:आिा ंगचनमी कावा. संचध सापडिािं पोबारा–र्भोलेनाथ! 

(हळ ंहळंू चनघून जािाि. चशपाई िेज॰स िोिेच्या िोंडीं बाधंिाि). 
 
य व:(पाहून) अरे पि हें काय? आमच्या लोकानंीं पळ काढलाि वाििें. शृगाल, इला िोिेला आवळा. 

(काहंीं मािंग सैचनक पळि येिाि त्यानंा अडवनू) बेहहमिी–नामदष–हरामखोर! पळिा ं कोठें? 
चिरा मागें. ि मिे बाप चिकडे मरून पडले आचि ि म्ही पळून िाललािं! काहंीं शरम वाििे का 
नाहीं? –चशपायी आहािं का चहजडे आहािं? चिरवा िोडें.–आिा ंचिरून मागें वळलािं िर छािून 
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िाकले जाल.–िला–माझ्या बरोबर लढाईंि चशरा.–(जाऊं लागिो िोंि कादंब चशपायी, जंगली 
लोक व त्यािंा नाईक जयजयकार करीि प्रवशे करिो.) 

 
नाईक:उन्मत्त सैिाना, थाबं–प ढें कोठें िाललास? येथेंि आमच्याशीं दोन हाि कर आचि आपला पराक्रम 

काय आहे िो दाखीव.–(य वराजावर िाल करून जािो). 
 
य व॰:हे–जंगली लाडंग्या–प ढें सरंू नकोस–आपला हाि आवर. 
 
नाईक:ि झ्या प्रािािा बळी घेंिल्यावािून माझी िरवार म्यानािं चशरिार नाहीं. 
 
य व॰:मूखा, माझ्या प्रािािंी आशा धरशील िर िें पहा–िें दृश्य. (िोिेस बाधंलेल्या िेजन्स्वनीकडे बोि 

दाखचविो) हािाच्या एका इर्ाऱ्यासरशीं िेजन्स्वनीच्या हिधड्या उडचवल्या जािील. 
 
नाईक:(पाहून) अरे देवा (थाबंिो)– 
 
य व॰:चविार कसला करिोस? िरवार खालीं ठेव आचि माझ्या पायाशीं िेजन्स्वनीच्या व स्विःच्या प्रािािंी 

यािना कर. 
 
िेज:(मोठ्यानें) वीरा नको–नको. र्भलत्या मोहास बळी पडंू नकोस. मी मेल्यें िरी पवा नाहीं. आपली 

चवजयी िरवार चबनचदक्कि िालीव. या वेळीं माझ्यापेक्षा ंजयािी हकमि जास्ि आहे. सर–प ढें सर–
शत्रवूर वार कर–आचि जयश्रीला शत्रूपासून चहरावनू घे. 

 
नाईक:(स्वगि) मना र्भाबंवू ंनकोस. न्स्थर रहा. (चविार करून उघड) य वराज–िल घे ही माझी िरवार 

मी ि झ्या पायावर ठेवण्यास ियार आहे. िंू आपली िरवार म्यान कर. 
 
य व॰:(िरवार म्यान करून) ही माझी िरवार मी म्यान केली.–ठेव ि झी िरवार माझ्या पायाशीं.– 
 
नाईक:ही घे आचि िेजन्स्वनीला मोकळी कर.– 

(िरवार खालीं ठेवण्याच्या चमर्ानें प ढें सरिो). 
 
िेज॰:(द ःखानें) अरेरे–माझ्या मोहािं ग ंिून अखेरीस िंू कदंबािा घाि केलास! 
 
नाईक:सैिाना–(एकदम वार करून य वराजाला खालीं पाडिो व त्याच्या छािीवर पाय ठेऊन उर्भा 

रहािो). (कादंबास) कादंबानो िेजन्स्वनीला सोडवा.–(कादंब सैचनक िेजन्स्वनीला सोडवूं 
लागिाि). (जयजयकार). 

 
य व॰:अरेरे–दगलबाजा–दगा केलास.– 
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नाईक:दगलबाज द स्मानाला दग्यानेंि मारला पाचहजे. य वराजा, नरकलोकच्या हद्दींि पाऊल 
िाकण्यापूवी ि झ्या छािीवर पाय ठेऊन उर्भा असलेल्या या ि झ्या कट्टया द स्मानािी ओळख करून 
घे.–(िोंडावरिा ब रखा काढिो). 

 
य व:कोि? कंदपष!– 
 
कंदपष:होय. कंदपष–ि झा द स्मान–ि झा काळ. िाडंाळा कादंब राजहसहासनािा उपमदष केल्यािें प्रायचित्त 

र्भोग.–(त्याच्या छािींि िरवार ख पसंू लागिो). 
 
य व॰:(एकदम उठून कंबरेच्या जंचबयानें कंदपाच्या छािींि वार करून) आचि िंू हें दगलबाजीिें प्रायचिि 

र्भोग. आिा ंआपि दोघेचह नरकािा एकदमि रस्िा धरंू. (मरिो). 
 
कंदपष:(वार झाल्यावर पडिा ंपडिा)ं अरेरे–िाडंाळानें अखेर डाव साधला. पि काहंीं हरकि नाहीं. माझा 

देश स्विंत्र झाला–आिा ं मी स खानें मरेन. (शृगालास व त्याच्या लोकासं मारून कादंब 
िेजन्स्वनीस सोंडवनू कंदपाजवळ आििाि. जयजयकार.) 

 
िेज॰:स्वािंत्र्यवीरािा चवजय असो–(पाहून) कोि? कंदपष महाराज– 
 
कंदपष:होय–मीि िो.–पि िे िेजन्स्वनी आधीं िें मािंगािंें पापी चनशािं काढून हें कादंबािंें चवजयी चनशाि 

ध्वजासनावर उर्भार आचि कदंबदेश स्विंत्र झाल्यािें जाहीर कर. (िेजन्स्वनी िसें करिे. 
जयजयकार. न्यायाध्यक्ष नागचरक प्रवशे करिाि). झाला–माझा देश आज प नः स्विंत्र झाला–
माझी प्रचिज्ञा पूिष झाली–मी पापम क्ि झालों. (चनशािास अचर्भवादन करिो). 

 
कंदपष:न्यायाध्यक्ष–आचि देशबाधंवहो, या आपल्या अपराधी राजास क्षमा करा. (जयजयकार) िेजन्स्वनी–

िंूचह मला क्षमा कर. 
 
िेज॰:महाराज क्षमाि काय पि मी आपलें  सवषस्वि आपल्या िरिीं या वळेीं अपषि केलें  आहे. 
 
कंदपष:काय? िेजन्स्वनी आचि कंदपाला सवषस्वदान! 
 
िेज॰:होय. महाराज आपि आज कदंब देश स्विंत्र केला आहे आचि कदंबास स्विंत्र करिाऱ्या वीराला 

सवषस्वदान करण्यािी माझी प्रचिज्ञा आहे. 
 
कंदपष:(आनंदून) अहाहा! मी र्भमूीवर आहे का स्वगांि आहे? कंदब स्विंत्र झाला–िेजन्स्वनी प्रसन्न 

झाली–िेजन्स्वनी–िेजन्स्वनी–दे–ि झा हाि माझ्या हािािं दे–(हाि प ढें करिो). 
 
िेज॰:हा घ्या.–(हाि त्याच्या हािािं देऊं लागत्ये).— 
 
कंदपष:पि थाबं– 
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(हाि मागें घेिो) 
 
िेज॰:का?ं–महाराजानंीं हाि मागें का घेिला? 
 
कंदपष:िेजन्स्वनी, पहा–हें पहा–माझें र्भचविव्य (छािी उघडी करून जखम दाखचविो)–जखम जबर 

आहे–काळजाला जाऊन चर्भडली आहे.–माझें जीचवि आिा ं घिका–अधषघिकेपेक्षा ं अचधक 
नाहीं.–िेव्हा ंमी ि ला जािूनब जून आपत्तींि कसा लोिंू? 

 
िेज॰:आपचत्त? –नाहीं–महाराज मी आपले प्राि खिी घालीन–पि कालाला आपिावर अशी अिानक 

झडप घालंू देिार नाहीं.– 
 
कंदपष:छे–ही गोष्ट ि झ्या सामर्थयाबाहेर आहे. 
 
िेज॰:ईश्वरािी िशीि इच्छा असेल िर चिलाचह मी धैयानें सादर होईन. महाराज— 
 

पद–एरी मैका चपयाचबन्॰— 
संचििा सहावया। प्रबल हृदय प्रियलीन ॥ 
सदा धचर धीरा। शोक हरी सार ॥ धृ॰ ॥ 
॥ िाल ॥ स खाचस जाळ चनया जीचविा स्मशान सदा ॥ 
करीि प्रीचिबलें  सोचडना स शील कदा ॥ सारा ॥ १ ॥ 

 
िेव्हा,ं महाराज, स्वािंत्र्यवीरािें देिें देऊन मला ऋिािूंन म क्ि झालेंि पाचहजे. आपल्या सारख्या 
अचद्विीय स्वािंत्र्य वीराच्या नावंानें प्राप्ि होिारें वैधव्य हें मंगल सौर्भाग्यि आहे. (त्याच्या गळ्यािं 
माळ घालून त्यािें मस्िक माडंीवर घेिे). 

 
कंदपष:परमेश्वर–ि म्हा सवािें मंगल करो!— 

(प ष्ट्प वर्ाव.) 
(पडदा पडिो.) 

 
अांक पाांचवा समाप्त. 

 
तत्सत् ब्रह्मापपिमस्तु! 
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सांगीत धमपलसिासन नाटक 
 
 
 
 
 

मांगिंाचरि 
 

पद:–केदार–िेवरा. शरन करि  गोहवद॰— 
पचििजन–आनंद–क वलय ॥ धमष–पदरज चिर–चनरामय ॥ 

करंु ियासी प्रिचि सचवनय ॥ धृ॰ ॥ 
अबलजन–र्भय–िम चनवारुचन ॥ 
प्रबल खल–बल–िाप वारुचन ॥ 
नीचि–नय–साम्राज्य पसरुचन ॥ 
अवचनिल कचर शाचंि–स खमय ॥ १ ॥ 
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अांक पणििंा 
 

प्रवेश पणििंा 
 

[कैरव महासर्भामंचदर–कामलिा, कल्पलिा, स रेंद्र, खगेंद्र, मृगेंद्र, र्भ जंग, इत्याचद]. 
 
कल्प॰:(कामलिा रागाने चनघून जाि असिा ंचििा हाि धरून) िाई, थाबं. थोडी उर्भी रहा. मला ि झ्याशीं 

दोन शब्द बोलावयािे आहेि. 
 
काम॰:(रागानें) सोड–सोड–माझा हाि. मला आिा ं इथें क्षिर्भरहीं थाबंावयािें नाहीं. ि झ्याशीं एक 

अक्षरही बोलावयािें नाहीं. िेव्हा दूर हो–मला अडवूं नकोस–म कायानें मला आपल्या वािेंने 
जाऊं दे. 

(हाि चहसकावनू घेिे.) 
 
कल्प॰:िाई, चनवडि कीि माझा चवजय झाल्याम ळें  या कैरव राजहसहासनािें स्वाचमत्व आिा ं माझ्याकडे 

येिार असलें , िरी ि झ्या स खािं–ि झ्या सन्मानािं–ि झ्या वैर्भवािं काडीइिकीही कमिरिा मी 
पडंू देिार नाहीं, ही ि झी खात्री असूं दे. 

 
काम॰:सते्तवािंून स खाला आचि सन्मानाला घेऊन काय िािावयािें आहे? सत्ता नाहीं िेथें वैर्भव नाहीं 

आचि वैर्भव नाहीं िेथें स खसन्मानािी आशा करिें व्यथष आहे. 
 

पद–सदा प्रिया चवलाचसनी॰– 
वृथा स ख–लार्भ–लालसा ॥ प्रर्भ िा न रिा ंचवर्यचपपासा ॥ 
घडचव चनराशा–नरक–वासा ॥ ध्र ॰ ॥ प्रीचि सिि मचलना 
मानसा ॥ मानरचहि मृि चवलासीं ॥ मानधना ललना न सेवी ॥ 
या चवर्–रसा ॥ १ ॥ 

 
कल्प॰:पि सते्तनें आज ि ला हझडकारलें  असलें  िरी िी ि झ्यावर सदैव अशीि अप्रसन्न राहील, असें िंू का ं

समजिेस? प्रयत्न करशील िर राजहसहासनािा मागष अजूनही खात्रीनें ि ला ख ला होईल–नव्हे–
मी स्विः िो ि ला आपल्या हािानें ख ला करून देईन. मला काहंीं राज्यािा लोर्भ नाहीं–वैर्भवािी 
हौस नाहीं.– 

 
काम॰:प रे कर ि झें हें वैराग्यािें ढोंग! ि झे सारे कागंाव ेमला िागंले कळिाि.–म्हिे राज्यािा मला लोर्भ 

नाहीं–वैर्भवािी हौस नाहीं! अहाहा! केवढी पि वैराग्यािी प िळी िू! जसा काहंीं र्भगवान् ब द्धि 
ि झ्या रूपानें या य गािं र्भिूलावर अविरला आहें! अग, ि ला जर खरोखरि राज्यािा लोर्भ नसिा, 
वैर्भवािी हौस नसिी, िर िंू माझ्याशीं स्पधा करण्याला म ळीं उर्भीि राचहली नसिीस. 

 
कल्प॰:आचि खरें म्हिशील िर मी आपि होऊन उर्भी राचहलेंही नाहीं. बाबािंी इच्छा व लोकािंा आग्रह 

म्हिून माझा अगदीं चनरुपाय झाला. 
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काम॰:वाहवा–वाहवा! काय पि साळसूदपिािा आव आििे आहेस! म्हिे बाबािंी इच्छा–लोकािंा 
आग्रह! काय गे, बाबानंीं चवर्ािा पेला ि झ्या घशािं कोंबला असिा िर िो िंू म कायानें चगळला 
असिास का? अथवा लोकानंीं ि ला चवचहरींि जीव देण्यािा आग्रह केला असिा, िर िो िंू 
चबनिक्रार चदला असिास का? बोल–दे जबाब? आिा ंका ंदािंचखळी बसली? 

 
कल्प॰:दािंचखळी कशाला बसेल? पि ि ला माझा एक शब्दही खरा वािि नाहीं िर मी बोलिार िरी 

काय? 
 
काम॰:पि बोलली नाहींस िरी मला ि झे अंदरिे काव ेदाव ेकळि नाहींि असें िंू समजूं नकोस. स रेंद्रानंीं 

ि झ्या पे्रमािा चधःकार करून माझ्या पे्रमािा स्वीकार केल्याम ळें  ि झ्या चजवािा जळिळाि झाला 
आहे व माझ्यावर सूड उगचवण्यासाठीं ि झा जीव सारखा िडिडि आहे हें मी प रें जािून आहें. 

 
कल्प॰:िाई, ि ला काय वािेल िें िंू म्हि. पि परमेश्वरसाक्ष मी ि ला सागंिें कीं, ि झ्यासंबंधानें माझ्या 

मनािं यन्त्कंचििही चवपरीि र्भाव नाहीं. स रेंद्रानंीं माझा अव्हेर करून ि झा स्वीकार केला, याबद्दल 
मला उलि समाधानि वािि आहे. आचि परमेश्वरानें ि म्हा ंउर्भयिानंा सदासवषकाल स खािं ठेवावें 
अशीि माझी त्याच्या िरिापाशीं प्राथषना आहे. 

 
काम॰:मायावी मािसें बोलिानंा नेहेमीं असेंि लाघव दाखवीि असिाि. पि करिीिी वेळ आली कीं, 

आपला डाव उगचवण्यास कधींही मागेंप ढें पहाि नाहींि. आचि आिा ंिर िंू रािी झाली आहेस व 
स डािीं सवष साधनें ि झ्याहािािं आलीं आहेि. िेव्हा ंआिा ंयाप ढें िर मला ि झ्याशीं िारि जपून 
वागलें  पाचहजे. नाहींिर गोड शब्दाचं्या जाळ्यािं िसवनू िंू केव्हा ंकशी माझी मान कापशील यािा 
काहंीं नेम नाहीं. 

 
कल्प॰:िाई, माझ्या संबधंानें िंू हा आपला चनष्ट्कारि गैरसमज करून घेिलाआहेस. मी रािी झाल्यें अगर 

महारािी झाल्यें िरी ि झें वचडलकीिें नािें मी आजन्म चवसरिार नाहीं आचि ि झी कधींही अवज्ञा 
करिार नाहीं. िेव्हा ं चनष्ट्कारि संिाप करून घेऊन असा त्रागा करंू नकोस. या जगािं 
ि झ्यावािंून मला मायेिें असें कोि आहे? िंूि माझी बहीि–िंूि माझा र्भाऊं; –िंूि माझी आई–
िंूि माझा बाप; –िंूि माझा ग रु–िंूि माझा देव– 

 
पद–यमन–चत्रिाल यलचियाल॰ 

व्यसनकाहल मज कवि वाचल जहग या ॥ ि जचवि माउली 
सदया ॥ धृ॰ ॥ मी अबला। अनाथा बाला ॥ कहर धचर। 
अस खकाचर। र्भय वाचर। िाचर र्भव ॥ १ ॥ 

 
काम॰:बस्. प रे कर ि झें हें िऱ्हाि! पचहल्यानें गळ्याला िासं लावायिा आचि मागाहून मढ्याला शृगंार 

िढवायिा! म्हिे मीि आई–मीि बाप! करावयािें काय ि झ्यासारखीिे आईबाप होऊन? 
ि झ्यासारख्या र्भोंदंूिा देव आचि लिंग्यािंा ग रु होण्यापेक्षा ं क ं र्भारािें गाढव होिें मी पत्करीन! 
बोलिी मानर्भावािीं आचि करिी कसाबािी! बस्. याप ढें मी ि झी बहीि नाहीं–आप्ि नाहीं–इष्ट 
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नाहीं–आचि ि झ्याशीं कोित्याही प्रकारिा चमत्रत्वािा संबंध ठेवायला मी साि ियार नाहीं. मला 
घोडा पाचहजे आहे, गोमाशी नको आहे! 

 
कल्प॰:िाई, हें राज्य ि ला अपषि करण्यािें जर माझ्या स्वाधीन असिें िर िें या क्षिीं ि झ्या पायावंर वाहून 

मी ि झी समजूि काढली असिी! पि काय करंू? त्या बाबिींि मी अगदीं परिंत्र आहें. 
 
काम॰:परिंत्र आहेस? कशी परिंत्र आहेस? मला हें राज्य नको; िें कामलिेलाि चमळालें  पाचहजे, असे 

जर िंू लोकानंा चनक्षनू साचंगिलें  असिेंस िर मला हसहासनावर िढंू न देण्यािी लोकािंी काय 
छािी होिी? 

 
कल्प॰:असें सागंण्यास मी केव्हाहंी ियार होिें व आहें. इिकें ि नव्हे िर िंू म्हििेस त्याि शब्दािं ही गोष्ट 

मी लोकानंा स्पष्ट साचंगिलीही होिीं. पि िे आपला हट्ट सोडायला ियार झाले नाहींि. त्याला मी 
काय करिार? 

 
काम॰:िंू काय करिार? ठीक आहे. िे ियार झाले नाहीि िर िें ियार होिील असाि िमत्कार मी करून 

दाखवीन. न्यायानें हें राज्य माझें आहे; आचि िें वािेल त्या िोराच्या हवालीं करण्यािा बाबानंा 
हकवा लोकानंा काडीिाही अखत्यार नाहीं. चनवडि कीिें थोिाडं उर्भें करून ि म्ही सवांनीं माझी 
िसविूक केली आहे. पि मी नावंािी कामलिाअसेन िर ि मिे सवांिे दािं ि मच्या घशािं 
घािल्यावािंून कधींही सोडिार नाहीं. 

 
कल्प॰:िाई, नको–नको–असा आििायीपिा करून आपला अधःपाि करून घेऊं नकोस. 

लोकचनिषयाला मान देण्यािें िंू कबलू केलें  आहेस आचि आपला शब्द पाळिें, हें ि झें किषव्य आहे. 
 
काम॰:लोकानंीं प्रामाचिकपिा दाखचवला असिा िर मीही आपल्या किषव्याला जागलें  असिें. पि लोक 

माझ्याशीं बेमान झाले. माझा जन्मचसद्ध हक्क त्यानंीं ध डकावनू लावला. िेव्हा ंमला आिा ंत्यािंी पवा 
करण्यािें कारि काय? त्यानंा मी नको–माझा त्यानंा हेवा वाििो–चिरस्कार वाििो! पि लक्षांि 
ठेवा म्हिावें, एक चदवस असा उगवले कीं जेव्हा ं त्यानंा नाक घाशीि माझ्या पायावर लोिागंिें 
घालीि यावें लागेल! बस् याप ढें ि झें हें काळें  िोंड पहाण्यािी माझी चबलक ल इच्छा नाहीं. जा–
जा–ज्यानंीं ि ला डोक्यावर घेऊन नािावयाला स रुवाि केली आहे, त्याचं्याकडे जा. िेि याप ढें 
ि झे आप्िइष्ट–ि झे सगेसोयरे आहेि; मी ि झी कोिी नाहीं! जा–ि झ्यासारख्या 
खलद जषनाकचरिां, दया आचि पे्रम, हीं देवानें चनमाि केलेलीं नाहींि.– 

 
पद–मद्यवप घि॰:– 

 
सत्यहहसक सत्ता–प्रमत्ता सदयिा ॥ चविचर हिब द्ध िचर करी आत्मघािा ॥ धृ॰ ॥ स रस पयोरस 
कालर्भ जंगा ॥ कदा काहल गि–गरल कचरल का?ं ॥ १ ॥ 

(कामलिा जािे मागून र्भ जंगाचद जािाि.) 
 
मृगेंद्र:छें–छे–छे–असली हिवादी माथेचिरू बायको आपि जन्मािं कधीं पाचहली नाहीं. 
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खगेंद्र:खरोखर, ही अकाळ वीज जर राज्यावर कोसळली असिी, िर लोकािंा र्भोगि ओढवला असिा. 
 
मृगेंद्र:(पाहून) स रेंद्र येि आहेि वाििें. (स रेंद्र काहंीं अन यायासंह प्र. क.) 
 
स रेंद्र:रािी कल्पलिेिा चवजय असो! 
 
कल्प॰:रािी कल्पलिेिा चवजय! आचि िो स रेंद्राच्या म खानें? 
 
स रेंद्र:का?ं स रेंद्राच्या म खानें रािी कल्पलिेिा चवजय होऊं नये, असें आपल्याला वाििें कां? 
 
कल्प॰:असें कसें वािेल? माझा अव्हेर करून कामलिेिा ज्यानंीं अंचगकार केला व मला कैरवािंें रािीपद 

प्राप्ि न होिा ं िें कामलिेच्या पदरािं पडावें म्हिून ज्यानंीं मला हािून पाडण्यासाठीं आपली 
चशकस्ि केली,त्यानंीं आपला पराजय कबूल करून ‘रािी’ या उपपदानें माझा गौरव केला िर 
त्यािं मला केव्हाहंी आनंदि वाििार! परंि  असा प्रसंग इिक्या लौकर येईल, अशी मात्र माझी 
कल्पना नव्हिी. 

 
स रेंद्र:आपली िशी कल्पना नसिें साहचजक आहे. पि माझ्या मिें झाला हाि चवलंब झाला. वास्िचवक 

चनवडि कीिा चनकाल जाहीर होिािं मी आपलें  अचर्भनंदन करावयास पाचहजे होिें. आपि काहंीं 
एकमेकािें जन्मािे हाडवैरी नव्हिों. आपले शत्र त्व केवळ िात्प रिें होिें. िेव्हा ं िें संपिािं 
परस्परानंीं परस्परािंा पे्रमादरपूवषक सत्कार करिें हेंि आपलें  किषव्य होिें व अजूनही आहे. 

 
कल्प॰:स रेंद्र, मी आपली िार आर्भारी आहे. आपल्याप्रमािें कामलिेनेंही जर एवढा उदारपिा दाखचवला 

असिा िर माझ्या आनंदाला पारावार राचहला नसिा. 
 
स रेंद्र:रािीसाहेबानंीं चनराश होण्यािें काहंीं कारि नाहीं. रागािी पचहली उसळी ओसरून गेल्यावर 

कामलिाही आपलें  पे्रमानें स्वागि करील, अशी माझी खात्री आहे. 
 
खगेंद्र:आपली खात्री असेल, पि आम्हालंा खात्री वािि नाहीं. लोकचनिषयाला पायाखालीं ि डवनू मी कैरव 

राजहसहासन पादाक्रान्ि करीन, अशी िाईसाहेबानंीं न किीि प्रचिज्ञा केली आहे. 
 
स रेंद्र:अचविाराच्या र्भरािं केलेल्या प्रचिज्ञा चविारािंीं बदलि नाहींि, असें थोडेंि आहे? 
 
कल्प॰:पि आपि केला िो अचविार केला, एवढें िरी प्रथम कळलें  पाचहजे ना? 
 
स रेंद्र:डोकें  शािं झाल्यावर िें आपोआप कळेल. 
 
मृगेंद्र:पि डोकें  असेल िर िें शािं होिार ना? 
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स रेंद्र:(रागानें) मला वाििें आपि हा लहान िोंडीं मोठा घासं घेि आहािं. कामलिेच्या डोक्यािी ििा–
आचि िी रािीसाहेबाचं्या प ढें ि म्ही करिें हें मयादेिें उल्लंघन आहे. 

 
कल्प॰:स रेंद्र, िें राहंू द्या. कामलिा शािं होवो वा न होवो, त्यािी मला इिकीशी चिकीर वािि नाहीं. मला 

आपल्या सहान र्भिूीिी आचि सहाय्यािी अचधक अपेक्षा आहे. कारि– 
 

पद–लोचिसी कासया॰ 
कालही बालसा ॥ चशरीं जचर वरद कर आप ला दासा ॥ धृ॰ ॥सेचविा ंया पदा ं॥ सकलही िापदा 
आपदा चनरस नी ॥ होि सिलश र्भ–काल–लालसा ॥ १ ॥ 

 
स रेंद्र:रािीसाहेब, माझा स्नेह अर्भगं आहे–माझा शब्द वज्रलेप आहे. 
 

पद–चबहाग–चत्रवि. ि कि का गजषना॰ 
नि वृथा वल्गना ॥ ही;वाया अर्भय–विन कहध ॥ शीलचनरि नरन वदचि। येई मरि जचर अवचिहि 
॥ धृ॰ ॥ विनर्भगं अचि अघोर पािक।मदोन्माद–र्भहर आिचरिा ं॥ क ल–स यश लाछंव चन ॥ घडचवि 
अधमाधमा चनरयगचि ॥ १ ॥ 

 
कल्प॰:स रेंद्र, हें ि मिें आश्वासन अखेरपयंि कायम चिकेल ना? 
 
स रेंद्र:चिकलेंि पाचहजे. लोकचनिषयाला मान देण्यािी मी थोरल्या महाराजाचं्या पायाशीं शपथ केली आहे. 
 
खगेंद्र:िशी शपथ िाईसाहेबानंींहीं केली आहे. पि त्या िी पाळण्यास आिा ंियार नाहींि. 
 
स रेंद्र:ियार नसून उपयोग काय? िी चिला पाळावीि लागेल. 
 
कल्प॰:पि चिनें िी पाळली नाहीं िर? 
 
स रेंद्र:मी चिला िी पाळावयाला लावीन. 
 
मृगेंद्र:आपलाही शब्द त्यानंीं मानला नाहीं िर? 
 
स रेंद्र:िर–िर ही िलवार चिला चिच्या प्रचिज्ञार्भगंाच्या पािकाबद्दल प्रायचित्त घडचवल्यावािंून रहािार 

नाहीं. 
 
कल्प॰:स रेंद्र, पे्रमाप ढें िलवारीिा अखेरपयंि चिकाव लागिार नाहीं. 
 
स रेंद्र:रािीसाहेब, पे्रमरसािं चवरघळून जािारी िरवार चवकारवश असिे. पि या स रेंद्रािी िरवार 

चविारवश आहे. िी किषव्यपालनावािंून बाहेर पडि नाहीं. आचि किषव्यपालनासाठीं एकदा ंबाहेर 
पडल्यावर किषव्यसमाप्िीवािंून प नः म्यानािं परि जाि नाहीं. 
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कल्प॰:िर मग वहा िी िरवार माझ्या पायावर आचि करा माझ्या रक्षिािी शपथ. 
 
स रेंद्र:ही घ्या–आपल्या संरक्षिाप्रीत्यथष मी ही िरवार आपल्या पायावंर अपषि कचरिों आचि परमेश्वराच्या 

साक्षीनें आपल्या रक्षिािी शपथ करिों. 
(िसें करिो). 

 
कल्प॰:स रेंद्र, आपल्या या उदार कृिीनें आपि मला जन्मािे ऋिी केले आहे. जा–आचि ि मच्यािं असेल 

नसेल िेवढें सामर्थयष खिष करून कामलिेिी समजूि घाला. माझ्याम ळें  कैरवावंर यादवीिी आपचत्त 
कोसळंू नये, अशी माझी इच्छा आहे. 

 
स रेंद्र:सरकारानंीं अगदीं चनहिि असावें. परमेश्वराच्या कृपेनें र्भलिाि प्रसंग ओढविार नाहीं. कामलिेला 

माझ्या पे्रमािीं काहंीं हकमि असेल आचिमी चििें पाचिग्रहि करावें या चिच्या इच्छेंि काहंीं सत्याशं 
असेल िर चिला माझ्या पावलावर पाऊल िाकूनि िालावें लागेल–अन्य मागानें िालिा ं येिार 
नाहीं. 

 
कल्प॰:परमेश्वर ि मिी वािी खरी करो! 
 
स रेंद्र:सरकारािंा चवजय असो! 

(अन यायासंह जािो.) 
 
कल्प॰:आिा ंमाझा जीव खालीं पडला! 
 
मृगेंद्र:खालीं कसला पडला? हा पे्रमािा प्रयोग अद्याचप यशस्वी व्हावयािा आहे. 
 
कल्प॰:पि िो यशस्वी होिार अशी माझी आिा ंपक्की खात्री आहे. मृगेंद्र, पे्रमािें सामर्थयष चकिी अगाध आहे, 

यािी ि म्हाला कल्पना नाहीं. 
 

पद–पाचिदाहन पे्ररिा करी॰– 
चवमल थोर पे्रम–र्भाव हा। संसारा थारा ॥ कलह–काहल व्यसनजाहल।होि सिि चवजयशाचल ॥ धृ॰ 
॥ वैरर्भाव हजक चनया ॥ हककरसा अंचकि कचर ॥ स्नेहपाहश। चहिचवनाचश। पापराचश। खल महाचह ॥ १ 
॥ 

 
प्रवेश दुसरा 

 
स्थळ–कामलिेिा महाल. 

(कामलिा व र्भ जंग) 
 
काम॰:काय? उद्दामकेिूला–कािंारसम्राि उद्दामकेिूला–ि म्ही वश करून घ्याल? 
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र्भ ॰:होय–होय–उद्दामकेिूला–कािंारसम्राि उद्दामकेिूला–आपल्या घराण्याच्या शत्रलूा–आपल्या 
देशाच्या द स्मानालास द्धा ंआपल्या मी घरीं कावडी वहावयाला लावीन कावडी. 

 
काम॰:शक्य नाहीं–चबलक ल शक्य नाहीं. 
 
र्भ ॰:का?ं का ंशक्य नाहीं? उद्दामकेिू म्हिजे काहंीं कोिी बडा सैिान नाहीं. 
 
काम॰:बडा सैिान नाहीं. पि त्यािें व आमिे चपढ्यान चपढ्यािें हाडवैर आहे. 
 
र्भ ॰:पि चपढ्यान चपढ्यािें हाडवैर म्हिजे काहंी चहमालय पवषि नाहीं; आचि राजकारिािं िर असले 

चहमालय हरघडीला उगविाि आचि हरघडीला मावळिाि! 
 
काम॰:त्यानें बाबाचं्या जवळ माझी मागिी केली होिी आचि बाबानंीं िी माझ्या आग्रहावरून नाकारून 

त्यािा अपमान केला होिा. 
 
र्भ ॰:िें सवष मला माहीि आहे. त्यािी चिकीर नको आपल्याला. आपि उद्दामकेिूिीं मदि स्वीकारण्याला 

ियार आहािं का, एवढें सागंा. म्हिजे चपढ्यान चपढ्यािंें हाडवैर स द्धा ं एका ि ं काराबरोबर कसें 
उडवनू देिा ंयेिें, िें मी ित्काल आपल्या प्रत्ययाला आिून देिों. 

 
काम॰:उद्दामकेिूच्या िंदािं पडावयािें म्हिजे चजवाला धोका वाििो. 
 
र्भ ॰:धोका वाििो? काय धोका वाििो? 
 
काम॰:िो कल्पलिेबरोबर मलाही एकाद्या चदवशीं अलगि उिलून िोंडािं िाकण्यास मागेंप ढें पहािार 

नाहीं. 
 
र्भ जंग:हा!ं सैिान जागवावयािा म्हिजे द स्मानाबरोबर आपल्याही चजवािा बळी ियार ठेवावाि लागिो. 

लोकानंा अपशकून करावयािा असेल िर स्विःिे नाक–चनदान नाकािा शेंडा िरी कापून 
घेिलाि पाचहजे. हा–ंघेिलाि पाचहजे! य द्धािं आचि राजकारिािं आपली चििा रिूनि शत्रचू्या 
हपडदानािे उदक सोडीि असिाि. िेव्हा ंअशा सटे्टबाजीच्या सौद्यािं पावलागचिक शकंा काढीि 
बसल्यास चनियाला साि जन्म देखील प रावयािे नाहींि. कोित्या िरी धोक्यािं केव्हा ंिरी उडी 
ही घेिलीि पाचहजे. राजकारि म्हिजे काही नाज क प ष्ट्पशय्या नाहीं. हे कायंागोयानंी 
गजबजलेलें  खडिर मदैान आहे. इथें दमडीवािंून िमडी नाहीं आचि िमडीवािंून दमडी नाहीं. 

 
काम॰:पि परकीयाचं्या सहाय्यानें स्वकीयािंा नाश करिें हें पाप नाहीं कां? 
 
र्भ जंग:पाप? म ळींि नाहीं–चबलक ल नाहीं–अचजबाि नाहीं. उलि आपल्या मानेवर स री िालचविाऱ्या 

कसाबानंा आप्ि आचि स्वकीय लेखिें हे पाप आहे. चशवाय आडवेंि येऊं लागलें  िर पोििें पोर 
स द्धा ंकापून काढावंें लागिें. मग इिरािंी काय कथा? 
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काम॰:मला वाििें, स रेंद्रािंा या बाबिींि काय अचर्भप्राय पडिो िे पाहून मग प ढें काय करावयािें िे ठरचविें 
िागंलें . 

 
र्भ जंग:स रेंद्रािें मि आचि िें या बाबिींि? छे, िें शक्य नाहीं. स रेंद्राला या रहस्यािं घ्यावयािें असेल िर या 

दासािी िाकरी या क्षिापासून संपली असें समजा. स रेंद्र असेल िेथें र्भ जंग पाऊल िाकिार नाहीं 
आचि र्भ जंग असेल िेथें स रेंद्रािें पाऊल िो पडंू देिार नाहीं. 

 
काम॰:अहो असें एकदम उसळिा ंकाय? 
 
र्भ जंग:एकदम उसळिा ं काय? सरकार, या कारस्थानािा न सिा वास स रेंद्रालालागला िर िो माझीं 

पाळेंम ळें  खिून काढील, सोडिार नाहीं. आपल्यासारख्या थोरानंा शरं्भर खून माि होिील. पि 
आमच्यासारख्या गचरबानंा म ंगी पायाखालीं चिरडली िरी िाबडिोब िासंावर िढण्यािी पाळी 
येईल! ठाऊक आहे आपल्याला? बस्. आिा ंयाप ढें याबाबिींि एक शब्द िोंडािूंन चनघाला िर 
ित्काल जींर्भ छािून घेईन. 

 
काम॰:हो–हो–हो–जरा आस्िे–जरा–सबरू– 
 
र्भ जंग:नको–नको. मला गचरबाला शरं्भर वर्ांिें आय ष्ट्य देवानें घािलें  नसलें  िरी मरेपयंि जगण्यािी म र्भा 

चदली आहे. िेव्हा ंमरिाच्या आधींि मरण्यािीं पाळी मज गचरबावर आिू ंनका. 
 
काम॰:राचहले. ि मिी इच्छा नाहीं िर मी ही गोष्ट स रेंद्राचं्या जवळ काढींि नाहीं, झालें? पि साधारि 

त्यािंा कल कसा काय आहे हें पडिाळून पहाण्याला िर ि मिी काहंीं हरकि नाहीं ना? 
 
र्भ जंग:प नः आपलें  िेंि! पचहले पाढे पढे पंिावन! कल पडिाळून काय पहावयािा? अहो, कल्पलिेिी सत्ता 

मान्य करण्यास िे ियार आहेि, हें त्यानंी आपिास कालि स्पष्ट सागंून िाकलें  नाहीं का? 
 
काम॰:काल साचंगिलें  असलें  िरी माझ्या रागािा काहंीं िरी पचरिाम आज त्याचं्यावर झाला असेल. 
 
र्भ जंग:शक्य नाहीं. आपल्या रागािीं अगर लोर्भािी त्यानंा आिा ं काडीइिकीही कदर नाहीं. आजवर 

सारख्या ठोंकरा बसि आल्या िरी त्याचं्या अंिरंगािीआपल्याला अज न ओळख पिली नाहीं 
म्हिजे काय म्हिावें? सरकार, बोलिों यािी मािी असावी. पि मी आपिाला छािीवर हाि ठेवनू 
सागंिों कीं, पूवीही आपला नव्हिा, आिाहंी आपला नाहीं आचि प ढेंही खास आपला रहािार 
नाहीं. त्यािें जीवनसवषस्व आिा ंकल्पलिेंनें हां–कल्पलिेनें व्यापून िाकलें  आहे, आचि याप ढें िो 
चिच्यािंि सवषस्वी चवलीन होऊन जािार आहें. आहािं कोठें? आपला आचि त्यािा ऋिान बधं 
आिा ंसंपला. 

 
काम॰:अशक्य–अगदीं अशक्य. कल्पलिेच्या पे्रमािा स रेंद्रानंी माझ्यासमोर चधःकार केला आहे, िेव्हा ं िे 

चिरून चिच्या पाशािं आपली मान अडकवनू घेिील, ही गोष्ट अगदीं अशक्य आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

र्भ जंग:िाईसाहेब, आपला स्वर्भाव खरोखरि अगदीं र्भोळा आहे. आपल्याला मिलबी प रुर्ािें कपिी 
लपंडाव चबलक ल कळि नाहींि. दोहोंघरच्या पाह ििारावर हाि मारावयािा असला म्हिजे 
आम्ही प रुर् असेि हाििलाखीिे खेळ खेळि असिों. वरून पक्ष एकािा आचि आंिूनमदि 
द सऱ्याला, हें िर आमिें नेहेमींिेंि व्रि आहे. नाहींिर स रेंद्रासारखा लोकचप्रय व लोकमान्य 
लोकनायक आपल्या बाजूने उर्भा असिा ंकल्पलिा एवढ्या प्रिंड बह मिानें रािी चनवडलीि गेली 
नसिी, हें मी आपल्याला खात्रीनें सागंिों. 

 
काम॰:ि म्हालंा त्याचं्या मोठेपिािा हेवा वाििो–मत्सर वाििो आचि म्हिून त्यािंी नालस्िी करून माझें 

मन त्याचं्याचवर्यीं कल चर्ि करण्यािा हा ि म्ही द ष्ट उद्योग िालचवला आहे. पि मी ि म्हाला 
बजावनू ठेविें कीं– 

 
र्भ जंग:प रें, कळलें  सारें मला. हािच्या काकंिाला आरसा कशाला पाचहजे? हा सूयष आचि िो जयद्रव. िे 

पहा स रेंद्रि इकडे येि आहेि. िेव्हा ंआपल्या रागालोर्भानंा िे काय हकमि देिाि, यािा आिािं 
पडिाळा लावनू घ्या. आपल्या म्हिण्याप्रमािें आपल्या रागाला चर्भऊन त्यािंा कालिा चविार आज 
पालिला असेल िर मी आपले शब्द परि घेऊन चजविंपिीं आपली गदषन उिरून देईन. 

 
काम॰:ठीक आहे. आिािं एक घाव आचि दोन ि कडे करून िाकिे. माझी समजूि खोिी ठरून ि मिें 

म्हििें खरें ठरलें  िर मी त्यािंें िोंड पहािार नाहीं आचि माझें िोंड त्यानंा दाखचविार नाहीं. 
(स रेंद्र येिो). स रेंद्र, काय चविार ठरला? 

 
स रेंद्र:कालिाि चनिय कायम झाला. 
 
र्भ ॰:म्हिजे? कल्पलिेिी सत्ता·ि म्ही अखेर मान्य करिार? 
 
स रेंद्र:होय. िी मला मान्य केलीि पाचहजे आचि िी मी करिारि. 
 
र्भ ॰:आं? मान्य केलीि पाचहजे आचि करिारि? वा! उत्तम–उत्तम िारि उत्तम! ऐका–ऐका– 
 
काम॰:स रेंद्र–स रेंद्र, काय केलेंि हें? ि म्हाला माझा हा असा कें सानें गळा कापावयािा होिा िर मला 

पचहल्यानेंि िसें स्पष्ट का ंसाचंगिलें  नाहींि? म्हिजे मी या िंदािं पडलेि नसिें. आिा ंना प्रपंि 
ना परमाथष, अशी माझी द हेरी नागवि झाली आहे. राज्यापरी राज्य गेलें  आचि वर जगािं छीः थू 
झाली! आिा ंमी काय करिार? 

 
र्भ ॰:द सरें कायकरावयािें? स रेंद्राचं्या प्रमािें शरिागचि पत्करून कल्पलिेच्या पायावर साष्टागं लोिागंि 

घालावयािें–हा–ंआचि ‘क्षमस्व परमेश्वरी,’ म्हिून दीनवािीनें चििी करुिा र्भाकावयािी! 
 
स रेद्र:आचि खरें म्हिशील िर हाि मागष आपल्या चहिािा आहे. दाडंगाईनें िायदा िर काहंीं व्हायिा 

नाहींि पि हकनाक सवषस्वाला म कण्यािी मात्र पाळी येईल. 
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काम॰:प्राि गेला िरी बेहत्तर. पि शरिागचि पत्करून कल्पलिेच्या पायािी धूळ मस्िकावर वागचवण्यास 
मी कदाचप ियार होिार नाहीं. 

 
स रेंद्र:हा श द्ध अचविार आहे. अशानें राज्य चमळण्यािी थोडीशी आशा आहे, िीही नाहींशी होईल. लोक 

आधींि ि झ्यावर चबथरलेले आहेि आचि त्यािं िंू अशी द राग्रहाला पेिून र्भलिीकडेि वहावलीस 
िर िे ि झे कायमिे शत्र  होऊन बसिील. आचि मग कैरव–राजहसहासनाकडे न सिी नजर 
वळचविें स द्धा ंि ला शक्य होिार नाहीं. 

 
काम॰:पवा नाहीं. र्भीक म्हिून हें राज्य मला लोकाकंडून नकोि आहे. राज्य माझें आहे आचि लोकािंी 

इच्छा असो वा नसो, िें मला चमळालेंि पाचहजे. 
 
स रेंद्र:नाहीं. लोकािंी इच्छा असल्यावािंून िें ि ला कालत्रयी चमळावयािें नाहीं. 
 
र्भ॰ू:पि लोकािंा या बाबिींि अथाअथी संबधं काय? 
 
स रेंद्र:लोकािंा हा जन्मचसद्ध हक्कि आहे. 
 
काम॰:जन्मचसद्ध हक्कि आहे? कोि म्हििो जन्मचसद्ध हक्कि आहे म्हिून? राजे म्हिजे काहंीं प्रजाचं्या 

क शींि जन्माला येि नाहींि. िे स्वयंर्भ ूआहेि–स्वयंचसद्ध आहेि. 
 
स रेंद्र:राजाचं्या स्वयंर्भपूिािा आचि स्वयंचसद्धपिािा मन  आिा ं राचहलेला नाहीं. आिा ं राजानंा जन्माला 

यावयािें असेल िर त्यानंा प्रजाचं्या क शीिाि आश्रय करिें र्भाग आहे. नाहीं िर जन्मास येण्यािा 
नादि त्यानंीं अचजबाि सोडून चदला पाचहजे. 

 
काम॰:का?ं इिक्यािंि िह्मदेवािें चदवाळें  चनघालें  वाििें? जगाच्या पाठीवर आजही स्वयंर्भ ू आचि 

स्वयंचसद्ध राजे अनेक आहेि. िे प्रजािंा स्वयंचनिषयािा हक्क मानीि नाहींि व त्याचं्या चनिषयाला 
ज मानीि नाहींि. 

 
स रेंद्र:आज ज मानीि नसले िरी उद्या ं त्यानंा प्रजािंा हा हक्क मानावाि लागेल व त्यांच्या चनिषयाप ढें  

आपल्या माना चबनिक्रार वाकंवाव्या लागिील. चनदान कैरवािं िरी राजाचं्या कपाळिी ही आपचत्त 
याप ढें खास िळावयािी नाहीं. 

 
काम॰:िळावयािी नाहीं? कैरवािं िळावयािी नाहीं? पहात्यें–पहात्यें कशी िळावयािी नाहीं िी? स रेंद्र, 

कैरव प्रजाजनािंा हा हक्क मी मानीि नाहीं व त्यानंी या बाबिींि चदलेला चनिषय साि ज मानीि 
नाहीं. कैरवािंें राजहसहासन माझें आहे आचि लोकाचं्या चनिषयाला पायाखाली ि डवनू मी त्यावर 
आरोहि करीन ही माझी प्रचिज्ञा आहे. 

 
स रेंद्र:ही प्रचिज्ञा ि कि आहे. कैरवानंीं कल्पलिेला आपली रािी चनवडली आहे आचि सारी द चनया 

उलिली िरी िीि कैरव राजहसहासनावर आरूढ होईल, यािं चिळमात्रही शकंा नाहीं. 



 

अनुक्रमणिका 

काम॰:या क डींि प्राि असेपयंि कल्पलिेला कैरव–राजहसहासनावर न सिी दृचष्टस द्धा ं मी िाकंू देिार 
नाहीं. मग त्यावर आरूढ होण्यािी गोष्ट कशाला? 

 
स रेंद्र:सवष राष्ट्रािा पाहठबा असल्यावर कल्पलिेच्या मागांि आड येण्यािी ि झी काय छािी आहे? 
 
काम॰: काय छािी आहे? चदसेल–चदसेल काय छािी आहे िी! घोडामदैान नजीकि आहे. ज्याच्या बळावर 

ि म्ही उड्या मारीि आहािं त्या कैरव राष्ट्रास द्धा ंकल्पलिेला जचमनींि चजविं गाडून िाकली नाहीं 
िर नावंािी कामलिाि होिार नाहीं 

 
स रेंद्र:कामलिे, राष्ट्रािी इच्छा–राष्ट्रािा हक्क–राष्ट्रािा ह क म ध डकावण्यािें साहस करशील िर ि ला 

राज्यासह प्रािालाही म कावें लागेल. 
 
काम॰:बेहेत्तर आहे. सत्ता नाहीं–स्वािंत्र्य नाही–मग मढ्याप्रमािे जगाि चजविं रहाण्यािं र्भरू्ि िरी काय 

आहे? जगावयािें असेल िर कैरव राष्ट्राच्या चशरावर पाय देऊनि मी जगेन, नाहींिर पार ध ळीला 
चमळून जाईन. 

 
स रेंद्र:िर मग ि ला ध ळीलाि चमळावें लागेल. कैरवराष्ट्र मानी आहे–बािेदार आहे. िें आपल्या सवषस्वावर 

चिलाजंचल देईल; पि आपल्या स्वयंचनिषयाच्या जन्मचसद्ध हक्काला लाथाडून िें आपल्या चशरावर 
ि ला केव्हाहंी नािू ंदेिार नाहीं. 

 
काम॰:िर मग होऊंि द्या आिा ंसामन्याला स रुवाि. आिा ंहें र्भाडंि कामलिा आचि कल्पलिा या दोन 

व्यक्िींमधील राचहलें  नसून दोन ित्त्वािंील झगड्यािें स्वरूप त्याला आिा ं प्राप्ि झालें  आहे. 
राजहसहासनािी प्रान्प्ि जन्मावर अवलंबून ठेवावयािी, कीं लोकचनिषयावर अवलंबून ठेवावयािी, 
असा स्पष्ट सवाल आज उपन्स्थि झाला आहे. मी ही बाब लोकचनिषयावर अवलंबनू ठेवावयाला 
चबलक ल ियार नाहीं. राजहसहासन हा राजक लोत्पन्न व्यक्िींिा ईश्वरदत्त हक्क आहे–लोकािंा 
त्याच्याशीं काडीइिकाही संबधं नाहीं, असें माझें स्पष्ट मि आहे, आचि िें प्रस्थाचपि करण्यािा 
माझा कृिचनिय आहे िेव्हा ंस रेंद्र, मी आपिाला अखेरिा जबाब चविारिें. आपि माझा पक्ष घेऊन 
लोकाशंी झगडण्याला ियार होिार का लोकािंा पक्ष घेऊन माझा चवश्वासघाि करिार? बोला. 

 
स रेंद्र:मी प्रथमपासून लोकपक्षािाि अचर्भमानी होिों, आिाहंी लोकपक्षािाि अचर्भमानी आहे आचि प ढेंही 

चजवािं जीव असेपयंि लोकपक्षािाि अचर्भमानी रहािार. 
 
काम॰:पि अशा विषनानें माझ्या पे्रमाला आपल्याला कायमिें म कावें लागेल, यािी आपल्याला काहंीं 

कल्पना आहे का? 
 
स रेंद्र:ित्त्वाप ढें मला कशािीही जािीव नाहीं–कशािीही मािब्बरी नाहीं. कामलिे,– 
 

पद–कािर न धीि॰ 
ही प्रियसार सचरिा ॥ सरलिा ॥ प्रथम दाचव पचर धचर पचरिामीं। 



 

अनुक्रमणिका 

गहन क चिला पथा चवपचरिा ॥ धृ॰ ॥ िाचर ित्त्वचनष्ठा–बल–नौका ॥ 
द रािार कचर ठार स खरिा ॥ १ ॥ 

 
काम॰:स रेंद्र, ि म्ही अखेरीस माझा चवश्वासघाि केलाि–माझा पे्रमर्भगं केलाि. 
 

पद–गझल. ना म ैपेहेरू॰ 
पे्रमवीिा–नाद–लहरी। जीवनािी जी कला ॥ र्भगं नी िी चजवलगा हा। जीव जीवें माचरला ॥ धृ॰ ॥ 
करुचन ऐसी। बे-इमानी ॥ नार अबला नाचडली ॥ र्भाव र्भोळा काचमनीिा। आज पायीं ि डचवला ॥ १ ॥ 

 
स रेंद्र:स्वाथासाठीं माझ्या राष्ट्राच्या जन्मचसद्ध हक्कािंी पायमल्ली करंू इन्च्छिाऱ्या स्त्रीवर पे्रम करिें मला 

शक्य नाही. 
 
काम॰:काय? शक्य नाहीं.? 
 
स रेंद्र:नाहीं–शक्य नाहीं. 
 
काम॰:स रेंद्र, चविार करा–चविार करा– 
 
स रेंद्र:केला–पूिष चविार केला. राष्ट्रघािकी स्त्रीवर पे्रम करिें हें प्रत्यक्ष राष्ट्रघािापेक्षाहंी र्भयंकर पािक 

आहे. 
 
काम॰:ठीक आहे. ि म्हाला माझ्या पे्रमािी पवा नाहीं िर मलाही ि मच्या पे्रमािी पवा नाहीं. ि म्ही 

राष्ट्राचर्भमानािें केवढेंही सोंग आिलेंि िरी मी त्याला िसावयािी नाहीं. आपि हा जो माझा घाि 
करीि आहािं िो राष्ट्रासाठीं नसून कल्पलिेच्या पे्रमासाठी करीि आहािं, हें मी पक्कें  जािून आहें. 
पि याद राखून ठेवा–ज्यानें माझी मान म रगळली त्याला कल्पलिेिा हाि मी प्राि गेला िरी धरंू 
द्यावयािी नाहीं. 

 
स रेंद्र:कल्पलिेच्या पाचिग्रहिािी इच्छा या मनाला स्वप्नािंही चशवलेली नाहीं आचि प ढेंही कधीं चशविार 

नाहीं. या जन्मािं हें चित्त एकाि स्त्रीच्या चठकािीं–िक्ि एकाि स्त्रीच्या चठकािीं ल ब्ध झालें  होिें–
आचििेंही कामलिे, ि झ्याि चठकािीं ल ब्ध झालें  होिें. परंि  िंू आज स्वाथासाठी त्यािा चधःकार 
केलास–अव्हेर केलास. िेव्हा ं आिा ं याप ढें या स रेंद्राला जगािं स्त्रीपे्रम हा चवर्यि चशल्लक 
राचहलेला नाहीं. आिा ंहें अंिःकरि िक्ि एकाि चठकािीं ग ंिलेलें  राहील आचि िेंही या माझ्या 
चप्रयिम मािृर्भमूीच्या िरिाच्या चठकािींि ग ंिलेलें  राहील. इथून राष्ट्रदेविा हेंि माझें 
आराध्यधैवि आचि त्याच्याि आराधनेंि माझें जीचवि मी खिष करिार. 

 
काम॰:करा–ख शाल करा. मला आिा ंि म्ही काय करिा ंआचि काय करीि नाहीं यािा चविार करण्यािें 

कारिि उरलें  नाहीं. माझा मागष चनराळा ि मिा मागष चनराळा. 
 



 

अनुक्रमणिका 

स रेंद्र:ठीक आहे. िशीि ि झी इच्छा आहे िर होऊन जाऊं दे. पि जािा ंजािा ंमी ि ला एक इर्ारा देऊन 
ठेविों, िेवढा मात्र लक्षािं ठेव. मी आपली िलवार कल्पलिेच्या िरिावर अपषि केली आहे आचि 
चििें संरक्षि करीि असिा ं िी कोिावरही िालचवण्यािा प्रसंग आल्यास माझें मन चिळमात्रही 
किरिार नाहीं. 

 
काम॰:स रेंद्र, ि मच्या िलवारीिा धाक मला दाखवू ं नका. ि मच्याि काय पि प्रत्यक्ष कृिान्ि काळाच्या 

िरवारीप ढें स द्धा ं ही कामलिा अशी छािी वर काढून चनर्भषयपिानें िाठ उर्भी राहील. िेव्हा ं
िालवा–ख शाल आपली िलवार एकदा ं सोडून दहादा–ंशरं्भरदा–ंमाझ्यावर िालवा–मी चिला 
र्भीि नाहीं. जा–या मस्िकाला कल्पलिेच्या पायाच्या ध ळीिा डाग लागावयािा असेल िर िो िें 
ि िून पडल्यावरि लागेल–एरवीं लागिार नाहीं. जा–आिा ंहा शब्दािंा सामना बस् झाला. 

 
स रेंद्र:ठीक आहे येिों मी. चमत्रत्वाच्या नात्यािी ही आिा ंआपली शवेििीि रे्भि. याप ढें स रेंद्र कामलिेिा 

शत्र – 
 
काम॰:आचि कामलिा स रेंद्रािंी शत्र ! 
 
स रेंद्र:ठीक आहे. 
 
काम॰:बस्. पे्रमािा खेळ आिा ं खलास. (स रेंद्र जािो). दगलबाज–गळेकापू–मागं! पािी नसेल िेथे 

स ळावर िढचवला पाचहजे. 
 
र्भ ॰:का?ं आला प्रत्यय? झाली खात्री? का अजूनही काहंीं शकंा उरली आहे? 
 
काम॰:नाहीं–म ळींि नाहीं. आिा ं माझे डोळे लख्ख उघडले. आजपयंि या बेमानानें मला िकचवलें–

ठकचवलें ! पि काहंीं हरकि नाहीं. यािा प रा बदला मी घेईन–सोडिार नाहीं. 
 
र्भ ॰:िर मग आिा ंउद्दामकेिूशीं संधान? 
 
काम॰:उद्दामकेिूशीि काय पि प्रत्यक्ष सैिानाशींही स्नेह करण्यास मी ियार आहें. मग त्यापायीं माझी 

राखरागंोळी झाली िरी बेहेत्तर! 
 
र्भ ॰:ठीक ठीक. पि आपि स्विः उद्दामकेिूच्या दरबारीं गेलें  पाचहजे. 
 
काम॰:होय. साक्षात् मृत्यचू्याही दरबारािं जाण्याला माझी हरकि नाहीं. 
 
र्भ ॰:वा! मग िर काय काम िते्ति झालें ! (स्व॰) उद्दामकेिूिा दरबार म्हिजे साक्षात् मृत्यूिाि दरबार 

आहे. िेव्हा ंिेथें पाऊल पडलें  म्हिजे िें परिण्यािी चर्भिीि नको. (उघड) िला. येथून न कळि 
चनसिण्याच्या ियारीला आिा ंआपल्याला िाबडिोब लागलें  पाचहजे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

काम॰:ि म्ही प ढें व्हा.मी आलेंि. 
 
र्भ ॰:(स्व॰) झालें ! ह रळली मेंढी लागली लाडंग्याच्या मागें! (जािो). 
 
काम॰:(स्वगि) बस् आिा ं या क्षिापासून सारी दयामाया मी पार झ गारून चदली आहे. वािेल चिकडे 

जाईन, वािेल त्यािे पाय धरीन, वािेल िें पाप करीन; पि या अपमानािा बदला घेिल्यावािंून 
रहािार नाहीं.– 

 
पद–घोर घोर॰– 

 
मानर्भगं। हा द र्भगं। कचर मचदया हृदया ॥ क्रोधर्भरें र्भडकें  मन ि िान। नि मानी आिा ंममिा माया ॥ 
धृ॰ ॥ खर वैरानल दाचह चदशा ॥ पसरुचन झहि हा कचरल चवनाशा ॥ द धषर रहि ॥ धचरल धरचि। 
रक्िरंग ॥ १ ॥ 

 
(जािे). 

प्रवेश णतसरा 
 

[कैरव राजसर्भा. कल्पलिेिा राज्याचर्भरे्कोत्सव] 
 
स रेंद्र:परमपूज्य धमषप्रचिचनचध, दाचक्षिात्य राजमंडळािंील मान्यवर र्भपूाल, आचि कैरव महासर्भेंिील 

सन्मान्य सर्भासदहो, आजच्या मंगल प्रसंगीं कैरव महासरे्भिा अध्यक्ष या नात्यानें मी आपिा ंसवांिें 
पे्रमादरपूवषक स्वागि कचरिों. आजच्या दरबारिा उदे्दश आपिा ं सवांना पूवषचवचदि असल्याम ळें  
त्यािा प नरुच्चार करण्यािें काहंीं कारि नाहीं. िेव्हा ंआिा ं याहून अचधक चवस्िारानें न बोलिां, 
कैरव महासरे्भनें चदलेला दाचक्षिात्य राजमंडळानें एकमिानें स्वीकारलेला आचि सवषश्रेष्ठ 
धमषहसहासनानें पे्रमाशीवादपूवषक मान्य केलेला चनिषय आपिा ं सवांच्या अन मिीनें व साक्षीनें 
अमलािं आिण्याच्या व्यवस्थेला मी लागिों. राजकन्ये लोकचनिषयान सार हें कैरव राजहसहासन 
आिा ंि झ्यामालकीिें झालें  असून िें मी अत्यंि नम्रिापूवषक ि झ्या स्वाधीन कचरिों, त्यािा स्वीकार 
कर. (हसहासनावर िढचविो). आिा ंहा राजम क ि राजकन्येनें मस्िकावर धारि करावा. (म ग ि 
चिच्या मस्िकावर ठेवू ं लागिो. इिक्यािं पडद्यािं “थाबंा–थाबंा–कल्पलिेला राजम ग ि अपषि 
करंू नका. िो धारि करण्यािा चिला अचधकार नाहीं.”) कोिािे शब्द हे? कल्पलिेला हा म ग ि 
धारि करण्यािा अचधकार नाहीं असें म्हिण्यािें साहस करिारा कोि? 

(िक्षक प्र. क.) 
 
िक्षक:मी–िक्षक– 
 
सवष:कोि? िक्षक? 
 
िक्षक:होय–िक्षक–जगचद्वख्याि, महाबलाढ्य कािंारसम्राट महाराजाचधराज उद्दामकेिू महाराज यािंा 

वकील. 
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स रेंद्र:कोि? कािंारसम्रािािा वकील–आचि रािी कल्पलिेला हा म ग ि धारि करण्यािा अचधकार नाहीं 
म्हििो? 

 
िक्षक:होय–कािंारसम्रािािा वकील, कािंारसम्रािाच्या आजे्ञनें, आपिास प नः बजावनू सागंिों कीं हा 

म ग ि आपि कल्पलिेच्या मस्िकावर ठेवू ंनका. िो धारि करण्यािा चिला चबलक ल हक्क नाहीं. 
 
स रेंद्र:कैरवानंीं प्रिडं बह मिानें कल्पलिेला आपली रािी चनवडली आहे, ही गोष्ट कािंारसम्रािाच्या 

कानावर गेलेली नाहीं का? 
 
िक्षक:गेलेली आहे. परंि  राजा चनवडण्यािा लोकािंा हक्क कािंारसम्रािाला मान्य नाहीं. 
 
स रेंद्र:कािंारसम्रािाला हा हक्क मान्य नसेल िर त्यानें आपल्या राज्याच्या हद्दींि ख शाल काय वािेल िो 

गोंधळ घालावा. कैरवावंर आपली अमान्यिा बलात्कारानें लादण्यािा त्याला अचधकार काय? 
कैरव काहंीं कािंारसम्रािािे अंचकि नाहींि. िे स्विंत्र आहेि आचि त्याचं्या राज्यकारर्भारािं 
ढवळाढवळ करण्यािा कोिालाही हक्क नाहीं. 

 
िक्षक:कैरव स्विंत्र असले व त्याचं्या राज्यकारर्भारािं हाि घालण्यािा कोिालाही हक्क नसला िरी 

राजकन्या कामलिा इनें कािंारसम्रािाकडे याबाबि चियाद ग दरली असल्याम ळें  कैरवानंा 
असल्या प्रकारिी आज्ञा करण्यािा त्याला आिा ं न्यायानें व धमानें हक्क प्राप्ि झाला आहे. िेव्हा ं
कािंारसम्रािाकडून या चियादीिा चनकाल केला जाईपयंि कल्पलिेिें राज्यारोहि िहकूब 
करण्यािं आलेंि पाचहजे. 

 
स रेंद्र:शक्य नाहीं. कामलिेनें चियाद ग दरली असेल िर चिला वािल्यास उद्दामकेिूनें आज्ञा करावी आचि 

चिनें वािल्यास त्यािी आज्ञा डोक्यावर घेऊन ख शाल नािावें. आमिा कािंारसम्रािाशीं अथाअथी 
काहंींही संबंध नाहीं व त्यािा शब्द मस्िकावर झेलण्यास आम्ही कोित्याही प्रकारें बाधंलेले नाहीं. 

 
िक्षक:कैरवाध्यक्ष, ि मच्या या उद्धिपिािा पचरिाम काय होईल यािी ि म्हाला काहंीं कल्पना आहे कां? 

कािंारसम्रािािा आज्ञार्भगं म्हिजे साक्षात् मृत्यलूा चनमंत्रि आहे. कािंारसम्राट वािेल िो अपराध 
पोिािं घालील; पि आज्ञार्भगं एक क्षिर्भरही त्यास सहन होिार नाहीं. 

 
स रेंद्र:न झाला िर आम्हाला त्यािी पवा नाहीं. आपि काळािेही काळ आहोंि असें कािंारसम्रािास वािि 

असेल िर त्यानें आपला कालदंड ख शाल आमच्यावर िालवावा. पि ज्याला आम्हाला आज्ञा 
करण्यािा चबलक ल अचधकार नाहीं, त्याच्या शब्दाप ढें आमिें मस्िक प्रािािंींही नम्र व्हावयािें 
नाहीं. 

 
िक्षक:दाचक्षिात्य राजमंडळािंील थोर र्भपूालहो, कािंारसम्रािािा हाि असलेला आज्ञार्भगं व अपमान 

ि म्हाला मान्य आहे का? 
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१ राजा:कािंारसम्रािाला चवकि श्राद्ध घेऊन सव्यापसव्य करीि बसण्यािी ही नसिी उठाठेव साचंगिली 
होिी कोिी? 

 
िक्षक:द ष्टापंासून दीनािंें व सज्जनािंें संरक्षि करिें हा समथांिा धमंि आहे. 
 
२ राजा:िर मग कैरवाध्यक्षाकंडून कािंारसम्रािाला चमळालेला जबाब सवषथैव योग्य आहे. 
 
िक्षक:सवषथैव योग्य आहे? र्भपूालहो, कैरवाध्यक्षाचं्या द वषिषनािा कडक शब्दानंीं चनरे्ध करण्यािें सोडून 

ि म्ही त्यािंी िरिदारी करीि आहािं, हें ि म्हाला पचरिामीं िापदायक झाल्याचशवाय रहािार 
नाहीं. 

 
३ राजा:असल्या धमकावण्यानंीं राजमंडळािंील राजे रे्भदरून जािील, असें समजूं नका. 
 
िक्षक:ठीक आहे. चजरे्भच्या िविालपिािा जबाब चजवाच्या आह िीनें द्यावा लागेल, हें खूप समजून असा. 

धमषप्रचिचनचध, राजमंडळािंील या उद्दाम र्भपूालापं्रमािेंि आपलाहीं अचर्भप्राय आहे काय? 
 
धमषप्रचिचनचध:होय. आमिाही असाि अचर्भप्राय आहे. धमषहसहासनानें मान्य केलेल्या लोकचनिषयाच्या 

ित्त्वाच्या चवरोधकानंा धमषहसहासनािी केव्हाहंी सहान र्भचूि चमळावयािी नाहीं. 
 
िक्षक:अरेरे! ि म्ही सारेि कसे असे पागल बनलािं? कािंारसम्राट म्हिजे उचकरड्यावरील कीिक आहे 

अशी का ंि मिी समजूि आहे? 
 
स रेंद्र:कािंारसम्राि उचकरड्यावरील कीिक नसून एक महाबलाढ्य र्भपूाल आहे, असेंि आम्ही समजि 

आहोंि. पि िो केवढाही समथष असला, त्यािें बल चकिीही अमयाद असलें  िरी लोकावंर ज लूम 
करण्यािा त्याला अचधकार आहे, असें िो मानीि असेल िर िें आम्ही मात्र चबलक ल िालंू देिार 
नाहीं. 

 
िक्षक:लोकाकंडून आपली इच्छा व आपली आज्ञा मान्य करचवण्यािा प्रबलािंा व समथांिा जन्मचसद्ध 

हक्कि आहे व िो ि मच्यासारख्या द बषल पामरानंीं चबनिक्रार मान्य केलाि पाचहजे. िेव्हा ं
राजमंडळािंील मान्यवर र्भपूाल व परमपूज्य धमषप्रचिचनचध, मी प नः आपिासं एकवार नम्रिापूवषक 
बजाविों कीं, कैरवाध्यक्षासं ि म्ही या आत्मघािापासून परावृत्त करा, व त्याचं्या अदूरदर्थशत्वाम ळें  
ओढविारी र्भावी अनथषपरंपरा िाळा. चनष्ट्कारि द राग्रहाला पेिून कािंारसम्रािास चिडवूं नका. 
द बषलािंा द राग्रह पचरिामीं त्याचं्या आत्मनाशाला कारि होिो, हा द चनयेिा चनत्यािा अन र्भव आहे. 
ि मच्या उते्तजनाम ळें  कैरवाध्यक्षानंीं कािंारसम्रािािा आज्ञार्भगं केला असे जर कािंारसम्रािाच्या 
कानावर गेलें  िर त्याचं्या कोपाला कैरवाबंरोबर ि म्हा ंसवांनाही नाहक बळी पडावें लागेल. िेव्हां 
चविार करा व अजून श द्धीवर या; आचि कािंारसम्रािाच्या आज्ञार्भगंापासून कैरवानंा परावृत्त करा. 

 
स रेंद्र:िक्षक, आिा ंहा ि मिा आिरिपिा प रे करा. ि मच्या सम्रािािा संदेश आम्हालंा कळला व आमिा 

जबाब ि म्हाला कळला. आिा ं चनष्ट्कारि कंठशोर् करण्यािं काहंीं हंशील नाहीं. स्वस्थपिानें 
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ि म्हालंा इथें बसावयािें असेल िर येथें थाबंण्याला माझी ि म्हाला परवानगी आहे. नाहीं िर ि मिें 
कायष संपलें  असल्याम ळें  ि म्हाला येथें थाबंण्यािी आिा ं चबलक ल जरूर नाहीं. (कल्पलिेस) हा 
म ग ि मी सरकाराचं्या मस्िकावर ठेविों, िो सरकारानंीं धारि करावा. 

 
िक्षक:राजकन्ये–राजकन्ये–थाबं–थाबं. िंू िरी या आत्मघािकी साहसास प्रवृत्त होऊं नकोस. 

कािंारसम्रािािा कोप मोठा कठीि आहे. 
 
कल्प॰:िक्षक, कािंारसम्रािाच्या कोपाला रािी कल्पलिा कवडीिीही हकमि देऊं इच्छीि नाहीं, मला या 

म ग िािा लोर्भ आहे म्हिून कािंारसम्रािािी आज्ञा चधःकारून मी त्यािा स्वीकार करीि आहें, 
अशािंला म ळींि अथष नाहीं. परंि  कािंारसम्रािानें लोकचनिषयाच्या ित्त्वावर घावघालण्यासाठीं 
हाि उगारला असल्याम ळें  त्यािी आज्ञा पायाखालीं ि डवनू या ित्त्वाला उिलून धरण्यासाठीं मला 
या म ग िािा स्वीकार करिें अवश्य आहे. कािंारसम्राट केवढाही बलाढ्य असला िरी त्याच्या 
सामर्थयाला चर्भऊन अंचगकाचरलेल्या ित्त्वािा त्याग करावयास मी साि ियार नाहीं. मी हा म ग ि 
आपल्या मस्िकावर धारि करिार आचि कािंारसम्रािासारख्या लष्ट्करी बाण्यानें शेंिारलेल्या 
बलाढ्य राजामहाराजाचं्या धमक्यानंा आचि चवरोधाला न ज मानिा ं लोकचनिषयािें चदव्य ित्त्व 
जगािं चजविं नादंूं शकिें ही गोष्ट मी आपल्या उदाहरिानें जगाला चसद्ध करून दाखचविार. मग 
त्या पायीं माझें वा माझ्या राष्ट्रािें केवढेंही न कसान झालें  िरी मला त्यािी पवा नाहीं. (म ग ि धारि 
करिे). 

 
िक्षक:अरेरे! राजकन्ये, कािंारसम्रािािी आज्ञा पायाखालीं ि डवनू िंू हा कैरव राजम क ि आज मोठ्या 

चदमाखानें आपल्यामस्िकावर धारि केला आहेस िो त्या चठकािीं िार वेळ चिकिार नाहीं, हें खूप 
समजून ऐस. 

 
कल्प॰:धडापासून मस्िक ि िल्यावािंून मस्िकापासून म ग ि अलग होिार नाहीं, हें ि म्हीही खूप समजून 

असा. 
 
िक्षक:धडापासून मस्िक अलग होण्यास काय उशीर आहे? या आज्ञार्भगंािी वािा कािंारसम्रािाच्या कानीं 

पडिािं कािंारसेनासम द्राच्या लािा कैरवराज्यावर येऊन आदळल्याि म्हिून समजा. 
 
कल्प॰:आदळंू द्या–ख शाल आदळंू द्या. कैरववीरानंीही काहंीं हािािं काकंिें र्भरलेलीं नाहींि. 

कािंारसेनानायकािंी य द्धािी हौस िे मोठ्या आनंदानें पूिष करिील. 
 
िक्षक:प्रबलािंी य द्धािी हौस प रचवण्याच्या वल्गना द बषलानंीं करिें म्हिजे काजव्यानंीं सूयाला 

चदपचवण्यािी हावं धरण्यासारखें आहे. कािंारसम्रािािी एक िपराक ि म्हा सवांिी बचत्तशी 
रंगचवण्यास समथष आहे. िेव्हा ं चनष्ट्कारि असें उसनें अवसान अंगीं आिून हसहािें आयाळ 
उपिण्यािें धाडस करंू नका. त्यापासून काहंीं लार्भ व्हावयािा नाहीं. हसहाच्या आयाळािा एक 
कें सही उपिला न जािा ंि मिीं नरडीं मात्र त्याच्या नखादािंानंीं कडाकड िोडलीं जािींल. 
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कल्प॰:बेहेत्तर आहे. शत्रूप ढें माना वाकंचवण्यापेक्षा ं त्याच्या शस्त्राखंालीं त्या ि िून पडलेल्याि शिपिीनें 
के्षयस्कर आहे. लोकचनिषयािें ित्त्व मानवीनसून ईश्वरी आहे; व त्याच्या प्रस्थापनेकचरिा ंएखाद्या 
बलाढ्य सम्रािाच्या िलवारीला एखाद्या द बषल राष्ट्रािा बळीं पडल्यास त्यािी पवा करण्यािें 
कारि नाहीं. असलीं चदव्य ित्त्वें प्रस्थाचपि होण्यासाठीं, एकाि काय पि अनेक राष्ट्रािंें बचलदान 
करावें लागिें. कैरवानंीं या महत्कायाला प्रारंर्भ केला आहे आचि त्याच्या चसध्यथष वािेल िो 
आत्मयज्ञ करण्यािी त्यािंी ियारी आहे. 

 
िक्षक:अस्सें काय? ठीक–ठीक–पाहून घेऊं. राजमंडळािंील मूढ र्भपूालहो, ि म्हीही आिा ंसंर्भाळून असा. 

कैरवाचं्या या र्भयंकर ग न्ह्यािं ि म्ही त्यािें साथीदार असल्याम ळें  कािंारसम्रािािा क्रोधान्ग्न 
ि म्हालाही जाळूनपोळून खाक केल्यावािंून रहािार नाहीं. 

 
१ राजा:कािंारसम्रािाच्या क्रोधानलािं जळून खाक होण्याला कैरवापं्रमािें आम्हीही सवष आनंदानें ियार 

आहोंि. 
 
िक्षक:आचि धमषहसहासनालाही मी चनवािीिा इर्ारा देऊन ठेविों कीं येथून िीन चदवसाचं्या आंि 

धमषहसहासनानें आपलें  वजन खिष करून या उद्दाम लोकानंा िाळ्यावर आिलें  नाहीं आचि 
याचं्याकडून कािंारसम्रािािी चबनशिष मािी मागचवली नाहीं िर धमषहसहासनाच्या इभ्िीला आचि 
अन्स्ित्वालास द्धा ंधोका पोहोंिल्यावािंून रहािार नाहीं. 

 
धमषप्रचि॰:सत्पक्षाला असत्पक्षाप ढें मान वाकंचवण्यािा उपदेश धमषहसहासनाकडून कालत्रयीं केला जािार 

नाहीं. धमष हा वीरवृत्तीिा प रस्किा आहे–शरिागिीिा प रस्किा नाहीं. 
 
िक्षक:ठीक आहे. कािंारसम्रािािा िपेिा बसला म्हिजे या सवष वल्गना िोल ठरल्यावािंून रहािार 

नाहींि, हें पक्कें  लक्षािं असंू द्या. (जािो). 
 
स रेंद्र:आजपासून कैरवावर रािी कल्पलिेिी सत्ता स रंू झाली आहे, असें आम्ही जाहीर करिों. 

(जयजयकार होिो). 
 
१ प्रजा॰:कैरव राजहसहासनाशीं आम्ही यावज्जन्म इमानें इिबारें वागूं, अशी आम्ही शपथ करिों. 
 
कल्प॰:कैरव प्रजाजनािंें स्वािंत्र्य आचि चहि संरक्षि करण्याच्या कामीं मी कायावािामनेंकरून झिेन असें 

परमेश्वरास साक्ष ठेवनू मीही आश्वासन देिें. 
 
१ राजा:कैरव राजहसहासनाशीं आचि कैरव राष्ट्राशीं आमिाही स्नेह अर्भगं राहील, असें दाचक्षिात्य 

राजमंडळाच्या विीनें मी अचर्भविन देिों. 
 
धमषप्रचि॰:धमषहसहासनानें मान्य केलेल्या लोकचनिषयाच्या ित्त्वाला आचि िदन सार स्थाचपि झालेल्या रािी 

कल्पलिेच्या सते्तला धमषहसहासनाकडून सदैव पाहठबा चमळेल, असा धमषहसहासनाििे आम्हीही 
आशीवाद देिों. 
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(जयजयकार! पडदा पडिो.)– 
अांक पणििंा समाप्त 
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अांक दुसरा 
 

प्रवेश पणििंा 
 

(कािंारसम्राट उद्दामकेिू याच्या राजवाड्यािंील दरबारी चदवािखाना. उद्दामकेिू. िक्षक व 
सेनानायक). 

 
उद्दाम॰:सेनानायकहो, सवषश्रेष्ठ धमषहसहासनाचधपचि श्रीमज्जगद्ग रूस्वामी धमानंद यानंीं, कामलिा आचि 

कल्पलिा याचं्यामध्यें िडजोड घडवनू आिण्यासाठीं स रंू केलेल्या प्रयत्नास आमिी संमचि 
चविारल्यावरून िी आम्ही त्यासं चदलेली आहे. िथाचप िेवढ्यावरून कैरवावंरील स्वारीिा बेि 
आम्ही अचजबाि सोडून चदला, असें समजून आपि चबलक ल चनराश होऊं नका, आचि य द्धाच्या 
ियारींि यन्त्कंचििही कसूर करंू नका. राजकारिािं र्भाडंिापूवीं आचि र्भाडंि स रंू असिा ं
िडजोडीच्या नावंािा जप एकसारखा स रंू ठेवावाि लागिो; आचि त्यािंही एखाद्या सन्मान्य 
त्रयस्थानें िडजोडीिी इच्छा दशषचवल्यास चििा अनादर करून जगाच्या सहान र्भिूीला आंिविें 
केव्हाहंी शहािपिािें नसिें. िेव्हा ंआमच्या संमिीिा ि म्ही र्भलिाि अथष करंू नका. आम्हालंा 
िडजोड चबलक ल नको आहे आचि जरी चििी घोर्िा आम्ही आपल्या िोंडानें एकसारखी स रंू 
ठेवली, िरी िी आम्ही कालत्रयीं घडून येऊं देिार नाहीं, ही आपल्या मनािी खात्री असंू द्या. 

 
सेना॰:पि धमानंदाच्या विनानें कामलिा िडजोडीला ियार झाली िर? 
 
उद्दाम॰:चििी छािी नाहीं ियार होण्यािी. आम्ही चिला आमच्या मगरचमठींि इिकी मजबिू पकडून ठेवली 

आहे कीं मेल्याचशवाय चिच्यािूंन चििी स िका होिेंि आिा शक्य नाहीं. कैरवावरील स्वारीच्या 
नेिृत्वािा मान चिला अपषि करण्यािा आमिा चनिय आम्ही चिला कळचवल्यापासून िर चििें मन 
रिोत्साहाच्या उन्मादानें अगदीं बेहोर् बनून गेलें  असून, िी आिा,ं िडजोडीिें न सिें नावंस द्धा ं
कोिाला उच्चारंू देि नाहीं; आचि म्हिूनि िडजोडीला ियार होण्यािी संचध चिला चमळंू नये 
एवढ्यासाठीं कैरवावंरील स्वारीच्या नेिृत्वािा मान आजि चिलाबहाल करण्यािें आम्ही ठरचवलें  
आहे. िेव्हा ंचिच्या संबंधानें चिकीर करण्यािें आपल्याला काहंींि कारि नाहीं. 

 
सेना॰:जशी सरकारािंी मजी. 
 
उद्दाम॰:िर मग ठरल्याप्रमािें आपिा ंसवांच्या संमिीनें कैरवावंरील स्वारीच्या नेिृत्वािा मान आिा ंआम्ही 

कामलिेला बहाल कचरिों 
 
सेना॰:आमिी चबलक ल हरकि नाहीं. 
 
उद्दाम॰:िक्षक, कामलिेला आचि र्भ जंगाला आंि घेऊन या. 
 
िक्षक:जशी सरकारािंी आज्ञा. 

(जाऊन कामलिा व र्भ जंग यासं आििो). 
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उद्दाम॰:कामलिे, कैरवावंरील स्वारीच्या नेिृत्वािा मान ि ला अपषि करण्याला आमच्या सेनानायकानंीं 
आम्हाला मोठ्या आनंदानें संमचि चदलेली आहे, हें ि ला कळचवण्याला आम्हाला िार संिोर् 
वाििो. 

 
काम॰:या औदायाबद्दल मी महाराजािंी व या सन्मान्य सेनानायकािंी अत्यंि आर्भारी आहें. 
 
उद्दाम॰:िर मग घे–ही सेनाध्यक्षािी िलवार आम्ही ि ला अपषि कचरिों, चििा स्वीकार कर. (िलवार 

चिला देिो). कामलिे, ही िलवार नसून, महाबलाढ्य कािंारसाम्राज्यािी लोकोत्तर कीर्थि आज 
मोठ्या चवश्वासानें आम्ही ि झ्या स्वाधीन करीि आहोंि. िेव्हा ं चििें प्रािापचलकडे जिन कर, 
एवढेंि आमिें ि ला वारंवार आग्रहािें सागंिें आहे. 

 
काम॰:राजाचधराजानंीं त्याबद्दल अगदीं चनधास्ि असावें. मी आपले प्राि खिी घालीन, पि या िलवारीच्या 

यशाला अपजयािा डाग केव्हाहंी लागूं देिार नाहीं. 
 
उद्दाम॰:आनंद होिो हें ऐकून. सेनानायकहो, आिा ं ि म्हालंा जाण्याला परवानगी आहे. (सेनानायक 

जािाि). कामलिे, कािंारसम्रािािी ही चदन्ग्वजयी िलवार समरागंिावर यशस्वी करण्यािा 
पराक्रम िंू करून दाखचवलास िर कैरवराजहसहासनि काय पि प्रत्यक्ष 
कािंारसाम्राज्यहसहासनस द्धा ंि झ्या सहज हस्िगि होईल, असें आम्ही ि ला आश्वासन देिों. 

 
काम॰:राजाचधराजािंी मी अत्यंि ऋिी आहे, पि राजाचधराजाचं्या या थोर अन ग्रहाला मी पात्र आहें, असें 

मात्र मला वािि नाहीं. 
 
उद्दाम॰:हा ि झा चवनय आहे. पि जाऊं दे. सध्या ंि झें सारें लक्ष कैरवराजहसहासनानें वेधून घेिलें  आहे, 

आचि त्याम ळें  ि ला अन्य कोििाही चवर्य रुिि नाहीं. िेव्हा ं िूिष हें चवर्यािंर नको. येिों आिा ं
आम्ही. प्रखर पराक्रम सदैव जागिा राहो. (िक्षकासह जािो). 

 
काम॰:(स्वगि) अस्सें काय? दाखवावयािे दािं आंि ओढले जाऊन िावावयािे दािं बाहेर पडण्याला 

आिा ंस रुवाि झाली िर एकूि! 
 
र्भ जंग:सरकारािंें हा सेवक अंिःकरिपूवषक अचर्भनंदन करीि आहे. 
 
काम॰:अचर्भनंदन? अचर्भनंदन कशाबद्दल? 
 
र्भ जंग :सरकाराचं्या लोकोत्तर पराक्रमाबद्दल. 
 
काम॰:लोकोत्तर पराक्रम? 
 
र्भ जंग:होय लोकोत्तर पराक्रम. कािंारसम्रािासारख्या पार्ािहदयीं कालप रुर्ािा अिल दृचष्टकोन 

सरकारानंीं पार बदलून िाकला, हा सरकारािंा लोकोत्तर पराक्रमि आहे. 
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काम॰:दृचष्टकोन बदलला? म्हिजे? 
 
र्भ जंग:म्हिजे नजर बदलली–वृचत्त बदलली–र्भावना बदलली! आजपयंि कािंारसम्राि आपल्याला 

आचश्रि समजून परक्याप्रमािें आपल्यापासून दोन हाि दूर रहाि असे. परंि  आपल्या अजब 
किषबगारीनें, त्याच्या मनािं आिा ं आपल्या संबंधानें आप्िर्भाव उत्पन्न होऊन िो आिा ं
आपलेपिाच्या सलगीनें एकें क पाऊल आपल्याजवळ सरकंू लागला आहे; आचि माझी पक्की खात्री 
आहे कीं िो लौकरि आपल्यामधील अंिर कापून काढून आपल्याला एक चदवस घट्ट 
चबलगल्यावािंून रहािार नाहीं. सरकार, कट्ट्या द स्मानाला चजगरजान दोस्ि बनवनू आपि 
पे्रमाच्या साम्राज्यािं ही एक खरोखर अजब क्रान्न्ि घडवनू आिली आहे. 

 
काम॰:र्भ जंग पे्रमक्रान्िीकचरिा ंकाहंीं मी इथें आल्यें नाहीं–राज्यक्रान्िीकचरिा ंआल्यें आहें. 
 
र्भ जंग:पि कठोर राज्यक्रान्िीला नाज क पे्रमक्रान्िीिें ईश्वरी अचधष्ठान चमळालें  िर िो काहंीं अपघाि नाहीं 

खास. 
 
काम॰:म्हिजे? र्भ जंग, मी आपल्या पे्रमािा बाजार माडंला आहे, असें ि म्ही समजिा ंकाय? 
 
र्भ जंग:पि यािं बाजार कसला आहे? बेवारशी पे्रमािें उदक एखाद्या अन रूप प रुर्ाच्या हािावर सोडिें हा 

आपल्यासारख्या क मारीजनािंा पूवापार चशरस्िाि आहे. 
 
काम॰:पि र्भ जंग, माझें पे्रम काहंीं बेवारशी नाहीं. त्याला मालक आहे, आचि िोही कायमिा मालक आहे. 
 
र्भ जंग:सरकार, आपलें  पे्रम बेवारशी नसिें आचि त्यािा मालक कायमिाअसिा िर कािंारसम्रािािी ही 

िलवार आज आपल्या कंबरेला लिकिानंा दृष्टीस पडलीि नसिी. 
 
काम॰:म्हिजे? ही िलवार हें माझ्या पे्रमाच्या बेवाशीरपिािें चिन्ह आहे कीं काय? 
 
र्भ जंग:अलबत् त्यावािंून या िलवारीला द सरा अथषि नाहीं. 
 
काम॰:नाहीं–ही िलवार पे्रमािें चिन्ह म्हिून मी धारि केलेली नाहीं. ित्त्वािें चिन्ह म्हिून धारि केलेली 

आहे. 
 
र्भ जंग:आपि ित्त्वािें चिन्ह म्हिून धारि केली असेल. परंि  कािंारसम्रािानें काहंीं न सत्या ित्त्वचनष्ठेकचरिा ं

ही आपल्याला खास बहाल केलेली नाहीं. कारि त्यािी ित्त्वचनष्ठा काहंीं इिकी जळजळीि नाहीं. 
त्यािं त्यािा िार खोल कावा आहे. पि कावा जरी असला कीं नाहीं िरी िो िार गोड–िोंडाला 
चमठ्ठी बसण्यासारखा चमठास आहे. िेव्हा ंत्याला असें नाक म रडण्यािें काहंीं कारि नाहीं. 

 
काम॰:असें असेल िर ही कािंारसम्रािािी िलवार याि पावलीं परि कािंारसम्रािाकडे घेऊन जा. 
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र्भ जंग:का?ं 
 
काम॰:र्भ जंग, स रेंद्रानीं चधक्कार केला असला िरी कामलिेिें त्याचं्या चठकािी पे्रम अव्यचर्भिारी व एकचनष्ठ 

आहे. िें इिरानंा कालत्रयीं प्राप्ि व्हावयािें नाहीं. 
 
र्भ जंग:पि सरकार या िलवारीच्या सहाय्यानें कैरवराजहसहासनािी प्राप्िी आपिाला करून घ्यावयािी 

आहे, हें चवसरून िालिार नाहीं. 
 
काम॰:र्भ जंग, कैरव, राजहसहासनि काय पि जगत्साम्राज्यहसहासन जरी या िलवारीच्या मदिीनें माझ्या 

पायावर लोिागंि घालीि येिार असलें  िरी िें स द्धा ंमाझ्या पे्रमािें पाचवत्र्य रक्षि करण्यासाठीं मी 
लाथाडून िाकीन–पवा करिार नाहीं. 

 
पद–देश–चत्रिाल. पचनयाके र्भरन॰ 

करदाहन प्रिचयनी माचन लव न चवर्भवा ॥ स खास ख न गिी ॥ त्यज चन परमचहि।चप्रयकर–पहद धचर 
अिल अन राग–र्भावा ॥ धृ॰ ॥ स रस स रि–रस नीरस सारे ॥ र्भोगमया चवर्या न ठावा ॥ एकचि 
ललना–हृदय–चवहारी ॥ चप्रयिम प्राि–चवसावा ॥ १ ॥ 

 
र्भ जंग:सरकार, राजकारिािं पे्रमािें असें िाजील बडं माजविें िागंलें  नाहीं. 
 
काम॰:राजकारि म्हिजे पे्रमािी आचि पाचवत्र्यािी स्मशानर्भचूम असेल, िर त्याच्या अमंगल द गंधािं 

ग दमरून, सडून, क जून मरण्यापेक्षा ं सवषसंग–पचरत्याग करून थेि जंगलािा रस्िा धरण्याला 
स द्धा ंमी मागेप ढें पहािार नाहीं. 

 
र्भ जंग:सरकार, जंगलािा रस्िा धरण्याकचरिा ंका आपि घरदार सोडून इिक्या दूरवर येथें आलािं? 
 
काम॰:र्भ जंग, जंगलािा रस्िा धरण्यासाठीं मी इकडे आले नसलें  िरी राजकारिािंील एका पचवत्र व 

उदात्त ित्त्वािें रक्षि व्हावें म्हिून मी कािंारसाम्रािाच्या पायािा आश्रय केला आहे. आपल्या 
पे्रमािा उचकरडा करावा म्हिून त्यािे पाय िािीि मी येथें बसल्यें नाहीं. िेव्हा ंित्त्वरक्षिासाठींि 
कािंारसम्रािािी ही िलवार माझ्या हािािं देण्यािं येि असेल िरि मी िी धारि करण्यास ियार 
आहें. नाहींिर कामलिेऐवजीं कल्पलिाि काय पि रस्त्यािं र्भीक मागि हहडिारी एखादी कंगाल 
चर्भकारीि जरी कैरवराजहसहासनावर नादंली िरी त्याबद्दल देखील माझ्या चित्ताला चबलक ल 
चवर्ाद वाििार नाहीं. 

 
र्भ जंग:त्याबद्दल चवर्ाद वािला नाहीं िरी कैरवानंीं केलेल्या आपल्या र्भयंकर अपमानाबद्दल आपल्याला 

चवर्ाद वािलाि पाचहजे आचि आपि त्याचं्यावर सूड उगचवलाि पाचहजे. 
 
काम॰:नाहीं. राज्यवैर्भवाकचरिा ंजसें माझें मन हापापलेलें  नाहीं िसेंि िें स डासाठींही हापापलेलें  नाहीं. मी 

हा झगडा केवळ ित्त्वाकचरिा ं आरंचर्भलेला आहे; आचि िें ित्त्वस द्धा ं मी माझ्या देशाच्या 
कल्यािाकचरिािं स्वीकारलेलें  आहे. िेव्हा ं माझा त्याग करिाऱ्या माझ्या स्वदेशबाधंवावंर सूड 
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उगचवण्याच्या अधम लालसेनें पे्रचरि होऊन परक्याचं्या िलवारीनें स्वदेशािी मान कापण्यास मी 
केव्हाहंी ियार होिार नाहीं. स्वकीयावंर सूड उगचवण्यासाठीं परक्यािंी िलवार हािािं धरून 
स्वदेशाच्या स्वािंत्र्यावर घाव घालावयास ियार होिें म्हिजे– 

 
–पद–क जनाचश्रिा कशी॰– 

परमाथष–घािकी ॥ वचनपाि हा ॥ धृ॰ ॥ स्वािंत्र्यहाचरिी ॥ िलवार पाचपिी ॥ धहर चनि चनजचशहर ॥ 
दीन–घाि–पािका महा ॥ १ ॥ 

 
(पडद्यािं–“शाबास! कामलिे, शाबास!”) 

 
र्भ जंग:शाबास? शाबास कोि म्हिि आहे? 
 
िदं्रकला:(प्र. क.) मी–िदं्रकला– 
 
र्भ जंग:िदं्रकला? कािंारसम्रािािी लाडकी कन्या िदं्रकला– 
 
िदं्र॰:होय, िदं्रकला–कािंारसम्रािािी लाडकी कन्या िंद्रकला– 
 
र्भ जंग:माईसाहेब, दर वेळेला आमच्या खाजगी संर्भार्िािं व्यत्यय आिून आपि माझा असा िेजोर्भगं करीि 

असिा,ं हें काहंीं िागंलें  नाहीं. 
 
िदं्र॰:र्भ जंग, ि म्ही जोपयंि या चनमषळ मनाच्या उदार राजकन्येला आडमागाला लावण्यािा आपला द ष्ट 

उपद्व्याप बदं करिार नाहीं, िोपयंि मी दर वेळीं ि मिा असा िेजोर्भगं करिारि. ि मच्यामाझ्यािं 
आिा ंचजद्द लागली आहे. या स शील व स स्वर्भावी म लीला ध ळीस चमळचवण्यािा ि म्ही िगं बाधंला 
आहे; आचि ि मच्या घािकी मगरचमठींिून चििी म क्ििा करून चििा अधःपाि िाळण्यािा मी 
संकल्प केला आहे. िेव्हा ंअष्टौप्रहर ि मच्यावर खडा पहारा ठेवनू दर वेळेला ि मिे दािं पाडण्यािा 
उद्योग मला िालंू ठेवलाि पाचहजे व िो मी ठेविारि. 

 
र्भ जंग:पि मी यानंा आडमागाला लावनू ध ळीला चमळचवण्याच्या मागें लागलों आहे, हा आपला माझ्यावरील 

आरोप सपशले खोिा आहे. 
 
िदं्र॰:खोिा आहे? र्भ जंग, कािंारसम्रािाच्या पायावर आपल्या पाचवत्र्यािा बळी देऊन त्याच्या िलवारीनें 

स्वदेशािी मान कापण्यास ियार होिें, हा सरळ मागष आहे का? 
 
र्भ जंग:अलबत्. अंचगकाचरलेल्या ित्त्वाच्या संरक्षिासाठीं वािेल िो स्वाथषत्याग करण्यास ियार होिें हाि 

प रुर्ाथािा खरा मागष आहे. 
 
काम॰:पि पाचवत्र्यािा बळी देऊन ित्त्वािें रक्षि कचरिा ं येिें, ही कल्पनाि सपशले खोिी आहे. पचवत्र 

ध्येयािी चसचद्ध अपचवत्र साधनानंीं होऊंि शकि नाहीं. 
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िदं्र॰:आचि कामलिे, हा सत्य चसद्धािं ि ला पूिष पिला असून स द्धा ं आपल्या स्वदेशपे्रमािें पाचवत्र्य 
बेग मानपिें पायाखालीं ि डचवण्यास िंू आज सज्ज झाली आहेस! चप्रयंकराचवर्यींिें आपलें  पे्रम भ्ष्ट 
होऊं नये म्हिून स्वाथषसवषस्वावरही लाथ मारण्यास ि ला काहंीं चदक्कि वािि नाहीं. परंि  
स्वदेशाचवर्यींिें आपलें  पे्रम चनष्ट्कलंक राखण्यािा प्रश्न उर्भा रहािािं ित्त्वािें नसिें स्िोम माजवनू 
त्याच्या नावंानें स्वदेशािी होळी करिानंा ि झ्या मूढ मनाला यन्त्कंचित्ही चवर्ाद अगर द ःख िर 
वािि नाहींि, पि उलि पराकाष्ठेिा अचर्भमान व आनंद वाििो. 

 
काम॰:नाहीं–िदं्रकले, आपल्या देशासंबधंानें मी अजून इिकी बेकदर बनलेल्यें नाहीं. माझ्या 

चप्रयकराचवर्यींच्या पे्रमापेक्षाहंी माझें स्वदेशपे्रम अचधक उज्ज्वल आहे; आचि त्यािें पाचवत्र्य रक्षि 
करण्यासाठीं चप्रयकराच्या पे्रमावर चिलाजंचल देण्यालाही मी प्रसंगीं ियार होईन–किरिार नाहीं. 
मी हा जो एवढा खिािोप आरंचर्भला आहे, िो, िदं्रकले, स्वदेशालामारण्यासाठीं आरंचर्भलेला 
नाहीं; िर त्याला िारण्यासाठीं आरंचर्भलेला आहे. 

 
र्भ जंग:बरोबर–अगदीं बरोबर. लोकचनिषयाचं्या खोया ित्त्वाच्या मागें लागल्याम ळें  स्वदेशावर जी र्भयंकर 

अनथषपरंपरा कोसळिार आहे, िी, स्विःच्या सत्तत्त्वािी प्रस्थापना करून िाळावी आचि लोकोत्तर 
ऐश्वयाच्या उत्त ंग मेरुचशखरावर स्वदेशाला चवराजमान करावें, या चदव्य आचि र्भव्य महत्वाकाकें्षनें 
पे्रचरि होऊन िाईसाहेबानंीं या महत्कायास हाि घािला आहे; आचि ही गोष्ट जगप्रचसद्ध आहे. 

 
िदं्र॰:पि र्भ जंग, द स्मानाच्या िलवारीनें स्वदेशािी मान कापून त्याला वैर्भवचगरीच्या उच्च चशखरावर 

िढचवण्यािा अलौचकक पराक्रम आजवर जगािं कोिी करून दाखचवला आहे का? 
 
र्भ जंग:माईसाहेब, मी काहंीं इचिहासप रािें वािलेलीं नाहींि. पि िीं न वाििाहंी माझी पक्की खात्री आहे कीं 

असला अलौचकक पराक्रम करून दाखचवल्यािीं शेंकडों–नव्हे–हजारों उदाहरिें इचिहास–
प रािािं असलींि पाचहजेि. नाहीं िर िे इचिहास कसले आचि िीं प रािें कसलीं? –न सिा 
चशमगा िो. 

 
काम॰:आचि मी म्हििें र्भिूकालीं न झालेल्या गोष्टी विषमानकाळीं होि नाहींि अगर र्भचवष्ट्यकाळािं होिार 

नाहींि, असा काहंीं सृष्टीिा ठाम चसद्धान्ि नाहीं. परक्यांच्या िलवारीच्या मदिीनें स्वदेशािा उद्धार 
करून दाखचवण्यािा अद्र्भ ि िमत्कार आजवर कोिीं करून दाखचवला नसला िरी मी िो करून 
दाखचविार आहें. 

 
र्भ जंग:आचि िाईसाहेब िो करून दाखचविील, यािं चिळमात्रही शकंा नाहीं. कारि असले अद्र्भ ि 

िमत्कार करून दाखचवण्यािं िाईसाहेबािंा हािखंडा आहे. 
 
िदं्र॰:कामलिे, नको–या र्भलत्याि मोहाला बळी पडंू नकोस. िलवारीमागून द स्मानािें पाऊल एकदा ं

ि झ्या घरािं चशरल्यावर िें ि झ्या घरादारािें सपशले वािोळें  केल्यावािंून चिरून बाहेर पडिार 
नाहीं. 
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काम॰:त्याला बाहेर पडावेंि लागेल. नाहीं िर ज्या िलवारीनें माझ्या देशािें रक्ि माझ्या हािानें साडंलें  
जाईल, िीि िलवार त्या चवश्वासघािकीं िाडंाळािी गदषन साि उिरून देईल–सोडिार नाहीं. 

 
र्भ जंग:साि उिरून–देईल–सोडिार नाहीं. 
 
िदं्र॰:पि कामलिे, आपली गदषन ि झ्या िलवारीनें उिरून घेण्यासाठीं िो ि ला अखेरपयंि चजविं ठेवील, 

हा ि झा चनव्वळ भ्म आहे. चवजयािाअखेरिा म क्काम नजरेच्या िप्प्यािं येिािं िो ि झ्या छािींि 
चवश्वासघािािा खंजीर ख पसून ि झा कािंा वािेंिून दूर करील आचि आपला रस्िा साि करून 
घेइल; ि किार नाहीं. िेव्हा ंनको–आंधळेपिानें अशी िसंू नकोस. वेळींि सावध हो आचि आपला 
र्भावी अधःपाि िाळ. या कािंारािंा ि ला अन र्भव नाहीं, हे पके्क चबलंदर र्भामिे आहेि. 

 
पद–र्भयो संध्याचवन मन॰– 

र्भरंवसा नको ॥ या िोरािंा ॥ धृ॰ ॥ िाल ॥ वचरवचर पे्रमािादाखवीचि देखावा ॥ परंि  
अंिचरिा वगेळा खरा कावा ॥ जराचह खास नसे मानसाचस ओलावा ॥ िाल ॥ सारा नकली नखरा ॥ 
न खरा यािंा ॥ १ ॥ िाल ॥ करोचन रंगढंग माचंडिी लपंडावा ॥ अखंड करुिेिा कचरचि थोर 
कागंावा ॥ अखेर चिरुचन गळा साचधिी प रा दावा ॥ िाल ॥ धंदा र्भोळ्या जगा ॥ ठकवायािा ॥ २ ॥ 

 
काम॰:पि िंद्रकले, माझ्या ित्त्वािा प रस्कार करिाऱ्या कािंारसम्रािाला मी परकी अगर द स्मान का ं

लेखावें? रक्िाच्या नात्यापेक्षा ंित्त्वािें नािें अचधक चनकििें आचि श्रेष्ठ नाहीं काय? 
 
र्भ ॰:हा.ं या म द्याला उत्तर द्या.–द्या–या म द्याला उत्तर द्या. 
 
िदं्र॰:कामलिे, कािंारसम्राि ि झ्या ित्त्वािा खरा प रस्किा असिा िर िंू त्याच्याशीं जोडलेले नािें मी 

आनंदानें मान्य केलें  असिें व ित्त्वचनष्ठेसाठीं ि झ्या हािून घडि असलेला हा स्वदेशद्रोह मी हनद्य 
मानला नसिा. परंि  कामलिे, वस्ि न्स्थचि द दैवानें िशी नाहीं. कािंारसम्रािािें ित्त्वचनष्ठेिें हें 
न सिें ढोंग आहे. त्याला ि झा देश घशािं घालावयािा आहे आचि म्हिून ि ला चप्रय असिारी 
ित्वचनष्ठेिीं गोंडस र्भार्ा पोपिाप्रमािें ि झ्याप ढें बोलून िो ि ला िसवीि आहे. 

 
र्भ ॰:खोिें–सपशले खोिें–अचजबाि खोिें. कािंारसम्रािािें रािीसाहेबावंर अकृचत्रम पे्रम जडलेलें  आहे. 

िेव्हा ं त्याचं्या हािून रािीसाहेबाशंीं असें दगलबाजीिें विषन होिेंि शक्य नाहीं. प्रीचि आचि 
चवश्वासघाि यािंा, माईसाहेब, नेहेमीं उर्भा दावा असिो.–उर्भा दावा. 

 
िदं्र॰:र्भ जंग, कािंारसम्रािाच्या अकृचत्रम पे्रमािें कौि क ि म्ही माझ्याप ढें सागंूं नका. त्याला स्वाथापलीकडे 

जगािं कशािीही हकमि वािि नाहीं. 
 
र्भ ॰:माईसाहेब, कािंारसम्रािािी हनदा म्हिजे राजद्रोह आहे, हें आपि लक्षािं ठेवलें  पाचहजे. 
 
िदं्र॰:पि राजद्रोहापेक्षा ंसत्यद्रोह अचधक र्भयंकर आहे, हें ि म्हीही लक्षािं ठेवलें  पाचहजे. सम्रािाच्या पे्रमािा 

चधःकार करून कामलिेनें त्यािाकेलेला अपमान त्याच्या अंिःकरिािं रातं्रचदवस शल्याप्रमािें 
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सलि असून कैरवािंें स्वािंत्र्य त्याच्या डोळ्यानंा पहावि नाहीं, हें मला प्रत्यक्ष माहीि आहे. िेव्हा ं
या गोष्टीं कामलिेच्या कानावर घालून चिला आत्मघािापासून परावृत्त न केल्यास मी सत्यापासून 
च्य ि झालें  असें होऊन सत्यस्वरूप परमेश्वराच्या दरबारािं मी ग न्हेगार ठरेन आचि मला अंिीं 
रौरवगचि प्राप्ि होईल. 

 
र्भ जंग:माईसाहेब, परमेश्वरािा दरबार मेल्यानंिरिा आहे. आिािा नाहीं. आिा ं मानवी दरबार हाि 

परमेश्वरािा दरबार आहे. आचि आपि त्यािाि मान ठेवला पाचहजे. 
 
िदं्र॰:र्भ जंग, मानवी दरबाराला ईश्वरी दरबार मानण्यास मी साि कबलू नाहीं व परमेश्वराच्या दरबाराप ढें 

मानवाचं्या दरबारािी मला काडीइिकीही हकमि वािि नाहीं. िेव्हा ं कामलिे, सावध हो; ही 
पािकी िलवार िें कून दे आचि शठाग्रिी कािंारसम्रािानें ि झ्याकचरिा ंपसरलेल्या कपिजालािं 
पागलपिानें अशी उडी घेऊं नकोस. जा, आिा ंकािंासम्रािाकडे जा व ही त्यािी िलवार त्याला 
परि करून िाबडिोब स्वदेशािा मागष धर. जा–हा ईश्वरािा िर नाहींि, पि मािसािंाचह दरबार 
नाहीं; हा साक्षात् सैिानािा दरबार आहे, आचि येथें ग लामचगरीच्या रौरवावािंून ि झ्यासाठीं द सरें 
कोििेंही चवश्रािंीिें स्थान नेमलेलें  नाहीं. िेव्हां जा–एकदम येथून िालिी हो व आपला जीव 
वािंीव. 

 
काम:िर मग माझ्या देशाच्या स्वािंत्र्यािें स्पष्ट आश्वासन कािंारसम्रािाकडून मला चमळाल्यावािून मी या 

िलवारीला स्पशष करिार नाहीं. ही पहा–मी स्विःि ही िलवार घेऊन अशीच्या अशी 
कािंारसम्रािाकडे जािें व िी त्याच्याप ढें िें कून देऊन या सवष गोष्टींिा साि उलगडा करून घेिें. 

(जाऊं लागिे). 
 
र्भ ॰:(चिला अडवनू) नाहीं–िाईसाहेब, मी आपल्याला असा र्भलिाि अचविार करंू देिार नाहीं. 
 
काम॰:र्भ जंग, मला अडवूं नका. मला हे असे छके्कपजें नको आहेि. मला सरळ ख ला व्यवहार पाचहजे आहे. 

माझें पाचवत्र्य नष्ट करण्यािी व माझ्या देशािें स्वािंत्र्य हरि करण्यािी द ष्ट वासना 
कािंारसम्रािाच्या मनािं जर ग प्िपिानें नादंि असेल िर त्यानें िी या वळेींि मला उघड करून 
दाखचवली पाचहजे; नाहीं िर माझा चवश्वासघाि होिार नाहीं,असें स्पष्ट आश्वासन मला चदलें  
पाचहजे. त्यावािंून संशयानें पछाडलेल्या ंमाझ्या मनािें आिा ंसमाधान होिार नाहीं. 

 
र्भ ॰:सरकार, राजकन्येच्या र्भरमसाि थापावंर चवश्वास ठेवनू आपि सम्रािाचं्या हेिूचवर्यीं नाहक शकंा घेि 

आहािं! 
 
िदं्र॰:नाहक शकंा घेिं आहे? र्भ जंग, केवळ ित्वचनष्ठेकचरिािं मागिें सारंें वैर चवसरून मी ि ला आश्रय देि 

आहे, असें चहला आश्रय देण्याच्या ं वेळीं अचर्भविन चदलें  असिाचंह आज पे्रमािी र्भार्ा सम्रािाचं्या 
िोंडून चबनचदक्कि चनघंू लागली आहे ना? 

 
काम॰:मग उद्या ं िो आपला मिलब साधल्यावर माझ्या देशाच्या स्वािंत्र्याच्या अपहारािीचह इच्छा प्रगि 

करण्यािें साहस करिार नाहीं, म्हिून कोिी सागंावें? िेव्हा ं िें काहंीं नाहीं. सम्रािाच्या 
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अंिःकरिािंील कपिािा एकदा ंस गावा लागल्यावर त्यािा प रा छडा लावल्यावािंून प ढें पाऊल 
िाकण्यास मी साि ियार नाहीं.– 

 
पद–मालकंस–चत्रिाल–िराना. 

क्षि न धचरन पद रिागंहि शठचहिा ॥ जचर अचरिा। हचरल चहिा। ि डचवन िचर अचजिा ॥ खलचरप –
अचसिा असद्रिा ॥ धृ्र॰ ॥ अदय–हृदय बलमदाधं पश सा ॥ धचर हिबल–जन–हसन–लालसा ॥ 
ठेंि चन िाचकन छेचदल जचर कहर। स्वगष–स ख–लिा स्विंत्रिा ॥ १ ॥ 

(झिक्यानें चनघून जािे). 
र्भ ॰:िाईसाहेब–िाईसाहेब–गेल्या–गेल्याि त्या! माईसाहेब, काय–काय केलेंि हें? 
 
िदं्र॰:करावयािें िेंि केलें . 
 
र्भ ॰:पि आपल्या या शहािपिानें कािंारसम्रािािंें सारें राजकारि पार चबघडून जाईल! 
 
िदं्र॰:िार िागंलें  होईल. स्वदेशाच्या द स्मानाचं्या िलवारीनें स्वदेशािी मान कापण्यास प्रवृत्त करिारें हें 

सैिानी राजकारि चबघडून मािीला चमळालें  िर त्यांि जगािें खास कल्यािि होईल. 
 
र्भ जंग:जगािें कल्याि केव्हा ंहोईल िेव्हा होईल! पि माझी आिा ंिादंी आिेल, त्यािी वाि काय? 
 
िदं्र॰:ि झ्यासारख्या महाचवर्ारी कालसपािें डोकें  कायमिें ठेंिलें  गेलें  िर त्यािं मला आनंदि होईल. 
 
र्भ जंग:कालसपष? कालसपष मी? –माईसाहेब, आपि माझ्यावर नेहेमीं अशी आग का ंपाखडीि असिा? 
 
िदं्र॰:आग का ंपाखडीि असिा? चनमकहराम पाजी मािसा, लाबं जीर्भ काढून हा प्रश्न चविारिानंा ि ला 

शरम नाहीं वािि? अरें, ि झ्यासारख्या अधमाधम िाडंाळावर न सिी शब्दािंीि काय पि 
धगधगलेल्या अंगारािी आग पाखडून िींि ि ला होरपळून–र्भाजून काढला, िरी ि झ्या अघोर 
पािकाबद्दल योग्य चशक्षा केल्यािें श्रेय पदरािं पडिार नाहीं. र्भ जंगा,– 

 
पद–राधेकृष्ट्ि बोल म खसे॰– 

 
देशद्रोचह िोर। चिि री ॥ जे हरामखोर ॥ खल िे। पािकी अघोर ॥ धृ॰ ॥ दगलबाज द ष्ट्माना ॥ 
सन्मानें आि चन सदना ॥ स्वजनाचं्या काचंपचि माना ॥ ऐसे बेइमान थोर ॥ खल िे ॥ १ ॥ चबकि 
चवकि परवशिा ॥ गळिासं आंवळ चन प रिा ॥ ढळढळा ंरडचविी जनिा ॥ सैिान छल–कठोर ॥ 
खल िे॰– ॥ २ ॥ ब डचविी नरहक स्वक ळा ॥ चधःकार अशा िाडंाळा ॥ म ख नको पाहिें डोळा ं॥ 
र्भडके क्रोध–वन्न्ह घोर ॥ खल िे॰– ॥ ३ ॥ 

(जािे). 
 
र्भ जंग:छे–हें प्रकरि िारि बेिाल झालें ! आिा ंयािी गय करून उपयोगीं नाहीं. नाहीं िर एखादे वळेीं िोर 

स िून संन्याशाला स ळीं जाण्यािी वेळ येईल. आिापंयंि म लाजा राखला एवढा बस झाला. आिा ं
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िक्षकाच्या कानावर हा प्रकार घालून आपली मान वािचवण्यािी िरिूद आपि करून ठेवलींि 
पाचहजे. 

(जािो). 
 

प्रवेश दुसरा 
 

(उद्दामकेिूिा महाल. उद्दामकेिू व िक्षक) 
 
उद्दाम॰:नाहीं–शक्य नाहीं. िदं्रकलेच्या हािून असा र्भयंकर प्रमाद घडिें चबलक ल शक्य नाहीं. िाजील 

िाचत्त्वक स्वर्भावाम ळे आमिें क चिल राजकारि चिला पिि नाहीं आचि त्याबद्दल चििे आमिे 
वारंवार खिके उडिाि, हें खरें असलें  िरी आमच्या जाळ्यािं सापंडलेल्या कट्ट्या आमच्या 
द स्माननीला असा िंदचििूर देऊन िी आमच्या कारस्थानािं अशी र्भलिीि ढवळाढवळ करील, 
असें आम्हाला वािि नाहीं. िक्षक, हा र्भ जंग महापािाळयंत्री मािूस आहे. िो कोित्या वेळीं क ठें 
आचिकशी आग लावील, यािा काहंीं नेम नाहीं िेव्हा ं त्यािा प्रत्येक शब्द ग्रहि करिानंा िार 
खबरदारी ठेवली पाचहजे. 

 
िक्षक:सरकारािंें म्हििें बरोबर आहे. र्भ जंग खरोखरि महा आगलाव्या आहे. परंि  या बाबिींि त्यािी 

काहीं लबाडी असेल असें चनदान मला िरी वािि नाहीं. 
 
उद्दाम॰:िर मग त्याला आमच्याप ढें हजर करा आचि िदं्रकलेला िाबडिोब इकडे घेऊन या. ही िलवार 

आमच्या प ढें िें कून आमच्या उत्तरािीही वाि न पहािा ंकामलिा उद्धिपिानें िालिी झाल्याम ळें  
आमिें डोकें  संिापानें अगदीं र्भडकून गेलें  आहे. िें या प्रकरिािा प रा िपास लावनू ग न्हेगाराला 
कडक शासन केल्याचशवाय शािं होिार नाहीं. जा–र्भ जंगाला आंि पाठवनू ि म्ही स्विः 
िदं्रकलेला िाबडिोब इकडे घेऊन या. (िक्षक जािो). िक्षक म्हििो हें खरें असेल, का िदं्रकला 
या सवांिा चिरस्कार व चधःकार करिे, म्हिून यानंीं चिच्याचवरुद्ध हें खोिेंि कविाळ उर्भें केलें  
असेल? हो. काहंीं नेम नाहीं. हे सारे हरामखोर खात्रीनें इिके पाजी आहेि. िे कोिावरही काहंींही 
िोहोमि आिावयाला केव्हाहंी मागें प ढें पाहिार नाहींि; आचि त्यािंही ही िक्षक–र्भ जंगािंी जोडी 
म्हिजे िर साक्षात् कालकूिािा अकष ि आहे. अंगाला िािून जािाऱ्या वाऱ्याच्या एखाद्या नाज क 
लहरीनेंस द्धा ं एखाद्याच्या घरादारािी साि राखरागंोळी करून िाकिील. िेव्हा ं याचं्या संबधंानें 
जरा सावधि असलें  पाचहजे. 

(र्भ जंग येिो). 
 
र्भ ॰:सरकारािंा जयजयकार असो! 
 
उद्दाम॰:कोि? र्भ जंग? 
 
र्भ ॰:होय. सरकाराचं्या िरिािंा दासान दास. 
 
उद्दाम॰:र्भ जंग, िदं्रकलेसंबंधानें िक्षकाजवळ िंू साचंगिलेल्या गोष्टी खऱ्या आहेि का? 



 

अनुक्रमणिका 

र्भ ॰:अक्षरशः खऱ्या आहेि, सरकार. 
 
उद्दाम॰:प राव्यानें शाबीि करून देशील? 
 
र्भ ॰:अलबत् करून देईन. 
 
उद्दाम॰:िदं्रकला ि झ्यासारखी सैिानािी बदजाि अवलाद नसून या कािंारसम्रािािी साक्षात् म लगी आहे, 

हें ि ला माचहि आहे कीं नाहीं? 
 
र्भ ॰:सरकार, जी गोष्ट अलम द चनयेला माचहि आहे, िी मला कशी माचहि नसेल? 
 
उद्दाम॰:आचि इिकें  असूनस द्धा ं आपल्या चवर्ारी दािंानें चिला कडकडून िावा घेण्यािें धाडस करीि 

आहेस! िेव्हा ंयािा काय पचरिाम होईल, याकडे नीि लक्ष ठेवनू मग काय बोलावयािें िें बोल. 
 
र्भ ॰:होय. याकडे लक्ष ठेवनूि मी बोलि आहे. 
 
उद्दाम॰:ठीक आहे. िर मग आिा ंसारं्भाळून ऐस. िंू र्भ जंग असलास िर हा उद्दामकेि  महार्भ जंग–नव्हे–

नव्हे–कालर्भ जंग आहे. याच्याशीं चनमकहरामी केलीस िर हें ि झें चवर्ारी मस्िक त्याच्या लाथेच्या 
ठोंकरीखालीं ठेंिलें  जाईल, खूप लक्षािं ठेव. 

(िक्षक व िदं्रकला प्रवशे करिाि). 
 
िक्षक:सरकार, माईसाहेब आल्या. 
 
उद्दाम॰:िदं्रकले, अशी इकडे येऊन बसै; आचि आम्ही चविारिों त्या प्रश्नािंीं सरळ आचि खरीं उत्तरें दे. 
 
िदं्र॰:(बसून) बाबा, वाकंडे आचि खोिें बोलण्यािी मला संवय नाहीं. मी खरें िेंि सरळ सागेंन. चविारावें 

काय असेल िें. 
 
उद्दाम॰:िदं्रकले, या वळेीं िंू आपल्या पे्रमळ चपत्याप ढें नसून न्यायचनष्ठ र कािंारसम्रािाप ढें आहेस हें लक्षाि 

ठेव. 
 
िदं्र॰:सत्यािा सरळ उच्चार करिानंा कािंारसम्रािािीि काय, पि प्रत्यक्ष चवश्वसम्रािािी स द्धा ंमला र्भीचि 

वािि नाहीं. 
 
उद्दाम॰:िर मग िंू राजद्रोह आरंचर्भला आहेस, असा या र्भ जंगािा ि झ्यावर आरोप आहे. िो खरा आहे का? 

बोल. 
 
िदं्र॰:राजद्रोह? 
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उद्दाम॰:होय–राजद्रोह! 
 
िदं्र॰:राजद्रोह काय वस्ि  आहे, हेंि मला माहीि नाहीं. मी िक्ि देवद्रोह कानानंीं ऐकला आहे. आचि िो 

माझ्या हािून झालेला नाहीं हें मी महाराजानंा खात्रीपूवषक सागंू शकिें. 
 
उद्दाम॰:असलें  लिपिीिें उत्तर नको आहे आम्हाला! 
 
िदं्र॰:यािं लिपि काहंींि नाहीं. राजद्रोह कशाला म्हििाि, हें परमेश्वर साक्ष खरोखरि मला माहीि 

नाहीं. 
 
र्भ ॰:माहीि नाहीं? 
 
िदं्र॰:नाहीं, माहीि नाही! 
 
र्भ ॰:माईसाहेब, ही सम्रािािंी िलवार सम्रािानंा परि करण्याचवर्यीं आपि रािी कामलिेला साचंगिलेंि 

कीं नाहीं? बोला–खरें बोला–अगदीं परमेश्वर साक्ष खरें बोला. साचंगिलेंि कीं नाहीं? 
 
िदं्र॰:होय, साचंगिलें . 
 
उद्दाम॰:काय? साचंगिलेंस! 
 
िदं्र॰:होय. साचंगिलें . 
 
उद्दाम॰:का ंसाचंगिलेंस? 
 
िदं्र॰:महाराज, दीनद बषलाचं्या रक्िानें माखलेल्या या सैिानी िलवारीनें स्वदेशािी मान कापिें म्हिजे 

अघोर पािक आहे. असें मला वाििें म्हिून साचंगिलें . 
 
उद्दाम॰:ि ला हें अघोर पािक वाििें िर िंू या िलवारीकडे ढ ंकूनही पहावयािें नव्हिेंस. पि कामलिेला 

असा िंद देण्यािें ि ला कारि काय? 
 
िदं्र॰:महाराज, चवश्वासानें आपला आश्रय करिाऱ्या अनाथानंा सत्यासत्यचववके सागंून सन्मागाला लाविें, 

हा प्रत्येकािा धमषि आहे. 
 
उद्दामं॰:पि कामलिा काहंीं ि झ्या आश्रयाला येऊन राचहलेली नाहीं–आमच्या आश्रयाला येऊन राचहलेली 

आहे! िेव्हा ं चिला सत्यासत्यचववके सागंून सन्मागाला लावण्यािी जबाबदारी आमच्या चशरावर 
आहे. ि झ्या चशरावर नाहीं. 
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िदं्र॰:पि महाराज, आपि ही जबाबदारी ओळखीि नाहीं. आपि त्या चबिाऱ्या र्भोळ्या अजाि अबलेला 
असत्यािी चशकवि देऊन क मागाला लावीि आहािं! 

 
उद्दाम॰:क मागाला लावीि आहोंि? ख ळे पोरी, हें राजकारि आहे, हें ि ला समजि नाहीं? 
 
िदं्र॰:समजिें–िागंलें  समजिें. पि राजकारिािं सच्चेपिािा खूनि पडला पाचहजे, असें काहंीं शास्त्र 

नाहीं. 
 
िक्षक:माईसाहेब, राजकारिािं सच्चेपिा आचि ल च्चेपिा असा रे्भदि नाहीं. 
 
र्भ ॰:येथे साराि सच्चेपिा–सारेंि सत्य! सब घोडे बारा िके्क! 
 
िदं्र॰:िक्षक, आपल्या राजकारिािं हा रे्भद नसेल व नाहीं हें मी पूिष जाििें. पि िक्षक, आपलें  राजकारि 

हें खरें राजकारि नसून हा श द्ध िोर दरवडेखोरािंा धंदा आहे! 
 
उद्दाम॰:काय? िोर दरवडेखोंरािंा धंदा आहे? 
 
िदं्र॰:होय. िोरदरवडेखोरािंाि नव्हे िर ख नी मारेकऱ्यािंा धंदा आहे. 
 
िक्षक:माईसाहेब–माईसाहेब,काय–काय बोलि आहािं आपि हें? 
 
िदं्र॰:सत्य–चनर्भळे सत्य–चनरपेक्ष सत्य मी बोलि आहे. आपल्या पाशवी सामर्थयाच्या जोरावर ज ल मानें व 

जबरदस्िींनें दीन द बषलाचं्या सवषस्वािा अपहार करून त्याचं्या रक्िानें आपलें  सवांग माखून 
काढिाऱ्या नरराक्षसानंा िोरदरवडेखोर–ख नी मारेकरी म्हििें म्हिजें स द्धा ं त्यािंा गौरव 
करण्यासारखेंि आहे िक्षक,– 

 
पद–पचिि पावना॰– 

अबल–िारिा ॥ बाह –बल रिा ॥ देह देव नरा जािा ॥ ध्र ॰ ॥ पचर स्वार्थथ जो। जग जाचळिो ॥ 
नर–राक्षसा त्या अधमा ॥ चिर वास नरकीं जािा ॥ १ ॥ 

 
उद्दाम॰:बेिाल पोरी, हें पाचंडत्य िंू कोिाला चशकवीि आहेस, यािी ि ला काहंीं श द्ध आहे का? 
 
िदं्र॰:सत्यािा उच्चार करिानंा ही श द्ध ठेवण्यािें कारि नाहीं. सत्य हें चनिािं चनर्भषय आहे आचि िे 

वािीवािें प्रगि होिानंा प्रत्यक्ष कृिान्ि काळािीही पवा बाळगीि नाहीं. 
 
उद्दाम॰:िर मग ि झ्या या बडंखोर वािीला अडसर घालून हें चनिािं चनर्भषय सत्य आम्हाला कायमिें 

जचमनींि गाडून िाचकलें  पाचहजें. 
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िदं्र॰:ख शाल–अगदीं ख शाल गाडून िाका. सत्य हें सप्िपािाळाच्या िळाशी जरी दडपलें  िरी िेथूनस द्धां 
आपल्या घनगंर्भीर गजषनेनें सारा िह्माडंगोल हादरून िाकल्याचशवाय राहिार नाहीं. 

 
उद्दाम॰:सत्य काय करील िें आम्ही पाहून घेऊं पि िंू मात्र याप ढे आमच्या या िलवारीिी कामलिेजवळ 

नेहेमीं िरिदारीि केली पाचहजे, असा आमिा ि ला सक्ि ह क म आहे. 
 
िदं्र॰:या िलवारीिी िरिदारी! 
 
उद्दाम॰:हो–हो–या िलवारीिी िरिदारी! 
 
िदं्र॰:नाहीं. महाराज, या धडावर हें मस्िक कायम आहे िोंवर चहच्या िरिदारीिा एक शब्दही या 

िदं्रकलेच्या वािीवािें चनघिार नाहीं. या चजव्हेंि शब्दोच्चारािी शन्क्ि असेल िोंवर या आपल्या 
िलवारीिा मीं सदैव चधःकारि करीि राहीन आचि चहिे ि कडे ि कडे होऊन ही ध ळीला चमळावी 
म्हिून परमेश्वरापाशीं सदासवषकाल करुिा र्भाकीि राहीन. 

 
उद्दाम॰:िर मग िक्षक, या िलवारीिी िरिदारी चहच्या िोंडून चनघेपयंि चहच्या हालिालीवर सक्ि नजर 

ठेवा आचि कामलिेिी व चहिी रे्भि होऊं देऊं नका. लढाईिा प कारा होईपयंि चहिी आचि 
कामलिेिी गाठ पडली, िर चहच्याऐवजीं, िक्षक, प्रथम ि मिी गदषन मारली जाईल, लक्षािं ठेंवा. 
िला, घेऊन िला चहला येथून. याप ढें या कािीिें हें काळें  िोंड पाहण्यािी आमिी चबलक ल इच्छा 
नाहीं. 

 
िदं्र॰:बाबा, माझें काळें  िोंड याप ढें आपि पाचहलें  नाहीं िरी मला त्यािी िारशी चिकीर वािि नाहीं. परंि  

परमेश्वराच्या दरबारािं आपलें  िोंडकाळे होिार नाहीं, यािी मात्र आपि जरूर चिकीर ठेवा, अशी 
माझी आपल्या िरिाशंीं प्राथषना आहे. परमेश्वराच्या दरबारािं नरर्भक्षक राक्षसाकंचरिा ंदया नाहीं–
दंड आहे. आचि िोही र्भयंकर दंड आहे. 

 
उद्दाम॰ :माथेचिरू धमषवडे्याचं्या सडक्या मेंदूवािंून ज्यािें न सिें अन्स्ित्वस द्धा ंजगािं क ठें प्रत्ययाला येि 

नाहीं, त्याच्या दरबारािंील दंडािें र्भय आम्हालंा दाखवू ं नकोस. त्यािा दंड केवढाही र्भयंकर 
असला िरी उद्दामकेिूिी िलवार जगािंील झाडून साऱ्या द बषलानंा व अनाथांना आपले ग लाम 
केल्याचशवाय रहािार नाहीं. पोरी या उद्दामकेिूिी िलवार जगाच्या मदैानािं स्वैरपिानें संिार 
करीि आहे. िोंवर द बषलानंा व अनाथानंा कोिी पाठीराखा चमळेंल, अशी आशा करिें व्यथष आहे. 

 
िदं्र॰:बाबा, ही आपली र्भलू आहे.— 
 

पद–िारा या दीन अबला या॰ 
 

परमात्मा वाचल पचििािंा ॥ परम करुि। अचि कृपाल। प्रििपाल ॥क जना ंकाल–काल सािा ॥ 
धृ्र॰ ॥ अनय लवचह चनरचखिािंी त्यािा ॥सज्ज सबल कर सत्य–पालनीं ॥ दम चन अबला-छलका 
खला ॥ त्वचरिवाचर सारा। र्भार पािकािंा ॥ १ ॥ 
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उद्दाम॰:बस्. प रे कर ि झें पाचंडत्य. िक्षक, घेऊन िला चहला. (िक्षक िंद्रकलेस घेऊन जािो). र्भ जंग, 
ि मच्याबद्दल नाहक संशय घेऊन ि म्हालंा द रुत्तरानंीं िाडि केल्याबद्दल आम्हाला िार वाईि 
वाििे. 

 
र्भ ॰:वाईि वािण्यािे कारि का? सरकारािंें मन साि झालें  हे पाहून या दासाला िार धन्यिा वाििे. 
 
उद्दाम॰:िला. आमच्याबरोबर कामलिेकडें िला. िी मागेल िें आश्वासन देऊन आम्हाला चििी समजूि 

आिा ं घािलीि पाचहजे. नाहींिर िडजोड हािून पाडण्यािा आमिा डाव िसून आनंदखंडािं 
महाय द्धाच्या ज्वाला र्भडकवनू सवषत्र कािंार साम्राज्यसत्ता प्रस्थाचपि करण्यािी आमिी 
महत्त्वाकाकं्षा जागच्याजागींि पार चजरून जाईल. िेव्हा ं ही चिने परि केलेली िलवार कसेंही 
करून चिरून चिच्या कमरेला लिकचवण्याच्या कामीं आम्हालंा ि मिी मदि पाचहजे. 

 
र्भ :जशी सरकारािंी इच्छा! दास सेवेला हजर आहे. (उद्दामकेिू जािो). अखेर अडल्या नारायिानें 

गाढवािे पाय धरलेि! (र्भ जंग जािो). 
 

प्रवेश णतसरा 
 

(श्रीमज्जगद्ग रु श्री धमानंद यािंा मठ. धमानंद, स रेंद्र, कल्पलिा, दाचक्षिात्य राजमंडळािंील 
राजे, इिर धमषग रु, संन्यासी इ. इ.). 

 
स रेंद्र:उद्दामकेिूने काहंीं िडजोडीिा मागष स िचवला आहे का? 
 
धमानंद:छे! िो कसला िडजोडीिा मागष स िचविो? िडजोडीच्या नावंाखालीं िो ि म्हालंा शरिागचि 

पत्करण्यास सागंिार आचि िी ि म्ही पत्करली नाहीं म्हिजे समेि मोडल्यािें खापरि मच्या 
डोक्यावर िोडून ि मच्याचवरुद्ध य द्ध प कारिार. यापलीकडें या िडजोडीच्या खिािोपािं काहंींहीं 
चनष्ट्पन्न व्हावयािें नाहीं. 

 
कल्प॰:आम्ही त्या अपेके्षनेंि येथें आलों आहोंि. कामलिा एकाकी असिी िर कदाचित् चनराशनेें चिनें 

आपला हट्ट सोडला असिा. परंि  कािंारसम्राि चिच्या पाठीशीं य द्धािी लालसा धरून उर्भा आहे. 
िो चिला समेिािी कोििीही शिष मान्य करंू देिार नाहीं, हें अगदीं चनचिि आहे. (सेवक प्र. क.) 

 
सेवक:कािंारसम्राि उद्दामकेि  व राजकन्या कामलिा याचं्या स्वाऱ्या आल्या आहेि. आज्ञा होईल िर 

त्यानंा आंि आििों. 
 
धमा॰:आि त्यानंा आंि. (उद्दाम॰, काम॰, र्भ जंग व िक्षक प्र. क.) उद्दामकेि  व कामलिे, ि मिें स्वागि 

असो! या. या आसनावंर चवराजमान व्हा. ि मिें क शल आहे ना? 
 
उद्दाम॰:स्वामींच्या कृपेनें आम्ही सवष आनंदािं आहोंि स्वामींिें धमषकायष चनर्थवघ्नपिे िाललें  आहे ना? 
 



 

अनुक्रमणिका 

धमा॰:परमात्म्याच्या कृपेनें धमषसत्ता उत्तरोत्तर उत्कर्ष पावि आहे. 
 
उद्दाम॰:आनंद होिो हे ऐकून. धमषसते्तिा उत्कर्ष म्हिजे मानवजािीच्या स खािा चवकास. िेव्हा ंिो सवांनाि 

इष्ट व चप्रय आहे. पि िडजोडीसंबधंानें आिायांनीं काय चविार केला आहे? 
 
धमष॰:त्यासाठींि आम्ही ि म्हाला येथें समक्ष पािारि केलेलें  आहे. रािी कल्पलिा, चिच्या पक्षािी प्रम ख 

मंडळी आचि दाचक्षिात्य राजमंडळािंील र्भपूाल, हे येथें आलेले आहेि. िेव्हा ं उर्भय पक्षानंीं 
मोकळ्या मनानें चविारचवचनमय करून िडजोडीनें या र्भाडंिािा चनकाल लावनू िाकावा, अशी 
आमिी इच्छा आहे. 

 
उद्दाम॰:आचि आमिीही अशीि इच्छा आहे. आजच्या बठैकींि हें र्भाडंि चमिवनू िाकून कामलिा आचि 

कल्पलिा यािंा समेि घडवनू आिल्यावािंून येथून हालावयािें नाहीं, असा आम्हीही चनिय केला 
आहे.आिायष काय सागंूं आपिाला? मला रक्िपािािा आचि मन ष्ट्यसंहारािा जात्याि इिका 
चििकारा आहे कीं अगदीं चनकरावर प्रसंग आल्याखेरीज मी आपल्या िलवारीिा बंद चढला करीि 
नाहीं; आचि नंिर स द्धा ंिलवार प नः म्यान केव्हा ंकरीन, असें मला होऊन जािें! 

 
१ राजा:िर मग कैरवावर स्वारी करण्यािा आपला बेि अद्याचप नक्की झालेला नाहीं? 
 
उद्दाम॰:चबलक ल नाहीं. कैरव राजहसहासनािा मागष कामलिेला मोकळा करून देण्यािं आल्यास 

कैरवावरील स्वारीिा बेि या क्षिी सोडून देण्यास आम्ही ियार आहोंि. 
 
कल्प॰:कैरव राजहसहासनािा मागष कामलिेला केव्हांही ख लाि आहे! 
 
काम॰:ख ला आहे? कोि म्हििें ख ला आहे? 
 
स रेंद्र:आम्ही म्हििों ख ला आहे! कैरव प्रजाजनािंी आराधना करून त्यानंा स प्रसन्न करून घेिल्यावर 

आपल्या मागांि आड येण्यािी कोिािी प्राज्ञा आहे? 
 
काम॰:अस्सें! कैरव राजहसहासनािा मागष मला ख ला आहे िो हा असा ख ला आहे! वा! कैरवाध्यक्ष, 

आपल्या साळसूदपिािी िारीि करावी िेवढी थोडीि आहे! पि लावनू म लीला स्वयंवरािा हक्क 
बहाल करण्यािंलाि हा प्रकार आहे. पि स्वयंवराच्या नावंाखाली पिािी ग लामचगरी 
पत्करण्याइिकी मी ख ळी नाही. मला राज्य चमळालें  नाहीं िरी िालेल. पि कैरवप्रजाजनािंी 
आराधना करून त्याचं्या हािाच्या आधारानें कैरव राजहसहासनािी पायरी िढण्यास ही कामलिा 
प्रािािंींही कबलू होिार नाहीं. कैरवराजहसहासन माझें आहे आचि लोकचनिषयािा पि 
हजकल्यावािंूनि िें मला प्राप्ि झालें  पाचहजे. 

 
कल्प॰:िें कालत्रयीं शक्य नाहीं. चनदान ही कल्पलिा चजविं असेपयंि िरी िंू ही आशा केव्हाहंी करंू 

नकोस. उचकरड्यावर लोळिाऱ्या एखाद्या श्वानाला जरी कैरव प्रजाजनानंीं आपला ‘राजा,’ म्हिून 
पसंि केलें  िरी त्याच्या मस्िकावर स द्धा ं मी हा कैरव राजम ग ि मोठ्या आनंदानें ठेवीन. पि 



 

अनुक्रमणिका 

लोकाचं्या संमिीवािंून कैरवराजहसहावर आरूढ होण्यािा हावं धरून साक्षाि इन्द्र जरी स्वगांिून 
र्भिूलावर अविरला िरी त्याच्या मस्िकावर स द्धा ं मी हा कैरवराजम ग ि स्विः ठेविार नाहीं व 
इिरानंाही ठेवूं देिार नाहीं. 

 
उद्दाम॰:असाि ि झा हट्ट असेल िर समेि होिें केव्हाहंी शक्य नाहीं. 
 
स रेंद्र:आचि समेि म्हिजे शरिागचि असेल, िर असला अपमानास्पद समेि आम्हालाही नको आहे. 
 
धमा॰:थोडे शािं व्हा–एकदम असे वदषळीवर येऊं नका आपि या चठकािीं र्भाडंि र्भाडंण्यासाठीं एकत्र 

झालों नसून र्भाडंि चमिचवण्यासाठीं एकत्र झालों आहोंि. िेव्हा ंअशा प्रसंगीं प्रत्येक पक्षानें शािं 
वृत्तीि धारि केली पाचहजे. 

 
संन्यासी:उद्दामकेि  महाराज, राज्यािा अधा वािा कामलिेला चदल्यास त्याला ि मिी काहंीं हरकि आहे? 
 
उद्दाम॰:हा सवाल कामलिेला करिें अचधक य क्ि होईल. मी काय–चिऱ्हाईि मन ष्ट्य! र्भाडंिारे दोन्ही पक्ष 

ज्या गोष्टीला राजी होिील, िी गोष्ट मला केव्हाहंी मान्यि होईल! 
 
१ राजा :िाईसाहेब, ही सूिना आपिाला चकिपि पसंि आहे? 
 
काम॰:म ळींि पसंि नाहीं–संपूिष कैरवराज्य माझ्या मालकीिें आहे व मला िें सवष चमळालें  पाचहजे. अध्या 

वायंावर मी संि ष्ट होिार नाहीं. 
 
धमा॰:कामलिे, असा र्भलिाि हट्ट धरून हाििें सोडून पळत्याच्या पाठीस लागूं नकोस. त्यािं काहंीं 

िायदा नाहीं.चमळि आहे िें म कायानें घे, नाहींिर ि ला काहंींि चमळावयािें नाहीं. 
 
काम॰:पवा नाहीं. चमळालें  िर सवषि चमळालें  पाचहजे–नाहीं िर मला काहंींि नको. 
 
स रेंद्र: िर मग स ईच्या अग्रावर मावले एवढा मािीिा किही ि ला चमळिार नाहीं. 
 
काम॰:चमळेल हकवा नाहीं यािा चनकाल लावण्यास उद्दामकेि  यािंी िलवार समथष आहे. 
 
उद्दाम॰:होय–या प्रकरिािा आपसािं चनकाल न लागला िर उद्दामकेिूच्या िलवारीला चनरुपायास्िव 

मध्यें पडिें र्भागि आहे. 
 
स रेंद्र:आपल्या िलवारीला चर्भऊन कैरव आपल्या स्वयंचनिषयाच्या हक्क्कावर पािी सोडण्यास ियार होिील 

असें समजंू नका. 
 
उद्दाम॰:िर मग आिायष, कैरवावर स्वारी करण्यावािंून आम्हाला उपायि राचहलेला नाहीं. 
 



 

अनुक्रमणिका 

धमा॰:नाहीं मला वाििें ि झ्या हािून हा मोठा प्रमाद घडि आहे. 
 
उद्दाम॰:माझ्या हािून प्रमाद घडि आहे असें जर आिायांना वािि असेल, िर िो घडंू नये म्हिून 

आिायांनीं कैरवानंा नमिें घेण्यािा उपदेश करावा. 
 
धमा॰:कैरवानंा नमिें घेण्यािा उपदेश आम्ही कसा करिार? त्यािंा पक्ष न्यायािा, सत्यािा व धमािा आहे; 

आचि न्यायाला अन्यायाप ढें,सत्याला असत्याप ढें आचि धमाला अधमाप ढे मान वाकचवण्यास सागंिें 
म्हिजे धमािी, धमषहसहासनािी आचि धमािायांिी अधोगचि आहे. 

 
काम॰:िर मग आमिा पक्ष अन्यायािा, असत्यािा व अधमािा आहे, असाि आिायांिा अचर्भप्राय चदसिो! 
 
धमा॰:त्याबद्दल आमच्या मनाला चिळमात्रही शकंा नाहीं. कैरव प्रजाजनाचं्या स्वािंत्र्यावर ि म्ही हा 

धडधडीि दरवडा घालीि आहािं–त्याचं्या जन्मचसद्ध हक्कािंी पायमल्ली करीि अहाि! 
 
काम॰:राजा चनवडिें हा काहंीं प्रजािंा जन्मचसद्ध हक्क नाहीं. राजा हा ईश्वरचनर्थमि आहे. िो कोिाकडून 

चनवडला जाि नाहीं व त्याला कोिी चनवडंू शकि नाहीं. 
 
धमा॰:पि राजाप्रमािें प्रजास द्धा ंईश्वरचनर्थमिि आहेि. राजे आजपयंि ईश्वरचनर्थमिपिािा हक्क उपर्भोगीि 

होिे, िो केवळ प्रजाचं्या मूक संमिीनेंि उपर्भोगीि होिे. प्रजािंी मूक संमचि नसिी िर 
ईश्वरचनर्थमिपिाच्या हक्कावर राजहसहासनािंा उपर्भोग राजानंा एक क्षिर्भरही घेिा ंआला नसिा. 

 
स रेंद्र:चशवाय कैरवेश्वरानें हा हक्क आपख र्ीनें प्रजानंा बहालही केला होिा. 
 
काम॰:पि कैरवेश्वराला हा हक्क प्रजानंा बहाल करण्यािा अचधकारि काय होिा? कैरव राज्य काहंीं 

कैरवेश्वरानें स्वपराक्रमानें संपादन केलेलें  नव्हिें. 
 
धमा॰:नसेल. परंि  प्रजािें जन्मचसद्ध हक्क प्रजानंा बहाल करण्यािा प्रत्येक राजाला अचधकार आहे. नव्हे–

िो प्रत्येक राजािा परमपचवत्र धमष आहे. 
 
काम॰:मी हा धमष ओळखीि नाहीं.– 
 
स रेंद्र:िर मग आम्हीही आपल्याला ओळखीि नाहीं. 
 
उद्दाम॰:ओळखीि नाहीं? काय मजाल आहे ओळखीि नाहीं? उद्दामकेिूिी िलवार ि मच्या डोळ्यावर 

िढलेली ध ंदी झाडून िाकून ि म्हाला कामलिेिी ओळख पिवनू चदल्याचशवाय रहािार नाहीं. 
 
धमा॰:नाहीं–उद्दामकेि , नाहीं. र्भलत्याि द राग्रहाला पेिून रक्िपािाला व मन ष्ट्यसंहाराला उद्य क्ि होिें, 

हा ि झ्यासारख्या समथािा आिार नाहीं–धमष नाहीं. 
 



 

अनुक्रमणिका 

उद्दाम॰:आिायष, म्हािारी मेल्यािें द ःख नाहीं पि काळ सोकाविो, त्याला जपलेंि पाचहजे. राजाचं्या 
कपाळीं प्रजािंी ग लामचगरी मारून त्याचं्या ईश्वरदत्त हक्कािंी पायमल्ली करिारें हें पाखंड मि 
कैरवािी सीमा ओलाडूंन सवषत्र स्वैर संिार करंू लागलें , िर सापं्रि पृर्थवीवर नादंिअसलेल्या सवष 
राजक लािंा समूळ उच्छेद होऊन सवषत्र एकि हाहाःकार माजेल. िेव्हा ं अचखल राजवशंाच्या 
मूळावर घाव घालिारें हें अमान र् ित्त्व र्भगूर्भािें आच्छादन िोडून दाही चदशानंीं आपल्या शाखानंीं 
िोंिावू ंलागलें  नाहीं, िोंि त्यािा मूळािंि नाश करिें मला अवश्य आहे. हा झगडा केवळ दोन 
व्यक्िीमधील लढ्याच्या स्वरूपािा असिा िर मी त्याकडे ढ ंकूनही पाचहलें  नसिें. पि हा दोन 
ित्त्वािंा झगडा आहे; आचि ज्या ित्त्वािा मी अचर्भमानी आहें, त्याच्या संरक्षिाथष मला माझी 
िलवार म्यानािूंन बाहेर काढण्याचशवाय उपायि राचहलेला नाहीं. 

 
कल्प॰:ित्त्वाचर्भमानािें हें ि मिें न सिें ढोंग आहे. हा झगडा केवळ खासगी स्वरूपािा असिा िरी देखील 

संचध साधून ि म्ही या र्भाडंिािं आपला हाि खात्रीनें चशरकचवलाि असिाि! 
 
उद्दाम॰:कशासाठीं? हा नसिा उपद्व्याप करण्यापासून आम्हाला काय िायदा होिा? 
 
कल्प॰:कशासाठीं? काय िायदा होिा? उद्दामकेि  महाराज, आपल्या या चनरपेक्षपिाच्या कागंाव्यािा अथष 

न कळण्याइिके आम्ही मूखष आहोंि, असें समजूं नका. दचक्षिेकडील द बषल राष्ट्रें आज चकत्येक वर् े
ि मच्या डोळ्यािं खड्यासारखीं ख पि आहेि आचि काहंीं िरी चनचमत्तानें त्यानंा य द्धािं खेंिून, 
ि डवनू िाकण्यािा ि मिा इरादा महशूर आहे. 

 
उद्दाम॰:ि झा माझ्यावर हा चमर्थयारोप आहे. दचक्षिेकडील राष्ट्राचं्या नाशािी ब चद्ध आमच्या चित्तािं आजवर 

कधीं नादंलेली नाहीं आचि आजही िी नादंि नाहीं. इिकें ि नव्हे िर आजस द्धा ंमी जो कैरवावर 
हत्त्यार उपसण्यास ियार झालों आहें िो स द्धा ंकैरवािंा नाश करावा म्हिून ियार झालों नाहीं. िर 
या पाखंड मिािा समूळ उच्छेद करावा, म्हिून ियार झालों आहें. कैरव जर मिािा त्याग करून 
कामलिेिा परंपरेनें चसद्ध असलेला हक्क मान्य करण्यास ियार होिील, िर या क्षिीं हत्त्यार खालीं 
ठेवण्यास आमिी ियारी आहे. 

 
स रेंद्र:नाहीं कैरवाकडून ही शिष केव्हाहंी मान्य केली जािार नाहीं. राजा व प्रजा याचं्यामधील संबधं कैरव 

राष्ट्रािंील थोर प रुर्ानंीं चनचिि करून िाकले आहेि; आचि िेि याप ढें कायम राचहले पाचहजेि. 
परंपरेच्या हक्कानें कामलिेच्या मस्िकावर कैरव राजम ग िािी स्थापना करिें म्हिजे आपि मािसें 
नसून जनावरें आहोंि, अशी कैरवानंीं कब ली देण्यासारखें आहे. इिर देशािंील लोकानंा आपली 
गिनाजनावराचं्या कोिींि करून घेण्यािं र्भरू्ि वािि असेल.पि कैरवानंा िें र्भरू्ि वािि नाहीं. 

 
काम॰:खोिी–साि खोिी गोष्ट. आपि बडबडि आहािं यािंील एक अक्षरही कैरवानंा मान्य नाहीं. आज 

चपढ्यान चपढ्या प्रजा ज्या मागानें िालि आल्या आहेि, त्या िो एकाएकीं कशा सोडिील? ि म्हा 
स्वाथषलंपि िोरािंेंि हें सारें कारस्थान आहे. मला कैरव राजहसहासनािी प्रान्प्ि होऊं नये, अशी 
ि मिी सवांिी इच्छा आहे आचि म्हिून ि म्ही सवांनीं लोकचनिषयािें हें थोिाडं उर्भें केलें  आहे. 
लोकािंा त्याच्याशीं काडीइिकाही संबंध नाहीं. ि म्ही जर हा नसिा घोिाळा देशािं माजचवला 
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नसिा, िर कैरवेश्वरानें ही बाब लोकचनिषयावर केव्हाहंीं अवलंबनू ठेचवली नसिी आचि लोकानंींही 
माझ्या जन्मचसद्ध हक्काला धक्का पोहोंिचवण्यािें साहस केलें  नसिे. 

 
कल्प॰:असेंि असेल िर हा घे–हा म ग ि मी आिायांच्या पायावंर अपषि करिें. िंू अशीच्या अशी देशािं जा 

आचि लोकािंा यन्त्कंचििही अडथळा न होिा ंसहजासहजीं कैरव राजहसहासनािा कबजा ि ला 
घेिा ंआला िर िो घेऊन या म ग िावर आपला हक्क शाबीि कर. ि झ्या मागांि कोित्याही प्रकारिें 
चवघ्न उपन्स्थि होऊं नये, म्हिून आम्ही सारे स्वाथषलंपि िोर आिायांच्या मठािं–आिायांच्या 
पहाऱ्यािं नजरकैद्याप्रमािे रहाण्यास ियार आहोंि. हा घे–हा म ग ि मी काढून ठेवला. (िसें 
करिे). एकिी जा, वािल्यास उद्दामकेि  महाराजानंा बरोबर घेऊन जा–वािल्यास 
स्वसंरक्षिाप रिें सैन्य बरोबर ने–माझी म ळींि हरकि नाहीं 

 
स रेंद्र॰:जा–जा–स्वयंचनिषय हें आम्ही उर्भारलेलें  थोिाडं आहे का हा लोकमिािाि पचरिाम आहे, याबद्दल 

आपली खात्री करून घेऊन उद्दामकेि  महाराजािंाही भ्म दूर कर. जा–या क्षिीं लोकमि 
अजमावण्यासाठीं जा. 

 
काम॰:नाहीं. हा म ग ि मस्िकावर धारि केल्याचशवाय अशा रीिीनें लोकमि अजमावण्यासाठी मी कैरवािं 

पाऊल िाकिार नाहीं. मला पचहल्यादंा राजम ग ि पाचहजे आहे–लोकमि नको आहे. राज्यारूढ 
झाल्यावर मी लोकमिािा हवा िेवढा गौरव करीन–अगोदर करिार नाहीं. 

 
उद्दाम॰:बरोबर आहे. अशा रीिीने लोकमि अजमाविें म्हिजे आपल्या जन्मचसद्ध हक्कावर चिलाजंचल 

देण्यासारखे आहे. ि म्ही म्हििा ंत्याप्रमािे हें कदाचित् ि म्ही उर्भारलेलें  थोिाडं नसेलही. परंि  िें 
कोिीहीउर्भारलेलें  असलें  िरी एक थोिाडं आहे, आचि त्यािा नायनाि आम्हालंा केलाि पाचहजे. 

 
कल्प॰:िर मग य द्धािा मागष ि म्हाला ख ला आहे. कैरव लढिील व मरिील! परंि  चजवंि असेपयंि 

आपल्या जन्मचसद्ध हक्कावर पािी सोडण्यास ियार होिार नाहींि. 
 
उद्दाम॰:िर मग आिायष, या क्षिापासून कैरवाचवरुद्ध आम्ही य द्ध प कारलें  आहे. 
 
धमा॰:िंू कैरवाचवरुद्ध य द्ध प कारलेंस िर आम्हालाही ि झ्याचवरुद्ध धमषय द्धािें चनशाि उर्भारिें र्भाग पडेल. 
 
उद्दाम॰:काय? माझ्याचवरुद्ध आपिाला धमषय द्धािें चनशाि उर्भारिें र्भाग पडेल? 
 
धमा॰:होय. त्यावािंून आम्हालंा गत्यंिर नाहीं. 
 
उद्दाम॰:पि धमािा या र्भानगडींि संबंध काय? 
 
धमा॰:धमानें कैरवाचं्या स्वयंचनिषयाच्या हक्काला आपली संमचि चदली आहे आचि त्या हक्कावर जर कोिी 

घाला घालंू पाहील, िर त्यािा प्रचिकार करिें, हें धमांहसहासनािें किषव्यि आहे. 
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उद्दाम॰:मला वाििें, आिायष या कृत्यानें धमषहसहासनाला प्रािसंकिािं घालीि आहेि. 
 
धमा॰:प्रबलाचं्या ज ल मापासून द बषलािंें संरक्षि करीि असिा ं धमषहसहासनावर प्रािसंकि ओढवलें  िर 

त्याि धमषहसहासनाच्या जीचविािें साथषकि आहे. 
 
उद्दाम॰:उद्दामपिाबद्दल द बषलानंा प्रबलाकंडून घडिाऱ्या न्याय्य शासनाला द बषलावंर होिारा प्रबलािंा 

ज लूम असें खोिेंि नांव देऊन धमषहसहासनानें आपल्या अन्याय्य आचि अधम्यष विषनािें समथषन 
करिें आचि द रािरिी द बषलािंा पक्ष घेऊन, मूढपिानें, आपलें  जीचवि हकनाक धोक्यािं घालिें 
ही श द्ध आत्महत्त्या आहे. िेव्हा ंधमषय द्धास सज्ज होण्यापूवीं आिायांनीं िागंला चविार करावा आचि 
कैरवासंारख्या क्ष द्र पामरािंा कैवार घेऊन आमच्यासारख्या समथांशीं सामन्याला उर्भें रहाण्यािा 
आग्रह न धरिा,ं धमषसते्तच्या अचनवार होऊं पहािाऱ्या महत्त्वाकाकें्षला वेळींि लगाम घालावा. 
यािंि धमषहसहासनािा मान आहे–यािि धमषहसहासनािा गौरव आहे. 

 
धमा॰:छे–हें कदाचप शक्य नाहीं. धमष हा समाजािा चपिा–समाजािा त्रािा–समाजािा शास्िा आहे. िो 

जर प्रबलाकंडून द बषलािंा होि असलेला छळ चनमूिपिें सहन करील अगर र्भयानें वा लोर्भानें 
प्रबलािंाि प रस्कार करून समाजचवध्वसंनाच्या पापकमांि त्यानंा सहाय्यहोईल, िर त्यानें ‘धमष’ हें 
पचवत्र नावं िरी धारि का ं करावें? अनाथ अनाचश्रिािंा ज लमी प्रबलापंासून बिाव करण्यािी 
ज्यानंा हहमि नसेल, िीं नामदष धमषहसहासनें कावळ्याप्रमािें शिावचध वर्ें परृ्थवीवर चजवंि 
नादंण्यािं अथष काय? त्यापेक्षा ंअशा कमषभ्ष्ट, धमषनष्ट, नादान धमषहसहासनािें ि कडे ि कडे होऊन 
िीं ध ळीला चमळालीं िरी बेहत्तर! 

 
उद्दाम॰:आिायष, नका–नका–धमषसते्तला आपल्या श्रेष्ठ पदावरून खालीं ओढून या हीन कमाला प्रवृत्त करंू 

नका. धमष हा शािंिेिा प रस्किा आहे; य द्धािा प्रविषक नाहीं. 
 
धमा॰:परंि  त्याबरोबरि िो ज लमािा व बलात्कारािाही सहाय्यकिा नाहीं. त्याला शािंिा चप्रय आहे, व 

चििी प्रस्थापना करण्यासाठींि त्यािा अविार आहे. परंि  शािंिा म्हिजे स्मशानशािंिा, मात्र 
खास नाहीं. स्मशानशािंिा ही जगािी मृिावस्था आहे–प्रलयावस्था आहे. िेव्हा ं िी जगािं 
नादंण्यापेक्षा ं जग हें अष्टौप्रहर र्भीर्ि य द्धाच्या प्रिडं ज्वलानंीं धडाडि राचहलें , िरी त्याबद्दल 
धमाला चिळमात्रही चवर्ाद वािावयािा नाहीं. 

 
उद्दाम॰:आिायष, धमषय द्ध झालें  िरी िें य द्ध आहे; आचि य द्धािं यशािा कािंा द बषलाचं्या बाजूकडे कधींही 

झ कि नाहीं, हा द चनयेिा चनत्यािा अन र्भव आहे. िेव्हां कैरवाचं्या संरक्षिाथष या धमषसंग्रामािं 
धमषहसहासनानें आपलें  शन्क्िसवषस्व खिी घािलें  िरी या उद्दामकेिूच्या प्रिडं लष्ट्करी सामर्थयाप ढें 
त्यािा क्षिमात्रही चिकाव लागिार नाहीं, ही खात्रीं असंू द्या. 

 
धमा॰:परंि  लष्ट्करी सामर्थयष हेंि काहंीं जगािं एक अचद्विीय सामर्थयष नाहीं. त्याहून अचधक प्रर्भावशाली अशीं 

द सरींही अनेक सामर्थयें या ईश्वरी सृष्टींि नादंि आहेि; आचि त्याचं्याशीं ि लना करून पाचहली 
असिा ं ि झ्यासारख्या एखाद्या िक्रविी सम्रािािें प्रिडं र्भौचिक लष्ट्करी सामर्थयष त्याचं्या 
पासंगालाही प रिार नाहीं. 
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उद्दाम॰:या वल्गना िोल आहेि. जगािंील सवष सामर्थयांना प्रसचविारी आचदशन्क्ि ही िलवार आहे आचि 
िी एकदा ं म्यानािूंन बाहेर पडून र्भिूलावर िाडंव करंू लागली, म्हिजे जगािंील इिर सवष 
प्रर्भावशाली सामर्थयांना जागच्याजागींि पिापि प्राि सोडाव ेलागिील. 

 
धमा॰:िलवारीिी ही ि झी िरिदारी व्यथष आहे. या चनजीव पोलादी पात्यानेंि जगािी उलथापालथ होिें 

शक्य असिें, िर रं्ढानंींही जगािा रंग सहज पालिून िाकला असिा. परंि  प रुर्ाथािें मूळ 
पौरुर्ािं आहे–पोलादािं नाहीं; आचि पौरुर्ािें अचधष्ठान आत्मसामर्थयष आहे–देहसामर्थयष नाहीं. 
िेव्हा ं उद्दामकेि , आम्ही ि ला प नः एकवार बजावनू सागंिों कीं िंू हा हट्ट सोड आचि कैरवावर 
स्वारी करून दचक्षिेंि य द्धाग्नीच्या ज्वाला न र्भडकचविा ं रक्िपािाच्या आचि मन ष्ट्यसंहाराच्या 
र्भयंकर पापी साहसापासून समंजसपिानें परावृत्त हो. यािंि ि झें आचि ि झ्या राष्ट्रािें 
परमकल्याि आहे. नाहीं िर द बषलाचं्या संरक्षिाथष आम्हालंा, उन्मत्तािंें दमन करिारा आपला 
धमषदंड ि झ्यावर िें कण्यावािंून गत्यंिर रहािार नाहीं, लक्षािं ठेव. 

 
उद्दाम॰:आपल्या धमषदंडािा धाक बाळचगण्याइिका हा उद्दामकेि  बेचहमिी हकवा कमक वि नाहीं. असले 

एक सोडून छपन्न धमषदंड जरी माझ्यावर चर्भरकाचवण्यािं आले, िरी त्या सवांिें चनचमर्ाधांि िूिष 
करण्यािें अमोघ सामर्थयष या उद्दामकेिूच्या बाहंूि वसि आहे. या उद्दामकेिूिी वक्रदृचष्ट झाली 
नाहीं, िोंपयंिि हीं धमषचसहासनें, हे धमषदंड आचि हे धमषग रु मोठ्या डौलानें जगािं चमरवीि आहेि 
म्हिून समजा. परंि  याच्या चनस्सीम धमषचनष्ठेिा िायदा घेऊन जर ि म्ही त्याला नाहक चिडवाल, 
िर ि मच्या हिधड्या उडचवण्याला या उद्दामकेिूला एका क्षिािाही चवलंब लागिार नाहीं, हें खूप 
समजून असा. 

 
धमा॰:िर मग उन्मत्ता, हा पहा–हा पहा, मी आिािं ि झ्या उद्दाम मस्िकावर आपल्या धमषदंडािा पचहला 

प्रहार करिों. सारं्भाळ. हे आनंदखंडािंील धमषचनष्ठ र्भपूालहो, धमाज्ञा अमान्य करून या उद्दामकेिूनें 
आनंदखंडािंील या सवषश्रेष्ठ धमषहसहासनािा अपमान केला आहे; आचि परस्वापहाराच्या हनद्य 
कमापासून परावृत्त न होिा ंदीनद बषलांच्या नाशािें अघोर कमष अमान र्पिें स रंू ठेवण्यािा चनिय 
करून या सैिानानें धमषद्रोह आरंचर्भला आहे. िेव्हा ं सवषश्रेष्ठ धमषहसहासनािे अचधपचि या नात्यानें 
आम्ही आपिा सवांस असें जाहीर करिों कीं आजपासून आम्ही, उद्दामकेि  व अचखल 
कािंारसम्राज्याचंवरुद्ध धमषय द्ध प कारलें  आहें. (जयजयकार)–आचि आमिीं आनंदखंडािंील सवष 
धमषचनष्ठ राजामहाराजानंा अशी आज्ञा आहे कीं त्यानंी क्षिािाही चवलंब न लाविा ंआपल्या सवष 
सेनासाचहत्यासह समरागंिावर धमषसेवपे्रीत्यथष आमच्या धमषय द्धाच्या चनशािाखालीं येऊन दाखल 
व्हावें. 

 
(धमानंदािा जयजयकार.–पडदा पडिो.) 

 
अांक दुसरा समाप्त 
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अांक णतसरा 
 

प्रवेश पणििंा 
 

कािंारािंी छाविी. उद्दामकेिूच्या िंबसूमोरील र्भाग. 
(तक्षक व चांद्रकिंा) 

 
िदं्र॰:िक्षक, हा एवढा गोंगाि कसला? 
 
िक्षक॰:लढाईच्या मदैानावरील जयघोर्ािा असावा, असें वाििें. 
 
िदं्र॰:जयघोर्! कोिािा जयघोर्? कािंारािंा की कैरवािंा? 
 
िक्षक॰:अस्पष्टिेम ळें  नीि कळि नाहीं. पि कािंारािंाि असला पाचहजे असा माझा सूर वहािो. 
 
िदं्र॰:ि मिा सूर नेहेमींि िसा वहाि असिो. पि अन र्भव मात्र कधींि िसा येि नाहीं. 
 
िक्षक॰:पि आज माझा सूर–माझें र्भचवष्ट्य–खात्रींनें खरें होिार. कारि दाचक्षिात्य राजमंडळािंील प्रम ख 

र्भपूालानंीं जयािा वािा आज आमच्या पदरािं िाकण्यािें आम्हाला विन चदलेलें  आहे. 
 
िदं्र॰:चमत्रािंीं मान कापिारे मागं शत्रूिीही मान कापिार नाहींि, असा र्भरंवसा धरंू नका. दगलबाजीला 

ििावलेला स्वर्भाव दग्याच्या वळेीं आपपर र्भाव ओळखीि नाहीं. 
 
िक्षक॰:पि थाबंा. िो र्भ जंग इकडे येि आहे. िो रिागंिावरील इत्यंर्भिू हचककि आपल्याला सागेंल. िी 

आधीं ऐकंू या (र्भ जंग येिो). र्भ जंग, काय खबर? 
 
र्भ जंग॰:खबर काय चविारिां? िते्त–िते्त–िोलेजंग िते्त! आनंद–आनंदी–आनंद–चजकडे चिकडे 

आनंदी आनंद! कैरवािंा पार िडशा पडला–प री दािादाि उडाली! इिकें ि नव्हे, िर स रेंद्र 
आपला कैदी झाला! 

 
िदं्र॰:काय? स रेंद्र कैदी झाला? 
 
र्भ जंग॰:होय. स रेंद्राला कामलिेनें चगरिदार केलें–धमषय द्धािें चनशाि कामलिेच्या पायाखालीं ि डचवलें  

गेलें–धमानंदािें नाक कामलिेच्या िरवारीनें साि कापलें  गेलें ! 
 
िक्षक॰:र्भले शाबास! र्भले बहाद्दर! वारे कामलिा–वारे कामलिा! 
 
र्भ जंग॰:िक्षक, कामलिेिा आजिा पराक्रम म्हिजे काय चविारिां? अगदीं साक्षात्–मूर्थिमंि पराक्रमि 

िो! न सिा कहर–न सिा गहजब–न सिा प्रलय! कालस्वरूचपिी आचदमायाि जगत्संहाराला सज्ज 
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झाली आहे, असा र्भास होि होिा! अहाहा! काय िें िापल्य–काय िे िािंल्य–काय िें कौशल्य! 
सारेि चवलक्षि–सारेंि अलौचकक! िलवार न सिी चबजलीसारखी िमकि होिी. क्षिािं या 
िोंकाला िर क्षिािं त्या िोंकाला! नजर ठरिें म ष्ट्कील झालें  होिे! मी िर चििा हा पराक्रम 
पहाि–दूर दगडासारखा ििस्थ उर्भा होिों. मचहर्ास रमदषनाच्या वळेीं साक्षात् महाकाली र्भवानींनें 
स द्धा ं असा य द्धिमत्कार करून दाखचवला नसेल! (पडद्यािं कामलिेिा जयजयकार). पहा–
पहा–िक्षक, माईसाहेब, पहा–स रेंद्राला घेऊन चवजचयनी कामलिा इकडेि येि आहे. पहा, आचि 
मी विषन केलें , त्यािं एक अक्षर खोिे आहे का ंसागंा. पहा–िलवार रक्िानें र्भरलेली–हाि रक्िानें 
माखलेलें–सवांग रक्िानें न्हाऊन चनघालेलें ! रक्ि–रक्ि! आजूबाजूला–मागेंप ढें–खालींवर–
सवषत्र द ष्ट्मानािंें रक्ि! अहाहा! साक्षात् संग्रामदेविा–प्रत्यक्ष संहारशन्क्ि! चहिी ही र्भीर्ि आचि 
रे्भसूर मूर्थि पाहून साक्षात् मृत्यूच्या स द्धा ंछािींि चर्भिीनें धडकी र्भरेल! मग मािसें पिापि प्राि 
सोडिील यािं नवल काय? जय कामलिा–जय मचहर्ास रमर्थदनी–जय आचदशन्क्ि र्भवानी! 
बोला, िक्षक, कामलिेिा जय बोला. माईसाहेब, कामलिेिा जय बोला. 

 
िदं्र॰:िेवढा उद्योग ि म्हीि िालंू ठेवा. ि मिा जन्मि त्यासाठीं आहे. मला त्या िाडंाळिीिें म खावलोकन 

करण्यािी इच्छा नाहीं. (जाऊं लागिे). 
 
र्भ जंग॰:हा–ंहा–ंहा ंमाईसाहेब–माईसाहेब, हा कामलिेिा अपमान आहे–उपमदष आहे! यावळेीं आपि प ढें 

होऊन या संग्रामदेविेिें–या चवजयश्रीिें–पे्रमादरपूवषक स्वागि केलें  पाचहजे–चििा सत्कार केला 
पाचहजे–चििा जयजयकार केला पाचहजे! 

 
िक्षक॰:र्भ जगािंें म्हििें यथाथष आहे. आपि य वराज्ञी आहािं व सम्रािाचं्या गैरहचजरींि हा आपलाि 

अचधकार आहे. 
 
िदं्र॰:िक्षक–र्भ जंग, हे सवष अचधकार मी ि म्हालाि बहाल करिें. ि मच्यासारखे लाळघोिे ल िेि या 

अचधकाराला पात्र आहेि. िेव्हां जा. त्या ि मच्या संग्रामदेविेला ि म्हींि सामोरे जा आचि त्या 
चवजयश्रीच्या पायावर साष्टागं दंडवि घालून आपल्या नरजन्मािें साथषक करून घ्या. मला चििें 
स्वागि करावयािें नाहीं–चििा सत्कार करावयािा नाहीं–आचि जयजयकार िर म ळींि 
करावयािा नाहीं. (जािे). 

 
र्भ जंग॰:िक्षक, पहा–पहा–प नः राजद्रोह–प नः साम्राज्यद्रोह! सम्रािाचं्या मेहेरबानीिा द रुपयोग–

सम्रािाचं्या कृपेिी पायमल्ली! अक्षम्य–अगदीं अक्षम्य–चबलक ल अक्षम्य! आपि या बाबि 
सम्रािाकंडे िक्रार केली पाचहजे. दर वेळीं उमषिपिा–दर वळेीं उद्धिपिा–म्हिजे यािा अथष 
काय? 

 
िक्षक॰:अहो, पि करावयािें काय? चजत्यािीं खोड मेल्याचशवाय थोडीि जािार? 
 
र्भ जंग॰:चजत्यािी खोड चजविंपिीं जर ि म्हाला घालचविा ंआली नाहीं, िर–ि म्ही एवढे जहाबंाज म त्सद्दी 

कसले? मी िर मेल्यािी स द्धा ंखोड चजवंिपिीं घालवनू दाखवींन–सोडिार नाहीं. 
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िक्षक॰:िे सम्राि जािोि आचि त्यािंी िी म लगीं जािो. एकदा ंअद्दल घडल्यावर आपल्याला प नरचप या 
र्भानगडींि पडण्यािे कारि नाहीं. िला–िी कामलिा आली. चििें स्वागि आपि करंू या आधीं. 

(जयजयकारािं कैदी स रेंद्रासह कामलिा प्र. क.) 
 
िक्षक } : चवजयशाचलनी रािी कमलिेिा जयजयकार असो! 
र्भ जंग 
 
काम॰:िक्षक–र्भ जंग, कोठें आहेि? उद्दामकेि  महाराज कोठें आहेि? बोलवा, त्यानंा एकदम येथें बोलावनू 

आिा. मी बेमान आहें–नामदष आहे–नादान आहें, असें म्हिून सम्रािानंीं माझा अपमान केला आहे. 
िेव्हा ंकामलिा बेमान नाहीं–नामदष नाही–नादान नाहीं, मदष आहे–नव्हे सवाई मदष आहे आचि 
आपल्या इमानावर शाबूि आहे, याबद्दल सम्रािानंा आपली खात्री करून घेऊं द्या. 

 
र्भ जंग॰:हे चदन्ग्वजचयनी संग्रामदेविे, थोडी शािं हो. राजमंडळािंील राजािंा परार्भव करून सम्रािािंी 

स्वारी–ही पहा–इकडे ि झ्या स्वागिाथष लगबगीनें येिेि आहे. िेव्हा ं िोंपयंि िंू आमच्याि 
स्वागिािा स्वीकार कर. 

 
काम॰:(स्व॰) स रेंद्राशंीं बोलावेंसें वाििें. पि त्याचं्याकडे डोळे वर करून पाहण्यािीि छािी होि नाहीं. 

देवा, ज्या चजवािी ओढ मला रातं्रचदवस घायाळ करीि आहे, त्यािी माझ्या हािून आज अशी 
चविंबना व्हावी काय? खरोखर, चशरावर वीज कोंसळून या वेळीं मला मृत्य  येईल िर मी 
आपल्याला मोठी र्भाग्यवान समजेन. पि माझ्यासारख्या अधमाधम पाचपिीला असा स खास खी 
मृत्य  कसा येिार? अनंि हाल अपेष्टानंीं होरपळून–र्भाजून–िडिडिि मला मेले पाचहजे! 
चधःकार–कामलिे,चधःकार असो ि ला आचि ि झ्या अस री राज्यलालसेला! (पडद्यािं उद्दामकेिूिा 
जयजयकार). (पाहून) पि हा सैिान आलाि इकडे. याला पाचहलें  कीं माझ्या पायािंी आग 
एकदम मस्िकाला जाऊन पोहोंििें. िाडंाळानें माझ्या सोन्यासारख्या जीचविािी पार राखरागंोळी 
करून िाकली!(प नः जयजयकार. उद्दाम॰ प्र. क.). 

 
उद्दाम॰:कामलिे, आजच्या ि झ्या लोकोत्तर चवजयाबद्दल आम्ही ि झें अत्यंि पे्रमप रस्सर अचर्भनंदन कचरिों. 
 
काम॰:मी आपली आर्भारी आहे. राजाचधराज, हा कािंारसम्रािािंा व साम्राज्यािा कट्टा द स्मान मी आपल्या 

स्वाधींन करत्यें, त्याला राजाचधराजानीं आपल्या िाब्यािं घ्यावा. 
 
उद्दाम॰:ठीक आहे. स रेंद्र, कैरवासारख्या द बषल पामराच्या राज्यकारर्भारािं ढवळाढवळ करण्यािा 

कािंारसम्रािासारख्या प्रबल समथांिा ईश्वरदत्त हक्क आिा ंचनर्थववाद शाबीि झाला की नाहीं? 
 
स रेंद्र:चबलक ल नाहीं. कालािी आय मयादा अमयाद आहे. आचि द बषलािंा पाठीराखा परमेश्वर अद्याचप 

मृत्य च्या दाढेखालीं रगडला गेलेला नाही. िेव्हा ं कालस्वरूपी परमेश्वराच्या हयािीपयंि िरी 
द बषलानंा र्भक्षि करण्यािा प्रबलािंा हक्क चनर्थववादपिे शाबीि होिें चबलक ल शक्य नाहीं. 

 



 

अनुक्रमणिका 

उद्दाम॰:कैरव लोकसते्तच्या पे्रिावर पाय देऊन कामलिा जेव्हा ं कैरव राजहसहासनावर आरूढ होईल, 
िेव्हा ंहा हक्क चनर्थववादपिें शाबीि झाल्याबद्दल ि लाि काय, पि साऱ्या जगाला कब ली द्यावीि 
लागेल. 

 
स रेंद्र:पि कामलिा आचि राजहसहासन याचं्यामध्यें असलेलें  शिावचध योजनािंें महदंिर आजच्या 

आकन्स्मक चवजयाने कापलें  गेलें  आहे, असें समजूं नका. कामलिेपासून राजहसहासन अद्याचपही 
पूवीइिकें ि दूर आहें; व िें जवळ येईपयंि राजसते्तिा प रस्कार करिाऱ्या अनेक बलाढ्य 
राजामहाराजािें म ग ि ध ळीला चमळचवले जािील हे पक्कें  लक्षािं असूं द्या. 

 
उद्दाम॰:कामलिेच्या हािािं िळपिारी ही कािंारसम्रािािी प्रखर पराक्रमी िलवार, कोिी काय लक्षािं 

ठेवावें, हें सवष जगाला आज कंठरवानें जाहीर करिेि आहे. 
 
स रेंद्र:पि जगानें या सैिानी िलवारीिा पराक्रम आजवर अनेकवार जोखून पाचहला असल्याम ळें  चिच्या 

आक्रोशाकडे िे क्षिमात्रही लक्ष देिार नाहीं. 
 
उद्दाम॰:लक्ष देिार नाहीं िर त्यािंें प्रायचित्त जगाला अनंिकाल र्भोगावें लागेल; स ििार नाहीं. ही िलवार 

कालािी साक्षात् संहारशन्क्ि आहे; आचि चहच्या इर्ाऱ्यािा जगाकडून अनादर केला जाईल िर 
जगाला कालाच्या दाढेखालीं रगडलें  जावें लागेल. 

 
स रेंद्र:जग कालाच्या दाढेखालीं रगडलें  जािें का ही िलवार कालाच्या पायाखालीं ि डचवली जािे, यािा 

चनकाल लवकरि लागेल. चनरपराधी द बषलािंें रक्ि चपिानंा गोड लागले िरी पिचविानंा िें 
आंिडीं चपळून काढल्यावािंून सोडींि नाहीं. 

 
उद्दाम॰:ठीक आहे–पाहंू या. प्रबलद बषलाचं्या या झगड्यािं द बषलाचं्या रक्िािें सामर्थयषअचधक आहे, का ंिे 

प्राशन करिाऱ्या या िलवारीिें सामर्थयष अचधक आहे, िें प्रत्यक्ष अन र्भवानें नक्की अजमावनू पाहंूि 
या. कामलिे, स रेंद्र कैदी आमिा असला िरी ग न्हेगार ि झा आहे. िेव्हा ंि झा चवश्वासघाि करून 
ि ला देशोधडीला लावल्याबद्दल या हरामखोराला कोििे शासन करावयािे, यािा चनिषय आम्हीं 
ि झ्याि मजीवर सोंपचविों. िागंला चविार कर आचि ि झा चनिय काय होिो, िो िीन चदवसाचं्या 
आंि आम्हाला कळीव. िोंपयंि सेनापचि, याला ि गच्या लष्ट्करी ि रंुगाि िागंल्या बदंोबस्िानें 
नेऊन ठेवा. 

(सेनापचि स रेंद्रास घेऊन जािो). 
 
काम॰:महाराज, स रेंद्राला परार्भिू करून व आपल्या स्वाधीन करून मी आपली प्रचिज्ञा पूिष केली आहे. 

िेव्हा ंही िलवार महाराजानंीं आिा ंपरि घ्यावी व मला य द्धाच्या जबाबदारींिून म क्ि करावें. 
 
उद्दाम॰:य द्धाच्या जबाबदारींिून म क्ि करावें? छे! स रेंद्र आमच्या हस्िगि झाला असला िरी कल्पकिा 

आचि धमानंद यािंा अद्यचप चनकाल लागला नसल्याम ळें, ही िलवार परि घेऊन य द्धाच्या 
जबाबदारींिून ि ला आम्हालंा मोकळें करिा ंयेि नाहीं. 

 



 

अनुक्रमणिका 

काम॰:नाहीं. आपि मला या जबाबदारींिून मोकळें केलेंि पाचहजे व आपल्याला िसें करावेंि लागेल. 
याप ढें रिके्षत्रावर पाऊल िाकण्यािी माझी चबलक ल इच्छा नाहीं. 

 
उद्दाम॰:का?ं रागाच्या र्भरािं आमच्या िोंडून िार दोन कठोर शब्द चनघून गेले, म्हिून ि ला इिका संिाप 

आला आहे का? 
 
काम॰:होय. म्हिूनि मला इिका संिाप आला आहे. मला आश्रय देऊन माझें कायष आपि चशरावर घेिलें  

असलें  िरी िेवढ्याम ळें  मी आपली बदंी ग लाम झालें  नाही. मी स्विंत्र आहे आचि राजक लािं माझा 
जन्म झाला असल्याम ळें  माझा दजाहीं श्रेष्ठ आहे. िेव्हा ं ग लामाच्या ग लामालाही सहन होिार 
नाहींि असें शब्द बेशरमपिानें मी बरदास्ि का ंकरावेि? 

 
उद्दाम॰:आमच्याकडून रागाच्या र्भरािं िी मोठी िूकि झाली. पि आिा ंचिच्याबद्दल आम्हाला िार वाईि 

वािि आहे आचि िीबद्दल आम्ही ि झी क्षमा मागण्यालाही ियार आहोंि. 
 
काम॰:आपि क्षमा मागावयाला ियार असला ं िरी मी क्षमा करावयास ियार नाहीं. आपले शब्द व 

त्यामधील गूढ र्भावाथष चवर्ारी बािापं्रमािें माझ्या ह्रदयाला जाऊन झोंबलें  आहेि. िेव्हा ंय द्धर्भमूीवर 
पाऊल न िाकण्यािा माझा चनिय आिा ंकालत्रयीं ढळिार नाहीं. 

 
उद्दाम॰:ढळिार नाहीं? 
 
काम॰:नाहीं. ढळिार नाहीं? 
 
उद्दाम॰:छे! िो ढळलाि पाचहजे. हें य द्ध आम्ही काहंीं आमच्याकचरिा स रू केलें  नाहीं–ि झ्याकचरिा ंस रू 

केलें  आहे. िेव्हा ंत्यािी अखेर होईपयंि िें ि ला केव्हाहंी असें मध्येि सोडून देिा ंयेिार नाहीं. 
 
काम॰:का?ं माझ्यासाठीं स रू केलेलें  य द्ध वािेल िेव्हा ंसोडून देण्यािा मला हक्क आहे; आचि िो बजावीि 

असिा ंमाझ्या आड येण्यािा कोिालाही अचधकार नाहीं. 
 
उद्दाम॰:य द्ध ि झ्याकचरिा ं स रू करण्यािं आलें  असलें  िरी कािंारसम्रािानें त्याच्यापायीं अत्यंि खस्ि 

सोसली आहे; आचि म्हिून िंू त्याच्यापासून परावृत्त होऊ लागलीस िर ि ला मागें परिचवण्यािा 
कािंारसम्रािाला पूिष अचधकार आहे. 

 
काम॰:पि मी त्यािा हा अचधकार माझ्यावर िालंू देिार नाहीं. या य द्धािं याप ढें र्भाग न घेण्यािा मी चनिय 

केला आहे; व कोिाच्याही अचधकाराला–सक्िीला अगर ज ल माला न ज मानिा ं िो अंमलािं 
आिल्यावािंून मी रहािार नाहीं. 

 
उद्दाम॰:पि असा आत्मघािकी चनिय करण्याला ि ला कारि काय झालें  हें आम्हाला कळल्यावािंून त्यािी 

अंमलबजाविी करण्यािा िंू आग्रह धरून बसिें, हें आमच्या मिें अत्यंि गैरवाजवी व गैरचशस्ि 
आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

काम॰:महाराज, पाह ण्याच्या हािून साप मारचवण्यािा आपि हा डाव खेळि आहािं, हें मला कळि नाहीं 
असें आपि समजिा ंकाय? माझ्या हािून कैरव मारले गेले िर त्यािं आपलाि िायदा आहे; आचि 
एखाद्या चदवशीं कैरवाचं्या हािून माझा वध झाला िर िोही आपल्याला हवाि आहे. परंि  याप ढें 
मला या दोन्हीही गोष्टी नको आहेि. माझा हाि याप ढें कैरवावंर उिलला जािार नाहीं अगर 
त्याचं्याही हािािा स्पशष काहंीं काल िरी माझ्या शरीराला होिार नाहीं. वास्िचवक आपल्या 
शब्दानंीं आपल्या अंिःकरिािंील गूढ र्भाव स्पष्ट प्रगि झाल्यावर मी आजस द्धां रिागंिावर पाऊल 
िाकावयास नको होिे परंि  पे्रमासारख्या द चजंक्य शक्िीलाही कामलिेच्या ित्त्वचनष्ठेिा र्भगं करिें 
शक्य नाहीं ही गोष्ट आपल्या प्रत्ययाला आिून देण्यािा आत्मघािकी मोह मला आवरिा ंआला 
नाहीं. आचि मी मूढेनें आज या अघोर राक्षसी कृत्यानें रिर्भमूीिें पाचवत्र्य ध ळीला चमळचवलें . परंि  
मला आिा ं या अमंगल पापकमािा अगदीं वीि आला आहे; आचि स्वजनाचं्या रक्िानें रंगून 
चनघालेल्या राजहसहासनािा उपर्भोग घेण्यापेक्षा ंचर्भक्षापात्र घेऊन र्भीक मागि हहडिें िागंलें , असा 
माझ्या ब द्धीिा ठाम चनिय झाला आहे. 

 
उद्दाम॰:अस्सें! एकूि आपल्याि हािून आपल्या आप्िइष्टािंा होि असलेला संहार पाहून अज षनाप्रमािें 

ि झ्याही चित्ताला आज कापषण्यदोर्ानें ग्रासून िाकलें  आहे! आचि त्याम ळें  ित्त्वचनष्ठेला िािंा देऊन 
या कािंारसम्रािाच्या िलवारीिा िंू चधःकारपूवषक असा त्याग करीि आहेस! ठीक आहे. आि िी 
िलवार इकडे. (िलवार घेऊन) जा. या क्षिापासून आम्ही ि ला य द्धाच्या जबाबदारींिून मोकळें 
केलें  आहे; आचि शक्य िोंपयंि प नः ही जबाबदारी आमच्याकडून ि झ्या चशरावर केव्हाहंी लादली 
जािार नाहीं. ि झ्या मदिीवािंूनही कािंारसम्रािािी ही िलवार रिागंिावर चवजयी होऊं शकिे, 
हें ि झ्या लौकरि प्रत्ययाला येईल. जा. ि झें र्भडकलेलें  डोकें  पिात्तापानें िाळ्यावर येईपयंि आिां 
याप ढें आपलें  िोंड आम्हाला दाखवू ंनकोस. या क्षिापासून आम्ही ि झ्याशीं असहकार केला आहे. 
जा. ि झ्या दगलबाजाच्या विषनाम ळें  आमिें डोंकें  अगदीं चिरंू लागलें  आहे. जा. 

 
काम॰:माझ्या दगलबाजीम ळें  आपलें  डोकें  चिरंू लागलें  आहे. पि आपल्या दगलबाजीनें चिरून 

जाण्यासाठीं मला म ळीं आिा ंडोकें ि चशल्लक राचहलें  नाहीं. येिें मी. (जाऊं लागिे). 
 
उद्दाम॰:पि थाबं. िंद्रकलेला आम्ही ि झ्या मदिीसाठी पाठचवली होिी िी कोठें आहे? 
 
काम॰:िदं्रकला माझ्या मदिीला आली नव्हिी आचि िी कोठें आहे हें मला माहीि नाहीं. (चनघून जािे). 
 
उद्दाम॰:म्हिजे? िक्षक, आम्ही िदं्रकलेला रिागंिावरून पाठचवलेला संदेश चिला चमळाला नाहीं का? 
 
िक्षक:आपला संदेश त्यानंा िाबडिोब चमळाला. परंि  रािीच्या मदिीला जाण्यास त्यांनीं साि इन्कार 

केला. 
 
उद्दाम॰:इन्कार केला? का? 
 



 

अनुक्रमणिका 

र्भ जंग:महाराजािंा पक्ष असत्यािा, अन्यायािा व अधमांिा आहे व माईसाहेबानंा असत्यािी, अन्यायािी व 
अधमािी र्भयंकर िीड आहे. िेव्हा ंत्या रािीसाहेबाचं्या मदिीला जाण्यािा इन्कार करिार नाहींि, 
िर काय करिील? 

 
उद्दाम॰:म्हिजे? अजून असत्य, अन्याय आचि अधमष याचं्या ख ळिि कल्पनानंीं चििें डोकें  चपसािलेलेंि 

आहे का? 
 
िक्षक:सरकार, माथेचिरू धमषवडे्यािंीं वेडें क्षमेच्या सौम्य उपिारानंीं कधीं नाहींशी झालीं आहेि काय? 
 
र्भ जंग:शक्य नाहीं. त्याचं्यावर सोिेशाहीिे जालीम उपायि योजले पाचहजेि. िारं्भारािें देव खेिराचं्या 

पूजेवािंून प्रसन्न होि नाहींि. 
 
उद्दाम॰:िर मग चिला क्षमा करण्यािं आमिी मोठी िूकि झाली म्हिावयािी! 
 
र्भ जंग:िूक म्हिजे? र्भयंकर िूक झाली. नाहीं िर स रेंद्राबरोबर कल्पलिा व धमानंद हेही आज 

रािीसाहेबानंी चगरफ दार करून आपल्याप ढें खात्रीनें हजर केले असिे व य द्धािी समान्प्ि होऊन 
सवषत्र आनंदी आनंद झाला असिा. परंि  माईसाहेबानंीं ऐन वेळीं असा दगा चदल्याम ळें  हा सारा 
घोंिाळा झाला. रािीला राग आला िो खरोखर आपल्या शब्दािंा आला नसून य वराज्ञीच्या या 
उद्धि विषनािा आला आहे. आचि याबद्दल आपि चििी िागंली हजेरी घेिली पाचहजे. 

 
उद्दाम॰:िक्षक, िदं्रकलेला आिाचं्या आिा ंआमच्यासमोर हजर करा. 
 
िक्षक:जशी सरकारािंी आज्ञा. 

(जािो). 
 
उद्दाम॰:र्भ जंग, आज कामलिा िारि चबथरलेली चदसिे! 
 
र्भ जंग:स रेंद्र पकडला गेल्याम ळें  त्यानंा हा पे्रमवायिूा झिका आला असून त्यािं य वराज्ञीच्या उद्दाम विषनािी 

र्भर पडली आहे. हें त्यािंें सोंग िार वळे चिकिार नाहीं. सरकारानंीं चनहिि असावें. त्याचं्या 
डोक्यावर लागूं पडिाऱ्या साऱ्या रामबाि मात्रा या दासाच्या बिव्यािं र्भरलेल्या आहेि. रात्र 
उलिून चदवस उजाडंू द्या. म्हिजे हें चबथरलेलें  चपशाच्च बािलींि र्भरून मी सरकाराचं्या िरिाशीं 
हजर केलें  नाहीं िर नावं बदलून देईन. 

 
उद्दाम॰:एका अथी िार उत्तम झालें . कैरव राजहसहासनावरिा चहिा हक्क अचजबाि उडवनू देण्याला हें 

िारि योग्य कारि सापंडलें . पि याप ढें चहला अगदीं मोकळी ठेवनू उपयोगीं नाहीं. ि मच्या मंत्रानें 
ही िाळ्यावर येि नाहीं असें चदसिांि चहला नागव्या िलवारीच्या सक्ि पहाऱ्यािं बसचवली पाचहजे. 
नाहीं िर एखादे चदवशीं ही िट कन उठून कैरवाचं्या छाविींि चनघून जाईल; आचि मग लढाईिें 
मूळ कारि नाहींसें होऊन आमच्या िरवारीिा आचि पे्रमािा चधःकार केल्याबद्दल चहच्यावर सूड 
उगाचवण्यािी संचध आम्हाला कधींि चमळिार नाहीं. 



 

अनुक्रमणिका 

र्भ जंग:सरकारािंें म्हििे अगदीं यथाथष आहे. (िक्षक व िदं्रकला प्र. क.). 
 
िदं्र॰:बाबा, काय आज्ञा आहे? 
 
उद्दाम॰:िदं्रकले, कामलिेच्या मदिीसाठीं एकदम रिागंिावर दाखल होण्याचवर्यी आम्ही ि ला संदेश 

पाठचवला होिा ना? 
 
िदं्र॰:होय; आचि िो मला िाबडिोब चमळालाही होिा. 
 
उद्दाम॰:मग त्याप्रमािें िंू रिागंिावर दाखल झाली होिीस? 
 
िदं्र॰:नाहीं. 
 
उद्दाम॰:का ंनाहीं? 
 
िदं्र॰:बाबा, परस्वापहाराथष आरंचर्भण्यािं आलेल्या या राक्षसी य द्धािं उन्मत्त प्रबलाचं्या विीनें चनरपराधी 

द बषलाचं्या चवरुद्ध शस्त्र धारि करावयािें नाहीं, अशी मी प्रचिज्ञा केली आहे. 
 
उद्दाम॰:प्रचिज्ञा केली आहेस? 
 
िदं्र॰:होय. प्रचिज्ञा केली आहे. 
 
िक्षक॰:पि हें य द्ध परस्वापहाराथष आरंचर्भण्यािं आलेलें  आहे, असें म्हिण्यास आपल्याला आधार काय? 
 
िदं्र॰:िक्षक, उद्दामकेि  महाराजािंी मी साक्षात् कन्या आहें व त्याचं्या आंिड्यािा रंग गोरा आहे कीं काळा 

आहे, यािी ओळख ि मच्यापेक्षा ंमला अचधक आहे. 
 
उद्दाम॰:िदं्रकले, आमिें आंिडें गोरें असो वा काळे असो. पि त्यािी ि झ्या या साडेिीन हाि लाबंीच्या 

मासंहपडाशीं ि झ्या मािेच्या गर्भांिि गाठं पडलेली आहे, हें ि ला माहीि आहे कीं नाहीं? 
 
िदं्र॰:आहे. हें मलाि नव्हे िर सवष जगालाि माहीि आहे. पि आपल्या आंिड्यापंासून हा मासंहपड 

जन्माला आला असला िरी त्यािं वास्िव्य करिारा जीवात्मा काहंीं त्यानें जन्माला घािलेला 
नाहीं. िो स्वयंर्भ ू आहे.–स्वयंचसद्ध आहे. आचि त्याच्यावर एका सत्यस्वरूपीं परमेश्वरावािंून 
कोिािी काडीमात्रही सत्ता नादंि नाहीं. 

 
उद्दाम॰:जीवात्म्यावर त्यािी सत्ता असेल. पि या ि झ्या देहात्म्यावर काहंीं त्यािी सत्ता खास नाहीं. िो या 

कािंारसम्रािाच्याि मालकीिा आहे; व त्यानें त्याच्या चवजयासाठीं या य द्धािं आपलें  बचलदान 
करण्यास ियार झालेंि पाचहजे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

िदं्र॰:पि मला कािंारसम्रािाच्या चवजयािीि म ळीं पवा नाहीं. 
 
उद्दाम॰:काय? आमच्या चवजयािी ि ला पवा नाहीं? 
 
िदं्र॰:नाहीं–चबलक ल नाहीं. उलि आपि िालचवलेल्या या र्भयंकर पापकमांि परमेश्वरानें आपल्या 

सैिानी िरवारीला केव्हाहंी यश देऊं नये, अशीि मी रातं्रचदवस परमेश्वरापाशीं प्राथषना करीि आहें 
व प ढेंही य द्धसमाप्िीपयंि करीि राहीन–आचि मला पक्की खात्री आहे कीं परमेश्वर माझी प्राथषना 
शवेिीं मंजूर केल्यावािंून रहािार नाहीं. 

 
उद्दाम॰:असेंि असेल िर हें य द्ध चवजयी करून दाखचवण्यािी जबाबदारी ि लाि आपल्या चशरावर घ्यावी 

लागेल. 
 
िदं्र॰:नाहीं. ही जबाबदारी मी केव्हाहंी आपल्या चशरावर घेिार नाहीं. 
 
उद्दाम॰:घेिार नाहींस? िदं्रकले, अचवश्रािं श्रम घेऊन य द्धकलेंि आम्ही ि ला चनष्ट्िाि केली िी ि ला 

देवघरािं देव्हाऱ्यािं प जून ठेवण्यासाठीं केली नाहीं. उद्या ंि ला रिागंिावर गेलेंि पाचहजे आचि 
ि ला चदलेल्या चशक्षिािा िायदा आमच्या पदरािं िाकलाि पाचहजे. 

 
िदं्र॰:रिागंि व खाचिकखाना यािं जोंवर ििावि केली जािार नाहीं, िोंवर माझ्या चवदे्यिा आपिास 

यन्त्कंचििही िायदा चमळावयािा नाहीं. िलवार धरण्यािी मला हौस आहें व िालचवण्यािी 
हहमिही पि आहे. पि िलवार म्हिजे खािकािा स रा अगर मारेकऱ्यािी कयार म्हिून 
माझ्याप ढें करण्यािं येईल िर मी चिला ध डकावनू लावल्याचशवाय राहिार नाहीं. 

 
र्भ जंग:पि ही कािंारसम्रािािी िलवार म्हिजे खािकािा स रा अगर मारेकऱ्यािी कयार खात्रीनें नाहीं. 
 
िक्षक:िी एक पचवत्र देविा–चदव्य शन्क्ि आहे; आचि चििें पूजन हें साक्षात् परमेश्वरािें पूजन आहे. 
 
िदं्र॰:छे, दीनद बषलाचं्या रक्िाकचरिा ं हापापलेल्या िरवारीच्या चठकािीं परमेश्वरािें चदव्य िैिन्य नादंूंि 

शकि नाहीं. िेथें सदैव सैिानािाि वास असिो; आचि चिच्या पूजनानें सैिानाच्याि सेवेिें पाप 
पदरीं पडिें–ईश्वराच्या आराधनेिें प ण्य लार्भि नाहीं. 

 
र्भ जंग:हा–ंहा–ंमाईसाहेब, कािंारसम्रािाचं्या िलवारीला सैिानी म्हिून आपि चििा अपमान करीि 

आहािं! 
 
िदं्र॰:आचि िो केव्हाहंी करिारि. सैिानी शक्िीच्या स्ि चिपाठासाठीं काहंीं देवानें या िदं्रकलेिी वािी 

पैदा केलेली नाहीं. 
 
उद्दाम॰:िर मग ि ला आमच्या या िलवारीिा स्ि चिपाठि नव्हे िर स्वीकारही करावा लागेल. िल–घे–ही 

िलवार घे आचि उद्या ंरिागंिावर दाखल होण्यािी आमच्या पायाशंीं शपथ कर. 



 

अनुक्रमणिका 

िदं्र॰:नाहीं. बाबा, मी या िलवारीला स्पशष करिार नाहीं.– 
 

पद–या शृगंारा लहरी॰ 
हा िाराया अबला ॥ कर जो प्रर्भ नें चदला र्भला । अधःपाि जचर कलंचकला ॥ धृ्र॰ ॥ रुचधरपानाि रा । 
सिि जी खला खड गधारा ॥ अस रशन्क्ि; चधःकार चिला! ॥ १ ॥ 

 
उद्दाम॰:नाही. या आमच्या िलवारीिा चधःकार आम्ही क्षिर्भरही सहन करिार नाहीं. ि ला चहिा स्वीकार 

केलाि पाचहजे व िो ि ला करावाि लागेल. 
 
िदं्र॰:नाहीं. चहच्यावर साडंलेलें  हें चनरपराध द बषलािंें द ःखी रक्ि माझ्या हृदयािें पािी पािी करून िाकीि 

आहे आचि या पापी िलवारीस स्पशष करंू नकोस–चहच्यापासून दूर रहा–असा माझ्या कानाशीं 
सारखा िाहो िोडीि आहे. 

 
उद्दाम॰:पि िदं्रकले, या कंगाल रक्िािा हा िाहो ऐकून िंू या िलवारीपासून दूर राचहलीस िर कािंार 

साम्राज्यहसहासनाला ि झा स्पशषही होिार नाहीं, हें लक्षािं ठेव. 
 
िदं्र॰:पवा नाहीं. दीनद बषलाचं्या रक्िानें माजास आलेल्या या कांिारसाम्राज्यहसहासनाच्या चवर्ारी 

सावंलींि हा हपड ध ष्टप ष्ट करण्यापेक्षा ं कंगाल चर्भकारीि होऊन उचकरड्यावर क त्र्याच्या मोिीने 
िडिडून मरिेंही मी मोठ्या आनंदानें पत्करीन. 

 
उद्दाम॰:िर मग िक्षक, या क्षिापासून चहिे य वराज्ञीपदािे सवष अचधकार आम्ही काढून घेिले आहेि व 

चहला चर्भक्षादेंहीिी चशक्षा िमाचवली आहे. िेव्हा ं चहिे सवष राजवस्त्रालंकार काढून घेऊन आिाचं्या 
आिा ंचहला राजवाड्याबाहेर घालवनू द्या.–िला घेऊन िला चहला येथून. 

 
िदं्र॰:िला मला–घेऊन िला. द बषलहत्त्येच्या पापाच्या द गंधािं आजन्म क जि पडण्यापेक्षा ं दाचरद्र्याच्या 

हालअपेष्टा मला शिपिीनें आनंददायक होिील. महाराज, येिें मी. पि आपि मात्र हें लक्षािं ठेवा 
कीं– 

 
पद–बेहाग–चत्रिाल, हा ंमोचर ि चरया॰– 

जे नर अत्यािाचर । प्राि–धन–हारी ॥ क चविारी ॥ चनि छचळिी जनपदा ॥ प्रबल िचरचह । खचिि 
िरचि न कचध या संसारी ॥ धृ्र॰ ॥ पीचडि जनिा । शाप चन जाळी ॥ खल िाडंाल । महाबल–धारी ॥ 
१ ॥ 

(जािे. पडदा पडिो). 
 

प्रवेश दुसरा 
 

(स्थळ–रिागंिािा एक र्भाग. कल्पलिा चविार करीि हहडि आहे). 
 



 

अनुक्रमणिका 

कल्प॰:(स्व॰) कोि र्भयंकर कहर हा! सारी रिर्भचूम कैरवाचं्या रक्िानें र्भरून चनघाली आहे! झाला–
धमषपक्षािा आिा ं प रा घाि झाला! परमेश्वरा, ज्या स्वदेशर्भक्ि स्वािंत्र्यवीराचं्या रक्िानें 
स्वािंत्र्यािा चदव्य कल्पवृक्ष पालचवला जावा, त्यानें आिा ं पारिंत्र्याच्या चवर्वल्लीिी जोपासना 
होण्यािी पाळी यावी काय? झालें ! आिा ंयाप ढें– 

 
पद–बागेसरी–चत्रिाल. िनन देरेना॰ 

अर्भय प्रबला ख ला नरास राचस या ॥ अगचिका अबला जना छळावया ॥ धृ्र॰ ॥ समर–चवजय–मद–
र्भरें र्भरुचनया ॥ घािा सजिा ं । अनाथ पचििा । हिाश जगिा ॥ नि क चि आिा ं । समथष त्रािा ॥ 
र्भयाधं जहग या । र्भयाि समया ं॥ महा–प्रलय–छाया ॥ १ ॥ 

(स्िब्ध रहािें. द सऱ्या बाजूनें कामलिा प्र॰ क॰) 
 
काम॰:(स्व॰) स्वदेशद्रोहािें प्रायचित्त र्भोगण्यासाठीं मी आपली छाविी सोडून कैरवाचं्या छाविीकडे 

िाललें  आहे खरी; पि असें केल्यानें मला कृिापराधािंें शासन घडचवण्यापचलकडें कैरवानंा अचधक 
काहंीं लार्भ होईल काय? छे! नाहीं. मला मारल्यानें एका चववेकभ्ष्ट स्वदेशघािकी स्त्रीला चशक्षा 
केल्यािें समाधान िार िर त्यानंा लारे्भल! पि िेवढ्यानें स रेंद्रािंा मृत्य  िळावयािा नाहीं आचि 
उद्दामकेिूिा कािंाही त्याचं्या वािेिून दूर व्हावयािा नाहीं. िेव्हा ं नको. हें नाहींि कामािें. 
आत्महत्त्या जशी उपयोगी नाहीं, िसे कैरवाचं्या हािून घ्यावयािें देहान्ि प्रायचित्तही या वेळीं 
अकालींि होईल. स रेंद्र पचहल्यानें म क्ि झाले पाचहजेि आचि उद्दामकेि  या हािानंीं मारला गेला 
पाचहजे. त्यावािंून हें प्रायचित्त मला घेिािं येि नाहीं. िेव्हा ंस रेंद्रानंा म क्ि करून उद्दामकेिूच्या 
रक्िानें या हािावरील हे स्वजनाचं्या रक्िािे डाग पचहल्यानें मला ध वनू काढले पाचहजेि! मला 
आिा ंिे अगदीं असह्य झाले आहेि. 

 
पद–माडं–झपिाल. चवर्मिा मज गमे॰– 
शािंिा नि कदा । ठाचव हृदयािंरा ॥ 
रक्ि–लाछंन सदा । जाचळिें या करा ॥ धृ॰ ॥ 
चित्ताचस दे िाप ॥ स्वजन–वध खर पाप ॥ 
कचर प्रखर जन–शाप ॥ जीव अचि घाबरा ॥ १ ॥ 

(अश्र  गाळीि उर्भी रहािे). 
 
कल्प॰:(पाहून) कोि आहे िें? 
 
काम॰:िंू कोि आहेस? 
 
कल्प॰:कैरवािंी चमत्र आचि कािंारािंी शत्र – 
 
काम॰:कैरवािंी चमत्र आचि कािंारािंी शत्र !िर मग िंू कल्पलिा आहेस! 
 
कल्प॰:होय. मी कैरवािंी रािी कल्पलिाि आहे. पि िंू–िंू कोि आहेस? 
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काम॰:मी कोि आहें हें मलाि कळि नाहीं. कैरवािंी शत्र  म्हिेन िर आिा ंमाझ्या अंिःकरिािं त्याचं्या 
शत्र त्वािा लवलेशही नाहीं. परंि  चमत्र म्हिेन िर या माझ्या हािावंरील हे स्वजनाचं्या रक्िािे डाग 
िो शब्द मला वािीवािें उच्चारंू देि नाहींि! िेव्हा ंमी कोि आहें, हें ि ला काय शागंूं? 

 
कल्प॰:पि िंू साचंगिलें  नाहींस िरी कामलिे, मी ि ला ओळखलें . िाडंाळिी, बरी सापंडलीस. आिा ं

ि झ्या कृिकमांिे िल ि ला र्भोगचवल्यावािंून मी सोडीि नाहीं.(िरवार उपसून चिच्या अंगावर 
धावंिे). 

 
काम॰:(चििा हाि अडवनू). थाबं–कल्पलिे, थोडी थाबं. माझ्या कृिकमांिें िल मी र्भोगिारि आहें आचि 

िेंहीं ि झ्याि हािून र्भोगिार आहे. पि त्याला अजून थोडा अवकाश आहे. िेव्हा ंिोंपयंि आपली 
िलवार म्यानािं घालून ठेव. 

 
कल्प॰:नाहीं स्वजनाचं्या रक्िानें हाि माखिाऱ्या राक्षचसिी, ि झ्या नरडीिा घोंि घेिल्यावािंून माझी 

िलवार आिा ंम्यानािं जािार नाहीं. 
 
काम॰:कल्पलिे, माझें रक्ि चपण्याला चजिकी ि झी िलवार आि र झाली आहे, त्यापेक्षा ंआपलें  रक्ि ि झ्या 

िलवारीवर साडंण्याला मी अचधक आि र झाल्यें आहें. परंि  काय करंू? धारािीथी पिन 
पावलेल्या माझ्या स्वदेशबाधंवािंें शत्रचू्या रक्िानें िपषि केल्यावािंून ि झ्या िलवारीखालीं आपली 
मान देण्याला माझें मन मला सागंि नाहीं. िेव्हा ंकृपा कर, आचि थोडा वळे आपला क्रोध आवरून 
धर. स्वजनाचं्या रक्िानें मळलेले माझे हे हाि उद्दामकेिूच्या रक्िािं ब िकळून काढून स्वच्छ 
केल्यावर कृिापराधािंें प्रायचित्त र्भोगण्यासाठीं मी आपि होऊन ि झ्या स्वाधीन होईन आचि ि झ्या 
िलवारीखालीं ि िून पडण्यासाठीं ही मान मोठ्या आनंदानें ि झ्याप ढें करीन. 

 
कल्प॰ :कामलिे, ि झ्यासारख्या मायावी राक्षचशिीच्या थापानंा र्भ लून मी ि ला आयिी सापंडली असिा ं

सोडून देईन, असें समजंू नकोस. 
 
काम॰:या ि झ्या वल्गनेंि काहंीं अथष नाहीं. या वळेीं मी जशी ि झ्या हािािं आयिी सापंडलें  आहे, िशीि 

िंूही माझ्या हािािं आयिी सापंडली आहेस; आचि ि ला माझ्यावर सूड घेण्याला जशी सहज संचध 
चमळाली आहे िशी ि झ्यावर सूड उगचवण्याला मलाही चििकीि सहज संचध चमळाली आहे. परंि  
या संधीिा िायदा घेण्यािी माझी चबलक ल इच्छा नाहीं; आचि िंूही िो घेण्याच्या र्भानगडींि पडंू 
नयेस असें माझें ि ला आग्रहािें सागंिें आहे. 

 
कल्प॰:नाहीं–या वळेीं आपि दोघी एकया आहोंि व दोघींनाही सारखाि धोका आहे. िेव्हा ंएकमेकींच्या 

िलवारीवर िलवार घासूंन आपल्यामधील र्भाडंिािा आपि कायमिा चनकाल िरी लावनू िाकंू. 
म्हिजे हें य द्ध बदं पडून हा प्रत्यहीं होि असलेला अमान र् मन ष्ट्यसंहार िरी ित्काल थाबंेल. 

 
काम॰:शक्य नाहीं. ि झ्या हािून मी मेल्यें काय व माझ्या हािून िंू मेलीस काय, अगर परस्पराचं्या हािून 

आपि दोघीही मेलों काय, आपल्या मरिानें हा अनथष बदं पडावयािा नाहीं. या र्भयंकर अनथाला 
उद्दामकेि  आचि एक उद्दामकेिूि सवषस्वी कारि आहे. िेव्हा ं हा अनथष बंद पडण्याला त्यािा 
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कायमिा बदंोबस्ि करिें एवढा एकि रामबाि उपाय आहे आचि शक्य चििक्या लौकर िो 
अंमलािं आिण्यािा माझा चनिय झालेला आहे. िेव्हा ंिी िलवार म कायानें म्यानािं घाल आचि 
आल्या वािेनें परि आपल्या छाविींि जा व मलाही माझ्या छाविींि परि जाऊं दे. 

 
कल्प॰:नाहीं. ि झा प्राि घेिल्यावािूंन अगर आपला चदल्यावािूंन मी येथून हालिार नाहीं व ि लाही हालंू 

देिार नाहीं. 
 
काम॰:नको–कल्पलिे, असा हट्ट करंू नकोस. आजारीपिाम ळें  िंू इिकी अशक्ि झालीस आहे कीं 

ि झ्यानें माझ्याप ढें एक क्षिर्भरही चिकाव धरविार नाहीं. 
 
कल्प॰:चिकाव धरवला नाहीं िरी बेहेत्तर. पि ि झ्यासारख्या द ष्ट्माननीला, हािािं सापंडली असिां, 

सोडून चदल्यािें पाप मी आपल्या माथीं मारून घेिार नाहीं. 
 
काम॰:पि कल्पलिे, या हािावर पडलेले हे स्वजनाचं्या रक्िािे डाग आधींि माझा जीव पिात्तापाने 

होरपळून काढीि आहेि. त्यािं ि झ्या रक्िाच्या डागािी र्भर िाकण्यािी माझी इच्छा नाहीं. 
 
कल्प॰:आिा ं ि झ्या इच्छे अचनच्छेिा सवालि नाहीं. ि झी इच्छा असो वा नसो, ि ला माझ्याशीं लढलेंि 

पाचहजे व आपल्या र्भाडंिािा चनकाल लावनू घेिलाि पाचहजे. याप ढें कल्पलिा िरी एक जगांि 
चजविं नादेंल, नाहींिर कामलिा िरी नादेंल. दोघी नादंूं शकिार नाहींि. 

 
काम॰:का ंनादंूं शकिार नाहींि? मी ि ला नादंूं देण्याला ियार आहें आचि िंू मला चनदान काहंी काळ िरी 

नादंूं चदलेंस िर त्यािं ि झी कोित्याही प्रकारिी हाचन नाहीं. 
 
कल्प॰:पि माझ्याप ढें या वेळीं लार्भहानीिा सवालि नाहीं. माझ्या देशाच्या कंठाला कडकडून िावा घेिारी 

महाचवर्ारी नागीि या वळेीं माझ्या िावडींि सापंडली आहे. आचि चििें डोकें  ठेंिून िाकिें, एवढा 
एकि चविार यावळेीं माझ्या डोळ्यानंा चदसि आहे. िेव्हा ं िल–िलवार काढ आचि म कायानें 
माझ्याबरोबर लढण्यास ियार हो. 

 
काम॰:ठीक आहे. ि झा हट्टि आहे िर मला ि झ्याशीं लढिेंि र्भाग आहे. िल–उिल आपली िलवार 

आचि घाल माझ्यावर घाव. 
 
कल्प॰:माझी िलवार उिललेलीि आहे. िंू आपली िलवार काढ म्हिजे झालें ! 
 
काम॰:छे! ि झ्यावर िालचवण्यासाठीं माझी िलवार म्यानािूंन बाहेर पडिार नाहीं. मी िलवारीवािंूनि 

ि झ्याशीं लढण्यास ियार आहे. 
 
कल्प॰:िलवारीवािंूनि लढण्याला ियार आहेस? 
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काम॰:होय. िंू सशस्त्र आचि मी चनःशस्त्र असेंि आपलें  दं्वद्वय द्ध झालें  पाचहजे. ि झ्या हािािं िलवार असली 
िरी माझ्याशीं झ ंजण्याइिकें  ि झ्या अंगािं आज बळ राचहलेलें  नाहीं, हें मला माहीि आहे. िेव्हा ंमी 
ि झ्याशीं िलवारीनें लढल्यास िें अधमषय द्ध होईल–धमषय द्ध होिार नाहीं. 

 
कल्प॰:ठीक आहे. ि ला आपल्या बळािी एवढी घमेंडि आहे िर होऊं दे ि झ्याि इच्छेप्रमािें. िल, सावध 

हो–सारं्भाळ–माझ्या िलवारीिा घाव आला–(चिच्यावर वार करण्यास जािे. कामलिा चििी 
िलवार काढून घेऊन चिला आपल्या पायाशंीं दाबनू धरिे). 

 
काम॰:कल्पलिे, बोल. आिा ंआपि दोघीही जगािं चजविं नादंूं शकंू का ंनाहीं, िें बोल. 
 
कल्प॰:(चवरमून) नाहीं. ि झा चजविं रहाण्यािा हक्क िंू चनर्थववाद शाबीि केला आहेस; परंि  माझा हक्क मात्र 

आिा ंचशल्लक राचहलेला नाहीं. 
 
काम॰:कोि म्हििें चशल्लक राचहलेला नाहीं? ही कामलिा चजविं असेपयंि याप ढें कल्पलिेच्या कें सालाही 

धक्का लावण्याला जगािं कोिी समथष नाहीं. िल, ऊठ. ही आपली िलवार घे आचि िाबडिोब 
आपल्या छाविींि परि जा. 

 
कल्प॰:मला ि झ्यापासून प्रािदान नको आहे. 
 
काम॰:पि मी ि ला ि झ्या प्रािािें दान करीिि नाहीं. हें माझ्या मािृर्भमूीिें प्रािदान आहे. माझ्या 

राष्ट्रदेविेिें प्रािदान आहे, आचि त्यािा स्वीकार ि ला केलाि पाचहजे. 
 
कल्प॰:नाहीं. मी त्यािा स्वीकार करिार नाहीं. 
 
काम॰:(रागानें) िर मरा जा. ही िलवार घे आचि माझ्या दृचष्टआड होऊन जगाच्या कोित्याही 

कोनाकोंपऱ्यािं आपल्या हािानें आपली मान कापून घे, िंू कल्पलिा नाहींस. िंू कैरव राष्ट्रािा 
प्राि आहेस–नव्हे–साक्षात् आत्मा आहेस! िेव्हा ं िंू जरी य गान्िापयंि मरिासाठीं माझ्या पायाशंीं 
धरिें धरून बसलीस िरी माझा हाि ि झ्यावर केव्हाहंी उिलला जािार नाहीं. 

 
कल्प॰:(आियानें) ही कामलिाि माझ्याशीं बोलि आहे कां? 
 
काम॰:होय. ही कामलिाि ि झ्याशीं बोलि आहे. पि चजनें स्वदेशहत्त्येच्या पािकानें आपला अधःपाि 

करून घेिला, िी मात्र ही कामलिा नाहीं. िी कामलिा पिात्तापाच्या अग्नींि जळून खाक झाली! 
 
कल्प॰:िर मग िाई, ये–मला कडकडून चमठी मारंू दे. (चिला रे्भिण्यास सरसाविे). 
 
काम॰:(अडवनू) नाहीं–कल्पलिे, नाहीं–उद्दामकेिूच्या रक्िानें हे हाि ध वनू काढल्यावािंून व स रेंद्राला 

ि झ्या प नः स्वाधीन केल्यावािंून या पािकी हािानंीं मी ि ला स्पशष करिार नाहीं. 
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कल्प॰:िर मग आिाचं्या आंिा माझ्याबरोबर आमच्या छाविींि िल. मी ि ला धमषसेनेिें अचधपत्य अपषि 
करिें. म्हिजें उद्या ं रिागंिावर उद्दामकेिूिा वध करून स रेंद्रािी म क्ििा ि ला सहज करिा ं
येईल. 

 
काम॰:नाहीं–मला ि झ्याबरोबर ि झ्या छाविींि येिा ं येि नाहीं. मला कािंाराचं्या छाविींिि परि गेंलें  

पाचहजे. उद्दामकेि  रिािं मारला जािें मला शक्य वािि नाहीं. त्यािा कपिानेंि वध केला 
पाचहजे. कल्पलिे,– 

 
पद–श्रमाना गिी॰– 

शठिा शठा ॥ हालाहलािा मध म चख घि जो ॥ वृथा सरलिा । त्या खिनिा ॥ धृ्र॰ ॥ खल कपिें 
अडवावा ॥ पदिहल बडवावा ि डवावा ॥ सत्य हेंचि जहन;॥ आिार इिर ि कि खोिा ॥ १ ॥ 

 
कल्प॰:पि िाई, त्या सैिानािी सावंली चिरून ि झ्यावर पडलीं कीं ि झें मन प नः भ्ष्ट होईल व ि झा हाि 

शत्रूंच्या रक्िाऐवजीं चमत्राचं्याि रक्िानें रिमदैान चर्भजवनू सोडील. 
 
काम॰:नाहीं–कल्पलिे, नाहीं. या रिमदैानावर साडंलेल्या स्वािंत्र्यवीराचं्या पचवत्र रक्िािीि शपथ घेऊन 

मी ि ला सागंिे कीं याप ढें या हािानें कैरवाचं्या रक्िािा एक थेंबही जचमनीवर साडंला जािार 
नाहीं. िो आिा उद्दामकेिूच्या रक्िाकचरिािं राखून ठेवलेला आहे; व िो िें लौकरि 
साडंल्याचशवाय राहिार नाहीं. 

 
कल्प॰:ि झे हे शब्द ऐकून माझें मन हर्ानें उिबंळून येि आहे. िाई, स रेंद्रािंी म क्ििा होऊन उद्दामकेिूिा 

ि झ्या हािून वध झाल्यािी वािा माझ्या कानीं लौकर पडेल, अशी मला आशा आहे. 
 
काम॰:ि झी आशा चनःसंशय सिल होईल. कल्पलिे, ि झ्या छाविींि चवश्वासघािािा वृक्ष िोंिावि 

िालला आहे. राजमंडळािील राजे शत्रूला चििूर झाले आहेि व िे ि म्हाला केव्हा ंदगा देिील 
यािा नेम नाहीं. िेव्हा ं आिा ं छाविींि िाबडिोब परि जा व त्याचं्या बदंोबस्िाला लाग. जा, 
चनष्ट्कारि येथें वेळ घालवूं नकोस. 

 
कल्प॰:ठीक आहे. येिे मी. िाई. 
 

पद–स यश देवो.– 
सिल होवो मनकामना ॥ बल प्राप्ि हो खल–शासना ॥ धृ॰ ॥ स्वक ल जन–हननें लाचंछला ॥ 
य वचिकर चवमल जो आप ला ॥ चरप –रुचधर–सचललें  न्हाचिला ॥ वंद्य होचशल िरी चनजक ला ॥ 
अर्भयदानें अचखला जना ॥ १ ॥ 

(कल्पलिा जािे.) 
 
काम॰:(स्वगि) बस्. आिा ंयापं ढें या चित्ताला एकि चवर्य! 
 

–पद–िाचरिी नववसन धाचरिी॰– 
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मानसा चरप –रुचधर–लालसा ॥ लाजवी स रसरग हि जें ॥ मध र स धा सरसा ॥ धृ॰ ॥ िरिरा 
चिचरिा ंचशरा ॥ वाहिा ंरक्ि–धारा ॥ अंजली र्भरुचन सारा ॥ र्भीम–धृचि धचरन । घोर कृचि कचरन । 
काल–र्भद हचरन । खासा ॥ १ ॥ आप्ि–वध–खर–लाछंना ॥ हरुचन यश–संपादना ॥ एक सन्मागष 
हा ॥ उचिि सवषदा । खरा बलसाहसा ॥ २ ॥ 

(जािे) 
 

प्रवेश णतसरा 
 

कैरवािंी छाविी. ध्वजासनािा देखावा. 
(राजमंडळािंील राजेचिि रीिें कारस्थान करीि आहेि,) 

 
१ राजा:नाहीं–नाहीं–ि म्ही चकिीही आग्रह केलाि, िरी सेनापचिपदािीं जबाबदारी प्राि गेला िरी मी 

आपल्या चशरावर घेिार नाहीं. ि म्हालंा आपले जीव नकोसे झाले असिील िर ि म्ही वािेल िर 
ख शाल िी आपल्या चशरावर घ्या आचि आनंदानें क त्र्याच्या मोिीनें मरा. मला माझा जीव काहंीं 
अजून इिका जड झालेला नाहीं. चशवाय लोकसते्तच्या समंधाला आपि होऊन आपल्या 
मानग िीवर कोि बसंू देईल? कैरवािंी आजिीद दषशा पाहून या य द्धािूंन आपलें  अंग काढून 
घेण्यािा माझा अगदीं ठाम चनिय झालेला आहे. रािी कल्पलिा आचि आिायष आिा ं येथें आले 
म्हिजे हें य द्ध बदं करण्याचवर्यीं मी त्यानंा चनक्षनू सागंिार आहें. 

 
२ राजा:पि त्यानंीं आपलें  म्हििें ऐकलें  पाचहजे ना? 
 
१ राजा:अलबत्. ऐकलेंि पाचहजे. लढिारे जर आपि आहोंि िर लढिें न लढिें हें आपल्याि ख र्ीवर 

अवलंबनू असलें  पाचहजे. मरण्याला आम्ही आचि िरण्याला द सरे, हा धंदा मी चशकलों नाहीं. 
त्यानंा ही गोष्ट मी बजाविार आचि त्यानंीं चिच्याकडे द लषक्ष केलें  कीं िडक आपल्या सैन्यासह 
बेधडक आपल्या घरिा रस्िा स धारिार. कोिािाहीं र्भीडम लाजा ठेविार नाहीं. 

 
२ राजा:पि आपिि घरिा रस्िा स धारल्यावर आम्ही िरीं मागें राहून करिार काय? आपल्या बळावर िर 

आमच्या साऱ्या उड्या! आपि नाहीं म्हिजे आम्ही असून नसल्यासारखेि आहोंि! 
 
१ राजा:िर मग ि म्हींही माझ्याबरोबर िला. ही वळे आहे. या वेळीं प्राि वािंचवलेंि िर जगाल. नाहीं िर 

दोन चदवसाचं्या आंि स्मशानािा रस्िा खात्रीने ि म्हाला ख ला होिार आहे. आिा ंकोिी चकिीही 
जंगजंग पछाडलें  िरी उद्दामकेि  काहंीं कोिाला आिोपि नाहीं. िो आिा अहजक्य झाला आहे. 
अमर झाला आहे. 

 
२ राजा:पि आम्ही आिा धमषय द्धािूंन अलग झालों िर उद्दामकेि  आमच्या वािेला जािार नाहीं, अशी हमी 

घेण्याला आपि ियार आहािं का? 
 
सवष राजे:हो–हमी पाचहजे! 
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१ राजा:अलबत्. माझ्याबरोबर आिाचं्या आिा ंि म्हीं बाहेर पडलािं िर उद्दामकेिूकडून ि मच्या कें सालाही 
धक्का पोहोििार नाहीं, अशी हमी घेण्यास मी ियार आहें. त्याच्याकडून आज मला िसें अगदीं 
स्पष्ट आश्वासन चमळालें  आहे. 

 
३ राजा:िर मग आम्हीही आपल्या पावलावर पाऊल िाकण्याला ियार आहोंि. आपि आमिे प ढारी. 

आपि या य द्धािं पडलािं म्हिून आम्ही ससैन्य लढाईच्या मदैानावर येऊन दाखल झालों पि 
आिा ंआपिि घर जवळ करावयास ियार झाल्यावर, आम्हालंा िरी घर दूर ठेवण्यािें कारि 
काय? चजकडे आपि चिकडे आम्ही. आिा ं रािी कल्पलिा आचि आिायष इकडे आल्यावर 
आपल्याप्रमािेंि आम्हीही हें य द्ध बदं करण्याबद्दल त्यानंा आग्रह करिार आचि त्यानंीं आमच्या 
मिाला ध डकावनू लावलें  कीं आपल्या मागोमाग िडक आपल्या घरािा रस्िा धरिार! 

 
१ राजा:कशी अगदीं लाखािी गोष्ट बोललािं! आपि राजे आहोंि आचि आपल्या राष्ट्राचं्या जीचविरक्षिािी 

आपल्यावर जोखीम आहे. िेव्हा ंआपि चिला डोळ्यािं िेल घालून जपलें  पाचहजे. आपि जर 
ि किाि किी आपल्या लोकाचं्या प्रािािी अशी बेग मानपिे खैराि करंू लागलों िर देवाच्या 
दरबारािं आपली क्षिर्भरही गय केली जािार नाही. ‘राष्ट्रघािकी’ म्हिून सरळ नरकािं आपली 
रवानगी केली जाईल. दाचक्षिात्य राजमंडळािं आजपयंि केव्हाहंी िूि पडली नव्हिी. िी आिा ं
अशा आिीबािीच्या प्रसंगीं पडिे कीं काय, असें मला र्भय पडलें  होिे. पि ि मच्या शहािपिाम ळें  
िे िळलें  याबद्दल ि म्हाला धन्यवाद द्यावेंि, िेवढे थोडेि आहेि. 

 
३ राजा:हें सारें आपलेंि श्रेय आहे. आपि वळेींि जागवलेंि म्हिून आम्ही जागें झालों. नाही िर 

अखेरपयंि असेि घोरि पडलों असिो; आचि झोंपेंि आमिे प्राि केव्हा ं चनघून गेले असिे, हे 
आम्हाला उठल्यानंिर कळलेंही नसिें. िेव्हा ं आपि आमिे आर्भार न मानिा ं आम्हीि आपले 
आर्भार मानले पाचहजेि.(कल्पलिा प्र॰ क॰). 

 
कल्प॰:र्भपूालहो, स रेंद्राचं्या जागीं सेनापचिपदासाठीं आपि कोिािी योजना केली आहे? 
 
१ राजा:कोिािीही नाहीं. 
 
कल्प॰:कोिािीही नाहीं? का?ं आिा ंवेळ अगदीं थोडा राचहला आहे. िेव्हा ंआपल्याला िाबडिोब कोिाला 

िरीं आिा ंसेनापचि चनवडलेंि पाचहजे. 
 
१ राजा:चनवडलेंि पाचहजे खरें. पि ही जबाबदारी चशरावर घेण्यास राजमंडळािंील कोिीही सर्भासद 

ियार नाहीं. 
 
कल्प॰:ियार नाहीं! का ंियार नाहीं? 
 
१ राजा:याप ढें य द्धि बंद करण्यािं यावें, असा राजमंडळािा अचर्भप्राय आहे. 
 
कल्प॰:काय! य द्धि बदं करण्यािं यावें असा राजमंडळािा अचर्भप्राय आहे? 
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१ राजा:होय. याप ढें धमषय द्धािा र्भार आपल्या चशरावर घेण्यास राजमंडळ चबलक ल ियार नाहीं. 
 
कल्प॰:का!ं राजमंडळाला ही जबाबदारी घेण्यािी एवढी र्भीचि का ंवाििे? 
 
१ राजा:र्भीचि वािि नाहीं. परंि  याप ढें या य द्धािं र्भाग घेिें ही अनीचि आहे–अन्याय आहे–अधमष आहे–

असा राजमंडळािा अचर्भप्राय आहे. 
 
कल्प॰:आियष आहे. धमषय द्धािं धमषपक्षाच्या विींने लढिें ही अनीचि आहे–अन्याय आहे–अधमष आहे, हा 

अजब चसद्धान्ि आज मी नव्यानेंि ऐकि आहे. 
 
१ राजा:परंि  सध्यािंें हें म ळी खरें धमषय द्धि आम्हालंा वािि नाहीं; आचि आपला पक्ष हा िर धडधडीि 

अन्यायी पक्ष आहे, अशी आमिी अन र्भवानें आिा बालंबाल खात्री होऊन ि कली आहे. 
 
कल्प॰:द ष्ट्कृिापासून सत्कृिािंें संरक्षि करण्यासाठीं प कारण्यािं आलेलें  य द्ध हें धमषय द्ध नाहीं असें म्हििें, 

आचि धमषचवध्वकंािंं पाचरपत्य करून स्वधमषसंस्थापना करंू पहािाऱ्या पक्षाला अन्यायी पक्ष म्हिून 
दोर् लाविें, ही मूढपिािीि नव्हे िर द ष्टपिािी कमाल आहे. 

 
१ राजा:द ष्ट्कृिसकृिािंें हें श द्ध ढोंग आहे! 
 
२ राजा:सद्धमष संस्थापना ही चनव्वळ िसवचेगरी आहे! 
 
३ राजा:आजच्या य द्धाच्या म ळाशीं कोििाही उच्च आचि उदात्त हेि  नाहीं! 
 
१ राजा:कपिानें घशािं िाकलेलें  राज्य कायमिें पिनीं पाडण्यासाठीं हा सारा खिािोप उर्भारण्यािं आला 

आहे! 
 
कल्प॰:आपि काय बोलि आहािं, यािी आपिालंा काहंीं श द्ध आहे का? 
 
१ राजा:होय. डोळ्यावंरिी झापंड उडून श द्धीवर आल्याम ळेंि मी हें बोलि आहे. 
 
कल्प॰:र्भपूाल हो, ि म्ही खरोखरि श द्धीवर असिां, िर असले चनरगषल प्रलाप ि मच्या म खािूंन केव्हाहंी 

चनघाले नसिे. 
 
२ राजा:हे चनरगषल प्रलाप नाहींि–हें मूर्थिमंि सत्य आहे. 
 
३ राजा:आचि राजमंडळािंील र्भपूालानंा िें िंिोिंि पिलेलें  आहे. 
 
कल्प॰:शत्रूिे य न्क्िवाद चमत्र उच्चारंू लागले म्हिजे त्यानंा चमत्र समजावें कीं शत्र  समजावें, हा मोठा प्रश्न 

आहे. 
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३ राजा:म्हिजे! आम्ही शत्रलूा चििूर झालों आहोंि, असें आपलें  म्हििें? 
 
कल्प॰:होय. असेंि माझें म्हििें आहे. अशा ऐन आचिबािीच्या वेळीं शत्रनूें लढचवलेलें  य न्क्िवाद अकस्मात् 

प ढें माडूंन ि म्ही आमिा असा कें सानें गळा कापण्यास ियार झाला ंआहांि; िेव्हा ंि म्हालंा शत्रूिी 
िूस चमळाली आहे–ि म्ही शत्रलूा चििूर झाला ंआहािं–असे मी का म्हिू ंनये? 

 
१ राजा:अशी चनराधार शकंा घेऊन आपि आमिा अपमान करीि आहािं! 
 
कल्प॰:माझ्या शकेंनें आपला न सिा अपमानि होि असेल; पि ि मच्या या कृत्यानें आमिा अपमानि नव्हे 

िर नाश होण्यािी पाळी येिार आहे, यािी ि म्हालंा काहंीं जािीव आहे कां? सपाप्रमािे ि म्हाला 
आमच्यावर असें उलिावयािेंि होिें िर पचहल्यानेंि ि म्ही आमच्यापासून िार पावलें  दूर 
रहावयास पाचहजे होिें! आम्ही काहीं ि मच्या पाठीवर हीं धमषय द्धािी गोिी बलात्कारानें खास 
लादली नसिी. पि आपख र्ींनें प्रचिज्ञा करून आमिा पक्ष स्वीकारल्यावर, आिा ंऐन चनकराच्या 
प्रसंगीं शत्रचू्या चिथाविीनें आमच्या मानेवर अशी स री िालचवण्यास ियार होिें, हा श द्ध 
राक्षसीपिा आहे. 

 
१ राजा:यािं राक्षसीपिा कसला? हें मिस्वािंत्र्य आहे! आचि मिस्वािंत्र्य हा प्रत्येकािा जन्मचसद्ध हक्क 

आहे. राजमंडळाला हें य द्ध नको आहे आचि त्यािी जबाबदारी चशरावर घेण्यािी त्यािंी चबलक ल 
इच्छा नाहीं. 

 
२ राजा:िेव्हा ंराजमंडळाच्या मिाला मान देऊन, हें अनीचिमूलक अन्याय्य य द्ध आपि बदं करिार हकवा 

नाहीं यािा आम्हाला सरळ आचि स्पष्ट जबाब द्या. 
 
कल्प॰:य द्ध केव्हाहंी बदं केलें  जािार नाहीं. 
 
१ राजा:पहा–राजमंडळाच्या मिािा असा अनादर करिें पचरिामीं आत्मघािकी ठरेल, हें लक्षािं ठेवा. 
 
कल्प॰:राजमंडळ आत्मघािकी उपदेश करंू लागल्यास त्याच्या उपदेशािा अनादर करिेंि र्भाग आहे. 

राजमंडळाला आपल्या मिाला मान चमळावा अशी इच्छा असेल, िर त्यानें आपल्या प्रचिजे्ञिें स्मरि 
करून परपे्ररिेनें बनलेल्या आपल्या आत्मघािकी मिािं द रुस्िी करावी. 

 
१ राजा:छे–पूिष चविारािंी ठरलेल्या मिािं आिा ंद रुस्िी होिें शक्य नाहीं. 
 
कल्प॰:िर मग त्याला मान चमळिेंही शक्य नाहीं. 
 
सवष राजे:काय? शक्य नाहीं? 
 
कल्प॰:नाहीं–शक्य नाहीं. 
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१ राजा:(रागानें) रािीसाहेब, उद्दामपिानें राजमंडळाच्या मिािी आपल्याला अशी पायमल्ली करावयािी 
असेल, िर राजमंडळािा व आपला स्नेहसंबंध या क्षिापासून ि िला म्हिून समजा. याप ढें 
राजमंडळ आपलें  कोिी नाहीं व आपि राजमंडळाच्या कोिी नाहीं. 

 
३ राजा:लोकचनिषयािा डागंोरा चपििारेि स्विः लोकचनिषयािी अशी गळिेपी करंू लागल्यावर त्याचं्या 

बाऱ्याला िरी उर्भें राहण्यािें आम्हाला कारि काय? 
 
२ राजा:उद्या ंआमच्यापैकीं रिागंिावर आपिाला कोिीही दृष्टीस पडिार नाहीं. आम्ही सवष आपापल्या 

सैना घेऊन आिाचं्या आिा ंस्वदेशाकडे कूि करिार. िला.(जाऊं लागिाि. धमानंद व संन्याशी 
प्र॰ क॰). 

 
धमा॰:काय गडबड आहे? कसली दंगल माजली आहे? 
 
कल्प॰:राजमंडळािील र्भपूाल धमषय द्ध िाकून स्वदेशी परि जाण्यास चनघाले आहेि. 
 
१ राजा:जेथें आमच्या मिाला काडीिाही मान नाहीं, िेथें रहाण्यािी आम्हाला जरूर काय? 
 
धमा॰:ि मच्या मिािा अनादर कोिीं केला? 
 
२ राजा:रािी कल्पलिेनें केला. 
 
कल्प॰:होय–मी केला. आचि िो मी केव्हाहंी करिारि. 
 
सवष राजे:काय? करिारि? 
 
कल्प॰:होय–करिारि.–शत्रचू्या चिथाविीनें य द्ध बंद करण्यािा उपदेश मला कोिी करंू लागला िर 

त्याच्या त्या मानर्भावी उपदेशाला मी केव्हाहंी मान देिार नाहीं. 
 
१ राजा:शत्रचू्या चिथाविीिा हा आमच्यावरील आरोप अचजबाि खोिा आहे. 
 
सवष राजे:होय. अचजबाि खोिा आहे. 
 
१ राजा:य द्ध बदं करण्यािं यावें, असा आमिा सवांिा अचर्भप्राय आहे. पि िो स्विंत्र आहे. त्यािं शत्रिूा 

काहंीं एक संबधं नाहीं आचि िो अमान्य करण्यािं आल्यास अिःपर या य द्धाि र्भाग घ्यावयािा 
नाहीं, असा आम्ही चनिय केला आहे. 

 
धमा॰:चनिय चिि रीिा नसला िरी मूढपिािा आहे. हें य द्ध ि मच्याि संमिीनें आचि केवळ ि मच्याि 

कल्यािाकचरिा ं प कारण्यािं आलेलें  आहे व िें अखेरपयंि चनकरानें िालचवण्यािी ि म्ही प्रचिज्ञा 
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केली आहे. िेव्हा ंएकाएकीं ि म्ही असा चनिय करिें म्हिजे न सिें घोर लाछंनि नव्हे, िर र्भयंकर 
पािक आहे. ि म्हाला हें य द्ध िालचवलेंि पाचहजे आचि आपल्या प्रचिजे्ञिें पालन केलेंि पाचहजे. 

 
१ राजा:नाहीं आमच्या इच्छेचवरुद्ध कोिी आमच्यावर बलात्कार करंू लागला िर िो आम्ही साि िालंू 

देिार नाहीं. आम्हाला याप ढें य द्ध नको आहे आचि आमच्या मिाला पायाखालीं ि डवनू िें असेंि 
द राग्रहानें िालंू ठेवण्यािं आल्यास आम्ही त्यािं कोित्याही प्रकारिा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष र्भाग 
कदाचप घेिार नाहीं. 

 
धमा॰:र्भपूालहो, हा आििायीपिा िागंला नाहीं. स्वमिािा अचर्भमान बाळगिें हें पौरुर्ािें लक्षि असलें  

िरी स्वमिाच्या नावंाखालीं प्रचिजे्ञपासून भ्ष्ट होिें हें पौरुर्ािें लक्षि खास नाहीं. हा द बळेपिा 
आहे; आचि त्यािंही असत्य व आत्मघािकी स्वमिािा आग्रह धरून स्वपक्षािा चवश्वासघाि 
करण्यास ियार होिें, म्हिजे या अधमपिाला िर जगािं िोड नाहीं. िेव्हा असे एकदम 
हािघाईवर येऊं नका. थोडे शािं व्हा.ं आपि काय करीि आहोंि व त्यािे पचरिाम काय होिार 
आहेि, यािा िागंला चविार करा. ि मच्या चनियाशीं कदाचित् शत्रिूा कांहीं संबंध नसेलही पि िो 
शत्रलूा पचरिामीं चहिकारक आहे, एवढी गोष्ट िरी ि म्हाला कबूल केलींि पाचहजे. िेव्हा ंशत्रलूा 
चहिकर होिाऱ्या गोष्टी करिें हें वाजवी आहे का हें आपि आपल्या मनाशीं एकदा नीि िपासून 
पहा. धमषय द्धािी न्स्थचि या वळेीं अत्यंि नाज क आहे आचि धमषपक्षाला ि मच्यासारख्या समरध रंधर 
वीराचं्या सहाय्यािी अत्यंि जरूरी आहे. िेव्हा ंअशा वेळीं आपि असा र्भलिाि आग्रह धरून बसिें 
आपल्यासारख्या थोरानंा उचिि नाहीं. 

 
कल्प॰:पि हें धमषय द्ध आहे व आपला धमषपक्ष आहे, हेंि यानंा आंिा म ळीं मान्य नाहीं. कपिानें घशािं 

िाकलेलें  राज्य कायमिें पिवनू िाकण्यासाठीं आपि हा सारा खिािोप उर्भारला आहे, असा 
यािंा आपल्यावर आरोप आहे. 

 
१ राजा:होय. असाि आपल्यावर आमिा आरोप आहे; आचि म्हिूनि आम्ही याप ढें आपल्याशीं कोित्याही 

प्रकारिा संबंध ठेवूं इन्च्छि नाहीं. 
 
धमा॰:िर मग हें शत्रिूेंि कपि आहे, यािं आम्हालंा आिा म ळींि शकंा वािि नाहीं. आजच्या आमच्या 

परार्भवािा िायदा घेऊन शत्रनूें ि म्हाला घेरण्यासाठीं आपलें  जाळें  पसरलें  आहे आचि त्यािं ि म्ही 
सारे िसला ं आहािं, हें अगदीं स्पष्ट आहे. परंि  र्भपूालहो, ि म्हाला प ढें करून उद्दामकेिूनें 
आमच्यावर जो हा डाव केला आहे िो आम्ही केव्हाहीं यशस्वी होऊं देिार नाहीं. त्यानें लढचवलेल्या 
भ्ामक य न्क्िवादानंीं क्षिमात्र ि मच्या मनाला मोह पडला असला िरी िो ि म्हाला शेंविीं झाडून 
िाकावाि लागेल. कदाचित् ि मच्या म्हिण्याप्रमािें हें धमषय द्ध नसेल व आमिा धमषपक्षही नसेल; 
परंि  सध्याचं्या य द्धािं आमिा पक्ष चवजयी होण्यावर ि म्हा ं सवांिें जीचवि व स्वािंत्र्य सवषस्वी 
अवलंबनू आहेि, ही गोष्ट ि म्हालंा चवसरून िालिार नाहीं. आमिा पक्ष चवजयी झाल्यानें कैरवािंें 
राज्य कल्पलिेच्या कदाचित् पिनीं पडेल. पि त्याम ळें  ि मच्या राज्यानंा खात्रीनें धोका 
पोहोंिावयािा नाहीं; िीं स रचक्षि रहािील. पि ि मच्या या मूढपिाच्या कृिीनें चवजयश्रीनें 
उद्दामकेिूच्या गळ्यािं माळ घािली िर मात्र कैरवाचं्या बरोबर ि मिीं राज्येंही रसािळाला 
जाण्यास क्षिािाही अवचध लागावयािा नाहीं. ि म्हालंा आमच्यािून अलग काढून आमिा पक्ष 
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द बषल करण्यासाठी उद्दामकेिूनें आज ि म्हालंा वािेल िीं आश्वासनें चदलीं असिील! पि आमिा 
कािंा वािेंिून दूर होिािं िीं सवष ग ंडाळून ठेवनू िो ि मच्याही छािींि ग लामचगरीिा खंजीर 
ख पसण्यास कमी करिार नाहीं हें पके्क जािून ठेवा. 

 
१ राजा:प ढिें प ढें पहािा ं येईल. त्यािी चिकीर आिा ंकरण्यािें आम्हालंा काहंीं कारि नाहीं. या वळेीं 

आम्हालंा य द्ध बदं व्हावयास पाचहजे आहे व िें करण्यास आपि ियार आहािं हकवा नाहीं, एवढें 
आम्हालंा सागंा. 

 
धमा॰:छे–धमषय द्ध बदं होिें शक्य नाहीं. कोित्याही हालिींि िें िालंूि रहािार आचि िेंही अचधक 

चनकरानें िालंू रहािार. प्रबलाचं्या ज लमापासून द बषलािंें रक्षि करण्यासाठीं धमानें रिागंिावर 
िाकलेलें  पाऊल, प्रबलाचं्या ज लमािा समूळ उच्छेद हकवा स्विःिा सवषस्वनाश झाल्यावािंून 
कदाचप मागें घेिलें  जािार नाहीं. 

 
१ राजा:आमिा अपमान करून आमिें सहकायष चझडकारल्यावर आिायांिा पक्ष लंगडा होऊन ध ळीला 

चमळेल, हें आिायांनीं लक्षािं घेिलें  पाचहजे. 
 
धमा॰:र्भपूालहो, ि म्हीि िेवढें जगािं प रुर् आहािं व बाकीच्यानंीं हािािं काकंिें र्भरलीं आहेि, असें समजूं 

नका. ि म्हालाही मद षमकीिे धडे चशकविील, असे हजारों िलवारबहाद्दर आज आनंदखंडािं 
नादंि आहेि, िेव्हा ंि म्ही जरी धमाशीं असहकार केलाि िरी धमािी ललकारी ऐकून अजूनही 
हजारों धमषवीर धमषसेवपे्रीत्यथष धमषध्वजार्भोंविीं रिागंिावर आपल्या पंिप्रािािंें बचलदान करण्यास 
आनंदानें येऊन दाखल होिील आचि धमषपक्षािें बल अर्भंग राखिील, हें खूप समजून असा. 

 
१ राजा:आिायांिा हा चनव्वळ भ्म आहे. आम्ही खालीं ठेवलेली िलवार चिरून उिलण्यास 

आनंदखंडािंील एकही क्षचत्रय ियार होिार नाहीं. 
 
धमा॰:पि क्षचत्रयानंीं खालीं ठेचवलेली िलवार क्षचत्रयानंींि उिलली पाचहजे असा काहंीं शास्त्राथष नाहीं. 

धमषसंरक्षिाथष िलवार धारि करण्यािा सवष विांना सारखाि अचधकार आहे. 
 
१ राजा:पि सवष विांपैकींही कोिी हें साहस करण्याला ियार होईल, अशी आशा करिें व्यथष आहे. 
 
धमा॰:पवा नाहीं. आनंदखंडािंील सवष विष धमषय द्धापासून चवन्म ख झाले िरी आपल्या िपोबलानें सवष 

विांना आपल्या पायावंर नाक घासावयास लाविारे हजारों समथष संन्यासी आज आनंदखंडािं 
वावरि आहेि. िे सवष आपले दंडकमंडलू झ गारून धमषसेवपे्रीत्यथष िलवार हािािं घेऊन 
रिागंिावर येऊन दाखल होिील. क्षचत्रयािंाि िलवारीशीं पचरिय आहे आचि संन्याशाला 
िलवारीिी न सिी िोंडओळख देखील नाहीं, असें समजंू नका. 

 
२ राजा:पि न सिी िलवार हािािं धरून उपयोग काय? िी रिागंिािं नािचवण्यासाठीं मनगिािं िाकद 

पाचहजे. 
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धमा॰:संन्याशाच्या मनगिाि ही िाकद केव्हाहंी असिे. त्यानें शस्त्रसंन्यास केलेला असला िरी 
शन्क्िसंन्यास केलेला नसिो. हकबह ना ही शन्क्ि परमोत्कर्ानें ज्याच्या मनगिािं नसेल, िो खरा 
संन्यासीि होऊं शकि नाहीं. कारि संन्यास हा मदांिा धमष आहे–नामदांिा धमष नाहीं. ही शन्क्ि 
सदैव मनगिािं खेळि असूनही िो शस्त्रास कधीं स्पशष करीि नाहीं, हें त्यािें औदायष आहे–हें त्यािें 
पाचवत्र्य आहे. पि िेवढ्यावरून, िो अशक्ि आहे–र्भीरु आहे, अस समजूं नका. िो धैयािा मेरु 
आचि शौयािा सागर आहे. त्याच्या सामर्थयाला जगािं सीमा नाहीं. त्याला ि मिी ही यःकचिि 
िलवारि काय, पि इंद्रािें वज्र, चवष्ट्िूिें स दशषन अगर शकंरािा चत्रशूळ हीं स द्धा ंखेळिींि आहेि. 
त्याला पेलिार नाहीं असें एकही शस्त्र अगर एकही अस्त्र जगािं नाहीं. कचलकाळावर जय 
चमळचविारे त्यािें मनगि प्रथमदशषनीं चकिी द बषल र्भासलें  िरी शस्त्राला स्पशष करण्यािी इच्छा 
त्याच्या चित्तािं उद्भविािं त्याच्या चठकािीं जगािंील सवष शस्त्रास्त्रें सहज लीलेनें खेळचवण्यािें 
सामर्थयष क्षिािं प्रगि होिें. िेव्हा ं अशा सवषसंगपचरत्यागी चनर्भषय संन्यासवीरािंा पथं परृ्थवीच्या 
पाठीवर चजवंि नादंि आहे, िोंपयंि, धमषपक्षािा एक बाल वाकंडा ंकरण्यािी ि मिीि काय, पि 
कृिािं काळािीही छािी नाहीं, हें पक्कें  लक्षािं ठेवा. 

 
कल्प॰:परंि  र्भपूालहो, आनंदखंडािंील ि म्ही क्षचत्रय चजविं असिा ं सवषसंगपचरत्यागी संन्याशानंा 

धमषसेवपे्रीत्यथष आपलें  दंडकमंडल  िाकून धमषय द्धािं शस्त्र धारि करण्यािी पाळी यावी, हें ि म्हालंा 
लाछंनास्पद आहे. प्रबलापंासून द बषलािंें रक्षि करिें हा सनािन क्षात्रधमष आहे आचि त्यापासून 
परावृत्त होिें हा ि मिा व ि मच्या क लािा अधःपाि आहे. 

 
१ राजा:पि आिा ं संन्यासी क्षात्रधमष स्वीकारून िलवार गाजचवण्यास ियार झाले आहेि. मग आमिी 

जरूरी काय? 
 
१ संन्यासी:आपद्धमष म्हिून लोकसंग्रहाथष क्षात्रधमषि काय, पि शूद्रधमषही संन्यासी स्वीकारील. िें त्यािें 

किषव्य आहे व िो त्यािा अचधकारही आहे. 
 
कल्प॰:परंि  अशा आपत्तींि क्षचत्रयानंीं संन्याशाला पाडिें हा मात्र परमथोर क्षात्रधमािा उच्छेद आहे. िेव्हा ं

नका–मी ि म्हालंा प्राथषना करिें कीं, नका–या अघोर कमाला प्रवृत्त होऊं नका. धमषसंरक्षिाथष 
संन्याशानंीं िलवार धरावी व क्षचत्रयानंीं हािािं काकंिें र्भरून अंिःप रािं दडून बसावें, हें दृश्य 
आपली अधोगचि दशषचविारें आहे. 

 
धमा॰:र्भपूालहो, मी प नः आपल्याला सागंिों–अगदीं कळकळीनें चवनवनू–पदर पसरून सागंिों कीं नका–

धमषसेवेिा त्याग करून इहलोकीं अपकीर्थि आचि परलोकीं द गषचि यािंीं जोड करून घेऊं नका. 
धमष ि मच्यावािंून केव्हाहंी रसािळाला जािार नाहीं. परंि  धमषत्यागाम ळें  ि मिा मात्र पचरिामीं 
सवषस्वनाश होईल हें लक्षािं ठेवा. व्हा–सावध व्हा. र्भलत्याि आत्मघािकी द राग्रहाला बळी पडून 
अधोगिीच्या मागावर प ढें पाऊल िाकंू नका. त्यािं ि मिें कल्याि नाहीं–त्यािं ि मिा उद्धार 
नाहीं. घ्या–ही िलवार घ्या–या धमषय द्धाच्या सेनापचिपदािा स्वीकार करा–आचि धैयानें 
धमषध्वजाच्या रक्षिासाठीं रिागंिावर दाखल व्हा. 
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कल्प॰:र्भपूालहो, आिायांच्या आजे्ञिा र्भगं करंू नका–चवनंिीिा अव्हेर करंू नका. धमषरक्षिाथष 
धमषहसहासनाचधपिींनीं ि मच्याप ढें पदर पसरावा आचि ि म्ही त्यास पाठमोरे व्हावें हें ि म्हासं 
र्भरू्िावह नाहीं. अशा यािकानें अशी यािना केली असिा ं िी पूिष करिें, हाि क्षात्रक लािा 
आजवरिा चशरस्िा आहे–सदािार आहे. िेव्हा ंया–आिायांच्या शब्दाला मान देऊन ि मच्यापैकीं 
कोिी िरी प ढें या–आचि ही सेनापिीिी िलवार ग्रहि करा. हा श्रेष्ठ मान आहे–हें थोर र्भाग्य 
आहे. 

 
१ राजा:पि आम्हाला त्यािी चबलक ल जरूर नाहीं. 
 
धमा॰:जरूर नाहीं? का ंजरूर नाहीं? ि म्ही क्षचत्रय आहािं आचि य द्ध हा ि मिा परम पचवत्र धमष आहे. िेव्हा ं

य द्धाच्या नेिृत्वािा मान ि म्हाला प्राप्ि झाला असिा ंत्यािा स्वीकार करिें, हें ि मिें िीद आहे. 
 
कल्प॰:म्हिून मी प नः हाि जोडून ि म्हाला प्राथषना कचरिें कीं या–ि मच्यापैकीं कोिी िरी धैयानें प ढें 

सरसावनू धमषसंरक्षिाप्रीत्यथष ही िलवार घ्या आचि आपला व आपल्या क्षात्रक लािा यशोद ंद चर्भ 
चदगंि गाजवा. या–प ढें या–आचि ही िलवार घ्या.— 

 
१ राजा:नाहीं–या िलवारीला आम्ही स्पशष करिार नाहीं. 
 
धमा॰:स्पशष करिार नाहीं?–या िलवारीला स्पशष करिार नाहीं? 
 
सवष राजे:नाहीं. 
 
धमा॰:या क्षात्रक लदेविेिा सत्कार करिार नाहीं? 
 
सवष राजे:नाहीं. 
 
धमा॰:या सद्धमषशक्िीिा स्वीकार करिार नाहीं? 
 
सवष राजे:नाहीं–नाहीं–नाहीं–चत्रवार नाहीं. 
 
धमा॰:िर मग म दाडानंों, िला–िालिे व्हा. ि मच्यासारख्या नामदष–नादान क्षचत्रयाचं्या मदिीवािंून हें 

धमषय द्ध बदं पडेल, असें समजूं नका. कल्पलिे, आि–िी सेनापिीिी िलवार इकडे आि. हा 
संन्याशािंा संन्यासी आपला दंडकमंडल  झ गारून प्रबलापंासून द बषलािंें रक्षि करण्यासाठीं या 
िलवारीिा आज स्वीकार करीि आहे. आि–िी िलवार इकडे आि. आजपासून या धमषय द्धाच्या 
सेनानायकत्वािी जबाबदारी आम्ही आपल्या चशरावर घेिली आहे. (संन्याशाकंडे वळून) सन्मान्य 
यचिजनहो, धमषसंरक्षिािी जबाबदारी ज्याचं्या चशरावर आहे त्यानंीं िी आज झ गारून चदली असून 
िे आज धमषचवध्वसंनाच्या पािकाला चसद्ध झाले आहेि. परंि  त्यानंीं धमािा असा चधःकार केला 
असला िरी धमष हेंि ज्यािंें जीवन अशा आपिा ंयिींना धमािा होऊं पाहिारा उच्छेद स्वस्थ बसून 
पहािें शक्य नाहीं. शस्त्रग्रहि हा यिींिा चनत्य आचि सामान्य धमष नाहीं हें आम्हीं जाििों. परंि  
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लोकािंा उच्छेद होऊं नये व धमािा नाश होऊं नये म्हिून आपत्काल समजून आज आम्ही 
शस्त्रधमािा स्वीकार केला आहे; आचि सद्धमषसंरक्षिाप्रीत्यथष अचखल आनंदखंडािंील 
सवषसंगपचरत्यागी संन्याशानंीं आपले दंडकमंडल  िें कून शस्त्र धारि करावें अशी सवषश्रेष्ठ 
धमषहसहासनािे अचधपचि या नात्यानें आमिी आपिास सवांस जाहीर धमाज्ञा आहे. 

 
सवष सं॰:आिायांिी आज्ञा आम्हासं चशरसावदं्य आहे. हे पहा. आम्ही आपले दंडकमंडलू िें कून चदले! 

(िसें करिाि). 
 
३ राजा:अरे–अरे–अरे–अरे–यचिजनहो, हा यचिधमािा उच्छेद–संन्यासधमािा चवध्वसं आहे!— 
 
धमा॰:धमषभ्ष्टानंो, धमषग रंूना धमोपदेश करण्याच्या लाडं्या कारर्भारािं पडंू नका. यचिधमािें ज्ञान 

ि मच्यासारख्या धमषहीन निद्रष्टापेक्षा ंया धमषचनष्ठानंा अचधक आहे. ि मच्या पाचंडत्यािी त्यानंा जरूरी 
नाहीं. ज्ञानाग्नींि स्वाथषसवषस्वािी होळी करून केवळ लोकसंग्रहाथषि जो जीचवि धारि करून 
असिो, अशा चनरहंकार, चनर्भषमक, चनरपेक्ष संन्याशाच्या चठकािीं धमषर्भगं आचि धमोच्छेद संर्भविि 
नाहींि. 

 
१ संन्यासी:आचि संर्भवलेि िर प्रबलाचं्या ज ल मापासून द बषलािंें संरक्षि व्हावें म्हिून आमच्या हािून घडि 

असलेल्या या शस्त्रग्रहिरूप पािकािें परमेश्वर नेमील िें प्रायचित्त र्भोगावयास आम्हीं मोठ्या 
आनंदानें ियार आहोंि. त्याबद्दल ि म्हा ंधमषभ्ष्टानंा चिकीर करण्यािें काहंीं एक कारि नाहीं. 

 
धमा॰:िेव्हा ं िला–आिा ं एक क्षिर्भर येथें उर्भें राहंू नका. ि मच्यासारख्या धमषभ्ष्ट कमषनष्ट रडिरावािंी 

धमषपक्षाला आिा ंचबलक ल जरूरी नाहीं. वास्िचवक ि मच्या या चवश्वासघािकी विषनाबद्दल आम्ही 
ि म्हाला आिािं शासन घडवावयास पाचहजे होिें. परंि  ि मच्या स्वािंत्र्यावर गदा घालण्यािी 
आमिी इच्छा नाहीं. ि म्ही ख शाल येथून िालिे व्हा. धमांि काहंीं िैिन्य असेल–काहंीं सामर्थयष 
असेल–िर िो ि मच्या मदिीवािंूनही जगाच्या पाठीवर चनःसंशय चजविं राहील. उद्यापासून एका 
बाजूला सत्यचनष्ठ संन्यासी व द सऱ्या बाजूला सत्यभ्ष्ट क्षचत्रय असाि देखावा धमषके्षत्र रिर्भमूीवर 
जगाच्या दृष्टीस पडेल, आचि संन्याशािें मनगि बलवान् कीं क्षचत्रयािें मनगि बलवान् यािा 
चनकाल संग्रामदेविेच्या हसहासनाप ढें कायमिा लावला जाईल! 

(धमानंदािा जयजयकार). 
—पडदा पडिो.— 

 
अांक णतसरा समाप्त 
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अांक चवथा 
 

प्रवेश पणििंा 
 

(उद्दामकेिूिा राजवाडा. उद्दामकेि , िक्षक व सेनापचि) 
 
सेना॰:सरकार, या र्भगव्या िहिगानंीं िर र्भयंकर कहर करून सोडला आहे. उभ्या जन्मािं शस्त्रािें 

नावंस द्धा ंज्यानंीं िोंडावािें काढलें  नसेल, िे शस्त्र हेंि ज्यािंें दैवि त्या आम्हा कािंार वीरानंा इिके 
जजषर करून िाकिील, अशी मला कल्पनास द्धा ंनव्हिी. 

 
उद्दाम॰:पि आम्हाला त्यािी चबलक ल चिचकर वािि नाहीं. कािंारािंील झाडून सारें िडंम ंडिाम ंड गोळा 

करवनू त्याचं्या करवी आम्ही त्यािंी सहज रग चजरवनू िाकंू–सोडिार नाहीं. 
 
िक्षक॰:बरोबर आहे. संन्याशाच्या डोक्यावर संन्यासीि मारला म्हिजे अनायासें कायंाने कािंा चनघून 

जाईल. 
 
उद्दाम॰:पि आम्हाला खरी हित्ता पडली आहे िी िदं्रकलेनें य द्धाचवरुद्ध उर्भारलेल्या या बडंाळीिी! िी जर 

आम्हाला िाबडिोब मोडून िाकिा ंआली नाहीं िर कािंारािं यादवीिा विवा पेिून कािंाराचं्याि 
हािून कािंारािंा नाश होण्यािी पाळी आल्यावािून खात्रीनें रहािार नाहीं. 

 
िक्षक॰:सरकारानंीं माईसाहेबानंा मोकळें ठेवलें , हीि म ळीं िूक झाली. त्यानंीं िलवार घेण्यािा इन्कार 

करिािं त्यानंा एकदम कालद गािा रस्िा दाखवावयास पाचहजे होिा. 
 
उद्दाम॰:पि ही कारिी एवढा उपद्व्याप करील व कािंारािंील िागंले िागंले म्हिचविारे लोकनायकस द्धां 

चहच्या नादाला लागिील, असें आम्हाला स्वप्न का ंपडलें  होिें? 
 
सेना॰:सरकार, झाल्या गोष्टी होऊन गेल्या! पि आिा ं मात्र जालीम उपायािी योजना करण्यािं कसूर 

होिा ंउपयोगीं नाहीं. 
 
उद्दाम॰:आचि आिा ंआमच्या हािून िो होिारही नाहीं. आिापंयंि आमच्या अपत्यस्नेहानें आम्हाला जेथें 

िेथें असें िजीि केलें  आहे. पि आिा ंयाप ढें िो पार झ गारून देण्यािा आमिा पक्का चनिय झाला 
आहे. 

 
सेना॰:िर मग सरकारानंीं लष्ट्करला ह क म द्यावा, म्हिजे माईसाहेबािंा िाबडिोब बदंोबस्ि होईल. 
 
उद्दाम॰:त्यािाि आम्ही चविार करीि आहोंि. 

(सेवक येिो). 
 
सेना॰:सरकार, धमाचधपिींच्या स्वाऱ्या आल्या आहेि. 
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उद्दाम॰:सेनापचि; व्यवस्था िोख आहे ना? 
 
सेना॰:अगदीं िोख आहे. 
 
उद्दाम॰:िक्षक, िला. त्या िाम ंडाचधपिींच्या स्वागिाला िला. 

(उद्दाम॰ व िक्षक जािाि) 
 
सेना॰:(हळंूि) उत्पाि—उत्पाि— 
 
उत्पाि:(प्र. क.) काय आज्ञा? 
 
सेना॰:इर्ारा होिािं ठरल्याप्रमािें कारवाई झाली पाचहजे. नाहीं िर डोकें  उडचवलें  जाईल. 
 
उत्पाि:सेनापिींनी बेचिकीर असावें. या बदं्यािें डोकें  हजर आहे. 
 
सेना॰:जा–ह शार रहा. (उत्पाि जािो. द सऱ्या बाज नें उद्दाम॰, िक्षक, ज्ञानानंद, चवद्यानंद, योगानंद प्र. 

क.) 
 
उद्दाम॰:आिायांनीं या आसनावर अचधचष्ठि व्हावें. (िे िसें करिाि). 
 
ज्ञाना॰:सम्रािा, िंूही आपल्या आसनावर बसै. 
 
उद्दाम॰:आिायांनीं आमच्या चवनंिीिा काय चविार केला? 
 
ज्ञाना॰:धमानंदाप्रमािें शस्त्रधारि करून मन ष्ट्यसंहाराच्या अत्यािाराला प्रवृत्त होिें आम्हाला चबलक ल 

मान्य नाहीं. 
 
चवद्या॰:म्हिजे आम्ही य द्धाला चर्भिों असें मात्र म ळींि नाहीं. य द्धि काय, पि महाय द्धािीस द्धा ंआम्हालंा 

चर्भिी वािि नाहीं. परंि  य द्धािा स्वीकार केल्यानें अहहसाप्रधान यचिधमािा र्भगं होिो, म्हिून 
आम्हाला शस्त्रधारि करावयािें नाहीं. 

 
उद्दाम॰:हरकि नाहीं पि हहसात्मक य द्धकमािा स्वीकार करिें आपिाला पसंि नसलें  िर आपि 

शाचंिप्रधान, अहहसात्मक सत्याग्रहािा अवलंब करून धमानंदाला शस्त्रसंन्यास करण्यास र्भाग 
पाडलेंि, िर िेंही आम्हाला कबूल आहे. 

 
ज्ञाना॰:सत्याग्रहाला आमिी ना नाहीं. परंि  धमानंदासारख्या धमषभ्ष्ट, कमषभ्ष्ट िाडंाळावर त्यािा काहंीं 

प्रर्भाव पडेल, असा चवश्वास आम्हाला वािि नाहीं. 
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चवद्या॰:आचि म्हिून असल्या चनरथषक खिािोपािं पडून शक्िीिा व कालािा वृथा अपव्यय करण्याि काहंीं 
अथष नाहीं, असा आमिा अचर्भप्राय आहे. 

 
योगा॰:िेव्हा ंया दोन शिीचशवाय आम्हाला पसंि पडिारी व ि ला हिकून ग ि देिारी अशी चिसरी एखादीं 

रामबाि शिष असेल िर सागं. म्हिजे चििा आम्ही मोठ्या आनंदानें चविार करंू. 
 
ज्ञाना॰:पि या दोन शिी मात्र आम्हालंा चबलक ल मान्य नाहींि. 
 
उद्दाम॰:ठीक आहे. आमच्यापाशीं चिसरी रामबाि शिषही ियार आहे. सेनापचि– (सवष बाजंूनी नागव्या 

िलवारी घेिलेले चशपाई प्र॰ क॰). 
 
ज्ञाना॰:म्हिजे? हें काय? 
 
उद्दाम॰:ही चिसरी अि क ग िकारी रामबाि शिष. या शिीच्या अन्वयें हे चशपाई आपल्याला मोठ्या सन्मानानें 

कालद गािा रस्िा दाखविील व िेथील सन्मान्य अचधकारी आपल्या श्रेष्ठ दजाला शोरे्भल, असें 
सत्कारपूवषक आपलें  आदराचिर्थय करिील. 

 
चवद्या॰:म्हिजे? िंू आम्हालंा कालद गावर कैद करून ठेविार कीं काय? 
 
उद्दाम॰:छे–छे आपल्यासारख्या थोर धमािायांना कैद करण्यािें पािक मी कसें करीन? आपि श्रेष्ठ 

धमषपीठाचधपचि! िेव्हा ं आजच्या आिीबािीच्या प्रसंगीं आपल्या देहबलािा नाहीं िर चनदान 
आपल्या आत्मबलािा िरी िायदा मला आपल्यापासून हवा आहे; आचि म्हिून िपियेसाठीं हीं 
एकान्िवासािी व्यवस्था मी म द्दाम आपिासाठीं केली आहे. कालद गष ही अत्यंि प्रसन्न व प्रशािं 
जागा आहे; आचि मागील सवष व्याप स िल्याम ळें  सवषसंगपचरत्यागपूवषक संन्यासधमािें पचवत्र 
िपािरि िेथें आपिाला चनर्थवघ्नपिें कचरिा ं येईल. संकिसमयीं िपोचनष्ठाचं्या मािष िीनें देवावर 
र्भार घालण्यािा हा चशरस्िा सवषमान्यि आहे. िेव्हा ंआिायष त्याला आपली असंमचि दशषचविार 
नाहींि, अशी मला उमेद आहे. 

 
ज्ञाना॰:उद्दामकेिू, ि झें हें कपिािरि पाहून आमच्या आंगािा अगदीं सान्त्वक संिाप झाला आहे; आचि 

ि झ्या अत्यािारािा आम्ही अत्यंि कठोर शब्दानंीं िीव्र पि सचवनय चनरे्ध करीि आहोंि. 
 
उद्दाम॰:मला आपला हा सचवनय चनरे्ध पूिष मंजूर आहे व त्याबद्दल मी आपला िार आर्भारी आहे. 
 
चवद्या॰:उद्दामकेिू, िंू ही आमिी थट्टा आरंचर्भली आहेस काय? 
 
उद्दाम॰:छे चबलक ल नाहीं माझ्या दोन शिींपैकीं कोििी िरी एक आपिाकंडून मान्य होईपयंि मी 

खरोखरि आपिाकंडून कालद गांिील प ण्यपावन एकान्िवासािं जयप्राप्िीकचरिा ं घोर िपिया 
करचविार आहे. 
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योगा॰:धमषग रंूिा व धमषहसहासनािंा हा धडधडीि अपमान आहे. 
 
उद्दाम॰:आपल्या या चवधानाला माझा चबलक ल चवरोध नाहीं. 
 
ज्ञाना॰:धमषग रंूिा हा छळ लोकाचं्या कानंीं गेला, िर िे ि झ्यावर खवळून जािील! 
 
उद्दाम॰:मी त्यािंी समजूि घालीन व त्यािंा रोर् दूर करीन! 
 
चवद्या॰:पि त्यानंीं ि ला क्षमा केली िरी परमेश्वर ि ला याबद्दल कडक शासनि करील! 
 
उद्दाम॰:आपल्यासारख्या नेर्भळिािंा पक्ष घेऊन मला शासन करण्याइिका परमेश्वर पागल आहे, असें मला 

वािि नाहीं. त्याच्या दरबारािं ि मच्यासारख्या ढोंग्याचं्या पेक्षा ंमाझी इज्जि खात्रीनें जास्ि आहे. 
 
चवद्या॰:धमषद्रोही िाडंाल, धमषग रंूिा हा छळ ि ला अंिीं रौरव गचि चदल्यावािून रहािार नाहीं. 
 
उद्दाम॰:बस. बायकासारखीं बोिें मोडिें बदं करा. ि मच्यासारख्या रे्भकडाचं्या चशव्याशापानंीं या 

उद्दामकेिूिा एक रोमही वाकंडा व्हावयािा नाही. य द्ध अगर सत्याग्रह याचं्यापैकीं एक शिष मान्य 
करा. नाहीं िर या चशपायाचं्या बरोबर कालद गािा रस्िा धरा. सेनापचि, कालद गावर यािंी 
िाबडिोब रवानगी करा; आचि िक्षक, यािंीं धमपीठें जप्ि करून सरकारजमा करण्याचवर्यीं 
अचधकाऱ्यानंा आमिा ह क म िमावा. सेनापिी, घेऊन िला यानंा येथून. 

 
ज्ञाना॰:अरे सद्ग्रहस्था, आम्हालंा चविार करण्यािी िरी ि रसि दे. एकदम आमिी अशी उिलबागंडी 

करंू नकोस. 
 
उद्दाम॰:आपल्याला चविार करण्याला र्भरपूर ि रसद चमळावी, म्हिूनि आम्ही आपली कालद गावर 

रवानगी करीि आहोंि. िेव्हा ंिेथे ख शाल–शािं मनानें–अगदीं मरेपयंि चविार करीि बसा. िला 
सेनापिी, घेऊन िला यानंा येथून. 

 
ज्ञाना॰:थाबंा–अशी घाई करू नका. उद्दामकेिू, आम्ही ि झी सत्याग्रहािी शिष मानावयास ियार आहोंि. 
 
उद्दाम॰:पि ि मच्यासारख्या नादान र्भेंकडाचं्या हािून सत्याग्रह यशस्वीपिानें पार पडेल, असें आम्हाला 

आिा ं वािि नाहीं. सत्याग्रह हा मदांिा मागष आहे–नामदांिा मागष नाहीं, आचि ि मच्या अंगीं 
मद षमकीिा लेशही नाहीं, अशी आमिी अन र्भवानें बालंबाल खात्री होऊन ि कली आहे. 

 
योगा॰:आम्हालंा–संन्याशानंा–धमषग रंूना–नामदष म्हििोस? काय म्हिावें ि ला? 
 
उद्दाम॰:काय वािेल िें म्हिा–मला त्यािी पवा नाहीं. ि म्हालंा संन्यासदीक्षा देऊन धमषहसहासनावंर 

कोित्या गाढवानें बसचवलें , हेंि समजि नाहीं. ि मच्यासारखे चबनदाढीिे बोकड धमषहसहासनावंर 
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नादंण्यापेक्षा ंिीं सपशले ओस पडलीं हकवा परृ्थवीच्या पाठीवरून अचजबाि नाहीशीं झालीं िरी मला 
िालिील–िला–सेनापचि, न्या यानंा येथून. 

 
चिघे॰:धमषद्रोह–धमषद्रोह–धमषद्रोह! परमेश्वरा, धमषरक्षिासाठीं लवकर धावंनू ये–नाहीं िर धमष रसािळाला 

गेलाि म्हिून समज.(सेनापचि त्यानंा घेऊन जािो). 
 
िक्षक:म्हिजे? सत्याग्रहािी कल्पना सरकारानंीं सोडून चदली काय? 
 
उद्दाम॰:छे–िी अमलािं येईपयंि या लिंग्यानंा येथून चनसिून जािा ं येऊं नये म्हिून आम्ही अडकवनू 

िाकलें  आहे. एवढें आिा ंकािंारािंील सारे िडंम ंडिाम ंड पकडण्यािा ह क म काढा. त्यानंा िागंली 
िंबी देऊन याचं्याबरोबर सत्याग्रहाच्या मोचहमेवर पाठचवण्यािी आमिी इच्छा आहे. 

 
िक्षक:पि या सत्याग्रहािा काहंीं उपयोग होईल, असे सरकारानंा वाििें काय? 
 
उद्दाम॰:िार काहीं होिार नाहीं. पि थोडासा होईल. धमानंद सत्याग्रहाला चर्भऊन शस्त्रसंन्यास करील, 

असें म ळींि नाहीं. परंि  संन्याससापं्रदायािं ि ि पडून धमानंदािें बळ वाढण्यािें मात्र खात्रीनें 
थाबंेल; आचि त्यािी बदनामी करण्याला िें एक िागंलें  कारि आपल्याला चमळेल. 

 
सेवक:(प्र. करून) सरकार, स रेंद्राला आिलें  आहे. 
 
उद्दाम॰:आि त्याला आंि. (सेवक जािो व कैदी स रेंद्राला घेऊन येिाि). स रेंद्र, ि झी काय वाि 

लावावयािी यािा चविार आम्ही कामलिेच्या मजीवर सोंपचवला होिा. परंि  आिा ंआम्हीि ि ला 
देहान्िािी चशक्षा िमावली आहे. 

 
स रेंद्र :ठीक आहे. 
 
उद्दाम॰:पि एका शिीवर ि ला प्रािदान देण्यािी आमिी इच्छा आहे. 
 
स रेंद्र :मला प्रािदानािी जरूरी नाहीं; आचि मी ि मिी कोििीही शिष मान्य करण्यास ियार नाहीं, हें शरीर 

आज ि मच्या हािािं सापंडलें  आहे व त्यािी वािेल िशी वासलाि लावण्याला ि म्ही समथष आहािं. 
 
उद्दाम॰:पि आमिी शिष काहंीं िारशी चबकि नाहीं. कामलिेच्या आपल्या पे्रमबंधनािूंन िंू म क्ि करावेस 

आचि चिला आमच्याशीं चववाह करण्यािी परवानगी द्यावीस, एवढेंि आमिें म्हििें आहे. 
 
स रेंद्र :परक्याचं्या हािून स्वदेशािा घाि करचवण्यािा संकल्प कामलिेनें ज्या क्षिीं केला, त्याि क्षिापासून 

िी माझ्या व मी चिच्या पे्रमबंधनािूंन म क्ि झालों आहोंि. िेव्हा ंआिा ंकोिािाही हाि धरून कोठेंही 
र्भिकण्याला चिला माझ्या परवानगीिी म ळींि जरूरी नाहीं. 

 



 

अनुक्रमणिका 

िक्षक:स रेंद्र, ि म्ही आपल्या पे्रमािा पाश िोडला असला िरी चिनें िो अजून िोडलेला नाहीं. चििें ि मच्या 
चठकाििें पे्रम अद्यापीही अव्यचर्भिारी व एकचनष्ठ आहे. 

 
स रेंद्र :हो–असें चदसिें खरें! नाहीं िर चिनें मला कपिानें य द्धािं पकडून ि मच्या स्वाधीन का ंकेलें  असिें? 

आचि आिा ं ि मच्या हािून मारला जाण्यािा प्रसंग माझ्यावर का ंआिला असिा? िेव्हा ं चिच्या 
अव्यचर्भिारी व एकचनष्ठ पे्रमािें अन्स्ित्व चसद्ध करण्यासाठीं हा खरोखरि मोठा सबळ प रावा आहे. 

 
उद्दाम॰:स रेंद्र काहंींही असो. पि ि झ्या पे्रमािें चनचमत्त प ढें करून िी आमिें पे्रम चझडकारीि आहे. िेव्हा ं

ि झ्या पे्रमाचवर्यीं चिच्या मनािं नादंि असलेली आशा समूळ नाहींशी करून आचि आपला हाि 
आमच्या हािािं देण्यािा आग्रहपूवषक उपदेश करून चििें मन वळचवण्याच्या कामीं आम्हाला मदि 
करण्यािें िंू विन देि असलास, िर ि झें देहान्िशासन रद्द करण्यास आम्ही ियार आहोंि. 

 
स रेंद्र :उद्दामकेिू, स रेंद्र हा एखादा क ं िण्या आहे अशी का ि झी समजूि आहे? मूखा, आपल्या चठकािीं 

इिकें  अिल पे्रम करिाऱ्या स्त्रीला आपल्या हािानें परक्याच्या पयंकावर नेऊन बसचवण्याला 
एखाद्या रं्ढालास द्धा ंलाज वािेल. मग माझ्यासारखा प रुर् असा बेशरमपिा पत्करील, असें ि ला 
वािलें  िरी कसें? 

 
िक्षक:पि यािं क ं ििपिािा संबंध काय? ही मध्यस्थी आहे व ि म्ही दोघानंीं एकमेकािें पे्रमपाश िोडून 

िाकल्यानंिर अशी मध्यस्थी करण्यािं कोित्याही प्रकारिा हलकेपिा नाहीं. 
 
स रेंद्र :ि प बैस म दाडा. आिा ंयाप ढें जीर्भ जास्ि लाबंली िर म ळापासून उपिून देईन. याद राख! 
 
उद्दाम॰:िर मग स रेंद्र, ि ला आपला जीव प्यार नाहीं असें चदसिें! 
 
स रेंद्र :माझा जीव मला चकिीही प्यार असला िरी क ं ििचगरीच्या मोबदल्यािं त्यािा सौदा करण्यािी माझी 

इच्छा नाहीं, मी आनंदानें मरेन. पि कामलिा िर राहंू दे–पि द सऱ्या कोित्याही पे्रमचनष्ठ स्त्रीला 
परक्याचं्या शय्येवर िढण्याला आपल्या हािािा आधार केव्हाहंी देिार नाहीं. 

 
उद्दाम॰:िर मग ि ला आिा ंमरिाच्याि ियारीला लागलें  पाचहजे. 
 
स रेंद्र :मरिािी ियारी नामदाला करावी लागिे. मदाला करावी लागि नाहीं. मदष नेहमीं मरावयाला 

ियारि असिो. 
 
उद्दाम॰:ठीक आहे. िक्षक, कािंारछाविीप ढें यािी कत्तल उडचवण्यािा सेनापिींना संदेश पाठवा. 

(पडद्यािं–कामलिा:– “नाहीं–स रेंद्रािंी कत्तल उडिार नाहीं.”) स रेंद्रािी कत्तल उडिार 
नाहीं! कोि म्हििें उडिार नाहीं? 

(कामलिा प्र॰ क॰) 
 
काम॰:मी म्हििें उडिार नाहीं–ही कामलिा म्हििे उडिार नाहीं. 



 

अनुक्रमणिका 

उद्दाम॰:पि कामलिेला या र्भानगडींि पडण्यािें कारि काय? 
 
काम॰:स रेंद्र कामलिेिा ग न्हेगार आहे व त्याला चशक्षा स नावण्यािा अचधकार राजाचधराजानंीं कामलिेला 

चदलेला आहे. 
 
उद्दाम॰:पूवीं चदला असेल. परंि  कामलिेनें कािंारसम्रािाच्या िलवारीिा त्याग करून आपली नालायकी 

शाबीि केल्याम ळें  आम्ही िो अचधकार चिच्याकडून काढून आपल्याकडे घेिला आहे व स रेंद्रास 
देहान्िािी चशक्षा िमाचवली आहे. 

 
काम॰:पि मी िी अमलािं आिू ंदेिार नाहीं. स रेंद्र चजविंि राचहले पाचहजेि. व या कामलिेच्या मनगिािं 

सामर्थयष असेपयंि िे चजवंिि राहिील. 
 
उद्दाम॰:कामलिे, कािंारसम्रािाप ढें आपल्या मनगिाच्या सामर्थयािा चदमाख चमरचवण्याला ि ला काहंीं 

शरम वािि नाहीं? 
 
काम॰:कािंारसम्रािाच्या मनगिापेक्षा ंमाझें मनगि कमक वि असिें िर मला जरूर शरम वािली असिी. 

परंि  िें िसें कमक वि नाहीं अशी माझ्या चदलािी बालंबाल खात्री आहे व िी मी प्रसंग पडल्यास 
आपिाला प्रत्यक्ष अन र्भवानें चसद्ध करून देण्याला ियार आहे. 

 
उद्दाम॰:कामलिे, चदवसान चदवस िंू अचधकाचधक बेिाम होि िालली आहेस हें िागंलें  नाहीं. 
 
काम॰:माझें स्वािंत्र्य हरि करून मला सवष बाजंूनीं ि म्ही जखडून िाकंू लागलािं िर िें मी कोठवर सहन 

करिार? स्वजनाचं्या घािापासून मी परावृत्त झालें  हें काहंीं मी अघोर पाप केलें  नाहीं. 
 
उद्दाम॰:अघोर पापि केलें  आहेस. ज्यानंीं ि ला चधःकाचरलें  िे ि झे स्वजन नसून ज्यानंीं ि ला आश्रय देऊन 

ि झ्यासाठीं आपलें  सवषस्व धोक्यािं घािले िें ि झे स्वजन आहेि आचि त्याचं्याि इच्छेप्रमािें िंू 
िाललें  पाचहजेस. 

 
काम॰:नाहीं. मी त्यानंा केव्हाचंह आपले स्वजन मानिार नाहीं व त्याचं्या हािािं चनजीव बाह ल्यापं्रमािें 

खेळिार नाहीं. 
 
उद्दाम॰:कामलिे, ि झी ही चजद्द पचरिामी ि ला घािक झाल्याचशवाय राहिार नाहीं. 
 
काम॰:पि आिा ंमाझा कोििा घाि व्हावयािा राचहला आहे? माझें स्वािंत्र्य गेलें–माझें वैर्भव गेलें–माझें 

सौख्य गेलें ! मी स्वदेशाला म कलें–स्वजनानंा म कलें–आचि स्विःिें जें जीचवि िेंही आज माझ्या 
स्वाधीन राचहलें  नाहीं. मग आिा ंपचरिामािी र्भीचि बाळचगण्यािें मला कारि काय? 

 
उद्दाम॰:नाहीं, ही ि झी िूक आहे. आमिी चधःकारलेली िलवार हकवा आमिा चझडकारलेला हाि िंू 

अजूनही आपल्या हािािं धरशील िर वैर्भवलक्ष्मीं चिरून ि झ्या पायावर लोळि घेि येईल. 



 

अनुक्रमणिका 

काम॰:नाहीं–आपल्या सैिानी िलवारीला या कामलिेिा प्रािािंींही चिरून स्पशष होिार नाहीं अथवा 
आपल्या पाचवत्र्यािा खून पाडून ही कामलिा आपल्या पािकी देहाला प्रािािंींही पे्रमाने 
कविाळिार नाहीं. असा अधःपाि करून घेण्यापेक्षां– 

 
पद–ि म सब चमलकर मंगल॰– 

मरिचि स खकर जीवन मानी मना ॥ धृ॰ ॥ सत्वहीन अधम जना ॥ सौख्य–र्भोग जचर नाना ॥ 
अधमचलना प्रािधना ॥ नाशचि पचरिाचम ॥ १ ॥ 

 
उद्दाम॰:कामलिे, चविार कर. ि झ्या शहािपिावर आज ि झें एकिीिेंि जीचवि अवलंबनू नसून स रेंद्राच्या 

जीचविािी शाश्विीही त्याच्यावर अवलंबून आहे. िंू आमच्या कोित्याही म्हिण्याला रुकार चदला 
नाहींस िर आमच्या िलवारीच्या आचि पे्रमाच्या या कट्ट्या द स्मानाला अघोर हाल अपेष्टेंि 
होरपाळून काढून ि झ्या डोळ्यांदेखि त्यािे राईराईएवढे ि कडे करून िाकंू–सोडिार नाहीं. 

 
काम॰:ख शाल करून िाका. माझी त्याला म ळींि हरकि नाहीं. त्याचं्या या नश्वर देहापेक्षा ं

त्याचं्याचवर्यींच्या माझ्या पे्रमाच्या पाचवत्र्यािें मोल शिपिीनें अचधक आहे आचि देहाच्या 
रक्षिासाठीं पे्रमािा खून पाडण्यापेक्षा ंपे्रमाच्या रक्षिासाठी शरीरािें बचलदान करिें अचधक श्रेयस्कर 
आहे. 

 
उद्दाम॰:ठीक आहे. स रेंद्र, ि झ्या देशािा घाि करून ि ला आमच्या स्वाधीन करिाऱ्या या स्वजनद्रोही 

राक्षचशिीच्या ढोंगी प्रेंमािें पाचवत्र्य रक्षि करण्यासाठीं आमच्या िलवारीवर आपल्या प्रािािंा बळी 
देण्यािा ि झ्याही ब द्धीिा चनिय झाला आहे काय? 

 
स रेंद्र :चहच्याि काय पि कोित्याही पे्रमचनष्ठ स्त्रीच्या पाचवत्र्याच्या रक्षिासाठी या स रेंद्रािे प्राि बळी 

जाण्याला केव्हाहंी ियारि आहेि. 
 
उद्दाम॰:कैरवािंा माथेचिरूपिा ि म्हा ंदोघाचं्याही अंगीं ओिप्रोि र्भरलेला आहे! पि ि मिा स्वर्भाव चजिका 

मानी व आग्रही आहे त्याहूंन या उद्दामकेिूिा स्वर्भाव जास्ि मानी व जास्ि चजद्दखोर आहे. िो 
आपल्या द स्मानाचं्या हट्टाप ढें केव्हाहंी वाकंिार नाही. िो त्यानंा आपल्या पायावर वाकंवील; 
नाहींिर आपल्या पायाखंालीं ि डवनू िाकील. िक्षक, आजपासून आठव्या चदवसाच्या 
मध्यरात्रींपयंि या दोन्ही हट्टखोरानंीं आपला हट्ट सोडून, आमच्या इच्छेप ढें आपल्या माना चबनशिष 
वाकचवल्या नाहींि, िर नवव्या चदवसािा सूयष चक्षचिजावर येिो न येिो िोंि या दोघािंाही उघड्या 
मदैानावर चशरच्छेद करवनू िाकवा. िला–स रेंद्राला घेऊन िला येथून– (स रेंद्राला नेिाि. 
पडद्याि “बडं–बडं” असा गलबला होिो) बडं? बडं कोिािें? िक्षक, पहा काय गडबड आहे िी 
(गलबला). 

 
सेनापचि:(प्र. करून) सरकार, राजकन्या िदं्रकला हािािं शािंिेिें चनशाि घेऊन अनेक सन्मान्य 

लोकनायकासंह व हजारों लोकासंह छाविींच्या महाद्वारावर येऊन उर्भी आहे व महाराजाचं्या 
रे्भिीिी परवानगी मागि आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

उद्दाम॰:हें काय बंड आहे वाििें? बेवकूब–पागल लोक! ‘बडं–बडं’ म्हिून ओरडिाि! सेनापचि आधी जा 
आचि हीं आरोळी एकदम बंद करवा! 

 
सेना॰:जशी सरकारािंी आज्ञा. पि राजकन्येच्या चनरोपाला काय उत्तर पाठवूं? 
 
उद्दाम॰:आम्ही स्विःि महाद्वारावर येि आहोंि, असें कळवा चिला (गलबला). पि हा कल्ला एकदम बंद 

करवा. (सेनापचि जािो). कामलिे, आमिें अखेरिे शब्द लक्षािं ठेव. कािंारसम्रािानें आपला 
इच्छार्भगं आजवर कधीं सहन करून घेिला नाहीं आचि िो यावळेींही करून घेिार नाहीं. 

 
काम॰:आचि कामलिेनेंही आपली मान ज ल माप ढें कधीं वाकंचवलीं नाही आचि िी या वळेींही वाकंचविार 

नाहीं. 
 
उद्दाम॰:ठीक आहे. पाचहलें  जाईल. िक्षक, चहला एकदम कैद करवा. आचि आम्ही महाद्वारावर जािो िेथें 

आमच्या पाठोंपाठ येऊन चमळा. (जािो.) 
 
िक्षक:(िाळी वाजचविो त्याबरोबर सेनापचि व चशपायी येिाि). रािीला कैद करा. (िे िसे करिाि). 

रािीसाहेब. समथांशी चजद्द करण्यापूवी थोडा चविार करावयास पाचहजे. 
 
काम॰:चविार कसला करावयािा? चजद्द करावयािी िर िी समथाशींि केली पाचहजे. असमथांशीं 

करण्यािं पराक्रम काय? िक्षक– 
 

पद–िोडी–चत्रिाल 
पडला अघोर घाला ॥ झाला ॥ घाि िचर न–या ॥ अधम पश  बला । नमचवन र्भाला ॥ धृ॰ ॥ परमथोर 
हा स्विंत्र बािा ॥ कालर्भयें जचर लाचंछला ॥ स वीरिा–यश जाई लयाला ॥ मानहाचन जहन काला ं
सकला ॥ १ ॥ 

–जािाि.– 
 

प्रवेश दुसरा 
 

(कािंारसम्रािाच्या राजवाड्यािें महाद्वार. िदं्रकला, लोकनायक व लोक शािंिादेवीिा 
जयजयकार करीि राजद्वारासमोर मदैानािं उरे्भ असिा ंउद्दामकेि  िक्षकासह प्र. क.) 

 
उद्दाम॰:लोकनायकहो व लोकहो आपि एवढ्या मोठ्या जमावानें येथें कशाकचरिा ंजमा झाला ंआहािं? 
 
िदं्र॰:हें अमान र् राक्षसी य द्ध एकदम बंद करण्यािं यावें अशी लोकािंी इच्छा आहे व िी समक्ष आपल्या 

कानावर घालावी म्हिून हे लोकनायक व लोक आपल्या रे्भिीस आले आहेि. 
 
उद्दाम॰:मला वाििें आमिा प्रश्न लोकनायकानंा व लोकानंा होिा–ि ला नव्हिा. 
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िदं्र॰:पि लोकनायकानंा व लोकानंा चविारलेल्या प्रश्नािंीं उत्तरें देण्यािा अचधकार त्या सवांनी मला चदला 
आहे. 

 
उद्दाम॰:ि झ्या मािष िीने जर आमिे सवाल जबाब व्हावयािे असिील िर आम्हाला आल्यापावली परि जावें 

लागेल. लोकनायकहो, आमिी इच्छा आपल्याशीं बोलण्यािी आहे व आपिि आमच्याशीं बोलाल, 
अशी आम्हाला उमेद आहे. 

 
१ लोक॰:नाहीं. आमच्या विीनें बोलण्यािा अचधकार आम्ही राजकन्येला चदलेला आहे. 
 
२ लोक॰ :िीि आपल्याशीं काय बोलावयािें िें बोलेल. 
 
३ लोक॰:आम्ही कोिीही िोंडावािें एक अवाक्षर काढिार नाहीं. 
 
उद्दाम॰:िर मग आपली म लाखि खलास झाली म्हिून समजा. येिों आम्ही.(जाऊं लागिो). 
 
िदं्र॰:(अडवनू) नाहीं. महाराजानंा लोकािंा असा उपमदष करून येथून जािा ंयावयािें नाहीं. 
 
उद्दाम॰:लोकानंीं आमिा उपमदष केल्यावर लोकािंा मान ठेवण्यािें आम्हाला कारि काय? 
 
िदं्र॰:लोकानंीं आपला चबलक ल उपमदष केलेला नाहीं. 
 
उद्दाम॰:उपमदष केलेला नाहीं? आम्ही चजला नादान ठरवनू घराबाहेर हाकलून चदले चिला प ढारीपिािा 

मान देिें, हा आमिा उपमदष नाहीं काय? 
 
लोक॰:पि आपिाला जें मािूस चप्रय नाही िें लोकानंाही अचप्रयि असलें  पाचहजे असें काहंीं शास्त्र आहे कीं 

काय? 
 
उद्दाम॰:हो–हो–असेंि शास्त्र आहे. 
 
िदं्र॰:आपलें  शास्त्र असेल–लोकािें शास्त्र नाहीं. पसंिींनापसंिीिा जेवढा आपल्याला हक्क आहे िेवढा 

लोकानंाही आहे. आपल्याला मी अचप्रय झालें ; आपि मला घराबाहेर हाकंलून चदलेंि. लोकानंा मी 
चप्रय झालें ; लोकानंीं मला आपली प्रचिचनचध नेमलें . त्यािं त्यानंी गैर काम केलें? 

 
उद्दाम॰:काहंीं गैर केलें  असो हकवा नसो. आम्हाला ि झ्या मािष िीनें त्याचं्याशीं बोलावयािें नाहीं व आम्ही 

बोलिार नाहीं. 
 
िदं्र॰:आपल्याला बोलावेंि लागेल व िेंही माझ्या मािष िीनेंि बोलावें लागेल. मी काहंीं यावळेी 

कािंारसम्रािाने घराबाहेर हाकूंन चदलेलीं त्यािंी नावडिी म लगी म्हिून आपल्याप ढें उर्भी नाहीं. 
कािंारलोकनायकानंीं व लोकानंी एक मिानें चनवडून चदलेली त्यािंीं प्रचिचनधी म्हिून आपल्याप ढें  
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उर्भी आहे. आपल्या नादान म लीशीं आपि बोला हकवा बोलंू नका. िो आपल्या मजीिा प्रश्न आहे. 
परंि  लोकाचं्या प्रचिचनधीशीं आपल्यालाबोललेंि पाचहजे व बोलावेंि लागेल. 

 
लोक॰:हो–हो–बोललेंि पाचहजे. बोलावेंि लागेल!– 
 
उद्दाम॰:बोललेंि पाचहजे? बोलावेंि लागेल?– 
 
िदं्र॰:हो–हो–बोललेंि पाचहजे.–बोलावेंि लागेंल.–मी आपिाला बोलावयास लावीन–सोडिार नाहीं. 
 
उद्दाम॰:य द्ध बंद व्हावें अशी लोकािंी इच्छा आहे. परंि  आमिीं िशी इच्छा नाहीं आचि आम्ही िें केव्हाहंीं बदं 

करिार नाहीं. 
 
िदं्र॰:महाराज लोकाचं्या इच्छेिा असा अनादर करिील त्यािा पचरिाम लोकानंा व महाराजानंा दोघानंाही 

र्भोगावा लागेल. 
 
उद्दाम॰:परंि  आजच्या पचरन्स्थिींि य द्ध बदं करिें हेंही लोकानंा आचि आम्हाला हाचनकारकि होिार 

आहे. 
 
िदं्र॰:नाहीं–लोकानंा व लोकनायकानंा िसें वािि नाहीं. 
 
उद्दाम॰:नसेल वािि. पि आम्हाला जोंपयंि िसें वािि आहे, िोपयंि य द्ध हें िालंू राचहलेि पाचहजे व िे 

िालंू राहिारि. 
 
िदं्र॰:िर मग लोकमिाला पायाखालीं ि डचवण्यािा आपला चनियि झाला आहे. 
 
उद्दाम॰:लोकमि जर म खषपिाच्या चदशनेें वाहंू लागलें  िर त्याला बाजूस सारिें र्भागि आहे. मूखष 

लोकमिाच्या नादीं लागून कािंारसाम्राज्य आम्हालंा काहंीं ध ळीला चमळवनू घ्यावयािें नाहीं. 
 
िदं्र॰:महाराज, लोकमि मूखषपिाच्या चदशनेें वहाि नसून शहािपिाच्या चदशनेेंि वहाि आहे; आचि त्याला 

अन सरून आपि िाललािं िर कािंारसाम्राज्य या र्भयंकर संकिािूंन सहीसलामि बाहेर पडेल. 
आपल्या लहरीबरोंबर अचधकाचधक वहावि जाल िर परार्भवाच्या जबरदस्िखडकावर आपिून 
त्यािें ि कडे ि कडे होिील व त्याला सम द्राच्या िळाशीं कायमिी जलसमाचध घ्यावी लागेल. 

 
उद्दाम॰:शक्य नाहीं. य द्धािं अखेरींस आमिीि िलवार चवजयी होिार याबद्दल आमच्या चदलािी बालंबाल 

खात्री होऊन ि कली आहे. 
 
िदं्र॰:हा आपला भ्म आहे. दीनद बषलाचं्या रक्िाकचरिा ं हापापलेल्या आपल्या सैिानी िलवारीला 

ईश्वराच्या घरीं काहंीं न्याय असेल िर जय येिें केव्हाही शक्य नाहीं. महाराज– 
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–पद– 
ि कि वल–मद हा सारा । पश बलाचस यश । न पचरिामीं खास ॥ धृ्र॰ ॥ परस्वापहारा अचसधारा ॥ 
रक्िपाि कचर िरी क लनाश ॥ १ ॥ 

 
उद्दाम॰:पि आमिी िलवार दीनद बषलाचं्या रक्िाकचरिा ंहापापलेली आहे हा ि झा आमच्यावरील आरोप 

अचजबाि खोिा आहे. परस्वापहाराच्या द ष्ट लालसेने हें य द्ध आम्ही आरंचर्भले नाहीं व िालवीिही 
नाहीं. प्रबलाचं्या स्वाथाला बळी पडलेल्या शरिागि अनाथािंा द ःखपचरहार करून त्यािें न्याय्य 
हक्क त्यानंा चमळवनू देिें हा कािंारसाम्राज्यािा व कािंारसाम्राज्यहसहासनािा आजवरिा बािा 
आहे–आजवरिा लौचकक आहे; आचि हा बािा आचि हा लौचकक कायम राखिें हा कािंारसम्राि 
या नात्यानें आमिा पचवत्र धमष असल्याम ळें, आम्हाला शरि येऊन कािंार साम्राज्यहसहासनािा 
आश्रय करिाऱ्या अनाथ कामलिेला, चििें न्यायानें असलेलें  कैरव राजहसहासन परि चमळवनू 
देण्यासाठी आम्ही हा य द्धयज्ञ आरंचर्भला आहे–िालचवला आहे. 

 
िक्षक:सम्रािानंीं असें केले असिें िर दीनरक्षिाच्या कािंाराचं्या व्रिाला बट्टा लागून कािंारसम्रािािाि 

नव्हे िर अचखल कािंारवंशािा व कािंार साम्राज्यािा जगािं द लौचकक होऊन, त्यािंा जगािं 
नादंि असलेला दरारा पार ध ळीला चमळाला असिा व जगाच्या बाजारपेठेंि कवडीमोलानेंही 
त्यािंी इज्जि कोिी जोखली नसिी. 

 
उद्दाम॰:िदं्रकले, िंू अजून पोर आहेस. ि ला राजकारिािंले गहन प्रश्न अद्याचप नीि कळिस द्धा ंनाहींि. 

राजकारिाि इज्जि व इभ्ि या दोन मोठ्या प्रबल शन्क्ि आहेि; व राज्यकत्यांनीं वािेल िी हकमि 
देऊन त्यािें प्रािापलीकडे जिन केलें  पाचहजे. ि झ्या पोरकि मेंदूला र्भावनाप्रधान कल्पनानंीं 
ग्रासून िाकल्याबद्दल आम्हाला वाईि वािलें , िरी आियष वािि नाहीं. परंि  या राजनीचिचनप ि 
व्यवहारपचंडिानंी ि झ्या नादानें वडेगळ कल्पनानंा बळीं पडून य द्ध बदं करण्यािा आग्रह धरावा, 
याबद्दल आम्हालंा आियषि नव्हे िर अत्यंि खेदही होिो. 

 
िक्षक:खरें पाचहलें  असिा ंयानंीं या वळेीं सम्रािानंा कायावािामनें करून सहाय्य करून आपली व आपल्या 

साम्राज्यािी कीर्थि सारं्भाळण्यािी चशकस्ि करावयास पाचहजे होिी. परंि  असें न कचरिा ंहें आज 
सम्रािाचं्या मागांि नस्िीं चवघ्नें उपन्स्थि करीि आहेि व आपल्या देशािा, आपल्या राष्ट्रािा व 
आपल्या जगद् चवख्याि साम्राज्यािा आपल्या हािानें नाश करण्यास चसद्ध झाले आहेि. िेव्हा ंया 
आत्मघािकीं लोकानंा काय म्हिावें, हेंि आम्हालंा समजि नाहीं! 

 
िदं्र॰:आपिाला समजि नसेल िर मी आपिाला सागंिें. आपि आिापंयंि य द्धािें जें र्भपकेदार र्भडक 

समथषन केलेंि त्यािं एक अक्षरही खरें नसून िें अव्वलपासून अखेरपयंि असत्यानें ओिप्रोि 
र्भरलेलें  आहे. आचि कािंारवशं, कािंारसाम्राज्य, कािंारसाम्राज्यहसहासन याचं्या लौचककािा 
आपि जो मोठा बाऊ केला आहे, त्यािं िर काहंींि अथष नाहीं. या य द्धाम ळें  कािंारािंा लौचकक 
रचिर्भरही वाढलेला नसून, उलि सवषत्र बदलौचकक मात्र झाला आहे. कामलिेसाठी य द्ध 
आरंर्भचवण्यािं आलें  असिानंा िी शस्त्रत्याग करून स्वस्थ बसल्यावर हें य द्ध बदं होिें जरूर होिे. 
परंि  चिनें य द्ध सोडल्याबद्दल चिच्याशीं असहकार करण्यािं आला असून य द्ध अचधक चनकरानें 
िालचवलें  जाि आहे. िेव्हा ं कामलिेसारख्या अनाथ शरिागिािे न्याय्य हक्क संपादन करून 
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देण्यािी र्भार्ा चनव्वळ खोिी व मानर्भावी आहे. खरा हेि  कैरवानंा चिरडून िाकून हळ ंहळ ं  
दचक्षिेकडील सवष द बषल राष्ट्रानंा घशािं िाकिें हा आहे. महाराज, प्रबलानंा परमेश्वर सामर्थयष 
देिो, िें अनाथ द बषलानंा र्भक्षि करण्यासाठीं देि नाहीं–त्यािंें रक्षि करण्यासाठीं देिो. परंि  आज 
आपि आपल्या सामर्थयांिा द बषल अनाथाचं्या नाशाकडे द रुपयोग करून परमेश्वरी इच्छेिा उपमदष 
करीि आहािं. कािंारानंा परमेश्वरािा हा उपमदष मान्य नाहीं व म्हिून त्यािंा य द्ध बंद 
करण्याबद्दल हा आग्रह आहें. आजपयंि झालें  िें होऊन गेलें . पि आिा ंयाप ढें िरी सावध होऊन 
कािंारवशंािा व कािंारसाम्राज्यािा अधःपािापासून व चवनाशापासून बिाव व्हावा अशी त्यािंी 
इच्छा आहे–मागिी आहे–आचि चिला आपि मान द्याल, अशी त्यानंा उमेद आहे. 

 
उद्दाम॰:आम्ही ही मागिी मान्य करण्यास चबलक ल ियार नाहीं. य द्ध हें िालंू राचहलेंि पाचहजे व िें िालंू 

रहािारि. 
 
िदं्र॰:िर मग लोकानंा आपल्याला चवरोध करिें प्राप्ि होईल. 
 
उद्दाम॰:लोकाचं्या चवरोधािी आम्हालंा चबलक ल पवा नाहीं. मूढपिानें िे जर आमच्या मागांि आडव ेआले, 

िर त्यानंा कापून काढून आम्ही आपला रस्िा साि करून घेऊं–सोडिार नाहीं. 
 
िदं्र॰:आपल्या िलवारीिें लोकानंा र्भय वाििें, असें आपि समजूं नका. लोकानंा कापून काढण्यासाठीं ज्या 

चदवशीं आपली िलवार म्यानािूंन बाहेर पडेल त्या चदवशीं कािंारािं रक्िािे पूर वाहून, त्यािं 
आपल्याही रक्िािें अखेरिें अघ्यषप्रदान केलें  जाईल, हें खूप समजून असा. 

 
उद्दाम॰:आमच्या रक्िािें अघ्यषप्रदान? 
 
िदं्र॰:हो–हो–आपल्या रक्िािें अघ्यषप्रदान! 
 
उद्दाम॰:असेंि असेल िर कािंारसम्रािानें ि मिें हें चवरोधािें आव्हान आिािं स्वीकारलें  आहे असें समजा; 

आचि ि मच्यािं काय असेल नसेल िें बळ गोळा करून कािंारसम्राििा मागष अडवनू धरण्याला 
ियार व्हा. कािंारसम्राि ि मच्याशीं दोन हाि करण्याला ियार आहे. िदं्रकले, िंू र्भलर्भलिीं ित्त्वें 
लोकानंा चशकवनू कािंारािं यादवीिा विवा पेिवीि आहेस, हें ठीक नाहीं. ि झ्या धमकीप्रमािें 
लोक जर खरोखरि आमच्या मागांि आडव ेआले, िर त्याचं्या त्या अपराधाबद्दल पचहल्यानें ि झें 
चशर वशेीवर िागंलें  जाईल, लक्षािं ठेव. कािंारसम्राट राजकारिािं खासगी नािीं ओळखीि 
नसिो. 

 
िदं्र॰:आचि िदं्रकलाही परमेश्वरी कायांि खासगी नात्यािंा कधींचह वरिष्ट्मा होऊं देि नाहीं. िेव्हा ं

लोकाशंीं झ ंजण्यािी जर आपिाला एवढी उकळीि ि िली असेल िर लोकाचं्या विीनें मी 
आपिासं आिािं सागंिें कीं लोकानंींही आपल्या या ज लमाच्या आव्हानािा स्वीकार केला आहे; 
आचि िेही आपल्या मनगिाशीं मनगि घासून पहाण्यास ियार आहेि. 

 
उद्दाम॰:िर मग याप ढिे सवाल जबाब सम्रािाच्या चजव्हेने न होिा ंत्याच्या िलवारीच्याि चजव्हेनें होिील. 
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िदं्र॰:महाराज, लोकमिाला पायाखालीं ि डवनू आपि आज राजधमािा र्भगं करीि आहािं हें ठीक नाहीं. 
ही लोकािंी विंना आहे–हा लोकािंा चवश्वासघाि आहे. िो आपल्याला र्भोंवल्यावािंून रहािार 
नाहीं. महाराज– 

 
पद—चधःकार मन साचहना— 

सत्ताधं जन–विंका । नृपचि नि गचिचि ब ध, िस्करचि िो चनका ॥ स्वजन चधःकाचरिी कचरचि 
द लौंचकका ॥ धृ्र॰ ॥ न रिेचि स रिा । नृपधमषचवम खा ॥ चवचनपाि शिधा । त्या हिचववेका ॥ १ ॥ 

 
उद्दाम॰ : बस्–आपली म लाखि आिा ंखलास. िला–िालिे व्हा. 

(सवष जािाि). 
 

प्रवेश णतसरा 
 

(रिमदैानािा मागष. धमानंदािंी यचिसेना रिागंिाकडे जाि असिा ं ज्ञानानंद, चवद्यानंद व 
योगानंद यानंीं आपल्या अन यायासंह त्यािंा मागष अडवनू सत्याग्रह केला आहे). 

 
सदानंद:आिायष, नका-नका आमिा रिर्भमूीिा मागष रोंखून धरून आमच्या किषव्यािं आम्हालंा असा 

चनष्ट्कारि अडथळा करंू नका. 
 
ज्ञानानंद:किषव्यािं अडथळा करंू नका? कोित्या किषव्यािं अडथळा करू नका? हहसातं्मक य द्धकमाि 

सामील होऊन खािकाप्रमािें िलवारीनें मािसें कापीि स ििें, हें ि म्हा ंयिींिें किषव्य आहे काय? 
 
सदा॰:पि आम्ही कापीि आहोंि िीं मािसें नसून मािसाचं्या रूपानें वावरिारे िे राक्षस आहेि, हें 

आिायांनीं लक्षािं घेिलें  पाचहजे. 
 
चवद्या॰:पि राक्षसानंा कापून काढण्यािा धंदास द्धा ंयिीनीं केला पाचहजे, असें कोित्या शास्त्रािं साचंगिलें  

आहे? 
 
योगा॰:यिींिा धमष अहहसा आहे–हहसा नाहीं; आचि मािूस असो वा राक्षस असो, यिीला कोिािीही हत्त्या 

कचरिा ंयेि नाहीं! 
 
सदा॰:हहसाहहसेिा हा वाद आपि ख द्द आिायांशीं करा. आम्ही आिायांिे आज्ञाचंकि सेवक आहोंि व 

त्याचं्या आजे्ञिें चबनिूक पालन करिें एवढेंि आमिें किषव्य आहे. या पलीकडे आम्ही काहंीं जािि 
नाहीं. िेव्हा ंआमच्याशी चनष्ट्कारि ह ज्जि घालीि न बसिा ंकृपा करून आमिा मागष मोकळा करून 
द्या व आम्हाला रिके्षत्राकडे चबनहरकि जाऊं द्या. 

 
योगा॰:िे नावं घेऊं नका. शहािपिानें शस्त्र खालीं ठेवनू एक िर ि म्ही आपल्या मठािंा मागष धरा–नाहीं िर 

आपल्या शस्त्रानंीं आमिीं मस्िकें  कापून काढून रिके्षत्रािा मागष आपल्या हािांनीं ख ला करून घ्या. 
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आम्ही आपि होऊन आपल्या मागांिून दूर होिार नाहीं व प्राि गेला िरी आपिासं रिके्षत्राकडे 
जाऊं देिार नाहीं. 

 
चवद्या॰:अलबत् जाऊं देिार नाहीं. आम्ही सत्याग्रह आरंचर्भला आहे. आचि सत्याग्रहािं पलायन अगर 

शरिागचि चबलक ल मान्य नाहीं. एक िर चवजय िरी प्राप्ि झाला पाचहजे, नाहीं िर मरि िरी 
आले पाचहजे. 

 
ज्ञाना॰:िेव्हा ंि मिा शस्त्रसंन्यास अगर आमिा चशरसंन्यास या दोहोंपैकीं काहंीं िरीं एक घडून आल्यावािंून 

हा झगडा चमििें शक्य नाहीं.(सत्याग्रहींिा जयजयकार). 
 
सदा॰:असाि आपला हट्ट असेल िर शस्त्रसंन्यासाऐवजीं शस्त्रप्रयोगालाि आम्हालंा प्रारंर्भ करावा लागेल. 
 
ज्ञाना॰:ख शाल करा. सत्य हें सत्य आहे– 
 
योगा॰:आचि आग्रह हा आग्रह आहे! 
 
चवद्या॰:िेव्हा ंशस्त्रापं ढें सत्याग्रह चवरघळून जाईल, असें समजूं नका. 
 
ज्ञाना॰:एक िर सत्याप ढें गळून पडलें  पाचहजे– 
 
योगा॰:नाहीं िर शस्त्रानें सत्यािा खून पडला पाचहजे– 
 
चवद्या॰:त्यावािंून सत्याग्रह व हत्याग्रह यामंधील या वादािा चनकाल लागावयािा नाहीं. 
 
सदा॰:िर मग होऊंि द्या आिा ंसत्य आचि शस्त्र याचं्या बलािी परीक्षा. ि मिें सत्य हें खरें सत्य असेल िर 

त्याच्याप ढें आमिीं शस्त्रें आपोआपि गळून पडिील. नाहींिर आमिी शस्त्रें ि मिा कािंा वािेंिून दूर 
करून आमिा मागष मोकळा करून घेिील. सैचनकहो, काढा िलवारी आचि सरा प ढें. (सैचनक 
िलवारी उपसिाि व प ढें सरिाि. सत्याग्रही त्यासं अडचवण्यासाठीं त्याचं्या मागाि आडवे होिाि. 
झ ंज स रू होिार िोंि कल्पलिा प्र॰ क॰) 

 
शल्प॰:थाबंा–हाि आवरा–हत्यार िालवू ंनका. 
 
चिदा॰ सदा॰:हाि आवरा? हत्त्यार िालवूं नका? का ंहाि आवरा? का ंहत्त्यार िालवू ंनका? 
 
कल्प॰:सदानंद–चिदानंद, चनःशस्त्रावर शस्त्रप्रहार करिें हा अधमष आहे. 
 
चवद्या॰:आचि त्यािंही सत्याग्रही चनःशस्त्र संन्याशावर प्रहार करिें आचि िोही संन्याशानंीि करिें म्हिजे 

िर त्या अघोर पािकाला जगािं सीमाि नाहीं! 
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कल्प॰:पि संन्याशानंा संन्याशावंर शस्त्रप्रहार करण्यािा प्रसंग आपि का ंयेऊं देिां? 
 
ज्ञाना॰:सत्यासाठीं–केवळ सत्यासाठीं आम्हालंा िसें करिें र्भाग आहे! 
 
कल्प॰:आिायष, सत्याच्या नावंािी अशी बदनामी करण्यािं अथष काय? सत्य खरोखरि आपिालंा इिकें  

चप्रय असिें व त्यासाठीं आत्मयज्ञ करण्यािें सामर्थयष आपल्या चठकािीं नादंि असिें िर 
उद्दामकेिूच्या बडग्याला चर्भऊन आपि आमच्या मागाि चवघ्न उपन्स्थि करण्याच्या पािकाला 
प्रवृत्त झालाि नसिा.ं इिकें ि नव्हे िर उद्दामकेिूचवरुद्ध सत्याग्रह करून ि म्ही त्याला व हें य द्ध बदं 
करण्यास र्भाग पाडलें  असिें. परंि  ि मिें सत्यािें हें चनव्वळ ढोंग आहे; व आपला नामदषपिा 
छपचवण्यासाठीं ि म्ही िें उर्भें केलें  आहे. िेव्हा ंकृपा करून सत्याच्या नावंाखालीं असत्यािा िैलाव 
करून या पचवत्र संन्यासवरे्ाला चनष्ट्कारि बट्टा लावूं नका. 

 
सदा॰:नाहीं िर सत्याच्याि काय, पि महासत्याच्या नावंानें आक्रोश करीि जरी ि म्हीं आमच्या शस्त्रानंा 

अडथळा करंू लागलािं, िरी ि मच्या या असत्य सत्यािी व ढोंगी सत्याचर्भमानािी िीव्रिा आपल्या 
शस्त्रावर कसाला लावनू पाचहल्याचशवाय आम्ही राहिार नाहीं, हें पक्कें  लक्षािं ठेवा. 

 
कल्प॰:िेव्हा ंकृपा करा व म कायानें आमिा मागष मोकळा करा आचि आम्हाला रिके्षत्राकडे जाऊं द्या. 
 
ज्ञाना॰:नाहीं. आमिीं पे्रिें पायाखंालीं ि डचवल्यावािंून ि मच्या पायािंा रिर्भमूीला कालत्रयीं स्पशष होिार 

नाहीं. 
 
कल्प॰:िर मग सदानंद–चिदानंद, यानंा बाजूस सारून रिके्षत्रािा मागष आक्रमि करण्यािी सैचनकानंा 

आज्ञा करा. (सत्याग्रही संन्यासी “चधःकार–चधःकार” म्हिून मोठ्यानें ओरडंू लागिाि. इिक्यािं 
सेनापिीिा वेर् धारि केलेला ंधमानंद संन्यासी सैचनकासंह प्र॰ क॰) 

 
धमा॰:चधःकार? चधःकार कोिािा? 
 
ज्ञाना॰:सत्याच्या शत्रूंिा! 
 
योगा॰ } : अत्यािारी द रात्म्यािंा! 
चवद्या॰ 
 
सत्या॰ सं॰:चधःकार! चधःकार!! सत्याच्या शत्रूंिा व अत्यािारी द रात्म्यािंा चधःकार! 
 
धमा॰:ज्ञानानंद–चवद्यानंद–योगानंद, सत्यािे शत्र  व अत्यािारी द रात्मे कोि? 
 
ज्ञाना॰:आपि आचि आपले हे सारे अन यायी. 
 
धमा॰:काय? आम्ही आचि आमिे अन यायी सत्यािे शत्र  व अत्यािारी द रात्मे? 



 

अनुक्रमणिका 

चवद्या॰:होय–आपि व आपले अन यायी सत्यािे शत्र  व अत्यािारी द रात्मे! 
 
धमा॰:आियष आहे! सत्यासाठीं या धमषरियज्ञािं आपल्या पंिप्रािांिें बचलदान करण्यास चसद्ध झालेल्या 

सत्यचनष्ठानंा सत्यािे शत्र  व अत्यािारी द रात्मे म्हििें आचि िेंही ज्ञानानंद–चवद्यानंद–योगानंद, 
आपिासंारख्या चत्रखंडपचंडिानंीं म्हििें म्हिजे खरोखरि मोठें आियष आहे! 

 
ज्ञाना॰:आिायष, संन्यासदीक्षा घेऊन सवषसंगपचरत्याग केलेल्या संन्याशानें हािािं िलवार धारि करून 

रिर्भमूीवर मन ष्ट्यजीवािंा संहार करिें, हा धमष आहे काय? 
 
धमा॰:अलबत्–हा धमषि आहे. उन्मत्त प्रबलाचं्या हल्ल्यापासून अनाथ द बषलािंें रक्षि करण्यासाठीं 

आरंचर्भण्यािं येिारा संग्राम हा एक परमपचवत्र यज्ञ आहे व त्यािं अपचरहायष हकबह ना अवश्य म्हिून 
घडिारीं हत्त्या हें त्या यज्ञोनारायिाप्रीत्यथष होिारें बचलदान आहे. िेव्हा ं त्यािी अधमांि गिना 
कशी कचरिा ंयेिार? 

 
चवद्या॰:पि य द्ध हा धमष आहे का अधमष आहे, हा आमिा सवाल नसून िो अहहसाप्रधान यचिधमाच्या 

अन यायािंा धमष आहे कीं काय, हा आमिा सवाल आहे. 
 
धमा॰:पि या आपल्या सवालालाही आमिें िेंि उत्तर आहे. यज्ञस्वरूप य द्ध हा धमष आहे. एवढेंि नव्हे िर 

िो संन्याशािंाही धमष आहे. मानवसमाजरूपी चवरािप रुर्ाच्या शरीरािं ध डगूस घालून त्यािा नाश 
करंू पहािाऱ्या द ष्ट द जषनरूप रोगजंिंूिा पचरहार, मन ष्ट्यहत्त्येस मयादेंि ठेवनू–त्यािंील 
जीवनकलेस धक्का लागूं न देिा,ं शस्त्रप्रयोगानें करण्यािें कौशल्य िक्ि चनमषम, चनरपेक्ष व 
चनरहंकार अशा संन्यास वृत्तीच्या प रुर्ाच्याि चठकािीं आढळून येि असल्याम ळें  हा संन्याशािंा–
एवढेंि नव्हे िर संन्याशािंाि धमष आहे, असा आमिा स्पष्ट अचर्भप्राय आहे; आचि म्हिूनि आम्ही 
आज या पचवत्र य द्धधमािा स्वीकार केला आहे. 

 
ज्ञाना॰:पि आपला हा अचर्भप्राय आम्हालंा चबलक ल मान्य नाहीं. आपि हा र्भयंकर अत्यािार माडंला आहे, 

असें आमिें ठाम मि आहे आचि म्हिून शस्त्रत्याग करून आपि त्यापासून परावृत्त व्हावें असें आमिें 
आपिाला बजावनू सागंिें आहे. 

 
धमा॰:या बजावनू सागंण्यािा आिा ंकाहंींि उपयोग नाहीं. आम्ही पूिष चविार करूनि या मागावर पाऊल 

िाकलें  आहे आचि या देहािं प्राि आहे िोंवर िें मागें घेिलें  जािें शक्य नाहीं. 
 
चवद्या॰:आपल्याला िें मागें घ्यावेंि लागेल. आम्ही व हे सारे संन्यासी आपल्याला शस्त्रत्याग करून 

रिके्षत्रावरून परि चिरचवण्यासाठींि येथें उपन्स्थि झालों आहोंि व हा सत्याग्रह माचंडला आहे. 
 
धमा॰:पि िो ि कि आहे. धमानंदाच्या शस्त्राखालीं उद्दामकेि  िरीं गिप्राि होऊन पडला पाचहजे; नाहींिर 

उद्दामकेिूच्या शस्त्रानें धमानंदाच्या देहािे िरी ि कडे ि कडे उडाले पाचहजेि. त्यावािंून 
धमानंदाच्या हािािं खेळिारी िलवार चिरून म्यानािं जािार नाहीं व धमानंदािें पाऊल 
रिागंिावरून परि चिरिार नाहीं. आपल्याप्रमािें माझाही हा सत्याग्रहि आहे! 



 

अनुक्रमणिका 

चवद्या॰:पि आम्ही आपिासं रिागंिािें दशषनि घेऊं देिार नाहीं. सत्याग्रह करून आपला मागष अडवनू 
धरंू आचि आमच्या सत्याग्रहास मान देऊन आपिास शस्त्रसंन्यास करण्यास र्भाग पाडंू. 

 
धमा॰:ि मिा सत्याग्रह असिा िर त्याला आम्ही अवश्य मान चदला असिा व आमच्या हािािंील शस्त्र 

आपल्या पायावंर वाहून प नः यचिदंडािा स्वीकार केला असिा. कारि आपल्याप्रमािें आम्हालाचह 
सत्य चप्रयि आहे. परंि  आपला हा सत्याग्रह नसून असत्याग्रह आहे. उद्दामकेिूच्या सोयाला 
चर्भऊन त्याच्या चिथाविीनें ि म्ही आमच्या मागांि हें चवघ्न उपन्स्थि करीि आहािं. िेव्हा ंि मच्या 
या सत्याग्रहाच्या थोिाडंाला चर्भऊन आम्ही आपल्या अंचगकाचरलेल्या सत्यपालनव्रिािा केव्हाहंी 
त्याग करिार नाहीं. 

 
योगा॰:पहा–पहा–िागंला चविार करा. आपल्या या द राग्रहाच्या पायीं यचिहत्त्येिें अघोर पािक आपल्या 

माथीं बसेल, याकडे नीि लक्ष असंू द्या. 
 
धमा॰:यचिहत्त्येिेंि काय, पि साक्षात् देवहत्त्येिें पािक जरी आमच्या चशरावर या वेळीं बसलें  िरी 

त्यािीस द्धा ंआम्हालंा चबलक ल पवा वािि नाहीं. 
 
चवद्या॰:काय? देवहत्त्येिीस द्धा ंआपल्याला पवा वािि नाहीं? 
 
धमा॰:नाहीं. देवहत्त्येिीस द्धा ंआम्हालंा पवा वािि नाहीं. द ष्ट द रात्म्यानंा पाठीशीं घालून असत्यािें रक्षि 

करिारा िो देव कसला? पापी िाडंाल िो! िेव्हा ं िो जरी या वळेीं आमिा मागष अडवनू 
धरण्यासाठीं आमच्याप ढें उर्भा राचहला िरी या िलवारीनें त्यािें मस्िक छेदून पाडण्यास देखील 
आम्ही क्षिमात्रही मागेंप ढें पहािार नाहीं. 

 
योगा॰:िर मग सैिानािं आचि आपल्यािं काहंींि अंिर नाहीं! 
 
धमा॰:खरोखरि नाहीं. ि म्ही सारे सैिान आमच्या अंगाशंीं इिके येऊन चर्भडला ंआहािं कीं सैिानापासून 

दूर होण्यासाठीं आम्हालंा आपल्या िलवारीिाि उपयोग करावा लागेल, असें चिन्ह चदसूं लागलें  
आहे. 

 
चवद्या॰:आम्ही चनःशस्त्र आहोंि व आपि सशस्त्र आहािं, ही गोष्ट आपि लक्षािं घेिली पाचहजे. 
 
धमा॰:कशासाठीं? आपल्या चनःशस्त्रपिािा चविार न कचरिा ं ि म्ही जर आमिी खोडी करीि आहािं िर 

ि मिी खोड मोडण्यासाठीं आम्हालाही आमच्या सशस्त्रपिािा चविार करण्यािें कारि काय? शत्र  
सशस्त्र असो वा चनःशस्त्र असो! िो जर आपल्या कायषचसद्धीच्या मागांि अडथळा करंू लागला िर 
त्यािी कींव न करिा ंत्याला आपल्या मागांिून दूर केलाि पाचहजे. 

 
ज्ञाना॰:िर मग आपल्या मागावर आडवे पडून आम्ही िो आिा ंअडवनू धरावा काय? 
 



 

अनुक्रमणिका 

धमा॰:िो प्रश्न ि मिा आहे–आमिा नाहीं. ि म्ही आमच्या मागांि आडव ेआलािं कीं आमच्या पायाखालीं 
ि डचवले जाल एवढें मात्र आम्ही आपल्याला स्पष्ट बजावनू ठेविों. 

 
चवद्या॰:असेंि असेल िर आपल्या चवरुद्ध सत्याग्रह करण्यािं िरी अथष काय? आपल्याला धमािी िाड 

नाहीं–सत्यािी िाड नाहीं–प ण्यािी िाड नाहीं! आचि देवालास द्धा ंधाब्यावर बसचवण्यास आपि 
बेधडक ियार आहािं! 

 
योगा॰:मग सत्याग्रहानें ि मच्या ित्तरासारख्या अंिःकरिाला द्रव कसा येिार व आमिा सत्याग्रह यशस्वी 

िरी कसला होिार? 
 
धमा॰:नाहीं–नाहींि होिार! सत्याग्रहािें उसनें अवसान अंगीं आिून आमच्या मागांवर आडवें पडण्यािी 

ि मिी छािी नाही. न सिा शब्दािंा संग्राम स रंू आहे िोंवरि ि मिा हा ढोंगी दमदारपिा चिकून 
आहे. परंि  शब्दय द्धािी मयादा संपून शस्त्रय द्धास प्रारंर्भ होिािं ि मिे हािपाय र्भयानें लिपिंू 
लागिील! बडग्यािी ज्यानंा र्भीचि वाििे, िे कोिाच्याही बडग्याप ढें आपली मान लवचविारि! 
िेव्हा ंआपल्या नादानपिािा जगािं िमाशा दाखचवण्यापेक्षा ंम कायानें आमच्या मागांिून दूर व्हा ं
आचि आपले प्राि व आपली इज्जि शहािपिानें सारं्भाळा. धमानंदािा बडगा उद्दामकेिूच्या 
बडग्यापेक्षा ंकमजोर अगर बेचहमिीं आहे असें समजूं नका. 

 
ज्ञाना॰:आपल्या अन यायापं्रमािेंि आपिही रिोन्मादानें इिके बेिाम बनला ं असाल, अशी आम्हालंा 

कल्पना नव्हिी! आचि म्हिून आिापंयंि आम्ही नेिानें झगडि होिों 
 
धमा॰:नामदांना िी कल्पना येिें शक्यि नाहीं. ज्ञानानंद, संन्यासवरे् धारि करून ि म्ही आज 

संन्यासधमाला लाछंन लावलें  आहे. सत्य हा संन्याशािंा धमष असिां, त्याला चझडकारून पीठाच्या 
व वैर्भवाच्या लालिींनें ि म्ही आज असत्यािी कासं धरलेंली आहे. ि म्हाला धमष कळि नाहीं–अधमष 
कळि नाहीं. द ःखाला ि म्ही घाबरिां–मृत्यलूा चर्भिा.ं खरें पाचहलें  िर या धमषय द्धाि ि म्ही आमच्या 
पक्षास येऊन चमळावयास पाचहजे होिे. परंि  ि म्ही म दाडपिानें उद्दामकेिूच्याि पक्षास घट्ट धरून 
बसलािं व त्याच्या धाकदपिशाला चर्भऊन आमच्या मागांि चवघ्नें उपन्स्थि करण्यासाठीं येथें 
आलािं. कालसते्तप ढेंही मस्िक नम्र न करिाऱ्या बहाद्दर संन्याशानें यःकचित् उद्दामकेिूच्या 
सते्तप ढें साष्टागं लोिागंि घालावें याहून शरमेिी गोष्ट िी कोििी? पि जाऊं द्या. ि मच्यासारखे 
रे्भकड आमच्या पक्षािं आलें  नाहींि, हें आम्ही आपले महाद्भाग्य समजिों. नाहीं िर ऐन 
आिीबािीच्या वळेीं आमिा चवश्वासघाि करून ि म्ही आम्हाला खात्रींनें िोंडघशीं पाहडलें  असिें. 
िेव्हा ंझालें  िें ठीकि झाले. पि आिा ंिरी सावध व्हा. आम्हाला सहाय्य करण्यािंी ि म्हाला हहमि 
नसेल िर िें करंू नका–आम्हाला त्यािी जरूरी नाहीं. पि आमच्या मागाि चवघ्न उपन्स्थि 
करण्यािें िरी पाप माथीं घेऊं नका. ि मिा हा अडथळा दूर करण्यास आम्ही असमथष आहोंि, असें 
समजूं नका. परंि  आमच्या सामर्थयािी परीक्षा पहाण्यापेक्षा ं ि म्ही आपले शहािपि या प्रसंगी 
दाखवाल िर िें उर्भयपक्षीं चहिावह आहे. ि मच्या रक्िानें आपले हाि माखून काढण्यािं काहंीं पाप 
आहे, अशी र्भीचि आम्हाला म ळींि वािि नाहीं. परंि  आमच्या हािानें ि मिें रक्ि साडंण्यािा प्रसंग 
ि म्ही येऊं न चदला िर आमच्या मनाला चवशरे् आनंद होईल. िेव्हा ंसत्वर चविार करून आपला 
अखेरिा काय िो चनिय ठरवा. आम्हाला आिा ंि मच्याशीं वाद घालीि बसण्यास ि रसि नाहीं. 
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आम्हाला िाबडिोब रिागंिाकडे जािे आहे व ि म्ही आमच्या मागांि आडवे पडलांिर िर ि म्हाला 
पायाखालीं ि डवनू आम्ही रिागंिाकंडे िालिे होऊं–सोडिार नाहीं. (सदानंदास) सदानंद, 
आमिा इर्ारा चमळिािं रिागंिाकडे कूि करण्यास सैचनकानंा ह कूम द्या. (ज्ञानानंदास) ज्ञानानंद 
ठरला ि मिा चनिय? 

 
चवद्या॰:प्रश्न मोठा चबकि आहें. िेव्हा ंत्यािा चनिषय करण्यास आम्हाला र्भरपूर अवकाश चमळाला पाचहजे. 
 
धमा॰:ठीक आहे. आम्ही आजच्या य द्धािा चनकाल लावनू चशचबराकडे परि येईपयंि ख शाल चविार करीि 

बसा. कल्पलिें, सदानंद–चिदानंद आचि सैचनकहो, रिमदैानाकडे कूि करण्यास स रुवाि करा. 
(सवष जािाि.) ज्ञानानंद, येिों. आम्ही परिून येण्यापूवी ि मिा चविार संपवनू चनिय झाल्यास 
आम्हास ि म्ही रिागंिावर संदेश कळचवलाि िरी िालेल. 

(जािो). 
 
चवद्या॰:अरे वादचववादाच्या गडबडींि हे सारे चनघून गेलें ! 
 
योगा॰:चनघून गेले! आमिा चविार नक्की होण्यापूवीि चनघून गेले! 
 
चवद्या॰:पवा नाहीं. िे गेले असले िरी आपि आपला चविार िालंू ठेवलाि पाचहजे. 
 
योगा॰:आचि सत्याग्रहास अन सरून आपलें  चठकाि मजबिू धरून बसलेंि पाचहजे. 
 
ज्ञाना॰:बरोबर आहे. त्यानंीं सत्याग्रहाला पायाखालीं ि डचवलें  असलें  िरी सत्याग्रहावर आपला चवश्वास 

चकिी अढळ आहे, हें आपिास जगाच्या प्रत्ययास आिून चदलेंि पाचहजें. सत्य हे सत्य आहे व 
आग्रह हा आग्रह आहे! 

 
योगा॰:होय. आपि येथें त्याचं्या मागांि आडवे पडण्यासाठीं आलों होिों. िेव्हा ं िे चनघून गेले असले िरी 

आडव ेपडून आपि आपला सत्याग्रह िडीस नेलाि पाचहजे. (सत्यग्रहींस) यचिवीरहो, आपल्या 
किषव्यपालनास ियार व्हा. पडा–आडवे पडा–आचि आपली सत्याग्रहावर चकिीं चनस्सीम श्रद्धा 
आहे, हें सवष जगाला चनर्थववाद चसद्ध करून दाखवा. 

 
चवद्या॰:नाहीं, आपला चविार अद्याचप नक्की झाला नसल्याम ळे आपिाला आडव ेपडिा ंयेि नाहीं. आपिासं 

िूिष ही सत्याग्रहािी मोहीम अचनचिि कालपयंि िहकूब ठेचवली पाचहजे. 
 
ज्ञाना॰:िर मग सध्या ं सत्याग्रह बदं करण्यािं आला आहे असें आम्ही जाहीर करिों व उद्दामकेिूच्या 

राज्यािं परि न जािा ंसवष सत्याग्रही संन्यासी वीरानंीं वाि ि िेल चिकडे चनघून जाऊन आपले 
जीव वािवाव ेअशी आम्ही त्यास धमषपीठाचधपचि या नात्यानें धमाज्ञा करिो.– 

(पडदा पडिो). 
 

अांक चवथा समाप्त  
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अांक पाचवा 
 

प्रवेश पणििंा 
 

(कामलिेला कैदेंि ठेवलेला िंब.ू कामलिा चविार करीि प्र. क.). 
 
काम॰:(स्वगि) छे! नाहीं–नाहीं–नाहींि हा सरळ मागष आिा कामािा! उद्दामकेिूिा वध करून िाललेंला 

हा मन ष्ट्यसंहार बदं पाडावयािा असेल, िर मला या वेळीं थोडें वाकंडे पाऊल िाकलेंि पाचहजे–
त्याचशवाय गत्यंिर नाहीं. धमानंद उद्दामकेिूला रिागंिावर शवेिीं ठेंिून िाकिील अथवा 
िदं्रकला त्यािें सारें बल आकर्षि करून त्यापूवींि त्याला चनर्थवर् करून िाकील; या गोष्टी खऱ्या 
असल्या िरी त्या घडून येईपयंि आिखी चकिी काळ लोिेल, आचि िेवढ्या काळािं आिखी 
चकिी रक्ि साडंलें  जाईल, यािा चनयम नाहीं. िेव्हा ंथोड्याशा पापाला चर्भऊन हा अनथष डोळ्यानंीं 
चनमूिपिें पहाि बसिें म्हिजे श द्ध नादानपिा आहे. पापािीि र्भीचि धरावयािी िर आिापंयंि मीं 
कोििें पाप करण्यास किरलें? स्वजनािंा द्रोह हें लहान का ंपाप आहे? पि िेंही मी केलेंि ना? 
आचि चशवाय ज्याच्या पे्रमाच्या पाचवत्र्यासाठी मी आज हा हट्ट धरून बसलें  आहे, त्यािा प्रत्यक्ष प्राि 
शत्रचू्या हािािं देऊन मी काहंीं खात्रीनें प ण्य संपादन केलेलें  नाहीं–पापि पदरािं बाधूंन घेिलें  
आहे.मग स्वाथांसाठीं एवढालीं अघोर पािके करिानंा ज्या मनानें चिळमात्रही कि खाल्ली नाहीं, 
त्यानें आिािं लोकचहिाच्या वळेीं असें मागेंप ढें का ं पहावें? िें काहंीं नाहीं–आिा ं मनािा चहय्या 
केलाि पाचहजे.– 

 
–पद–चजव–बावरा॰– 

जनिाचहिा । खल शाचसिा ॥ अघलाछंना । स्वीकाचरिा ं ॥ नि लेश बाधे । कृचि–बधं–बाधा, ॥ 
स्वाथष जीवा चरप  माचरिा ॥ १ ॥ 

(र्भ जंग येिो). 
 
र्भ जंग:काय? िाईसाहेबानंीं माझ्या म्हिण्यािा काय चविार केला? आजिा म दिीिा हा अखेरिा चदवस 

आहे. हा गेला कीं साराि प्रपिं आिोपला आपल्यासारख्या राजक लोत्पन्नािी राज्याचधकाचरिी 
र्भाग्यविी नवयौवनेिा शवेि अशा अल्पवयािं व्हावा, हें काहंीं मनाला बरें वािि नाहीं. 

 
काम॰:र्भ जंग. मी प ष्ट्कळ चविार केला. चविारािी अगदीं चशकस्ि केली. ब द्धीला ि मिा य न्क्िवाद 

पिल्यासारखा वाििो. पि अंिःकरि काहंीं ब द्धीच्या मागून जाण्यास अजून ियार होि नाहीं. 
आपलें  चठकाि मजबिू धरून बसलें  आहे. त्याला काय करंू? 

 
र्भ ॰:काय करंू म्हिजे? अहो, मन आंधळें  असून ब चद्ध डोळस असल्याम ळें  मनानें आपलें  चठकाि सोडून 

ब द्धीच्या मागून पाऊल िाकलेंि पाचहजे िाईसाहेब, हा शेंवििा क्षि आहे. या वळेीं गिलि झाली, 
िर गेलेंि सारें म सळ केरािं! 

 
काम॰:स रेंद्रािंें काय िाललें  आहे? 
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र्भ ॰:हें आपल्यासारखें िाललें  आहें. ब चद्ध सिेज व बलवान; पि मन चपळचपळीि! ब द्धीिा प्रकाश त्याला 
सहन होि नाहीं! खरोखर आपल्यासारखीं व्यवहारशून्य एककल्ली मािसें मन ष्ट्याच्या वस्िींि 
रहाण्यास चबलकूल लायक नाहींि. त्यानंीं जंगलािं अगर पवषिाच्या ग हेंिि जाऊन राचहलें  
पाचहजे, 

 
काम॰:पि आिा ं जंगलपवषिाचं्या गोष्टींिा उपयोग काय? आिा ं मृत्यचू्या ग हेंि चशरण्यािीि ियारी केली 

पाचहजे. 
 
र्भ ॰:नाहीं, मृत्यचू्या ग हेंिून बाहेर पडण्यािी ियारी केली पाचहजे. िारुण्याला मृत्य  अगदीं वावडा आहे; 

आचि त्यािंही आपल्यासारख्या सौंदयषसंपन्न अप्सरेच्या िारुण्याला िर मृत्यिूा वारादेखील लागूं 
देिा ंउपयोगी नाहीं. सरकार, आधींि नरजन्म द लषर्भ! त्यािं नारीजन्म िर त्याहून द लषर्भ? आचि 
त्यािंही राजक लोत्पन्न स ंदर नारीजन्म िर सवांि द लषर्भ! िेव्हा ंस दैवानें हा अलभ्य लार्भ आपिाला 
अनायासें प्राप्ि झाला असिानंा िारुण्याच्या ऐन उमेदींि त्यािा असा नाश करून घेिें, यासारखें 
र्भयंकर पािक नाहीं. हं! बालपिािं–अगर त्याहीपेक्षा ं म्हािारपिािं असा भ्ष्ट होण्यािा प्रसंग 
आपल्यावर आला असिा, िर मी म ळींि हळहळलों नसिों, एकदा ं सोडून दहादा–ंख शाल 
आपल्याला मरंू चदलें  असिें. परंि  िरुिपिािं हा प्रसंग आपल्यावर येि आहे.–नव्हे, नव्हे–
आपि आिीि आहािं, हें पाहून चजवािें कसें पािी होिें! 

 
काम॰:(चविार केल्यासारखें) र्भ जंग, ओढलें–ओढलें–ओढलेंि आिा ं मी माझे मन त्याच्या जागेवरून 

खालीं. िला; काय व्हावयािें असले िें होवो! माझे हें बहरास आलेलें  नवयौवन मी आिा ंमािीला 
चमळवनू िाकीि नाहीं. मी त्यािा उपर्भोग घेिार–अगदीं मनम राद उपर्भोग घेिार आचि स खासाठीं 
र्भ केलेल्या माझ्या मनािी यथेच्छ िृन्प्ि करून घेिार! 

 
र्भ जंग:वाहवा–वाहवा! य द्धचवन्म ख अज षनाला य द्धसन्म ख करून साक्षात् श्रीकृष्ट्िानेंही क रुके्षत्रावर जें 

महायश संपादन केलें  नाहीं, िें आज या र्भ जंगानें केलें  आहे. खरोखर या वेळीं जर एखादा व्यास 
हयाि असिा, िर माझ्या म खािूंन चनघालेली स्त्रीवशीकरिािी ही श्रीमद् र्भ जंगगीिा जगािं प्रगि 
करण्यािें अलभ्य र्भाग्य त्याला लार्भलें  असिें! हो–पि िाईसाहेब, आपला हा चनिय कायम आहे 
ना! नाहीं िर क्षिर्भरानें प नःप ण्य, पाचवत्र्य, शील यािंें पोवाडे गाण्यास स रुवाि कराल! 

 
काम॰:छे–आिा ं प ण्य, पाचवत्र्य, शील याचं्या स्ि चिस्त्रोत्रानंा मी कायमिा िािंा देऊन िाकला आहे. 

जीवरक्षि हेंि सवांि उत्तम पाचवत्र्य, उत्कृष्ट प ण्य आचि उदात्त शील, असा माझ्या मनािा ठाम 
चनिय झाला आहे. िो याप ढें कधीं ढळावयािा नाहीं. र्भ जंग, जा. आिा ं या पावलीं 
कािंारसम्रािाकडे जा आचि त्याला सागंा कीं कामलिा आजपासून ि मिी आहे आचि ि मिा हाि 
धरून कािंारसाम्राज्यहसहासनावर सम्राज्ञी या नात्यानें आरूढ होण्याला अत्यंि आनंदानें ियार 
आहे.जा–सैिानानें माझ्या अंगािं संिार केला आहे िोंवर जा आचि त्यानें उच्चारचवलेल्या शब्दािं 
मला पकडून कायमिी जखडून िाका. जा–आिाचं्या आिा ं कािंारसम्रािाकडे जा व हे श र्भ 
विषमान त्याच्या कानावर घालून त्यािें मानी अंिःकरि चवजयाच्या आनंदानें प्रि चल्लि होऊं द्या. 
जा–कामलिा त्याला आिा ंअनन्यशरि आहे. 
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र्भ जंग:जािो–जािो–हे व्यवहारिि र म त्स द्दी स ंदरी, हा ि झा दासान दास आिा–या क्षिीं 
कािंारसम्रािाकंडे जािो व हें श र्भविषमान त्याचं्या कानावर घालून त्याचं्याकडून धन्यवाद संपादन 
करून घेिों. (जाऊं लागिो. प नः मागे परिून) पि हो! सम्रािाकंडे मी जाऊन उर्भा राहीपयंि हा 
सैिानािा संिार उिरिार िर नाहीं ना? नाहीं िर हा सैिान आपली मानग िी सोडील आचि िो 
सैिान माझ्या छािीवर बसेल! 

 
काम॰:नाहीं. र्भ जंग, या कामलिेिा शब्द िह्मचलचखिाप्रमािें अढळ आहे. िो याप ढें कधींही बदलिार 

नाहीं. 
 
र्भ जंग॰:हा! असा हालवनू ख ंिा बळकि झालेला बरा! नाहीं िर आपली मृत्यचू्या ग हेकडे रवानगी 

होण्यापूवीं मृत्यिूी स्वारी माझ्या ग हेंि येऊन थडकली असिी! करिा ंकाय? असंगाशीं संग आचि 
प्रािाशीं गाठं! 

 
काम॰:प रे. आिा ं ही ि मिी िपषिपजंरी नको आहे! अगोदर सम्रािाकडे धावंि–पळि–उडि–कसे–

वािेल िसे िालिे व्हा येथें उरे्भ राहंू नका. 
 
र्भ ॰:िाललों–िाललों–अगदीं धावंि–पळि–उडि–उड्या मारीि िाललों. जय र्भ जंगगीिा! जय 

र्भ जंगगीिा!! जय र्भ जंगगीिा!!! (जािो). 
 
काम॰:(स्व॰) ठरलें  खरें. पि शस्त्र नाहीं, िें कसें चमळवावयािें? पि काहंीं हरकि नाहीं. शस्त्रावािंूनि मी 

त्यािा प्राि घेईन–सोडिार नाहीं– 
 

पद–मदाधंा जना॰ 
प्रमत्ता नराधमा ॥ ि डवीन चशहर िाड नी लत्ताप्रहारा ॥ धृ॰ ॥ दृढ आत्म–बल–र्भाव ज्या सािा ॥ कर 
हाचि करवाल जयशाचल त्यािा ॥ िलवार वाही वृथा वीरिा–गवष–र्भारा ॥ १॥ 

(जािे). 
 

प्रवेश दुसरा 
 

(उद्दामकेिूिा िंब.ू उद्दामकेिू व र्भ जंग प्र.क.). 
 
उद्दाम॰:र्भ जंग, ि मच्या मालचकिीला हें शृगंारसाचहत्य पसंि पडेल ना? 
 
र्भ जंग:हो–हो–पसंि पडलेंि पाचहजे. माझी स्वाचमनी मोठी रचसक व रंगेल; आहे; आचि िी आज आपली 

िब्यि अगदीं गारीगार करून िाकील, याबद्दल मला चबलक ल शकंा नाही. 
 
उद्दाम॰:खरें पचहले असिा,ं लढाईच्या धामध मींि हे सारे रंगढंग वज्यष आहेि. परंि  स्वजनाचं्या रक्िाकचरिा ं

ििावलेल्या या कू्रर, जंगली वाचघिीला आम्हाला प नः आमच्या रथाला ज ंपावयािें आहे आचि 
म्हिून हें क पर्थय आज आम्हाला करावें लागि आहे, 
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र्भ जंज॰:परंि  हें क पर्थय पचरिामीं सम्रािानंा आरोग्यबलदायक झाल्यावािून खात्रीनें राहिार नाहीं. कारि 
माझी स्वाचमनी म्हिजे तै्रलोक्य हििामिीिी मात्रा आहे. चहच्यावर कोििेंही क पर्थय बाधि नाहीं. 
सारीं क पर्थयें पर्थयेंि! 

 
उद्दाम॰:ि मिी र्भ जंगवािी खरी ठरो! (िक्षक प्र. क.) 
 
िक्षक:सरकार, स रेंद्राला आिलें  आहे. 
 
उद्दाम॰:आिा ं त्यालंा आंि–(िक्षक जािो). र्भ जंग, कामलिेनें साचंगिल्याप्रमािें स रेंद्राला आिा ं येथें 

आिलेलें  आहे. िेव्हा ंआमच्या प्रचिस्पध्याच्या डोळ्यासंमोर त्याच्या पे्रमलचिकेला आपल्या अंकावर 
बसवनू आजवर त्याच्याचवर्यीं आमच्या मनाि ध मसि असलेला सूड आज आम्ही त्याच्यावर 
उगवनू घेिार आहोंििेव्हा ंजा–चिला लौकर इकडे घेऊन या–(र्भ जंग जािो. िक्षक स रेंद्रासह प्र. 
क.). 

 
उद्दाम॰:स रेंद्र, ही आठव्या चदवसािी रात्र असून चहिा मध्यकाल आिा ंअगदीं नजीक येऊन ठेपला आहे. 

िेव्हा ंआिा ंि झा चनिय काय आहे, बोल. 
 
स रेंद्र:मदािा चनिय सरड्याच्या रंगाप्रमािें क्षिोक्षिीं बदलिारा नसिो. 
 
उद्दाम॰:िर मग कामलिेिा हाि आमच्या हािािं देण्याला िंू ियार नाहीस? 
 
स रेंद : चबलक ल ियार नाहीं.उलि चिच्या हािािं हाि घालून इहलोकच्या सीमेबाहेर पाऊल िाकण्यास 

माझें मन अचधक आि र झालें  आहे. 
 
उद्दाम॰:पि चिनें आपि होऊन आपला हाि आमच्या हािािं चदला िर? 
 
स रेंद्र:परमेश्वर जगािूंन ठार झाला, असेि मी समजेन. 
 
उद्दाम॰:िर मग स रेंद्र, परमेश्वरािें प्रािोत्क्रि होण्यािी घिका अगदीं नजीक येऊन ठेपली आहे, हें 

लौकरि ि झ्या प्रत्ययाला येईल. कामलिेनें आपला हट्ट सोडला असून आम्हाला बाह पाशानंीं गाढ 
आहलगन देण्यािें चिनें अचर्भविन चदले आहे व िे पूिष करण्यासाठीं िी आिािं येथें येिार आहे. 

 
स रेंद्र:उन्च्छष्ट र्भक्षि करण्यािा आनंद कावळ्याला! िाकिाराला त्यािें महत्त्व नाहीं–स खद ःख नाहीं. 

(र्भ जंग व कामलिा प्र. क.). 
 
उद्दाम॰:ये–कामलिे, अशी इकडे ये; व या पयंकावर आमच्या शजेारीं बसून ि झ्याशीं दगलबाजी करिाऱ्या 

या पाजी हरामखोरािें नाक साि कापून िाक. 
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काम॰:राजाचधराजानंीं मला क्षमा करावी. या प्रसंगाच्या आकन्स्मकपिाम ळें  माझें मन र्भाबंावल्यासारखें 
झालें  आहे. िेव्हा ंमला क्षिर्भर येथेंि शािंपिें उर्भें राहू द्यावें. मी माझें मन न्स्थर करिें व नंिर– 

 
स रेंद्र:त्या मंिकावर आपल्या शजेारीं येऊन बसिें! 
 
काम॰:होय. स रेंद्र, आपि माझें अप रें वाक्य प रें केलेंि, याबद्दल मी आपली िार आर्भारी आहे. या 

पयंकावर याचं्या शजेारीं बसण्यासाठींि मी येथें आलें  आहे. 
 
स रेंद्र:िर मग आिा ंवाि कसली पहािेस? ि झा जार ि झ्या गाढाहलगनासाठीं अगदीं आि र झाला आहे! 

िेव्हा ंजा–त्याच्या अंकावर बसै. त्याच्याि बंनानें आपले गाल रंगवनू घे; आचि त्या उचकरड्यावर 
खािेऱ्यािंल्यां ड करीप्रमािें त्याच्या गळ्यािं गळा घालून मरेपयंि लोळि पड. म्हिजे आजवर 
आिचरलेलीं सवष प ण्यें एकदम िळाला येऊन ि झ्या या अमोल स्त्रीजीचविािें ित्काल साथषक 
होईल. 

 
काम॰:स रेंद्र, मी द बळी ठरलें  असल्याम ळें  ि म्ही बोलाल िें या वेळीं मला ऐकून घेिलेंि पाचहजे! 
 
स रेंद्र:पि एवढी िसदी मी ि ला आिा ंदेऊं इन्च्छि नाहीं. उद्दामकेिूच्याि काय पि कोित्याही ड कराच्या 

गळ्यािं जरी िंू जाऊन पडलीस िरी त्यािें स खद ःख मला सारखेंि आहे. 
 
काम॰:(स्व॰) येथें कोठें हत्यार चदसि नाहीं, काय करावें? 
 
उद्दाम॰:कामलिे, स रेंद्राशीं वादि बसण्यासाठीं का िंू येथें आली आहेस? 
 
काम॰:नाहीं. मीं आपल्याशीं एकान्ि करण्यासाठीं येथें आलें  आहे. परंि  पूवींिे ऋिान बधं या वेड्या मनाला 

एकदम िोडवि नाहीि, त्याला काय करावयािें? पि आिा ं याप ढें याचं्याशीं अचधक काहंीं 
बोलावयािें उरलें  नसल्याम ळें  या प ढिा सारा काळ मी आपल्याशीं पे्रमसंवाद करण्यािंि 
घालचविार आहें. (स्व॰) सम्रािािी िलवार कोठें आहे? 

 
उद्दाम॰:िर मग ये. अशी या मंिकावर बसै. ि झ्या आहलगनासाठीं आमिें मन अत्यंि अधीर झालें  आहे. 
 
काम॰:पि महाराज, या सेवकाचं्या समोर असे श्रृंगारचवलास करण्याइिके माझें मन अद्यापीं चनस्संग 

बनलेले नाहीं. या सवांना बाहेर जाण्यािी आज्ञा करा. म्हिजे मग मी आपल्या सवषस्वी आचधन 
होण्याला ियारि आहें. मलास द्धा ंमहाराजाचं्या गळ्याला कडकडून चमठी केव्हा ंमारीन असें झालें  
आहे. (स्व॰) हा.ं सम्रािािी िलवार िेथें चदसि आहे–पि िी माझ्या हािािं कशी येिार? 

 
उद्दाम॰:िक्षक, र्भ जंग, स रेंद्राखेरीज ि म्ही सवष आिा ंबाहेर िला. 
 
स रेंद्र:मला येथें कशासाठीं ठेविा?ंत्याचं्याबरोबर मलाही बाहेर घेऊन िला. 
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उद्दाम॰:नाहीं. ि ला आजिी सारी रात्र येथेंि घालचवली पाचहजे; व आपला द स्मान आपल्या पे्रमािी कशी 
चविंबना करिो हें प्रत्यक्ष आपल्या डोळ्यानंीं पाचहलें  पाचहजे! 

 
स रेंद्र:उद्दामकेि , ि झ्या नीिपिािी आिा ंमात्रा अगदीं कमाल झाली? 
 
उद्दाम॰:पे्रमािं आचि य द्धािं जसे सवष प्रकार क्षम्य आहेि, िसेि िे सूडािंही पि क्षम्यि आहेि! 
 
काम॰:आचि क्षम्य नसले िरी स रेंद्रानंा त्यािं हर्षचवर्ाद वािण्यािें काहंीं कारि नाहीं. त्यािंा माझा 

पे्रमसंबधं ि िलेला आहे आचि आम्हा ंउर्भयिानंाही वािेल िें करण्यािी आिा ंपूिष म र्भा आहे. 
 
स रेंद्र:वािेल िें करण्यािी म र्भा असली, िरी परस्पराचं्या प ढे आपल्या बेशरमपिािें राजरोस प्रदशषन 

माडंण्यािी म र्भा खास नाहीं. 
 
काम॰:का?ं का ंनाहीं? करिारानंीं लाज सोडली म्हिजे पहािारानंींही िी सोडलीि पाचहजे असें काहंीं 

शास्त्र नाहीं! ि म्हाला हें प्रदशषन आवडि नसेल, िर ि म्ही आपले डोळे ख शाल चमिून घ्या! 
 
उद्दाम॰:आचि िे कायमिे चमिून घेिले िरी त्याला आमिी म ळींि हरकि नाहीं. 
 
काम॰:(स्व॰) हं. आिा ं असेंि केलें  पाचहजे. म्हिजे सम्रािािी िलवार आपल्याला सहज काढून घेिा ं

येईल. (उघड) स रेंद्र, कल्पलिेच्या पे्रमासाठीं आपि माझी म ंडी म रगळली आहे. िेव्हा ं ि मिी 
हरएक प्रकारें चविंबना करून मी आपला सूड आिा ंि मच्यावर उगवल्यावािंून रहािार नाहीं. ही 
पहा ही पे्रममाला मी आिा ं पचहल्यानें कािंारसम्रािाचं्या गळ्यािं घालिें व या शृगंारसाचहत्यानें 
त्यािंें पे्रमपूजन करिें. पहा–पहा–महाराज,— 

 
पद–ि लबाग िमन्नाकी॰–गझल. 

शृगंार–स र–लिा ही ॥ शृगंार–र्भरा आली ॥ 
शृगंार–स रा–प्याली ॥ शृगंारमया. झाली ॥ धृ॰ ॥ 
शृगंार–मंिकीं या ॥ शृगंार–स ख ल िाया ॥ 
शृगंार–स मन–माला ॥ चप्रयनाथ! गळा ंघाली ॥ १ ॥ 

स रेंद्र:(संिापून) नादान अवदसा! 
 
काम॰:नादान अवदसा! कोि नादान अवदसा? 
 
स ॰:िंू–कामलिा–नादान अवदसा! 
 
काम॰:मी! मी कामलिा नादान अवदसा! स रेंद्र, िोंड संर्भाळून बोल. नाहीं िर– 
 
स ॰:नाहीं िर काय? 
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काम॰:नाहीं िर काय? प नः िोंडािूंन गैरजबान चनघाली िर चजनें ि ला पकडून येथें या खाबंाशीं आवळून 
िाकलें  आहे–िी–िी–िी ही कािंारसम्रािािी कालस्वरूचपिी िलवार उद्यािंी सकाळ 
उजाडण्यापूवींि ि झें चशर धडापासून अलग करून कैरवाचं्याप्रमािें ि झ्याहीं रक्िानें या कामलिेिे 
हे हाि माखून काढील–सोडिार नाहीं. 

 
स रेंद्र:कामलिे, या िलवारीच्या र्भयानें सत्यािा उच्चार करिारी ही चजव्हा गळून पडेल, असें समजूं 

नकोस.–उद्दामकेिूिीि काय पि प्रत्यक्ष काळािी िलवार जरी िंू हािािं धारि केलीस िरी 
ि झ्यासारख्या नादान अवदसेनें माडंलेल्या या अघोर व्यचर्भिारकमािाछ माझी चजव्हा कठोर शब्दानंीं 
चधःकार करण्यास क्षिमात्रही किरिार नाहीं. 

 
काम॰:िर मग महाराज, द्या िी िलवार इकडे–याच्या चजव्हेिा प्रर्भाव मला एकदा ं पारखून पाहंूि द्या. 

(त्यािी िलवार घेऊन) हं–स रेंद्र, काढ–काढ–आिा ंकाय बेजबाब ि ला िोंडािूंन काढावयािे 
असिील िे ख शाल काढ आचि ही कामलिा ि झ्या चजव्हेच्या प्रत्येक सवालाला या िलवारीच्या 
चजव्हेनें खडखडीि जबाब देिे कीं नाहीं, त्यािें प्रत्यंिर पहा, बोल– 

 
उद्दाम॰:कामलिे, क्रोधानें असें मध्येंि उसळल्यानें रचिसौख्यािा र्भगं होिो! 
 
काम॰:महाराज, रचिचवलासाच्या ऐन रंगािं शत्रनूें अपमानास्पद अपशब्दािंा अकस्मात् प्रहार केल्यावर 

क्रोध उसळल्यावािंून कसा राहील?कट्ट्या द स्मानािे बेजबाब कानावर येऊनआदळि असिाहंी 
शृगंारािा र्भगं होऊं न देण्याइिकें  माझें मन चनलषज्ज हकवा चनगरगट्ट नाहीं. (स रेंद्रास) बोल-स रेंद्र, 
बोल. ही पहा–ही कामलिा ि झ्या डोळ्यादेखि ि झ्या कट्ट्या शत्रलूा आपल्या बाह पाशािं 
कविाळून धरिे–पहा–नीि डोळे उघडून–न्याहाळून पहा– 

 
उद्दाम॰:ये–कामलिे, ये; आचि ि झ्या अहलगनासाठीं आि र झालेलें  हें हृदय आपल्या आशामय स्पशानें 

शािं कर.– 
 
काम॰:स रेंद्र, चिरव िोंड इकडे–पहा–पहा– 
 
उद्दाम॰:स रेंद्र, पहा–पहा ि झ्या पे्रमािे हधडवडे हा ि झा कट्टा द स्मान कसे उडवीि आहे िें िागंलें  डोळें  

उघडून पहा–(कामलिा आहलगन देण्यासाठीं प ढें झाल्यासारखें करून उद्दामकेिूवर वार करिे). 
िाडंाळिी, काय केलेंस हें? 

 
काम॰:पे्रमाच्या पाचवत्र्यािें रक्षि केलें  आचि आिा ंहें स्वदेशघािाच्या पािकािे पचरमाजषन करिें! (द सरा 

घाव घालिे). 
 
उद्दाम॰:खून! खून!! खून!!! (मरिो). 
 
काम॰:ि प, ओरडंू नकोस. (आिखी घाव घालिे). िल जा. आिा ंद चनया ि झ्या ज ल मािूंन म क्ि झाली! 
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स रेंद्र:कामलिे–कामलिे, काय–काय केलेंस हें? 
 
काम॰:आिापंयंिच्या कपिनािकािा शेंवि केला. स रेंद्र, ज्या हािानें व ज्या िलवारीनें या कामलिेनें 

आपल्या बाधंवािंें रक्ि रिर्भमूीवर साडंलें , त्याि हािानें व त्याि िलवारीनें उद्दामकेिूच्या रक्िानें 
मी त्या आपल्या मृिबाधंवािंें िपषि करीन, अशी मी प्रचिज्ञा केली होिी; व िी मी आज आपल्या व 
सवष साक्षी परमेश्वराच्या साक्षीनें पूिष केली आहे. (त्याला सोडचविे). 

 
स रेंद्र:कालमिे, ि झा उदे्दश न कळल्याम ळें  माझ्या िोंडून ि झ्यासंबधंानें कठोर शब्द चनघाले, त्यािी क्षमा 

कर. 
 
काम॰:स रेंद्र, आिा ंही िलवार घ्या आचि आपल्या देशािा चवश्वासघाि करून त्याच्या रक्िानें आपले हाि 

माखिाऱ्या या अधमाधम राक्षचसिीला आपल्या हािानें देहान्ि प्रायचित्त देऊन, चििी या जगािूंन 
म क्ििा करा. 

 
स रेंद्र:कामलिे, हा अचधकार माझा नाहीं. चशवाय उद्दामकेिूच्या रक्िानें आपले हे पापी हाि िंू ध वनू काढले 

असल्याम ळें  देहान्ि शासनाला िंू पात्र आहेस हकवा नाहींस, हाही आिा ंएक मोठा सवालि आहे. 
(दिकून) पावलें  कोिािीं ऐकंू येिाि? (इिक्यािं िदं्रकला व काहंीं लष्ट्करी अचधकारी ग प्ि वरे्ानें 
प्र. क.). 

 
काम॰ :कोि आहे? 
 
िदं्र॰ :ि प. गडबड करंू नका–नाहींिर नाहक मारले जाल! 
 
काम॰:मारले जाल? 
 
िदं्र॰:होय, मारले जाल. कामलिे, उद्दामकेिू महाराज कोठें आहेि? 
 
काम॰:का?ं िंू कोि चविारिार? 
 
िदं्र॰:मी? मी िदं्रकला– 
 
काम॰:िदं्रकला! आचि िंद्रकलेला अशा अपरात्रीं उद्दामकेिू महाराजाचं्या िंबूिं िोरून चशरण्यािें कारि 

काय? 
 
िदं्र॰:कािंारप्रजाजनाचं्या व कािंारसेनेच्या ह कमानें सम्रािाला कािंार साम्राज्यहसहासनावरून खेिूि 

काढून त्याला कैद करण्यासाठीं आम्ही येथें आलों आहोंि. 
 
काम॰:िर मग कािंारसम्राि ि मच्या हािीं लागिें शक्य नाहीं. 
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िदं्र॰:शक्य नाहीं? का ंशक्य नाहीं? 
 
काम॰:िो िरारी झाला! 
 
सवष:काय? िरारी झाला! 
 
काम॰:होय, िरारी झाला. 
 
सेना॰:असा कसा िरारी झाला? िंबलूा सवष बाजंूनीं गराडा चदला असिानंा त्याला बाहेर पडण्याला वाि 

कशी आचि कोठून चमळाली? 
 
काम॰:ि म्हीं िंबबूाहेर पडण्याच्या वािा रोंखल्या होत्या. जगाच्या बाहेर पडण्यािी वाि रोंखली नव्हिी–िी 

ख लीि होिी. 
 
िदं्र॰:म्हिजे? 
 
काम॰:म्हिजे काय हें या िलवारीवर िमकिारे रक्िािे हबद  ि म्हालंा बरोबर सागंिील! 
 
िदं्र॰:रक्िािे हबद  बरोबर सागंिील! म्हिजे? कोिािें रक्ि हें? 
 
काम॰:ि झ्या चपत्यािें. 
 
िदं्र॰:माझ्या चपत्यािें! 
 
काम॰:होय. ि झ्या चपत्यािें–कािंारसम्रािािें–द चनयेच्या द स्मानािें! 
 
िदं्र॰:म्हिजे? माझ्या चपत्यािा– 
 
काम॰:वध झाला–ि झा चपिा मारला गेला– 
 
िदं्र॰:मारला गेला! कोिाकडून मारला गेला? 
 
काम॰:माझ्याकडून–या कामलिेकडून. िदं्रकले, या कामलिेनें या िलवारीनें त्या सैिानाला कंठस्नान 

घालून त्यािी रौरव नरकािं रवानगी केली आहे. पहा.–ि ला खोिें वािि असेल िर हा पहा.–हा 
सैिान आपल्याि रक्िानें र्भरलेल्या या आपल्या मृत्य शय्येवर कालचनद्रा घेि स्वस्थ पडला आहे िो 
पहा व आपली खात्री करून घे. 

 
िदं्र॰:हाय हाय! बाबा–बाबा–(उद्दामकेिूच्या पे्रिास कविाळिे). कामलिे–कामलिे, केवढें अघोर कमष 

केलेंस हें? 
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काम॰:अघोर कमष! िदं्रकले, दीनद बषल द चनयेिा अमान र्पिें खून पाडण्यापेक्षा ंहें कमष अघोर आहे काय? 
नाहीं–खास नाहीं. द बषलाचं्या रक्िापेक्षा ं द जषनािंें रक्ि खात्रीनें अचधक मोलािें नाहीं. नाहीं िर 
ज्याच्यासाठीं िंू आिा ं हा शोक आरंचर्भला आहेस, त्यािी द स्मानी करण्याला िंू स्विःि त्याच्या 
पोिीं जन्म घेिला असिाहंी ियार का ंझाली असिीस? बोल.– 

 
िदं्र॰:ि झा सवाल बरोबर आहे. पि कामलिे, द जषनािंें रक्ि चकिीही पापी असलें  िरी िें जचमनीवर 

साडंण्यापेक्षा ंशरीरािंल्या शरीरािं जळून जािेंि अचधक िागंलें  असिें. 
 
काम॰:िदं्रकले, नाहीं. ही ि झी िूक आहे. द जषनाचं्या जीचविािा प्रत्येक क्षि नव्या नव्या अनथांना जन्म देि 

असल्याम ळें  त्यािा शक्य िेवढा संके्षप करिेंि जगाच्या चहिाच्या दृष्टीनें श्रेयस्कर असिें. पि जाऊं 
दे. आिाहंा वाद वाढचवण्यािं अथष नाहीं. मी एकिीनें कािंारसम्रािािा वध केला आहे आचि त्यािे 
होिील िे पचरिाम र्भोगण्याला माझी ियारी आहे. िेव्हा ंि म्हालंा माझें काय पाचरपत्य करावयािें 
असेल िें ख शाल करा. माझी चबलक ल हरकि नाहीं. माझ्या देशाच्या नाशािा बदला घेऊन िालू 
असलेल्या मन ष्ट्यसंहाराला मी आिा ंआळा घािला आहे आचि दीनद बषलाचं्या राशीस लागलेला 
समंध कायमिा गाडून िाकून जगाला शािंिेिा मागष ख ला करून चदला आहे. िेव्हा ंआिा ंमाझें 
काहंीं झालें  िरी मला त्यािी चबलक ल पवा नाहीं. घ्या–ही िलवार िाकून मी आनंदानें ि मच्या 
स्वाधीन होि आहें (िसें करिे). 

 
िदं्र॰:सेनापिी, या दोघानंा आपल्या िाब्यािं घ्या. (सेनापिी कामलिा व स रेंद्र यासं कैद करिाि). अरेरे! 

या लोकोत्तर प रुर्ािा अखेर असा र्भयंकर अंि झाला आं? दीनद बषलाचं्या रक्िाकचरिा ं
हापापलेल्या उन्मत्त प्रबलानंो, या कािंारसम्रािाचं्या उदाहरिानें वळेींि सावध व्हा आचि पचििािंा 
वाली परमात्मा हें ित्व लक्षािं ठेवनू त्यानें चदलेल्या सामर्थयािा द बषलाचं्या नाशाकडे द रुपयोग करंू 
नका. नाहींिर— 

 
–पद–हहडोल–चत्रिाल. प्रथम श्रवि– 

हचरल परमेश हा शौयषमद ॥ म द षनी महा कदषनकाला ॥ धृ्र॰ ॥ 
ि डव चन क्षहि या ॥ राज्य–वैर्भवा ॥ कचरल ठार क ला ॥ १॥ 

–जािाि. पडदा पडिो.– 
 

प्रवेश णतसरा 
 

(कैरवािंी छाविी–धमानंद, कल्पलिा, वगैरे). 
 
कल्प॰:य द्धािी समान्प्ि अशा अकन्ल्पि रीिीनें होईल, असें कोिालाही वािलें  नव्हिें. 
 
धमा॰:परमेश्वरी लीला िी हीि. मन ष्ट्यब द्धीला अिक्यष असे िमत्कार घडवनू आििो म्हिूनि 

परमेश्वराला. परमेश्वर म्हिावयािें! नाहीं िर त्याचं्याि आचि आपल्यािं अंिर काय? 
 
कल्प॰:िदं्रकला, स रेंद्र आचि कामलिा यानंा िाबडिोब आपल्या स्वाधीन करील, असें आिायांना वाििें? 



 

अनुक्रमणिका 

धमा॰:चिनें स्वाधीन केलेंि पाचहजे. नाहींिरिहािें बोलिें होण्यासाठी य द्ध िहकूबि होिार नाहीं. (सेवक 
प्र. क.) 

 
सेवक:कािंारािंें वकील, सेनापचि स रेंद्र व राजकन्या कामलिा याचं्यासह आले आहेि. 
 
कल्प:आि त्यानंा आंि. (सेवक जािो व त्यासं घेऊन येिो). 
 
वकील:आिायांच्या शिीप्रमािें कािंारसम्राज्ञी िदं्रकला इच्या आजे्ञवरून सेनापचि स रेंद्र आचि राजकन्या 

कामलिा यानंा मीं आिायांच्या स्वाधीन करिों. 
 
धमा॰:स रेंद्र व कामलिे, ि मिें स्वागि असो! 
 
स रेंद्र व काम॰:आिायांना प्रिाम असो! (नमस्कार करिाि). 
 
धमा॰:आिा ंआम्ही िाबडिोब य द्ध िहकूब करून िहािी वािाघाि करण्यास ियार आहोंि. 
 
वकील :आनंद झाला. मी आिािं सम्राज्ञीला व चिच्या प्रधानमंडळािंील सन्मान्य सर्भासदानंा आिायांच्या 

दशषनाथष घेऊन येिों. 
 
धमा॰:त्याचं्या रे्भिीनें आम्हालाही संिोर् होईल. 
 
वकील:आिायांिा व रािीिा चवजय असो! (जािो). 
 
धमा॰:सदानंद, िहाच्या वािाघािीसाठीं य द्ध िहकूब ठेवण्यािं आलें  आहे, अशी द्वाही चिरवा. 
 
सदा॰:जशी आिायांिी आज्ञा. (जािो). 
 
धमा॰:कल्पलिे, िंू िदं्रकलेला सामोरी जाऊन चििें पे्रमादरपूवषक स्वागि कर. आम्ही आपल्या चशचबरािं 

ि म्हा ं सवांिी मागषप्रिीक्षा कचरिो. (कामलिेस) कामलिे, ि ला कृिकमािा पिात्ताप झाला, हें 
पाहून आम्हाला समाधान वाििे. 

 
काम॰:हें आिायांिें औदायष आहे! 
 
धमा॰:पचििािंा उद्धारकिा परमेश्वर ि झाही उद्धार करील. येिों आिा ंआम्ही. (जािो). 
 
कल्प॰:िाई, स्वजनाचं्या रक्िानें माखलेले ि झे हाि उद्दामकेिूच्या रक्िानें ध वनू चनघाल्याम ळें  आिा ंस्वच्छ 

झाले आहेि. 
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काम॰:परंि  कल्पलिे, कैरवाचं्या न्यायासनािा चनिषय लागेपयंि मी िे स्वच्छ झाले आहेि असें समजि 
नाहीं. 

 
कल्प॰:ठीक आहे. मजी ि झी! परंि  ि झ्या पायावंर मस्िक ठेवण्यास िर मला काहीं प्रत्यवाय नाहीं? 

(चिला नमस्कार करिे). 
 
काम॰:पि ि ला आशीवाद देण्यािी िरी पात्रिा माझ्या आंगीं कोठें आहे? िेव्हा ं ि झा हा नमस्कार मी 

ईश्वरापषि करिें; िोि ि ला आशीवाद देईल. 
 
कल्प॰:आिा ंमी िदं्रकलेच्या स्वागिाच्या ियारीसाठीं जािें. ि म्ही उर्भयिा ंयेथें माझ्या चशचबरािंि चवश्राचंि 

घ्या. (जािे). 
 
काम॰:स रेंद्र,– 
 
स रेंद्र :काय? 
 
काम॰:माझ्या सूिनेिा आपि काय चविार केलाि? 
 
स रेद्र :काहंींि केला नाहीं. 
 
काम॰:काहंींि केला नाहीं! का?ं 
 
स रेंद्र :एकदा ंचनिषय लागल्यावर प नः चविार करण्यािें कारि काय? 
 
काम॰:पि लगलेला चनिषय ि कीिा ठरल्यावर त्यािा चिरून चविार करावयास नको काय? 
 
स रेंद्र:कामलिे, या हािाला कोिािा पे्रमस्पशष व्हावयािाि असेल िर िो िक्ि ि झाि होईल; इिरािंा 

होिार नाहीं. 
 
काम॰:स रेंद्र, राष्ट्रघािकी पाचपिीिा चवर्ारी स्पशष आपल्या धवल यशाला क्षिािं जाळून र्भस्म करील, हें 

आपिास कळि नाहीं काय? 
 
स रेंद्र:कळिें. पि कामलिें, ि झ्या पािकी स्पशानें जळून खाक होण्याइिकें  माझें यश द बषल असेल िर 

त्यािा लोर्भ धरण्यािं हाशील काय?पािक्याचं्या पापािा र्भार चशरावर घेऊन ज्याला पािक्यासह 
र्भवसागर िरून पार होिा ंयेि नाहीं, त्या पामरानें जगािं चजविं िरी का ंरहावें? 

 
काम॰:स रेंद्र, माझ्या पापािंा र्भार चशरावर घेऊन माझा उद्धार करण्यािी हहमि ज्या मनाला धरिा ं येिे 

त्यानें कल्पलिेच्या द ःखािा र्भार हरि करण्यािें साहस करण्यास असें का ं किरावें? आपि 
ज्याच्यावर पे्रम करिों त्यािे ज्याप्रमािें आपि देिेदार असिों, त्यािप्रमािें जे आपल्यावर पे्रम 



 

अनुक्रमणिका 

करिाि,त्यािेंही आपि देिेदार असिों व त्यािंें देिेंही आपल्याला द्यावें लागिें. िें ि कचविा ंयेि 
नाहीं. स रेंद्र,– 

 
पद–र्भरैवी, चत्रिाल. प ण्य जीवा॰ 

पे्रम–सेवा–जीवहन रंगला । पे्रमर्भरें महानंचद दंगला ॥ धृ॰ ॥िाचडिापंदीं, चझडकाचरिा ं॥ जीव र्भोळा 
छळें ठार माचरिा ं॥सदािार सािा वृथा र्भचंगला ॥ १॥ 

 
स रेंद्र :पि कामलिे, द दैवानें िें देिें देण्याला आज मी समथष नाहीं. 
 
काम॰:समथष नाहीं? का ंसमथष नाहीं? 
 
स रेंद्र:कामलिे, कल्पलिेसंबधंानें माझ्या अंिःकरिािं स्त्रीपे्रमािी र्भावना कधीं नव्हिी, आजही नाहीं आचि 

प ढेंही कधीं कालीं. उद्भवेल, अशी मला आशा वािि नाहीं. 
 
काम॰:स रेंद्र, हे द बळेपिािे शब्द आपल्यासारख्या बहाद्दर वीरप रुर्ाला शोर्भि नाहींि. ज्या चनदान स्त्रीला 

आपल्या पायाच्या नखािीही सर येिार नाहीं चिच्यावरील पे्रम जर आपि हट्टानें कायम ठेवूं 
शकिा,ं िर चजच्या थोरवीला आज जगािं सीमा नाहीं चिच्यासंबधंानें पे्रमर्भाव बाळचगण्यािें जर 
आपि मनािं आिाल, िर िें आपिाला शक्य होिार नाहीं, ही गोष्टि माझ्या मनाला पिि नाहीं. 

 
स रेंद्र:पि एवढा उपद्व्याप मी का ंकरावा? 
 
काम॰:किषव्यासाठीं. आपल्यावर पे्रम करिाऱ्या जीवानंा आपि चनिािं द ःखी करावें, हा आपल्या मनािा 

हलकेपिा–नव्हे–नव्हे-द ष्टपिा आहे. पे्रमािे ग लाम सारेि आहेि. पि जो पे्रमाला आपले ग लाम 
बनवनू आपि म्हिूं त्या चठकािीं त्याला राबवूं शकिो, िोि खरा बहाद्दर–िोि खरा वीर–िोि 
खरा प रुर्! 

 
स रेंद्र:कामलिे, मला वाििें िूिष हा चवर्य येथेंि सोडिें िागंलें . या वळेीं माझें मन न्स्थर नाहीं आचि मला 

या चवर्यािी ििा करवि नाहीं. (कल्पलिा येिे). 
 
कल्प॰:आचि आिा ंआपल्याला या चवर्यािी अचधक ििा करण्यािे कारि नाहीं. 
 
काम॰:का?ं 
 
कल्प॰:िाई, िंू द ःखािं असिानंा, मी स खी होिें कसें शक्य आहें? 
 
काम॰:कल्पलिे, मला माझ्या कमािें िल र्भोगलेंि पाचहजे. िेव्हा ंमाझ्यासाठीं िंू आपल्या स खावर असा 

चनखारा ठेवण्यास ियार का ंव्हावेंस, हें मला समजि नाहीं. 
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कल्प॰:आचि हें मलाही पि समजि नाहीं. परंि  माझा चनधार मात्रकेव्हाहंी ढळिार नाहीं.–मी िो केव्हाहंी 
ढळू देिार नाहीं! 

 
काम॰:िर मग आपिा सवांनाि संसारस खािी आशा सोडली पाचहजे. 
 
स रेंद्र:परमेश्वरािी िरी इच्छा अशीि चदसिे खरी! 
 
कल्प॰:आचि म्हिून त्याच्याि इच्छेवर साऱ्या गोष्टी सोंपवनू आपि आपल्या उद्योगाला लागिें िागंलें . 
 
काम॰:जशी ि झीं मजी! िूिष मला स्वस्थि बसलें  पाचहजे. 
 
कल्प॰:स रेंद्र, िला. आपि आिायांकडे थोडा वेळ जाऊन येऊं. (जािाि). 
 
काम॰:अरेरे! यािा शवेि अखेर हा असा व्हावा आं!– 
 

पद–चनराधार जीवें॰– 
स खार्भास ठरला सारा । र्भवािा पसारा ॥ धृ्र॰ ॥ शूगंारा आनंदलहचरिा । चवश्वरंगिीं रंग नवा आला 
॥ चपिा ंचनराशा–महाचवर्ािा ॥ 
प्याला, चनशाकाल झाला या संसारा ॥ पे्रमा न थारा चवहारा ॥ १॥ 

–जािे.– 
 

प्रवेश चौथा 
 

(कैरवािंी छाविी–धमानंद,िदं्रकला,कामलिा,कल्पलिा, स रेंद्रसंन्याशी इत्याचद) 
 
धमा॰:सन्मान्य सर्भासदहो, कैरव व कािंार याचं्यामध्यें िह झाला असल्याम ळें  आजपासून धमषय द्ध समाप्ि 

झालें  आहे, असें आम्ही जाहीर कचरिों.(जयजयकार). 
 
काम॰:लोकचनिषयाच्या ित्त्वाला मान देऊन रािी कल्पलिेिी सत्ता मी मोठ्या आनंदानें मान्य कचरिें. 
 
स रेंद्र:कैरव न्यायहसहासनानें कामलिेच्या अपराधािंी क्षमा केली आहे, असें मी जाहीर कचरिों. 
 
कल्प॰:लोकचनिषयाच्या ित्त्वािा कैरवािं पूिष चवकास व्हावा, म्हिून त्यासघालण्यािं आलेली 

राजक लोत्पन्नत्वािी मयादा मी आज काढून िाकलेली आहे. 
 
िदं्र॰:जगािंील द बषलाचं्या माथी जबरदस्िीनें मारण्यािं आलेली प्रबलािंी ग लामचगरी याप ढें जगािूंन 

समूळ नष्ट व्हावी, म्हिून कािंारसाम्राज्यािंील सवष राष्ट्रानंा स्वािंत्र्य बहाल करण्यािं आलें  
असल्यािें कािंारसम्राज्ञी या नात्यानें मी जाहीर करिे. (जयजयकार). 
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धमा॰:धमषय द्धािी समान्प्ि होऊन सवषत्र शािंिा प्रस्थाचपि झाली असल्याम ळें  धमषरक्षिासाठी धारि 
केलेल्या या िलवारीिा संन्यास करून आम्ही आपला धमषदंड पूवषवत् धारि कचरिों व आनंद 
खंडािील यचिवृदंालाही शस्त्रसंन्यास करण्यािी आज्ञा कचरिों. (जयजयकार). 

 
संन्यासी:आिायांच्या आजे्ञप्रमािे आम्ही शस्त्रसंन्यास करून आपल्या यचिदंडािंा पूवषवत् स्वीकार कचरिों. 

(िसें करिाि). 
 
धमा॰:सर्भासदहो, आिा ंआपिा ंसवांना परमश्रेष्ठ धमषहसहासनािी अशी धमाज्ञा आहे कीं द बषलािंा संहार हा 

प्रबलािंा धमष नसून त्यािंा उद्धार हा त्यािंा धमष आहे, हे सदैव लक्षािं बाळगून परस्परानंी 
परस्पराशंीं बंध त्वाच्या नात्याने समिेने व ममिेने वागावें आचि जगािंील परस्वापंहारी य द्धें बदं 
पाडून शािंिा व स व्यवस्था प्रस्थाचपि करावी. 

 
सवष:ही धमाज्ञा सवांस चशरसामान्य आहे. 
 
धमा॰:परमेश्वर ि म्हा ंसवांिें परममंगल करो! 

(धमानंदािा जयजयकार). 
 
सवष :हे दीनदयाळ परमेश्वरा– 
 

पद–चशवहृदय र्भ वनेश्वरी॰– 
जहग चविचर स खशािंिा ॥ होवो । अचखल जनिा । स नय चवनिा ॥ 
वाचर प्रबल छलका ॥ िाचर अबल जन ॥ धृ॰ ॥ कचर त्वचरि शािं । 
रहि करुचन रक्िपािा । प्रािघािा ॥ चनि कचर थोर घोर आकािंा ॥ 
महाकाला कर जो लोकनाशकर ॥ १॥ 

–पडदा पडिो.– 
अांक पाचवा समाप्त 

 
ॐ तत्सद ब्रह्मापपिमस्तु! 
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शीिंसांन्यास 
 
 

(नाटक) 
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अांक पणििंा 
 

(िदं्रकान्िाच्या राजवाड्यािें आवार. िदं्रकान्ि, सरदार नरेंद्र व महेंद्र.) 
 
िदं्र॰:चशष्टाईकचरिा ं बाबा कृिान्िाच्या छाविींि गेले त्याला आज िार चदवस झाले. िरी अजून त्यािंा 

काहंींि चठकािा नाहीं, मोठं आियष आहे. 
 
नरेंद्र:वास्िचवक त्यानंा चदलेल्या म दिीिा आजिा अखेरिा चदवस. िेव्हा ं आज िरी िे परि यायलाि 

पाचहजे होिे. 
 
िदं्र॰:चनदान काहंीं चनरोप िरी पाठवायला पाचहजे होिा. कारि या कनकाविींिला प्रत्येक मन ष्ट्य एकेक 

क्षि प्रािाच्या मोलानें मोजीि आहे हें त्यानंा माहीि आहे. 
 
महेंद्र:महाराज, आपला काय िकष  िालि असेल िो खरा. पि मला मात्र खरोखरि अशी शकंा येिे आहे 

कीं, कृिान्िानें दगा करून कृष्ट्िकान्ि महाराजानंा कैद केलं असलं पाचहजे. 
 
िदं्र॰:मला नाहीं असं वािि. िहाि ंबोलि ंकरायला गेलेल्या वचकलाला दगाििका करून कैद करि ंहें 

य द्धनीिीला सोडून आहे. 
 
महेंद्र :पि य द्धनीचि पाळण्याइिकी इमानदारी त्या गळेकापू कृिान्िाच्या चठकािीं आहे क ठें? कृिान्ि 

म्हिजे नावंाप्रमािें खरोखरीिाि कृिान्ि आहे. याला न्याय, नीचि, धमष कशािाि धरबंध नाहीं. 
आपला मिलब साधण्यासाठीं िो कसलंचह पाप करायला मागंप ढं पहािार नाहीं. 

 
िदं्र॰:काय करावं? लढाई करून एकदािंा सोक्षमोक्ष करून िाकावा म्हिलं िर हािािं िलवार धरण्यािी 

स द्धा ं आमच्या सैचनकाचं्या अंगािं िाकद उरलेली नाहीं. अशाचह न्स्थिींि लढाईच्या मदैानािं 
उिरून आत्मघाि करून घ्यावा म्हिलं िर शत्र ूलढाईला िोंडि लागूं देि नाहीं; आचि िहासाठीं 
दािीं िृि धरून शत्रूला शरि गेलों िर िो आम्हाला असा लाथाडून िाकीि आहे! िेव्हा ंआिा ं
वढे्यािं सापंडलेल्या या दीड लाख दीनद बषल आचि द ष्ट्काळग्रस्ि नागचरकािें प्राि वािंवायिा 
मागष िरी काय शोधून काढावा? 

 
नरेंद्र:खरोखर, या कनकाविीवर आजपयंि अनेक चनकरािे प्रसंग ओढवले पि चििी आजच्यासारखी 

शोिनीय अवस्था कधींि झालेली नव्हिी. मािसानंा अन्न नाहीं, जनावरानंा गवि नाहीं, झाडपाला 
खाऊन िग धरावा म्हिलं िर िो स द्धा ंआिा ंचशल्लक राचहलेला नाहीं. 

 
महेंद्र:मािसानंीं मािसानंा िाडून खाण्याििं आिा ंकाय िें बाकी उरलं आहे! 
 
नरेंद्र:िें र्भयंकर दृश्यचह एकदोन चदवसािंि आपल्याला खात्रीनं पहाव ंलागेल. 
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िदं्र॰:लागूं द्या. जे काय सोहाळे व्हायिे असिील िे सगळे एकदािेंहोऊन जाऊं द्या. म्हिजे कािंनक लावर 
प रेपूर सूड उगचवल्यािं समाधान िरी आपल्या शत्रलूा चमळेल. 

 
रत्न॰:(प्रवशे करीि) काय? आमच्या कािंनक लावर सूड उगवल्याि ंशत्रूला समाधान? 
 
िदं्र॰:होय रत्नप्ररे्भ! शत्रलूा–कृिान्िाला समाधान! 
 
रत्न॰:म्हिजे मामंजी अजून परि आले नाहींि म्हिायिे? 
 
िदं्र॰:नाहींि–बाबा अजून परि आले नाहींि, इिकंि नाहीं िर त्याचं्याकडून अजून काहीं चनरोपचह 

आलेला नाहीं. िेव्हा ंिहािी आशा सोडून आपि सवांनीं आिा ंमरिालाि सादर झाल पाचहजे. 
 
रत्न॰:मग उगाि चवलंब कशाला?उपासमारीनें त्रस्ि झालेल्या दीड लाख लहानथोर नागचरकािं ंकष्टमय 

जीचवि क्षिाक्षिानें असं चनष्ट्कारि लाबंवनू त्यांच्या यािनािं र्भर िाकीि बसण्यापासून िायदा 
काय? 

 
नरेंद्र:काहंींि िायदा नाहीं. परंि  कृष्ट्िकान्ि महाराजानंा चदलेली म दि संपायला अजून थोडा अवधी आहे. 

िेव्हा ंसूयास्िापयंि मावळत्या सूयाबरोबर आमि ंद दैवचह पलिी खािं कीं काय हें आम्ही पहािार 
आहोंि. 

 
रत्न॰:त्या कू्रर कृिान्िाच्या हािून आपल्या हािावर प्रािदानाि ंउदक स िेल अशी ि म्हालंा अजूनचह आशा 

वाििे का? कृिान्ि म्हिजे श द्ध काळजावािंून जन्माला आलेला चनर्थवकार प्रािी आहे. त्याला 
ि मिी दया येि ंकसं शक्य आहे? 

 
नरेंद्र :आपलं म्हििं अगदीं बरोबर आहे. त्या द ष्ट कृिान्िाच्या मनािं दयेिा, माि सकीिा प्राद र्भाव होिं 

अशक्यि आहे; आचि इथं िर उपासमारीनं हाहाःकार उडाला आहे. 
 
रत्न॰:महाराज, आज सकाळीं मी आपल्या नगरािंील चस्त्रयाचं्या समािाराला गेलें  असिानंा केवढा र्भयानक 

देखावा माझ्या दृष्टीला पडला िें मी आपल्याला साचंगिलं िर आपलं काळीज िािून जाईल. 
जेवत्या म लाचं्या िोंडािं घालायला अन्नािा किस द्धा ं मला नगरािं क ठें आढळला नाहींिपि 
चपत्या म लानंा पाजायला आयाचं्या अंगावर द धािा एक थेंबचह चशल्लक राचहलेला चदसला नाहीं. 
पे्रिवत् झालेल्या त्या चबिाऱ्या आया आपल्या रक्िावर आपल्या म लािं ंपोर्ि करीि असलेल्या मीं 
पाचहल्या. महाराज, मला िरी असं वाििं कीं, असं चिळाचिळानें चझजूनचझजून या अनाथ 
बायकाम लािें प्राि जाऊं देण्यापेक्षा ं वाड्याच्या बाहेर त्या सवांना एकत्र जमवनू त्यािंी सरसहा 
कत्तल करून िाकि ंशिपिीनं िागंलं नव्हे का? 

 
िदं्र॰:नको रत्नप्ररे्भ, अशा कठोर कल्पनािंीं रे्भसूर चितं्र माझ्या डोळ्यासमोर उर्भीं करून आधींि खिून 

गेलेल्या माझ्या मनाला अचधक कािावनू िाकंू नकोस. अशा अनाथ चजवािंी हत्त्या माथीं मारून 
घेण्यापेक्षा ंया वीिर्भर पोलादी पात्यानें स्विःिाि अंि करून घेिं मला अचधक स खकर वािेल. मी 
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आिखी दोन घिका वाि पाहािार आचि िेवढ्या अवधींि याचं्या बिावािा काहंींि मागष सापंडला 
नाहीं िर या िरवारीनं प्रथम ि झी आचि नंिर माझी गदषन छािून–(िलवार काढंू लागिो, 
इिक्यािं पडद्यािं आरडाओरडा होिो. ‘िदं्रकान्ि महाराज, आमच्या िान्ह ल्यािें चन आमिे प्राि 
वािंवा–’) 

 
नरेंद्र:अन्नासाठीं बेिाम बनलेल्या लोकानंीं आवाराबाहेर चगल्ला आरंर्भलेला चदलिो. 
 
िदं्र॰:पहा–पहा बरं– 

(सवांिी धादंल उडिे, इिक्यािं द्वारपाल प्रवशे करिो.) 
 
द्वार॰:महाराज, उपासमारीनं िळमळिाऱ्या चकिीिरी बायका आपल्या िान्ह ल्यानंा घेऊन बाहेर आल्या 

असून त्यानंीं आपल्या नावंानें सारखा आक्रोश माडंला आहे. 
 
िदं्रकािं :उपासमारीनं िडिडिाऱ्या चस्त्रयािंा आक्रोश! अरेरे! केवढा र्भयंकर प्रसंग हा! 
 
रत्नप्रर्भा:वाड्याि ंमहाद्वार उघडून त्यानंा आंि घ्या. महाराज, व्याक ळ झालेल्या त्याचं्या चित्तािं ंसातं्वन 

करून त्याचं्याशीं दोन धीरािे शब्द बोला. 
 
िदं्रकािं:ज्या मला स्विःलाि धीर उरलेला नाहीं िो मी त्यानंा कसला धीर देिार? न सत्या कोरड्या 

शब्दानंीं त्यािं ंसातं्वन कसं होिार? त्यािंी समजूि कशी पििार? 
 
रत्नप्रर्भा:महाराज, असं द बळेंपि यावेळीं िागंलं नाहीं. त्याचं्याशीं दोन चजव्हाळ्यािे शब्द बोलून त्यानंा 

ि म्हीं पे्रमानें पोिाशीं धरलंि िर त्याचं्या पोिािं र्भडकलेल्या र्भ केच्या ज्वाळा िात्प रत्या िरी 
खात्रीनंशािं होिील आचि त्याचं्या चजवानंा चवसावंा वािेल. महाराज, पे्रमाच्या न सत्या शब्दािं स द्धा ं
संिप्ि चजवाला शािं करिारे अमृिािे ि र्ार वसि असिाि. 

 
िदं्र॰:िर मग त्याचं्यावर िंूि आपल्या शब्दामृिािा वर्ाव करून त्यािंा र्भडकलेला जठरान्ग्न शािं कर. 

माझ्या वािींि िेवढं सामर्थयष आहे असं मला वािि नाहीं. जा, बाहेरच्या बाजूला जाऊन त्यािंी 
समजूि घाल आचि चिथूनि त्यानंा चनरोप दे–त्यािंा आक्रोश माझ्यानं ऐकविार नाहीं. जा— 

 
व्दार॰:देवडीवरच्या चशपायानंा दूर सारून त्याि इकडे येऊं लागल्या– 
 
िदं्र॰:अरेरे! शवेिींयेऊं नये िो प्रसंग आलाि! 
 
रत्न॰:महाराज, ि म्ही थोडा वळे द सऱ्या दालनािं जा, मी घालिें या बायकािंी समजूि. (रत्नप्ररे्भचशवाय 

सवष जािाि)(स्वगि) परमेश्वरा या वेळीं आमिी लज्जा रक्षि करायला िंूि समथष आहेस. (काहंीं 
र्भ केल्या चस्त्रया आपलीं िान्हीं म लें  घेऊन प्रवशे करिाि.) 

 
१स्त्री :क ठें आहेि िंद्रकािं महाराज? 
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रत्न॰:र्भचगनींनो, ि म्हालंा काय पाचहजे? 
 
२ स्त्री:अन्न–अन्न पाचहजे आम्हालंा! माईसाहेब, आमच्याकचरिा ं नसेल िर चनदान र्भ केनं िडिडिाऱ्या 

आमच्या या कोंवळ्या अर्भषकाकंचरिा ंिरी आम्हालंा अन्नािे दोन घासं हव ेआहेि. 
 
रत्न॰:र्भचगनींनो, कसं सागंूं ि म्हालंा? वाड्यािं अन्नािा किचह नाहीं. परवाचं्या चदवसापासून आम्हीचह 

ि मच्याप्रमािेंि उपाशी आहोंि. 
 
१स्त्री:हाय रे दैवा! अखेरीला इथंचह िंू आमिी पाठ प रवलीस ना! पहा, माईसाहेब पहा,ं या आमच्या 

उमलत्या ग लाबािंी उपासमारीनं काय र्भयंकर अवस्था झाली आहे पहा! एवढीं सोन्यासारखीं 
बाळं! नऊ मचहने पोिािं वागवलीं, त्यानंिर अंगावर पाजलीं! आज आमच्या अंगावर दूध नाहीं िर 
त्याच्याऐवजीं आमच्या रक्िावरचह त्यानंा जगवायला आम्ही ियार आहोंि. पि आमच्या अंगािं 
रक्िािा थेंबचह उरलेला नाहीं– 

 
रत्न॰:र्भचगनींनो, असा आक्रोश करून माझ्या काळजािे ि कडे करंू नका. 
 
२ स्त्री:सकाळीं आपि आम्हालंा रे्भिालािं िेव्हा ं कृष्ट्िकािं महाराज परि येिील व आपला सवांिा बिाव 

करिील अशी आशा व्यक्ि करून आपि आम्हालंा धीर चदलाि. पि सूयास्िािी वेळ झाली िरी 
अजून िे आलेले नाहींि. मग आिा ंआम्ही कोित्या आशवेर जगायिं? 

 
१स्त्री:माईसाहेब, आिा ंआमच्यानें क्षिािाचह धीर चनघि नाहीं. आमच्या मनानं आिा ंप रा ठाव सोडला. या 

यमयािनािूंन आमिी लौकर म क्ििा करण्याकचरिा ं आम्हालंा गोळ्या घालून मारून िाका 
नाहींिर ििावरून खंदकािं िेकून द्या. 

 
३ स्त्री:आमिीं हीं िान्ह लीं आम्ही ि मच्याि पायावर वहािों. (रत्नप्ररे्भच्या पायाशीं आपलीं म लें  ठेविाि.) 
 
रत्न॰:र्भचगनींनो, माझ्या पायावर हीं म लें  वाहून काय उपयोग? मीस द्धा ंयावळेीं ि मच्यासारखीि सत्त्वहींन 

आचि लािार झालें  आहें. 
 
३ स्त्री:मग माईसाहेब, आम्ही आिा ं शरि िरी क िाला जावं? क िाच्या ओिींि हीं अनाथ अर्भषकं 

चनरवावींि? 
 
रत्न॰:त्या दीनवत्सल, करुिासागर, सवषसमथष परमेश्वराच्या! र्भचगनींनो, या प्रािसंकिािं आपिा सवांिा 

िोि वाली आहे. 
 
१स्त्री:परमेश्वराला करुिा असिी िर त्यानं आमच्यावर असा प्रसंग आिलाि असिा कशाला? 
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रत्न॰:छे–छे–असं म्हिू ंनका. त्याला शरि जा, त्याच्या पायावर लोिागंि घाला, अनन्य र्भावानें त्यािी 
करुिा र्भाका–िो दीनद बषलािंा वाली ि म्हालंा या संकिािूंन खात्रीनं म क्ि करील. 
आमच्यासारख्या करंयाचं्या पायाशीं ि म्ही चकिीचह आक्रोश केलाि िरी त्यािा उपयोग काय? 

 
२ स्त्री:परमेश्वरािा हवाला द्यायला, माईसाहेब, ि म्ही कशाला हव्याि? िला ग, मरि जर ि किि नाहीं 

िर िें चनदान देवाि ंनावं घेि असिानंा िरी येऊं दे. (सवष चस्त्रया जािाि). 
 
रत्न॰:परमेश्वरा, या दीन अनाथािंी आिा ंिरी ि ला करुिा येऊं दे. (डोळे चमिून हाि जोडिे. िदं्रकान्ि 

प्रवशे करिो.) 
 
िदं्र॰:रत्नप्ररे्भ, िो दयाळू परमेश्वर त्या चबिाऱ्यािं ंरक्षि केव्हा ंकरील िो करो, पि िंू मात्र ही वळे संर्भाळून 

नेलीस खरी! ि झा उपदेश ऐकून त्या र्भोळ्या श्रद्धाळू चस्त्रया िसल्या आचि आपल्या अर्भषकाचं्या 
प्रािाचं्या आशनेें त्यानंीं देवाच्या पायाशीं धरलं! पि थोड्याि वळेापूवी दूर आहेसा वाििारा मृत्यू 
मला आिा ंअगदीं जवळ आल्यासारखा वािंू लागला आहे. 

 
रत्न॰:पि मी म्हििें मृत्य  खरोखरि जवळ आला असला िरी त्यािी इिकी चिकीर करण्याि ंकारि 

काय? समरागंिावर मृत्यूच्या म खािंचनर्भषयपिानं क्रीडा करण्यािं ज्यानंीं आपला सारा जन्म 
घालंचवला अशा आपल्यासारख्या वीराला मृत्य  ही काहंीं अनोळखी िीज नाहीं. 

 
िदं्र॰:ि झं म्हिि ंखरं आहे. मृत्य  मला म ळींि अनोळखी नाहीं. हकबह ना त्याला मी माझा चजवलग चमत्रि 

मानिों पि त्याच्या स्वागिप्रसंगी लागिारीं मनािी प्रसन्निाि आज माझ्या चठकािीं नाहीं. 
रत्नप्ररे्भ, मृत्य  जवळ आला म्हिजे मन ष्ट्य आपल्या कृिकमांच्या दारुि जािीवनेें द बळा होि जािो 
असं काहंीं लोक म्हििाि, िेंि िर खरं नसेल? 

 
रत्न॰:एकूि मरिकाळीं िरीं आपल्याला आपल्या कृिकमांिा पिात्ताप होऊं लागला म्हिायिा? 
 
िदं्र॰:रत्नप्ररे्भ, आपल्या चववाहापूवी िंू केलेला कळवळ्यािा उपदेश जर मी ऐकला असिा आचि आपले 

स्विःिे प्राि हट्टानें पिाला लावनू िंू सूयषकािंाला चदलेलं पाचिदानाि ं विन मीं ि झ्याकडून 
मोडचवलं नसिं िर चकिी िागंलं झालं असिं? म्हिजे आज चमत्रद्रोहाच्या पािकाबद्दल मला 
पिात्ताप करीि बसण्यािी पाळी आली नसिी आचि पचिद्रोहाच्या पािकाबद्दल ि लाचह आजन्म 
अश्रू गाळीि बसाव ंलागल नसिं! रत्नप्ररे्भ, सूयषकान्ि मला माझ्या अघोर अपराधािी क्षमा करील 
हकवा करिार नाहीं; पि िंू माझा हा अपराध पोिािं घालायला आचि त्याबद्दल मला क्षमा 
करायला ियार आहेस का? 

 
रत्न॰:महाराज, माझ्यावरील पे्रमाच्या चनराशनेें झ रिीस लागून आपि मृत्य श्य्येवर अंिकाळच्या वदेनानंीं 

चवव्हळि पडला ंअसिानंा, आपि माझ्या आपत्काळीं माझ्यावर केलेल्या अगचिि उपकारािंी िेड 
करण्यासाठीं आचि आपल्या अकाली चनधनानें या कािंनाचं्या अनाथ राष्ट्रािी होिारी र्भयंकर हाचन 
िाळण्यासाठीं, परमेश्वराच्या व ख द्द आपल्या साक्षीनें अनेक वर्ांपूवीं सूयषकािंानंा चदलेलं 
पाचिदानाि ं विन मोडून मी जेव्हा ं प्राप्ि किषव्य म्हिून आपल्या गळ्यािं माळ घालायला ियार 
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झालें  िेव्हािं आपल्या या अनन्न्वि पािकािी मीं आपिाला क्षमा केली आहे. एवढंि नव्हे िर त्या 
पािकािं आपली र्भागीदारीि होऊन आपल्या बरोबरीनें त्याि ंप्रायचित्त र्भोगण्यािचंह परमेश्वराला 
साक्षी ठेवनू मी आपिाला अचर्भविन चदलेलं आहे. पि मला वाििं, आिा ंहा चवर्य प रे झाला. 
आपल्यापेक्षाचंह सूयषकािंािंी मी अचधक अपराधी आहें आचि या अपराधािी जािीव रातं्रचदवस 
माझ्या अंिःकरिाला जाळीि आहे. पि या आपल्या राष्ट्रावर ओढवलेल्या द धषर आपत्तीििं 
चनवारि करण्याच्या उद्योगािं मी आपलं हें द ःसह द ःख आंिल्या आंिशािंपिानें सहन करिें आहें 
ना? मग अशा आिीबािीच्या प्रसंगीं आपि त्यािा असा स्िोि होऊं देि ं िागंलं का?ं या 
कािंनक लािे आपि राजे आहािं आचि राजधमाला अन सरून आपि या वळेीं उपासमारीनं त्रस्ि 
झालेल्या प्रजेच्या जीचविािी आचि स खद ःखािी प्रथम काळजी वाचहली पाचहजे. स्विःकडे सध्या ं
आपिालंा लक्ष देिािं येि नाहीं. 

 
िदं्र॰:बरोबर आहे ि झं म्हिि.ं या चनकराच्या प्रसंगीं माझं स्विंत्र अन्स्ित्वि मला राचहलेलं नाहीं. माझं 

राष्ट्र हाि मी आचि माझ्या राष्ट्राि ंस खद ःख हेंि माझं स खद ःख. िेव्हा ंया वळेीं मला हे सवष चवकार 
आचि चविार बाजूला सारलेि पाचहजेि. रत्नप्ररे्भ, माझ्यापेक्षा ंि झाि आत्मजय अचधक श्रेष्ठ आहे 
आचि ि झंि राष्ट्रपे्रम अचधक उज्ज्वल आहे. समरागंिािं शत्रूवर चवजय चमळचवण्यािा पराक्रम 
माझ्या अंगािं प्रखरिेनें वास करीि असेल; परंि  अंिःकरिािं सिि उसळिाऱ्या चवकारानंा दाबून 
िाकून त्याचं्यावर चवजय चमळचवण्याि ं चदव्य सामर्थयष ि झ्या चठकािीं चजिकं नादंि आहे त्याच्या 
शिाशंचह माझ्या चठकािीं नादंि नाहीं. (एक चशपाई प्रवेश करिो.) 

 
चशपाई:(घाईनें व घाबऱ्या घाबऱ्या) सरकार िला–अगदीं िाबडिोब छाविीकडे िला. उपासमारीनें त्रस्ि 

झालेले चशपाई चबथरून गेले असून एकमेकाचं्या नरडीिा घोि घेण्याच्या बेिािं आले आहेि. 
 
िदं्र॰:वा रे नचशबा! चनदषया, िंू आिा ंमाझा चपच्छा सोडिार िरी केव्हां? 
 
रत्न॰:महाराज, आपल्या ब द्धीिा असा िोल जाऊं देऊं नका. आधीं आपल्या सैन्यािा नीि बदंोबस्ि करा. 

नाहींिर पचरन्स्थचि आहे याहून अचधक र्भयंकर होईल. 
 
िदं्र॰:ठीक आहे. जािोंि मी छाविींि–(िंद्रकािं जािो. त्याच्या पाठोपाठ चशपाईचह जािो.) 
 
रत्न॰:(स्वगि) परमेश्वरा, िंू आिा ंआमिा चकिी अंि पहािार? आमच्या सत्त्वािी अजून प री कसोिी 

लागली नाहीं का? का या स्वािंत्र्यपे्रमी िेजस्वी राष्ट्रािा समूळ चवध्वंस हीि आमच्या सत्त्वपरीके्षिी 
पचरसमान्प्ि व्हावी असा ि झा संकेि आहे? (पडद्यािं ‘कृष्ट्िकािं महाराजकी जय! असा 
जयजयकार होिो.) कृष्ट्िकािं महाराजकी जय? म्हिजे आमिी प्राथषना िळाला आली कीं काय? 
(प न्हा जयजयकार) होय–शकंाि नको. मामंजी कृिान्िाच्या गोिािूंन परि आले आचि 
त्यानंींकाहंीं िरी आनंदािी वािा आिली हें खास. (डोळे चमिून स्वस्थ उर्भी रहािे इिक्यानंा नरेंद्र 
प्रवशे करिो.) 

 
नरेंद्र:िदं्रकािं महाराज, रत्नप्रर्भाबाईसाहेब, आनंदािी वािा! कृष्ट्िकािं महाराज कृिान्िाच्या छाविींिून 

स खरूप परि आले असून त्यांनीं आशिेा संदेशचह आिला आहे. नगरािंील स्त्रीप रुर्ाचं्या झ ंडीच्या 
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झ ंडी त्याचं्या दशषनासाठीं धावंि स िल्या आहेि. चजकडे पहाव ं चिकडे आशा आनंद यािंा रंग 
उधळून गेल्याि ंदृश्य चदसि आहे. 

 
रत्न॰:बरोबरि आहे. अन्नान्न करीि मृत्य पथंाला लागलेल्या लोकानंा जीचविाशिेा चकरि दृष्टीला 

पडल्यावर हर्ाचिरेकानें वेड लागलं िर त्यािं नवल काय? ि म्ही असेि छाविींि जा आचि 
िदं्रकािं महाराजानंा िाबडिोब इकडे घेऊन या. 

 
नरेंद्र:जशी आज्ञा. (जािो.) 
 
रत्न॰:(स्वगि) अहाहा! कनकाविीिं प ण्य शवेिीं िळाला आलं! पार्ािालाचह पाझर ि िला! देवािी 

लीला अिक्यष आहे म्हििाि िेंि खरं. नाहींिर िो कालमूर्थि कृिान्ि िहाला ियार होिं कालत्रयीं 
शक्य नव्हिं. (पडद्यािं कृष्ट्िकािंािा जयजयकार.) मामंजी इथं येऊि पोहोंिले वाििं! होय–िी 
पहा–िी पहा, सत्यय गािंील थोर महात्म्याप्रमािें गंर्भीर चदसिारी िी मूर्थि इकडे येि आहे. 
(जयजयकारािं कृष्ट्िकान्ि प्रवशे करिो.) 

 
कृष्ट्ि॰:(जयजयकार करिाऱ्या लोकासं उदे्दशून) बधं र्भचगनींनों, आिा ं हा जयजयकार बंद करा. मी 

ि म्हालंा आशिेा संदेश आिला आहे. पि मी सवांना सागंिोि आहे कीं, िदं्रकािं महाराजािंी रे्भि 
होण्यापूवीं मला िो आपिाजवळ जाहीर करिां येि नाहीं. िो संदेश ऐकण्यासाठीं ि म्ही चजिके 
आि र झाला ंआहािं त्याच्या शिपि िो सागंायला मी आि र झालों आहें. पि िदं्रकािं महाराजानंा 
रे्भिण्यापूवीं मला िो ि म्हालंा सागंिा येि नाहीं. िेव्हा ंकृपा करून मला थोडा वळे आपि रजा द्या. 
(लोक त्यािंा जयजयकार करीि जािाि.) परमेश्वरा, इिक्या लोकािंी आशा िलदू्रप करिें 
हकवा चनष्ट्िळ करिें सवषस्वीं ि झ्याि हािीं आहे. 

 
रत्न॰:(नमस्कार करीि) महाराज, मी आपिालंा नमस्कार करिें. 
 
कृष्ट्ि॰:अष्टप त्रा सौर्भाग्यविी र्भव! िदं्रकािं क ठं आहे? 
 
रत्न॰:छाविीि गेले आहेि. पि इिक्यािं परि येिील. 
 
कृष्ट्ि॰:या वेळीं छाविींि जाण्यािं कारि? 
 
रत्न॰:सैन्यािंील चशपाई चबथरले आहेि–त्यािंी समजूि घालायला गेले आहेि िे. 
 
कृष्ट्ि॰:असं! िार चदवसािं इथली पचरन्स्थचि इिकी चिघळली काय? 
 
रत्न॰:महाराज, िें काहंीं चविारू नका. आपि आलािं ही देवािी मोठी कृपाि झाली. नाहींिर काय अनथष 

ओढवला असिा यािी कल्पनाचह करवि नाहीं. 
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कृष्ट्िकािं:िला–सध्या ंिरी िो अचनष्ट प्रसंग िळला हे बरं झालं. प ढें परमेश्वरािी काय इच्छा असेल िसं 
होईल. 

 
रत्नप्रर्भा:पि आिा ंपरमेश्वरी इच्छेला इष्ट िें वळि देि ंआपल्याि हािािं आहे. 
 
कृष्ट्िकािं :आहे म्हिलं िर आहे, नाहीं म्हिलं िर नाहीं. 
 
रत्न॰:असं का.ं म्हििा ंआपि? 
 
कृष्ट्ि॰:आमच्या जीचविाि ंआचि स्वािंत्र्याि ंकाय मोल द्यायला आम्ही ियार आहोंि यावर िह होि ंहकवा 

न होि ंहे अवलंिनू आहे म्हिून! 
 
रत्न॰:आम्ही नक्की कनकाविीच्या जीचविासाठीं आचि स्वािंत्र्यासाठीं आमच्या सवषस्वावरचह चिलाजंचल 

द्यायला ियार आहोंि! 
 
कृष्ट्ि॰:होय. असं आपि नेहमीं म्हििों खरें! पि रत्नप्ररे्भ, सवषस्वावावर चिलाजंचल देण्यािी गोष्ट 

बोलायला चजिकी सोपी आहे चििकी करायला सोपी नाहीं. 
 
रत्न॰:का?ंचिच्यािं कठीि असं काय आहे? 
 
कृष्ट्ि॰:सारंि कठीि आहे. सवषस्व हा शब्द चदसण्यािं िीनिि अक्षरी असला िरी त्याच्या गर्भाि अचखल 

िह्माडं साठंलेलं आहे. मािसाला त्याच्या सत्यस्वरूपािी यथाथष कल्पना नसिे िोंपयषि 
‘सवषस्वत्याग’, ‘सवषस्वावर चिलाजंचल’, असले गंर्भीर शब्द िो सहज लीलेनें उच्चारींि असिो. परंि  
त्यािें चवश्वव्यापक चवराि स्वरूप दृष्टीला पडलें  म्हिजे इिरािंें िर राहंूि दे पि समरयज्ञािं 
आपल्या प्रािािं ंबचलदान करायला चसद्ध असलेल्या धीरवीराच्या हृदयालास द्धा र्भीिीनें कंप स िून 
त्यािी वािा बंद होिे. 

 
रत्न॰:महाराज, असं कसं म्हििा?ं िळहािावि चशर घेऊन समरर्भमूीवर मृत्यचू्या म खािं प्रािाह चि 

देिाऱ्या धीरवीर प रुर्ानंा सवषस्वािी खरी कल्पना नसिे असं कसं म्हििा ंयेईल? 
 
कृष्ट्ि॰:मािसािे प्राि हेि मािसािं सवषस्व असं मानलं िर त्यानंा ही कल्पना नसिे असं म्हििा ं येिार 

नाहीं खरं. पि म ली, प्रािापेक्षाचंह अचधक मूल्यवान अशीं प ण्यधनासारखीं अनेक श्रेष्ठ धनें 
मन ष्ट्याच्या संग्रहींअसिाि आचि त्यािंाचह सवषस्वािं समावशे होऊं शकिो ही गोष्ट लक्षािं घेिली 
म्हिजे प्राि–त्यागािी कल्पना ही सवषस्वदानाच्या दृष्टीनें अप रीि ठरिे. 

 
रत्न॰:पि देशरक्षिासाठीं व धमषरक्षिासाठीं स्विःच्या प ण्यधनावरचह पािी सोडिारे महात्मे आजपयंि 

जगािं झालेले नाहीि का? आपलं इच्छादानाि ं व्रि अर्भगं राखण्यासाठीं, महाराज, प्रल्हादाने 
इंद्राला प्रत्यक्ष शीलस द्धा ंचदलं होिं, नाहीं का? 
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कृष्ट्ि॰:म ली, या असल्या साऱ्या लोकचवलक्षि कथा इचिहास–प रािािंल्या आहेि. द दैवानें आजिा 
इचिहासकाल नाहीं आचि प रािकाल िर त्याहूनचह नाहीं. आज आपि अत्यंि द धषर अशा 
काचलकाळािं वावरि आहोंि; आचि या काळािं असा एकचह महात्मा चनदान माझ्या िरी पहाण्यािं 
आलेला नाहीं. 

 
रत्न॰:महाराजािंा जगािा अन र्भव माझ्यापेक्षा ंअचधक असल्याम ळें  मीं महाराजािं ंम्हिि ंखोिं कसं म्हिूं? 

िेव्हा ं िो वाद नको. त्या कृिान्िानें आमच्या जीचविाि ं आचि आमच्या स्वािंत्र्याि ं मोल काय 
ठरवलं आहे िें पचहल्यानं मला कळंू द्या. 

 
कृष्ट्ि॰:होय. पि िे कळचवण्यापूवी मला ि ला एक महत्त्वािा प्रश्न चविारावासा वाििो. चविारंू का? 
 
रत्न॰:आपिाला अशी शकंा का ंयेिे? 
 
कृष्ट्ि॰:वास्िचवक शकेंि ं काहंीं कारि नाहीं. पि खरं सागंू? हे कािंनक ळ जगावं असं आपल्यापैकीं 

कोिालाि वािि नाहीं असा मला थोडा थोडा अन र्भव येऊं लागला आहे. म्हिून मी अशी शकंा 
प्रकि केली. 

 
रत्न॰:आपला हा काहंीं िरी गैरसमज झाला आहे. 
 
कृष्ट्ि॰:गैरसमज? म ळींि नाहीं. मी आत्तािं लोकसरे्भच्या सर्भासदानंा रे्भिून कृिान्िानें आपल्या जीचविािी 

व स्िािंत्र्यािी लावलेली हकमि त्यानंा साचंगिली. पि रत्नप्रप्रर्भें, काय सागंूं ि ला? त्यापंैकीं 
एकानंचह चिला आपली संमचि चदली नाहीं. 

 
रत्न॰:कदाचित् िी हकमि त्यानंा र्भारीं वािली असेल? 
 
कृष्ट्ि॰:काय असेल िें असो! कृिान्िानें साचंगिलेली िहािी अि ऐकिािं सगळे सर्भासद माना खालीं 

घालून िोंडाला क लूप लावनू बसले. सरिे शवेिीं मी िीन वार सवाल केला आचि त्याचं्याकडून 
काहींि जबाब येि नाहींसं पाहून ि म्हा ं उर्भयिांच्या र्भेंिीला िडक चनघून आलों. रत्नप्ररे्भ, काय 
सागंूं ि ला? मी इकडे येि असिानंा वािेंि उपासमारीनं िडिडिाऱ्या स्त्रीप रुर्ानंीं गाईसारखा 
हंबरडा िोडून मला गराडा घािलाआचि िहािं काय झालं म्हिू माझ्यार्भोंविीं सारखा चगल्ला स रू 
केला. त्यािंी िी केचवलवािी न्स्थिी पाहून माझ्या काळजाि ंपािी होऊन गेलं. क्षिमात्र मूच्छा 
आल्यािाचह मला र्भास झाला. मला त्याचं्याकडे पहावनेा, माझ्या कानानंा त्यािंा आक्रोश ऐकवनेा. 
पि काय करिार? मी लािार होिों. माझ्या हािािं त्याचं्या जीचविािंा व स्वािंत्र्यािा संदेश 
असिानंाचह िो मला त्यानंा सागंिा येईना. रत्नप्ररे्भ, मी त्यानंा िो सागंिार िरी कसा? 
कृिान्िासारख्या कट्ट्या द स्मानाकडून जीचविािं आचि स्वािंत्र्याि ं दान पदरािं पाडून 
घेण्यासाठीं द्याव ं लागिारं मोल द्यायला आपल्यापैकीं कोिींि ियार नाहीं, मग मी िरी काय 
करिार? 

 
रत्न॰:पि हें असं कोिालाचह देिा ंन येण्यासारखं मोल िरी काय आहे? 



 

अनुक्रमणिका 

कृष्ट्ि॰:दोन-िार िर िीन मािसािं ंआत्मबचलदान! 
 
रत्न॰:आचि मरिाच्या उंबरठ्यावर उभ्या राचहलेल्या या हजारों प रुर्ापंैकीं आपल्या मरिाऱ्या क ळािा 

बिाव करण्याकचरिा ंिीनस द्धा ंमािसं आत्मबचलदान करायला प ढें सरसावि नाहींि? 
 
कृष्ट्ि॰:चनदान प ढाऱ्यािंी िरी असं करायिी हहमि होि नाहीं, एवढं खरं. 
 
रत्न॰:मोठाि िमत्कार आहे! 
 
कृष्ट्ि॰:िमत्कार! रत्नप्ररे्भ, हें बचलदान स द्धा ंलोकसरे्भच्या सर्भासदापंैकीं एकानंचह करायि ंनाहीं! पि असं 

असूनस द्धा ं त्याला संमचि देण्यािी हहमि एकाच्यानंचह करवली नाहीं. िेव्हा ं सांग–आिा ं या 
नादानपिाला काय म्हिावं? 

 
रत्न॰:द दैव आपलं! 
 
कृष्ट्ि॰:यािं िर शकंाि नाहीं. पि नाहीं म्हिायला या कािंनक लाच्या स दैवानें एक गरीब मन ष्ट्य मात्र 

हहमि धरून प ढें सरसावला आचि त्यानं मला आत्मबचलदानाि ंआश्वासन चदलं. 
 
रत्न:कोि िो गरीब मन ष्ट्य? 
 
कृष्ट्िकािं:िो गरीब मन ष्ट्य हा ि झा सासरा, िदं्रकािंािा जन्मदािा चपिा, हा कृष्ट्िकान्ि! यानें आपल्या 

प ण्यावर–नव्हे नव्हे–आपल्या सावषस्वावर चिलाजंचल देण्यािी परमेश्वराच्या पायाजवळ प्रचिज्ञा 
केलेली आहे आचि आिा ंराचहलेल्या दोन मािसािंा शोध करण्यासाठी िो इथं आलेला आहे. 

 
रत्न॰:िर मग आपि इथं आला ंहे उत्तमि झालं. कारि बाकीिीं दोन मािसं आपिाला इथंि सापंडिील. 
 
कृष्ट्ि॰:होय–याि आशनंे मी इथं आलों आहें. पि काय नेम सागंावा? इथंचह कदाचिि माझं द दैव आड 

येईल आचि चनराशनंे मला इथून पाय काढावा लागेल. 
 
रत्न॰:शक्य नाहीं. इिराचं्या संबधंानं िूिष मी काहंीं बोलि नाहीं. पि माझ्या स्विःसंबंधानें मात्र मी 

आपल्याला चनियपूवषक आश्वासन देऊं शकिे. 
 
कृष्ट्ि॰:म्हिजे िंू आत्मबचलदानालंा ियार आहेस? 
 
रत्न॰:होय. परमेश्वराला साक्ष ठेवनू मी आपिाला असं आश्वासन देिें. 
 
कृष्ट्ि॰:थाबं. अचधक बोलंू नकोस. पूिष चविार केल्याचशवाय ि झ्या म खावािे एक शब्द बाहेर पडला िर 

पचरिामीं िो ि झ्या पिात्तापाला कारि होईल. 
 



 

अनुक्रमणिका 

रत्न॰:पिात्ताप? पिात्ताप कशाबद्दल? 
 
कृष्ट्ि॰:परमेश्वराच्या साक्षीनं उच्चारिें आहेस ह्या द धषर प्रचिजे्ञबद्दल– 
 
रत्न॰:ह्या प्रचिज्ञेंि पिात्तापाला कारि होण्यासारखं काय आहे? 
 
कृष्ट्ि॰:रत्नप्ररे्भ, या प्रचिज्ञेंि ि झा सवषस्वनाश र्भरलेला आहे. 
 
रत्न॰:पि माझ्या सवषस्वनाशािी प्रचिज्ञा मी जािूनब जूनि करिें आहें ना? 
 
कृष्ट्ि॰:रत्नप्ररे्भ, ि झ्या सवषस्वनाशािी यथाथष कल्पना ि ला आलेली नाहीं म्हिून असं बोलण्याि ंिंू साहस 

करिे आहेस. पि िी कल्पना आरशासारखी स्वच्छपिानं ि झ्यासमोर उर्भी राचहली म्हिजे– 
 
रत्न॰:मी यन्त्कंचििचह डगमगिार नाहीं. 
 
कृष्ट्ि॰:नाहींस? 
 
रत्न॰:नाहीं–नाहीं–प्रािािंींचह डगमगिार नाहीं! 
 
कृष्ट्ि॰:ि झा आत्मचवश्वास जबर आहे म्हिायिा! 
 
रत्न॰:आपि माझी परीक्षा पहावी. 
 
कृष्ट्ि॰:आचि िंू परीक्षेंि उिरली नाहींस िर? 
 
रत्न॰:ि मिी सून म्हिवनू घ्यायला मी नालायक आहें असं समजून आपि माझा वािेल िो चनकाल लावा. 
 
कृष्ट्ि॰:पहा बरं! 
 
रत्न॰:माझ्या शब्दािी जबाबदारी माझ्यावर आहे–आपलायवर चबलक ल नाहीं. 
 
कृष्ट्ि॰:िर मग कृिान्िािें िहनाम्यासाठीं आपल्याला घािलेली ही अि वाि–(िहनाम्यािा कागद 

रत्नप्ररे्भच्या हािािं देिो.) 
 
रत्न॰:(कागद वाििा ंवाििा ंर्भाबंावनू) काय–काय पहािें आहें मी हें? 
 
कृष्ट्ि॰:कृिान्िािी शिष, ि झ्या दीड लाख बंध र्भचगनींच्या जीचविािी वस्वािंत्र्यािी हकमि, चनष्ठ र दैवानें 

ि ला घािलेला सत्त्वपरीके्षिा र्भयंकर सवाल– 
 



 

अनुक्रमणिका 

रत्न॰:(हळ  हळू) माझ्या सत्त्वपरीके्षिा सवाल– 
 
कृष्ट्ि॰:होय–ि झ्या सत्त्वपरीके्षिा सवाल. रत्नप्ररे्भ, ‘सवषस्व’ या िीन अक्षरी शब्दाि ं िीन पावलािं 

चत्रर्भ वनालाचह व्यापून दशागं लें  उरिारं चवश्वव्यापक चवराि स्वरूप िें हें! पहा–त्याच्याकडे 
चनर्भषयपिानं नीि चनरखून पहा– 

 
रत्न॰:नाहीं–नाहीं–अचखल िह्माडंािा स्वाहा करंू पहािारं हे अत्य ग्र कालस्वरूप मला पहावि नाहीं. 

हृदयाला कंप स िला आहे–मस्िक बचधर होऊ लागलं आहे. (िहनाम्यािा कागद खालीं िाकून 
डोळे हािानें गच्च दाबून धरून उर्भी राहिे.) 

 
कृष्ट्ि॰:म ली, अशी र्भाबंावू ंनकोस. कठोर कालानें ि झ्याप ढें िाकलेला हा न सिा सवाल आहे. िंू अमूकि 

उत्तर दे अशी ि झ्यावर कोिािीचह सन्क्ि नाहीं. 
 
रत्न॰:पि मला या सवालािा जबाब आज िाळिािं येि नाही. मला जबाब चदलाि पाचहजे आचि िो मी 

देिारि. पि िो काय द्यावा हें मात्र या वेळीं मला स िेनासं झालं आहे. 
 
कृष्ट्ि॰:चित्त न्स्थर कर, सर्भोंविीं नजर िाक, पचरन्स्थिीच्या अंिरंगािा प रा ठाव घे म्हिजे ि झ्या सत्त्वधीर 

अंिःकरिािं या प्रश्नाि ंअि क उत्तर ित्काळ स्ि रि पावू ंलागेल. 
 
रत्न॰:नाहीं, मामंजी, नाहीं! माझ्या या द बषल अंिःकरिािं या प्रश्नािअंि क उत्तर शोधून काढण्यािं 

सामर्थयष या वेळीं उरलेलं नाहीं. मी बावरलें  आहें, घाबरलें  आहें. 
 
कृष्ट्ि॰:रत्नप्ररे्भ, ि झं अंिःकरि पचवत्र आहे. ि झा स्वर्भाव धीरंगर्भीर आहे. एखाद्या सामान्य स्त्रीसारखी 

कापषण्यानें अशी व्याक ळ होऊं नकोस. 
 
रत्न॰:नाहीं–मामंजी, नाहीं. आपि माझ्यावर हा र्भार िाकंू नका. आपि मला माझ्या जन्मदात्या चपत्याच्या 

चठकािीं आहािं. िेव्हा ंआपिि मला या चबकि पचरन्स्थिींि मागषदशषन करा. मी या सवालाला 
कोििा जबाब चदला म्हिजे माझं सत्त्वरक्षि होईल िें मला चिळमात्रचह संकोि न बाळगिा ं
चनःसंचदग्ध शब्दािं सागंा. आपली कन्या, आपली चशष्ट्या या नात्यानें मी आपिाला अनन्य शरि 
आहे. 

 
कृष्ट्ि॰:छे–छे, रत्नप्ररे्भ, या पचरस्थिींि ही जबाबदारी िंू माझ्यावर िाकिा ं कामा नये. िंू माझी सून 

असलीस िरी िदं्रकािंािी पत्नी आहेस;आचि म्हिून ि झ्यावर माझ्यापेक्षा ंत्यािी सत्ता जास्ि आहे. 
िेव्हा ं त्याच्या त्या सते्तला धक्का बसेल असं त्याच्या गैरहजेरींि मला काहंींचह करिा ं येिार नाहीं. 
िेव्हा ं मला क्षमा कर. र्भलिाि र्भार माझ्यावर िाकून माझ्या सदसचद्ववकेब द्धीशीं वैर करण्यािा 
द धषर प्रसंग माझ्यावर आिू ंनकोस. 

 
रत्न॰:मग मी काय करंू? कोिाला शरि जाऊं? या संकिािं मला अि क मागष दाखवनू कोि माझं संरक्षि 

करील? 



 

अनुक्रमणिका 

कृष्ट्ि॰:ि झ्या परम पचवत्र अंिःकरिािं सदैव वास्िव्य करिारा सवषसमथष परमात्मा! रत्नप्ररे्भ, धमष आचि 
अधमष याचं्यामधील वादािा चनिषय मानवी ब चद्ध चनःसदेहपिें देऊं शकिे. पि ि ल्यबल धमामध्येंि 
चवरोध उत्पन्न झाला म्हिजे मात्र िेथें मानवािी मचि क ं चठि होऊन िी पार्ािाप्रमािें जडमूढ बनिे. 
िेव्हा ंअशा या धमषसंकिाच्या वळेीं योग्य चनिषय लावनू घेण्यासाठीं त्या सवषज्ञ परमेश्वरािेि पाय 
धरावे लागिाि. िेव्हा ंदेवघरािं जा, देवाच्या पायावर अनन्यर्भावानें लोिागंि घाल आचि त्यालाि 
या प्रश्नािें उत्तर चविार.म्हिजे िोि ि ला खरी पे्ररिा करील. जा. सध्यािंा सवाल अत्यंि चबकि 
व मोठमोठ्यािंी कसोिी पहािारा आहे. एकेक क्षि जीचविाच्या मोलािा आहे. कराल काळ 
आपला चवक्राळ जबडा पसरून ि झ्या दीड लाख बंध र्भचगनींिे प्राि चगळंकृि करायला िपून 
बसलेला आहे. ि झ्या चनिषयाला घिकेिाचह चवलंब लागला िर िो त्या सवांिा ित्काळ स्वाहा 
केल्याचशवाय खात्रीनं राहािार नाही.(रत्नप्रर्भा जािे.) 

 
कृष्ट्ि॰:(कागद उिलून स्वगि) ही कृिान्िािी िहािी शिष नाहीं, हें साक्षात् मृत्यिू ं आज्ञापत्र आहे. 

रत्नप्ररे्भला हें दाखविानंा माझ्या काळजािा िक्कािूर उडाला. माझा मेंद  करपून त्यािी राख 
झाली. पि काय करंू? कठोर दैवानं मला हे चिला दाखवायला र्भागि पाडलं! हे वािून चिला 
केवढा धक्का बसला! आचि असं होिं सहाचजकचह होिं. द दैवाच्या चनष्ठ र हािानंीं रेखािलेलीं हीं 
चवर्ारी अक्षरं कोििाचह न सत्या दशषनानंि प्राि घेिील. मग रत्नप्रर्भा िर चबिारी बोलूनिालून 
अबला! चििी अशी अवस्था झाली िर त्यािं आियष कसलं? पि चििी प ण्याई जबर हेंि खरं आचि 
म्हिूनि िी हीं सगळीं अक्षरं शािंपिानं वािू ंिरी शकली. छेः! असं र्भयंकर धमषसंकि आजपयंि 
कोित्याचह स्त्रीवर आलेलं नसेल! परमेश्वर चिला काय ब चद्ध देईल िी खरी! (िदं्रकािं, लोकसरे्भिे 
दोन सर्भासद, नरेंद्र व महेंद्र प्रवशे करिाि.) 

 
िदं्र॰ : क ठं आहेि? बाबा क ठं आहेि? 
 
कृष्ट्ि॰ : ये, िंद्रकान्िा, मी ि झीि आि रिेनं वाि पहािों आहें. 
 
िदं्र॰ : िर मग आपि अन कूल संदेश घेऊन आला ंआहािं असं मीं ऐकलं िें खरं एकूि? 
 
कृष्ट्ि॰ : होय. िूिष िरी खरं म्हिायला हरकि नाहीं. प ढि ंपरमेश्वराला माहीि! 
 
िदं्र॰ : म्हिजे? त्या अधमाधम नरराक्षसाि ंअंिःकरि अजूनचह आमच्या द दषशसेंबंधानं साशकंि आहे का? 
 
कृष्ट्ि॰ : नको–िदं्रकान्िा, त्या उदारधी कृिान्िासंबंधानं असे कठोर उद्गार काढंू नकोस. कृिान्ि 

अधमाधम नाहीं–नरराक्षस नाहीं. िो सदय आहे, सहृदय आहे, उदार आहे. या चबकि 
पचरन्स्थिींिून आपली स िका व्हावी म्हिून आपिाला हरएक प्रकारि ं साहाय्य करायला िो 
मनापासून ियार आहे. 

 
िदं्र॰:मग प ढें काय होईल अशी आपल्या मनाला शकंा का ं येिे? त्या सैिानाच्या मनािूंन आम्हालंा 

जगवायि ंआहे आचि आम्हालंा मात्र क त्र्याच्या मौिीनं मरण्यािी हौस वाििे आहे असा िर आपला 
समज नाहीं ना? 



 

अनुक्रमणिका 

कृष्ट्ि:माझं म्हिि ं इिकंि आहे कीं, कृिान्िाच्या सैिानीपिासंबधंानं आजपयंि आपिा सवांिे जे 
िमत्काचरक ग्रह होऊन बसले होिे िे सवष खोिे आचि चनराधार आहेि असं स्वान र्भवानं माझ्या 
प्रत्ययाला आलं आहे. िो मोठा चवद्वान् पचंडि आचि ित्त्वज्ञ असून आिारानें िो अचिशय सभ्य आहे. 
इिका िि र आचि श्रोत्यािंीं मनं ित्काळ आपल्याकडे आकर्थर्ि करून घेिारा वक्िा माझ्या 
आय ष्ट्यािं मी हा पचहलाि पाचहला. 

 
िदं्र॰:वाः! त्यानं िर आपल्याला त्यािे स्ि चिपाठकि बनवनू सोडलेलं चदसि आहे! 
 
कृष्ट्ि॰:अगदीं बरोबर बोललास. माझी इच्छा नसिानंाचह, िारि चदवसापूंवींिा मी त्यािा कट्टा हनदक आज 

त्यािा पक्का स्ि चिपाठक बनलों आहें हें मला प्राजंलपिें कबलू केलंि पाचहजे. िो जसा अव्वल 
दजािा समरध रंधर योद्धा आहे िसाि पचहल्या प्रिीिा राजनीचिचनप ि म त्सद्दीचह आहे. 

 
िदं्र॰:पि बाबा, या त्याच्याबद्दलच्या स्ि चिस्िोत्राच्या र्भरािं आपि आमच्या र्भोंविीं पडलेंला यमदूिािंा 

गराडा अचजबाि चवसरून गेलािं? 
 
कृष्ट्ि:असं कसं होईल? ि मच्या या पचरन्स्थिीम ळें  माझ्या अंिःकरिािी काय कालवाकालव उडाली आहे 

यािी– 
 
िदं्र॰:मग आपि िहाच्या अिींसंबधंानं एक शब्दचह माझ्याशीं न उच्चारिा ं आमिी अशी दशा करून 

सोडिाऱ्या त्या िाडंाळाच्या सद्ग िविषनािाि सारखा पाल्हाळ माडंला आहे याला काय म्हिावं? 
 
कृष्ट्ि:खरंि, काय म्हिावं हें मलास द्धा ंसमजि नाहीं ि मच्या प्रािािंी यािना करण्यासाठीं मी कृिान्िाच्या 

छाविींि गेलों आचि सिि िार चदवस त्याच्याजवळ रक्ि आिवनू आमच्या प्रािािं ं दान 
त्याच्याजवळून घेऊन आलों. पि िंू दृष्टीला पडल्याबरोबर िें ि झ्या पदरािं मला िाकवलंि नाहीं. 
कदाचित् या प्रािदानाबरोबर कृिान्िानें नजर करण्यासाठीं– नव्हें, ि मच्या छािींि 
ख पसण्यासाठीं–जो एक चवर्ारी खंजीर माझ्याबरोबर पाठचवला आहे, त्याम ळें  माझी वािी 
अडखळि असेल. पि िें काहंीं असलं िरी वािीि ंसारं बळ एकविून कृिान्िािी िी चवलक्षि शिष 
मला ि ला सागंििं र्भाग आहे. 

 
िदं्र॰:चवर्ारी खंजीर? चवलक्षि शिष? 
 
कृष्ट्ि॰:होय. िेि माझे शब्द आहेि. िदं्रकान्िा, कृिान्िाच्या अंगीं अनेक लोकोत्तर सद्ग ि आहेि िसाि 

िो थोडासा प्रियािा पागलचह आहे; आचि त्याि त्याच्या दोर्ाशीं आपलं सवांिं जीचवि या क्षिाला 
अत्यंि चनगचडि झालेलं आहे. त्याच्याजवळ असलेली सवष अन्नसाम ग्री आचि सारा दारुगोळा िो 
आपल्याला द्यायला ियार आहे पि िसें करायला त्यािी एक चवलक्षि शिष आहे. 

 
िदं्र॰:अशी काय िी चवलक्षि शिष? 
 



 

अनुक्रमणिका 

कृष्ट्ि॰:त्याला प्रियाच्या चपशाच्चानं झपािल्याम ळें  िो अगदीं बेहोर् बनलेला असून त्याला आपल्या 
लोकोत्तर सौंदयानें पागल बनवनू सोडिारी अप्सरा या आपल्या नगरािं राहाि असिे. 

 
िदं्र॰:या आपल्या कनकाविींि? 
 
कृष्ट्ि॰:होय. चिला आजच्या एका रात्रीप रिी आपि त्याच्या स्वाधीन करावी अशी त्यािी मागिी आहे. चििं 

पाऊल त्याच्या चशचबराच्या सीमेंि पडिािं त्यानं ियार ठेवलेली अन्नसाम ग्री कनकाविीच्या 
सीमेवर येऊन दाखल होईल. 

 
१सर्भा॰:बरं, पि िी स्त्री लग्न झालेली आहे का क माचरका आहे? 
 
कृष्ट्ि॰:लग्न झालेली आहे. 
 
२ सर्भा॰:मग चववाचहि स्त्रीला आपि त्याच्या स्वाधीन कशी करंू शकिार? 
 
िदं्र॰:का?ं आपल्या दीड लक्ष बंध र्भचगनींच्या प्रािरक्षिाथष एवढा स्वाथषत्याग करायला िी ियार होिार 

नाहीं? 
 
३ सर्भा॰:कशी होईल? चििा पचिव्रिाधमष चिच्या आड येिार नाहीं का? 
 
िदं्र॰:पि पाचिव्रत्यधमापेक्षाचंह राष्ट्रचहिधमष अचधक श्रेष्ठ आहे. िेव्हा ंश्रेष्टिर धमाच्या पालनासाठीं कचनष्ठ 

धमािा आपत्काल समजून त्याग केला िर त्यािं काय पाप आहे? 
 
१सर्भा॰:राष्ट्रचहिासाठीं स द्धा ंपाचिव्रत्याला लाथाडावं हें कोिीचह मान्य करि ंशक्य नाहीं. 
 
िदं्र॰:माझी आचि त्या स्त्रीिी रे्भि होऊं शकली िर मी या बाबिींि चििी खात्रीनें समजूि घालंू शकेन. 
 
२ सर्भा॰:पि ही गोष्ट काहंीं चिच्या एकिीच्या स्वाधीनिी नाहीं. िींि चिच्या पिीिाचह संबधं आहे. 
 
िदं्र॰:धमाधमांिील िारिम्य जािण्यािं सामर्थयष चस्त्रयापेंक्षा ं प रुर्ानंा अचधक असिं. देशाप्रीत्यथष केलेलं 

कोििंचह कमष कल्यािकारकि होय हें त्याला पिल्याचशवाय राहािारि नाहीं. आपल्या 
बधं र्भचगनींच्या जीचविािं ंसंरक्षि करि ंजर या वेळीं जरूरि आहे िर हें पापाि ंखापर कोिीिरी 
आपल्या डोक्यावर िोडून घेिलंि पाचहजे. ही लोकसंरक्षिािी जबाबदारी ि म्हा ंसवांपेक्षा ंमाझ्या 
चशरावर अचधक असल्याम ळें  मला हें साहस करण्याचशवाय गत्यंिरि नाहीं. बाबा, या कामीं ि म्ही 
मला मदि करायला ियार आहािं ना? 

 
कृष्ट्ि॰:मदिि का?ं िंू सागंशील िर या कामािी सवषि जबाबदारी मी आपल्या चशरावर घ्यायला ियार 

आहें. पि माझ्या मदिीिा ि ला उपयोग होईल कीं नाहीं हाि काय िो प्रश्न आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

िदं्र॰:त्याबद्दल माझी खात्री आहे. सागंा, कृिान्िाला आपल्या रूपसौंदयाच्या मोचहनीनें वेडा बनवनू 
िाकिारी ही जाद गारीि कोि चिि ंनावं सागंा म्हिजे चििा िाबडिोब शोध काढवनू चिला चिच्या 
पिीसह इथं आिवूं आचि या प्रकरिािा चनकाल लावनू घेऊं. 

 
कृष्ट्ि॰:सागंिों. पि त्यािंीं मनं िंू वळवूं शकशील अशी ि झ्या चदलािी बालंबाल खात्री आहे ना? 
 
िदं्र॰:होय. मी त्यािंीं मनं खात्रीनं वळवीन. पि समजा, िसं करण्यािं मला यश नाहींि आलं िर आपल्या 

दीड लाख लोकाचं्या जीचविाप्रीत्यथष मी त्यानंा बलात्कारानें हा आत्मयज्ञ करायला र्भाग पाडीन. 
 
कृष्ट्ि॰:ठीक आहे. या िहनाम्याच्या कागदािं त्या स्त्रीि ंआचि चिच्या पिीि ं नावं स्पष्ट चलचहलेलं आहे. 

(िदं्रकान्िाच्या हािािं िहनाम्यािा कागद देिो.) 
 
िदं्र॰:(दिकून व संिापानें) काय? रत्नप्रर्भा? आचि िदं्रकान्ि? 
 
कृष्ट्ि॰:होय. हींि िीं नावं.ं 
 
िदं्र॰:म्हिजे हा िाडंाळ माझ्या रत्नप्ररे्भला भ्ष्ट करंू पहािो काय? आचि बाबा, ही शिष मान्य करून ि म्ही 

परि आलािं? 
 
कृष्ट्ि॰:नाहीं. ही शिष मान्य करून मी आलों नाहीं. ही शिष ि म्हा ंदोघाचं्या मान्यिेसाठीं मी घेऊन आलों 

आहें. 
 
िदं्र॰:पि िी चिथल्या चिथेंि लाथेखालीं ि डवनू का ंिाकली नाहींि? इथपयंि घेऊन येण्याि ंपाप कशाला 

केलंि? 
 
कृष्ट्ि॰:कारि मला िें पाप वािलं नाहीं. उलि मला िें माझं पचवत्र किषव्यि वािलं. 
 
िदं्र॰:बाबा, कोित्या धमाि या अधम पािकािी पचवत्र किषव्यािं गिना केलेली आहे? 
 
कृष्ट्ि॰:राष्ट्रचहिधमांि– 
 
िदं्र॰:आपल्या स नेला शत्रचू्या चवलासमंचदरािं ढकलि ंहा राष्ट्रचहिधमष आहे काय? 
 
कृष्ट्ि॰:असं चनदान थोड्याि वेळापूवीं ि झ्या िोंडून ऐकल्याि ंमला स्मरिं. 
 
िदं्र॰:पि िें काहंीं मी स्विःच्या बायकोसंबधंानं बोललों नव्हिों. 
 



 

अनुक्रमणिका 

कृष्ट्ि॰:राष्ट्रचहिधमाच्या पालनासाठीं द सऱ्याच्या बायकोच्या पाचवत्र्यावर पािी सोडायला ियार होिारा 
मन ष्ट्य स्विःच्या बायकोवर प्रसंग येिािं राष्ट्रचहिाला लाथाडायला ियार होईल अशी माझी 
कल्पना नव्हिी. 

 
िदं्र॰:माझी बायको म्हिजे काहंीं एखाद्या ल ं ग्यास ंग्यािी कवडीमोल इज्जिीिी स्त्रीं नाहीं. 
 
कृष्ट्ि॰:ि झ्या बायकोिी इज्जि चजिकी ि ला प्यारी आहे चििकीि गचरबाचं्या बायकोिी इज्जि गचरबानंाचह 

प्यारीि आहे. 
 
िदं्र॰:िें काहंीं असलं िरी सवष चस्त्रयािं ं पाचिव्रत्य एकाि मापानं मोजिा ं येि ंशक्य नाहीं. रावािं ं पाचवत्र्य 

रावापं्रमािें आचि रंकािं ंपाचवत्र्य रंकापं्रमािें! कृिान्िािी ही नीि अि रत्नप्ररे्भला कळली िर– 
 
कृष्ट्ि॰:मी चिला हें सगळं साचंगिलं आहे आचि त्यािा चविार करण्यासाठींि िी गेली आहे. 
 
िदं्र॰:चविार करण्यासाठीं? चिच्यासारखी अस्सल पचिव्रिा यािा चविार िो काय करिार? 
 
कृष्ट्ि॰: पि राष्ट्रचहिधमष आचि पाचिव्रत्यधमष यािं कोििा धमष श्रेष्ठ व कोििा कचनष्ठ आचि प्रसंगीं 

कोिासाठीं कोिािा त्याग करि ं इष्ट याििंारिम्य चिला खात्रीनं आहे. गचरबाचं्या बायकािंं 
पाचिव्रत्य कवडीमोलाि ंआचि श्रीमंिाचं्या बायकािंं पाचवव्रत्य परृ्थवीच्या िोलाि ंअशी ि झ्यासारखी 
चििी कल्पना नाहीं. 

 
िदं्र॰:बाबा, ि म्ही खरोखरि माझे जन्मदािे आहािं काय? आजपयंि एका िरी चपत्यानें आपल्या म लाला 

त्यािी बायको शत्रचू्या शयनमंचदरािं पाठवण्यािा उपदेश केलेला आहे काय? 
 
कृष्ट्ि॰:पि मी िरी असा उपदेश ि ला क ठं करिों आहें? माझं एवढंि म्हिि ंआहे कीं, िंू इिराचं्या 

बाबिींि जें करायला ियार झाला होिास िेंि स्विःच्या बाबिींि करायला माघार घेऊं नकोस. 
चनदान नवरेपिाच्या अचधकारािं रत्नप्ररे्भि ंचविारस्वािंत्र्य चहरावनू घेण्यािं पाप िरी करंू नकोस. 

 
िदं्र॰:पि हा वाद आिािं कशाला? ि म्ही रत्नप्ररे्भला हा सवाल िाकलेलाि आहे. िेव्हा ं चिच्याि िोंडून 

यािा चनकाल लागूं द्या. चस्त्रयािंीं अंिःकरि ं चनमषळ व पचवत्र असिाि–व िेथें साक्षात् र्भगविंािा 
चनवास असिो. िेव्हा ंत्या पचिपचवत्र हदयािूंन या प्रश्नाि ंजे उत्तर स्ि रेल िेंि आपि सत्य आचि 
आदरिीय मानलं पाचहजे. 

 
कृष्ट्ि॰:पि दैववशात् चििा जबाब ि ला प्रचिकूल पडला िर? 
 
िदं्र॰:अशक्य–अगदीं अशक्य. आपल्या पाचिव्रत्याप ढें चिला साक्षात् परमेश्वरािीचह प्रचिष्ठा वािायिी नाहीं. 

िी आपिाला काय जबाब देिार याबद्दल माझी खात्री आहे. िी कृिान्िाला स्पष्ट नकार देिार–
त्यानें घािलेली शिष लाथेनं ठोकरून देिार! 
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कृष्ट्ि॰:असं झालं िर मी म ळींि िक्रार करिार नाहीं. परंि  ि झ्या अपेके्षप्रमािें रत्नप्ररे्भकडून उत्तर न येिां 
चवरुद्ध चमळालं िर िंू आपला शब्द राखशील हकवा नाहीं यािा मला स्पष्ट जबाब दे. 

 
िदं्र॰:राखीन–परमेश्वरसाक्ष राखीन. रत्नप्ररे्भच्या म खािूंन चनघालेला शब्द हा देवानें आचि दैवानें चदलेला 

कौल आहे असं मानून मी आपले शब्द शवेिपयंि कायम ठेवीन ही माझी प्रचिज्ञा मी सवांसमोर 
जाहीर करिों पि हािच्या काकंिाला आरसा कशाला पाचहजे? ही पहा रत्नप्रर्भाि इकडे येि 
आहे. िेव्हा ं आिा ं एका क्षिािं सगळा उलगडा होईलि. पचिपे्रमानं चजिं अंिःकरि र्भरून 
राचहलेलं आहे, अशा पचिव्रिेच्याि नजरेंि ही अशी कचळकाळालाचह कापंचविारी चनर्भषयिा खेळि 
असलेली चदसि असिे. पहा–चहच्यादृष्टीकडे नीि न्याहाळून पहा. (रत्नप्रर्भा प्रवशे करिे.) 

 
कृष्ट्ि॰ : रत्नप्ररे्भ, बोल. ि झा काय जबाब आहे िो सागंून िाक. 
 
िदं्र॰ : बोल रत्नप्ररे्भ, चनर्भषयपिानं बोल िह्माडंािा गोल ि िून त्यािीं शकलं होिील अशा खिखिीि स्पष्ट 

आवाजािं बोल. ि झं माझ्यावरील पे्रम अर्भगं आहे ना? सागं. 
 
रत्न॰ : महाराज, माझं आपल्या चठकाििं पे्रम अर्भगं आहे–माझी आपल्यावरील चनष्ठा अढळ आहे. 
 
िदं्र॰ : (आनंदानें) बस्–प रे–माझं काम झालं. माझा चवश्वास खरा ठरला. माझं पे्रम चवजयी झालं! बाबा, 

ऐकलंि ना ि म्ही ही काय म्हिाली िें? 
 
रत्न॰ : थाबंा–माझा जबाब अजून प रा झालेला नाहीं. 
 
िदं्र॰ : ि झी पचिचनष्ठा अढळ आहे हा ि झा अगदीं सरळ आचि प रा जबाब आहे. 
 
कृष्ट्ि॰ : नाहीं–हा जबाब प रा नाहीं. इिकंि नव्हे िर हा म ळीं माझ्या सवालािा जबाबि नाहीं. 

ि झ्यावरच्या पे्रमाबद्दल मी म ळीं रत्नप्ररे्भला सवालि िाकलेला नाहीं. उपासमारीनं िडिडि 
पडलेल्या दीड लाख दीन अनाथ स्वदेशबधं र्भचगनीिे प्राि वािंचवण्यासाठीं मी चिला आत्मसंन्यास 
उपदेशीि आहें–आत्मयज्ञ आज्ञापीि आहें. 

 
िदं्र॰ : बाबा, आपल्या डोक्यािं मेंद  िरी आहे का? व्याचर्भिाराला आत्मसंन्यास, आत्मयज्ञ अशासंारख्या 

शब्दानंीं गौरचविानंा साक्षात् पापालास द्धां लाज वािली असिी. आपल्या ज्ञानाबंद्दल माझ्या मनािं 
आदर असल्याम ळेंि मी आिापंयंि आपलं बोलि ं शािंपिें ऐकून घेिलं होिं. पि मोठमोठ्या 
शब्दािं ं अवडंबर माजवनू प ण्याच्या नावंानं पापािी िरिदारी करिं हाि जर चवदे्यिा आचि 
ज्ञानािा सद पयोग असेल िर चधःकार–चधःकार असो त्या चवदे्यला आचि ज्ञानाला! 

 
कृष्ट्ि॰:िदं्रकान्िा, व्याचर्भिारािा जन्म कामवासनेच्या कदषमािं होिो आचि त्यािं पयषवसान कामावासनेच्या 

िृप्िींि होिं. जेथें कामवासनेिा गंधचह नाहीं िेथें व्याचर्भिारािं अन्स्ित्व संर्भवूंि शकि नाहीं. मन 
पाक असेल िर पापस द्धा ंप ण्य होईल आचि नापाक असेल िर– 

 



 

अनुक्रमणिका 

िदं्र॰:बस् बाबा, प रे करा. ि मि ंहें आस री ित्त्वज्ञान ऐकण्यािी माझी इच्छा नाहीं. माझ्या सहनशीलिेिी 
अशी िाजील परीक्षा पाहंू नका. आपल्या या पाखंडी ित्त्वज्ञानाि ंजास्ि प्रदशषन करण्याच्या र्भरीला 
पडाल िर ि मच्या या अचद्विीय ित्त्वज्ञानाला इथल्या इथें समाधी द्यायला मी मागंप ढं पहािार 
नाहीं. 

 
रत्न॰:थाबंा. महाराज, मी कृिान्िाच्या छाविींि जायला ियार आहें. मला गेलंि पाचहजे. 
 
िदं्र॰ : रत्नप्ररे्भ, िंू श द्धीवर आहेस का ि ला वडे लागलं आहे? 
 
रत्न॰ : मी पूिष श द्धीवर आहें, मला वडे लागलेलं नाहीं. 
 
िदं्र॰ : मग ि झं माझ्यावरील पे्रम अर्भगं आहे असं थोड्या वळेापूवी िंूि म्हिालीस ना? 
 
रत्न॰ : होय. माझं आपल्या चठकािि ंपे्रम अर्भगं आहे असं मी आिाचंह प न्हा म्हििें. परंि  मी कृिान्िाकडे 

जािार–मला गेलंि पाचहजे. 
 
िदं्र॰ : (रागानें) कशासाठीं? आपल्या द ष्ट कामवासनेिी िृन्प्ि करून घेण्यासाठीं? त्या कृिान्िाच्या पापी 

स्पशानं आपल्या या स ंदर देहाि ंसाथषक करून घेण्यासाठीं? 
 
रत्न॰ : नाहीं महाराज. कामवासनेिा लवलेशचह या चित्तािं उद्भवलेला नाहीं. 
 
िदं्र॰ : मग कशासाठीं जािार? त्याच्यावर सूड उगवण्यासाठीं? त्यािा खून पाडण्यासाठीं? 
 
रत्न॰ : मला त्याच्यावर सूड उगवायिा नाहीं आचि त्यािा खूनचह पाडायिा नाहीं. असं करून त्याच्या 

रक्िानं माखलेल्या या माझ्या हािानंीं माझ्या दीनद बषल बंध र्भचगनींच्या गळ्यार्भोंविीं पडलेला 
मृत्य पाश मला िोडून िाकिा ंयेईल असं मला वािि नाहीं. 

 
िदं्र॰ : (कृष्ट्िकान्िाकडे पाहून) आपल्या ज्ञानाच्या पाघंरुिाखालीं वावरिाऱ्या या सैिानानंि ि झीं ब चद्ध 

अशी भ्ष्ट करून िाकली असली पाचहजे. हा बाप नाहीं–हा माझा कट्टा द स्मान आहे. हा माझा बाप 
असिा िर आपल्या प त्राच्या संसरािी अशी धूळधाि उडवायला हा ियारि झाला नसिा. 

 
रत्न॰ : महाराज, याचं्या श द्ध हेिूिा आपि हा र्भयंकर चवपयास माडंला आहे. 
 
िदं्र॰ : माझ्या द ःखािा कढ उद्गाराचं्या रूपानं बाहेर पडला त्याला िंू याच्याश द्ध हेिूिा चवपयास 

म्हििेस? समजलों. ि झं माझ्यावर आिा ंपे्रमि राचहलेलं नाहीं. ि ला मी नकोसा झालों आहें. 
 
रत्न॰ : नाहीं महाराज. आपल्यावरील माझं पे्रम अद्याचप जसंि ंिसं कायम आहे. पचि हेंि स्त्रीि ंदैवि आहे. 

त्यािा वीि चिला कसा येईल? पिीच्या िरिावर वाचहलेलं पे्रम चिला परि घेिािं येि नाहीं. िी 
पिीिी मत्ता आहे, चिच्यावर सवषस्वी त्यािीि सत्ता आहे. 
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िदं्र॰ : आचि असं असूनचह िंू माझी सत्ता ध डकावनू परद्वार करायला ियार झाली आहेस? पचिव्रिेच्या 
पचिचनष्ठेिा हा उत्कृष्ट मासला आहेम्हिायिा! खरोखर, स्त्री ही अनृिािी खाि आहे असं म्हििाि 
िें काहंीं खोिं नाहीं. 

 
रत्न॰ : महाराज, कृिान्िाच्या गोिाकडे जायला मी ियार झालें  िी त्याला आपल्या पे्रमाि ं दान 

करण्यासाठीं झालें  नाहीं. िर माझं पे्रम आपल्या िरिाजवळ ठेवनू केवळ पे्रिवत् झालेल्या या 
पे्रमशून्य शरीरानं मी आपल्या वाड्यािा उंबरठा ओलाडंिार आहें. क डींिून प्राि चनघून गेल्यावर 
शरीरािी मािी बनिे आचि प्रािािूंन पे्रम नष्ट झाल्यावर प्रािचह चजविं असून मेल्यासारखेि होिाि. 
गिप्राि झालेलं शरीर र्भगूर्भांि कीिकानंीं खालं्ल काय, चगधाडानंीं त्यािे लिके िोडले काय हकवा 
चििेनं जाळून र्भस्म केलं काय? सारखंि. 

 
िदं्र॰ : बस्–ि झं पाचंडत्य प रे कर. आपल्या द रािरिाि ं अशा रीिीनं समथषन करण्यािी ि ला लाज 

वािायला पाचहजे. देहािी मनापासून आचि मनािी देहापासून अशी िारकि होऊंि शकि नाहीं. 
चित्त एका चठकािीं आचि देह द सऱ्या चठकािीं हा श द्ध शब्दािंा लपडंाव आहे िंू खरोखर पचिव्रिा 
असिीस िर कृिान्िािा प्राि घेण्यािी प्रचिज्ञा केली असिीस हकवा चवर् चपऊन देहत्याग केला 
असिास! 

 
रत्न॰ : माझ्या देहत्यागानं माझ्या दीड लाख बंध र्भचगनींिे प्राि वािंण्यािा थोडाचह संर्भव असिा िर िसं 

करायला मीं एका क्षिािाचह चवलंब लावला नसिा. परंि  माझ्या द दैवानं त्याचं्या बिावासाठीं 
माझ्या शीलसंन्यासािाि मागष काय िो माझ्याप ढं ठेवला आहे, त्याला काय करायिं? 

 
िदं्र॰ : पि या मागावर मी ि ला पाऊलि िाकंू देिार नाहीं. कृिान्िाच्या गोिािं जाि ंि ला मान्य असलं 

िरी मला मान्य नाहीं. या दीड लाख लोकाचं्या क्षिर्भगं र जीचविापेक्षा ंएका पचिव्रिेच्या पाचवत्र्यािी 
हकमि मला अनंि पिींनीं जास्ि वाििे. हे मेले िर कालािंरानें त्याचं्या चठकािीं द सरे पैदा होिील 
पि ि झं पचवत्र्य नष्ट झालं िर िें मात्र प न्हा चमळायि ंनाहीं. िेव्हा ंअंिःप रािं परि जा आचि ि झं 
डोकं िागंलं िाळ्यावर येईपयंि मला चिरून आपलं िोंड दाखवू ंनकोस. 

 
रत्न॰ : नाहीं–मी आिा ंअंिःप रािं परि जािार नाहीं. मी कृिान्िाकडे जािार–मला गेलंि पाचहजे. 
 
िदं्र॰ : काय मगदूर आहे ि झी असं करण्यािी? मी ि झा पचि आहें; आचि माझी आज्ञा ि ला मानलीि 

पाचहजे. म कायानें अंिःप रािं चनघून जा. 
 
रत्न॰ : परि जाण्यासाठीं मीं अंिःप राबाहेर पाऊल िाकलेलं नाहीं. 
 
िदं्र॰ : िर मग या पापी लावलानंीं कृिान्िाच्या छाविीिा मागषचह ि ला िालिा ंयेिार नाहीं. चशपायानंो–

(चशपाई येिाि.) या बेिाल बायकोच्या म सक्या आंवळा आचि चहला िाबडिोब ि रंुगािं कोंडून 
ठेवा. 

 
कृष्ट्ि॰:िदं्रकान्ि, ि झे शब्द अखेरीस बदलले अं? 
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िदं्र॰:माझ्या शब्दापेक्षा ंमाझ्या बेअििूी काळजी मला अचधक आहे. चशपायानंो, चहला ि रंुगािं घेऊन िला 
आचि या थेरड्याला एकदम नगराबाहेर घालवनू द्या. 

 
रत्न॰:महाराज–महाराज– 
 
िदं्र॰:िूप–एक अक्षरचह बोलंू नकोस. (चशपायासं) असे ित्तरासारखे उरे्भ काय राचहलािं? माझे शब्द 

ि म्हालंा ऐकंू येि नाहींि काय? ि मिे कान बचधर झाले कीं काय? (चशपाई स्वस्थ उरे्भ राहािाि.) 
समजलों, ि म्ही सगळे स्वाथषलंपि आहािं. माझ्या बायकोच्या अििेू जगािं चधडवडे होऊन माझ्या 
संसारािी राखरागंोळी झाली िरी त्यािी ि म्हालंा पवा नाहीं. िक्ि ि मिे आचि ि मच्या 
बायकाम लािें प्राि वािंून ि मिे संसार स खानें िालले म्हिजे त्यांि ि म्हालंा समाधान आहे. पि 
माझी बायकोि चजथें माझ्या चजवावर उठली आहे चिथें ि म्ही मला जगािूंन उठवायला ियार 
झालािं िर त्यािं नवल काय? अरेरे! बाप उलिला–बायको उलिली–सारं जगि माझ्यावर 
उलिलं आहे! 

 
रत्न॰:महाराज, अशा चनष्ठूर र्भार्िानंीं माझं धैयष आपि या वळेीं असं खिवू ंनका. माझ्या अंिःकरिािं या 

वळेीं केवढी कालवाकालव उडाली आहे यािी आपिालंा कल्पना नाहीं. पचि आचि स्वदेश याचं्या 
परस्परचविारािं ंमाझ्या मनािं एवढं ि िान वादळ उसळलं आहे कीं, त्याच्या धक्क्यानं माझं हृदय 
ि िून जाईल कीं काय अशी मला र्भीचि वािि आहे. पि या मािृर्भमूीच्या सेवेसाठीं, या 
कािंनक लाच्या रक्षिासाठीं, उपासमारीनं मृत्यचू्या पथंाला लागलेल्या माझ्या दीड लाख 
बधं र्भचगनींसाठीं माझे पाय कृिािंाच्या छाविीकडे ओढ घेि आहेि. महाराज, स ंदर चदसिाऱ्या या 
मािीच्या नश्वर गोळ्यावर चखळून बसलेली आपली दृचष्ट क्षिमात्र त्याच्या आंि खेळिाऱ्या शाश्वि 
िैिन्यावर लावा म्हिजे शत्रूच्या शृगंारमंिकावर चवलासािं लोळिारी ही काया प्रािरचहि पे्रमशून्य 
पे्रि आहे असंि आपल्याला आढळून येईल. 

 
िदं्र॰:पि रत्नप्ररे्भ, या द ष्टािरिानं िंू अचखल स्त्रीजािीला क मागािा धडा घालून देऊन चिच्या अधःपािािं 

अघोर पािक आपल्या चशरावर घेि आहेस हें ि झ्या लक्षािं कसं येि नाहीं? 
 
रत्न॰:महाराज, स्त्रीजािीच्या श्रेष्ठ ब चद्धमते्तसंबंधानं आपला हा संशय पाहून मला अत्यंि द ःख होिं. 

पापप ण्य अगर धमाधमष यािंील रे्भद प रुर्ापं्रमािें चस्त्रयानंाचह अिूक कळिो आचि असामान्य प्रसंगीं 
अवलंबावा लागिारा असामान्य मागष हा असामान्यव्यवहारािाि आदशष होऊं शकिो, सामान्य 
व्यवहारािं िो उपयोगािं आििा ं येि नाहीं हें चस्त्रयाचह जाििाि. िेव्हा ं माझं उदाहरि पाहून 
कामदूचर्ि व्यचर्भिारकमाला त्या सदािार मानंू लागिील व त्यािं रि होण्यािा द ष्ट मोह त्याचं्या 
पापर्भीरु मनाला पडेल ही आपली र्भीचि सवषथैव चनराधार आहे. 

 
िदं्र॰:रत्नप्ररे्भ, ि झ्या या पाचंडत्याि ंप्रायचित्त मी ि ला इथल्या इथें एका क्षिािं घडवलं असिं. परंि  चजिं 

माझ्यावरि ंपे्रम अस्िाला गेलं चिला मारण्यािं िरी अथष काय? िल जा, नीघ इथून. मी ि ला या 
क्षिापासून सोडून चदली आहे. याप ढें िंू माझी कोिी नाहींस आचि मी ि झा कोिी नाहीं. बाबा, ही 
घ्या–ही रत्नप्रर्भा मी आिा ं ि मच्या स्वाधीन केली आहे. चिला ख शाल वािेल चिकडे–वािेल 
त्याच्याकडे घेऊन िला. मी आिा ंजगािं एकिा झालों! 
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रत्न॰:(त्याच्या गळ्याला चमठी मारून) नका महाराज, असं म्हिूं नका. माझ्याकडे पहा. आपि मला 
आपली माना अगर मानंू नका. परंि  मी आजवर आपलीि होिें आचि याप ढंचह आपलीि राहीन. 
अशी दृचष्ट चिरवू ंनका! देवा, कोि र्भयंकर प्रसंग हा! 

 
िदं्र॰:िल–सोड मला. ि झा माझा आिा ंकाहंींएक संबंध उरलेला नाहीं. आिा ंि झा मागष त्या चदशनेें! जा. 

चिकडे जा–ि झा चप्रयकर ि झी उत्कंठेनं वाि पहाि बसला असेल! त्याच्या गळ्यािं चमठी मार, 
त्याच्या अंकावर बसै, त्यािे गाल आपल्या ि बंनानंीं रंगवनू िाक, िल जा–(चिला ढकलून देिो.) 
खािेरािंल्या ड करीप्रमािें त्या िाडंाळाच्या पापी शय्येवर लोळून िंू परि आलीस म्हिजे–अरेरे–
कोि र्भयंकर कल्पना–कसलं चहडीस दृश्य! (जािो.) 

 
रत्न॰:(कृष्ट्िकान्िास) महाराज, िला– 
 
कृष्ट्ि॰:रत्नप्ररे्भ, या पचिचवयोगानं ि झी मचि द र्भगंून गेली नाहीं ना? मी ि ला नरकािं ढकलण्यासाठीं नेि 

आहें हे ि ला माहीि आहे ना? 
 
रत्न॰:महाराज, स्वदेशाकचरिा ं देशर्भक्ि िासंावर लिकिाि ना? स्वदेशाकचरिा ं देशर्भक्ि आपल्या 

सवषस्वािा होम करिाि ना? मग स्वदेशाकचरिा ंनरकािं उडी घेण्याला किरण्याि ंमला कारि 
काय? स्वदेशाला नरकािं लोिून आपि स्वगांि प्रवशे करण्यापेक्षा ं स्वदेशालास्वगाि ंद्वार ख लं 
व्हाव ं म्हिून पचिचवरोधाच्या यािना सहन करूनचह स्विः नरकािी वाि धरि ं मला अचधक 
श्रेयस्कर वाििं. 

 
कृष्ट्ि॰:रत्नप्ररे्भ, परमेश्वर ि झं कल्याि करो! आचि हा ि झा अलौचकक आत्मयज्ञ त्याच्या िरिीं रुजू होवो! 
 
रत्न॰:चप्रय बंधंूनो, माझा प्रिाम स्वीकारा. र्भचगनींना माझा नमस्कार सागंा. परमेश्वर करो आचि माझ्या 

बचलदानानं ि म्हा ं सवांिी संकिािूंन म क्ििा होवो! महाराज, िला–हे दीनवत्सल र्भगविंा, हे 
करुिामयी मािृदेवी, या दीन कन्येवर ि मच्या कृपेिी पाखंर असंू द्या. (जािाि.) 

 
(पडदा पडिो.) 

 
अांक पणििंा समाप्त. 
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अांक दुसरा 
 

(कृिान्िािीं छाविी. कृिान्ि येरझारा घालीि असिा ंसेवक प्रवशे करिो). 
 
सेवक:कृष्ट्िकान्ि महाराजािंी स्वारी दाखल झाली असून आपल्या ह क मािी वाि पहाि आहेि. 
 
कृिान्ि:येऊं दे त्यानंा आंि. (सेवक कृष्ट्िकान्िानंा आिून सोडिो व बाहेर जािो. 
 
कृिान्ि:कृष्ट्िकान्ि, आपि आलािं? 
 
कृष्ट्ि॰:होय. माझ्याबरोबर रत्नप्रर्भाचह आली आहे. 
 
कृिान्ि:िर मग ि म्ही आपली शिष पाळलीि म्हिायिी? क ठं आहे रत्नप्रर्भा? 
 
कृष्ट्ि॰:बाहेर उर्भी आहे. 
 
कृिान्ि:आिा चिला आंि. (कृष्ट्िकान्ि रत्नप्ररे्भला आिायला जािो). आियष आहे! िदं्रकािं या र्भयंकर 

चदव्याला ियार कसा झाला? या म्हािाऱ्यािा उपदेश त्याला खरोखर पिला असेल िर त्याच्या 
राष्ट्रपे्रमािं कौि क करावं िेवढं थोडंि आहे! पि छे! हें काहंीं शक्य चदसि नाहीं. त्याच्यासारख्या 
स्वाथांधाला ही लोकचवलक्षि आत्मयज्ञािी कल्पनास द्धा ंसहन व्हायिी नाहीं. मग त्याच्या हािून 
िो प्रत्यक्ष घडिार कसा? मग काय या कृष्ट्िकािंानं चहला जबरदस्िीनं इथं आिली? होय–असंि 
चदसिं. या म्हािाऱ्यानं आपल्या राष्ट्राच्या कल्यािासाठीं आजपयंि जो लोकोत्तर स्वाथषत्याग 
केलेला आहे त्यािा चविार केला म्हिजे त्याच्या हािून हें साहस घडि ंकाहंीं अशक्य वािि नाहीं. 
पि रत्नप्ररे्भनं या गोष्टीला आपली संमचि कशी चदली? प रुर्ापेंक्षा ंचस्त्रया अचधक पापर्भीरु असिािं 
आचि त्यानंा आपलं पाचवत्र्य प्रािापेक्षाचंह अचधक चप्रय असिं. मग रत्नप्ररे्भला हा द रािार कसा 
मानवला? –पि रत्नप्रर्भा राचहली आहे क ठें? पापाच्या मागावर पचहलं पाऊल िाकिानंा मन ष्ट्यािं 
मन र्भीि असिं. पि एकदा पापािा त्यािा पचरिय झाला म्हिजे–पि जाऊं द्या. माझं मन चिरून 
अन्स्थर होऊं लागलं–माझं डोकं प न्हा चिरायला लागलं. 

 
(डोके धरून स्वस्थ उर्भा राहािो. कृष्ट्िकािं व रत्नप्रर्भा येिाि.) 

 
कृष्ट्ि॰:कृिान्िा,ही घे–ि झ्या मागिीप्रमािें ही रत्यप्रर्भा मी ि झ्या स्वाधीन करीि आहें. 
 
कृिान्ि :थोडे थाबंा. प्रथम माझी शिष मी प री केल्यावािंून मला चििा स्वीकार करिा ं येि नाहीं. िेव्हां 

आपि माझ्याबरोबर िला म्हिजे कबूल केलेली अन्नसाम ग्री व दारूगोळा पचहल्यानं मी आपल्या 
स्वाधीन करिों. 

 
कृष्ट्ि॰:िल. या सवष साम ग्रीसह कनकाविीच्या हद्दींि स खरूप पोहोंिल्यावर ििावर होळीं पेिवनू मी ि ला 

पाविीिा इशारा देईन. 
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कृिान्ि:ठीक आहे. आपला इशारा चमळाल्यावरि रत्नप्ररे्भला मी आपल्या कबज्यािं घेईन. िोपयंि मी 
चहच्याशीं शब्दस द्धा ंबोलिार नाही. िोपयंि ही माझ्या िंबूिं असली िरी पूिष स्विंत्र आहे. 

 
कृष्ट्ि॰:िो आिा ंि झा प्रश्न आहे–माझा नाहीं. मी चिला ि झ्या स्वाधीन केलं आहे; आचि चििी वािेल िशी 

व्यवस्था लावायला िंू आिा ं पूिष समथष आहेस. पि कृिान्िा, ही र्भयंकर शिष घेऊन इथून 
कनकाविीस जायला चनघण्यापूवीं मी ि ला चजव्हाळ्यािे जे दोन शब्द साचंगिले होिे िे जािा ं
जािा ं चिरून साचंगिल्यावािंून माझ्यानें राहावि नाहीं. ि झ्या िार चदवसाचं्या सहवासानें ि झ्या 
थोरपिासंबधंानें माझी जी कल्पना झाली िी ि झ्या या िमत्कारी विषनाने अचजबाि खोठी ठरंू नये 
अशी माझीं पूवींचह उत्कि इच्छा होिी आचि अजूनचह आहे. िंू वरवर पे्रमाच्या पागलपिािा 
चकिीचह आव आिलास िरी माझा त्याच्यावर अजूनचह चवश्वास बसि नाहीं. मला अजून असंि 
वाििं कीं, ि झं अंिःकरि खात्रीनं कामदूचर्ि आचि पापमीलन नाहीं; आचि त्यािूंनचह मीं ि झ्या 
पायावर अपषि केलेली ही सद्ग िािंी खाि व पाचवत्र्यािीं मूर्थिमंि प्रचिमा एक परस्त्री असून 
महापचिव्रिा आहे यािी जािीव ि ला राचहली िर ि झं पचवत्र अंिःकरि चहला अशा रीिीनं भ्ष्ट 
करण्यािं अघोर पापकमष ि झ्या हािून कालत्रयीं घडंू देिार नाहीं, असा मला अजून दृढ चवश्वास 
वाििो. 

 
कृिान्ि:कृष्ट्िकान्ि, आपिाला या कृिकमािा पिात्ताप वािि असेल िर आपि अजूनचह माझी शिष 

नाकबलू करून या आपल्या स नेला आिलीि िशी चबनहरकि परि घेऊन जाऊं शकिा. 
 
कृष्ट्ि॰:शिष मोडून चहला इथून परि नेण्यासाठीं मी चहला इथं आिलेलं नाहीं. माझ्या अंिःकरिािं या वळेीं 

द ःखािे कढ येि असले िरी िे चहच्या नाशापेक्षा ं ि झ्या अधःपिनासंबधंानेंि अचधक येि आहेि. 
काय असेल िेंअसो, पि मला ि झ्यासंबधंानें चपिृवात्सल्य उत्पन्न झालं असून ि झा असा अधःपाि 
होऊं नये म्हिून माझ्या मनाला सारखी िळमळ लागलेली आहे. 

 
कृिान्ि:मी आपल्या या चनरपेक्ष पे्रमाबद्दल आपला अत्यंि आर्भारी आहें. पि आिा ंवळे ि कि घालचविा ं

उपयोगी नाहीं. आपिाला आपल्या स नेशीं दोन शब्द बोलायिे असल्यास बोला आचि चहच्याबद्दलिं 
मोल पदरािं घेऊन िाबडिोब कनकाविीच्या मागाला लागा. नाहींिर सारंि गमावनू बसण्यािी 
पाळी येईल. 

 
कृष्ट्ि॰ : ठीक आहे. जशी परमेश्वरािी मजी! (रत्नप्ररे्भस) रत्नप्ररे्भ, येिों मी. 
 
रत्न॰:(त्याला नमस्कार करून) वचडलािंा अखेरिा आशीवाद असावा. 
 
कृष्ट्ि॰:आशीव्राद? होय–अखेरिाि आशीवाद. पचिव्रिेिा पाचवत्र्यर्भगं म्हिजे साक्षात् मृत्यिू िो. ठीक 

आहे. आल्या र्भोगाला सादर झालंि पाचहजे. परमेश्वर ि ला सद्गचि देवो! (कृष्ट्िकान्ि व कृिान्ि 
जािाि.) 

 
रत्न॰:झालं! आिाचं्या याचं्या बोलण्यावरून अखेरिी घिका अगदीं नजीक येऊन ठेपली हें आिा ं नक्की 

झालं. ठीक आहे. माझ्या राष्ट्रदेविेनं माझी सत्त्वपरीक्षाि माडंली आहे. िेव्हा येईल त्या प्रसंगाला 
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मला हहमिीनं िोंड चदलंि पाचहजे. माझ्या राष्ट्रदेविेच्या सेवसेाठीं सूयषकान्िािा चवश्वासघाि 
करून मी िंद्रकान्िाच्या िरिावर आपल्या पाचिव्रत्याि ं बचलदान केलं! पि िेवढ्यानं िी िृप्ि 
झालेली चदसि नाहीं. चिच्या शत्रचू्या पायाशीं माझा बळी पडावा अशी चििी इच्छा चदसिे आहे. पि 
एकदा ंआपल्या आराध्यदेविेला आपि आपलं सवषस्व अपषि करायि ंठरवल्यानंिर आपली वािेल 
िशी वासलाि लावण्यािा चिला पूिष अचधकार आहे. िेव्हा ंिी िारो हकवा मारो. मला त्यािी हििा 
करण्यािं कारि नाहीं. जो र्भोग चिच्या कृपेनं वायंास येईल िो चििा चिलाि अपषि असो! 
(कृिान्ि प्रवेश करिो.) 

 
कृिान्ि:हदया, शािं रहा. चववकेा, या आिीबािीच्या प्रसंगीं मला दगा देऊं नकोस. द ष्ट चवकारानंो, 

माझ्यापासून दूर राहा. परमेश्वरा, मेरूिी अिलिा आचि मेघािी उदारिा मला दे. (उघड) 
रत्नप्ररे्भ, कृष्ट्िकान्ि सवष साम ग्रीसह कनकाविीच्या हद्दींि पोहोंिले. आिा ं ि झ्याशीं बोलायला 
मला वाििं काहंींि हरकि नाहीं. 

 
रत्न॰:पि यापूवी िरी आपिाला हरकि क ठें होिी? मी आपल्या हािािं सापंडलेंि होिें, िेव्हा ं िहािी 

आपली शिष पूरी न करिाचंह आपि माझ्याशीं सहज बोलंू शकला ंअसिा.ं 
 
कृिान्ि:होय. बोलंू शकलों असिों. पि िें राहंू दे. िालिू गोष्टींि वेळ घालवण्यािं अथष नाहीं. रत्नप्ररे्भ, 

इकडे येण्याला ि झ्या नवऱ्यानं ि ला ख र्ीनं परवानगी चदली? 
 
रत्न॰:नाहीं–ख र्ीनं चदली नाहीं. 
 
कृिान्ि:मग काय ि झ्या सासऱ्यानं जबरदस्िीनं हकवा िसवनू ि ला इकडे आिलं? 
 
रत्न॰:नाहीं–िसंचह झालं नाहीं. 
 
कृिान्ि:मग िंू इकडे कशी आलीस? 
 
रत्न॰:केवळ स्विःच्या पे्ररिेनेंि मी इकडे आलें . 
 
कृिान्ि:नवऱ्याच्या नकळि? त्याला िोरून? 
 
रत्न॰:नाहीं त्यानंा कळवनू–त्यानंा बजावनू–उघड्या डोळ्यानंीं माझं हें पापी साहस िे पहाि असिानंा मी 

इथं आल्यें. 
 
कृिान्ि:िर मग काय, आपल्या पाचिव्रत्याच्या िेजानं आपि कृिान्िाला चदपवनू िाकंू असं ि ला वािलं? 
 
रत्न॰:नाहीं–मला िसं म ळींि वािलं नाहीं. पचिव्रिेच्या पाचिव्रत्याच्या िेजानं चदपून जाण्याइिकं आपलं 

हदय कोमल नाहीं हें मीि काय पि सारं जग जाििं. 
 



 

अनुक्रमणिका 

कृिान्ि:िर मग आपल्या करुिामय दीन वािीनं या कृिान्िाच्या वज्रकठोर हदयाला आपि दयेिा पाझर 
िोडंू अशी ि ला आशा वािली? 

 
रत्न॰:नाहीं–त्याचह आशनंे मी इथं आल्यें नाहीं. 
 
कृिान्ि:मग काय? कपिानं माझा घाि करण्याच्या इराद्यानं िंू इथं येण्यािं धाडस केलंस? 
 
रत्न॰:वास्िचवक िसं धाडस मी करायला पाचहजे होिं–आचि िसं मीं केलंचह असिं. पि माझ्या सासऱ्यानं 

आपला शब्द आपल्याकडे गहाि िाकला होिा. िेव्हा त्याचं्या इज्ज्िीसाठीं मला माझे सवष चविार 
बाजूला ठेवनू त्यानंीं कबूल केलेल्या शिीबरह कूम वागििं र्भाग पडलं. 

 
कृिान्ि:िर मग िंू आपल्याबरोबर शस्त्र वगैरे काहंीं लपवनू आिलेलं नसशीलि? 
 
रत्न॰:आपि शस्त्राला चर्भिा ंअसं मला ठाऊक असिं िर िें मीं जरूर आिलं असिं आचि िेंचह लपवनू न 

आििा ं उघड आिलं असिं. रत्नप्ररे्भिी आचि शस्त्रािी अचजबाि जानपछान नाहीं असं आपि 
समजूं नका. पि रत्नप्रर्भा िहािंील शिीनं बाधंली गेली असल्याम ळें  िी सवष बाजंूनीं 
नाडल्यासारखी झाली आहे. 

 
कृिान्ि:अस्सं? िर मग ि झं नीचिधैयष िारीि करण्यासारखं आहे असंि म्हिलं पाचहजे. 
 
रत्न॰:नीचिधैयष म्हिा वा अनीचिधैयष म्हिा, पि िें परस्त्रीला जबरदस्िीनं आपल्या गोिािं आिण्याच्या 

आपल्या साहसाच्या पासंगाला स द्धा ंप रिार नाहीं एवढं मात्र खास! 
 
कृिान्ि:कंबूल. असल्या साहसािं चस्त्रयािंा पराक्रम प रुर्ाचं्या पराक्रमापेक्षा ंकमीि ठरिो हें ि झ्याप्रमािें 

मलाचह कबूल आहे. पि रत्नप्ररे्भ, ि झ्या देशबाधंवािें प्राि पिाला लावनू मी ि ला जबरदस्िीनं 
आपल्या गोिािं का ंआिलं यािी ि ला काहंीं कल्पना आहे का? 

 
रत्न॰:कल्पना नसायला काय झालं? क माचरकािंं कौमायष भ्ष्ट करिारे आचि पाचिव्रिािं ं पाचवत्र्य नष्ट 

करिारे आपल्यासारखे थोर प रुर् परक्याचं्या बायकािंी अशी अमान र् चविंबना का ं करिाि हें 
कळायला काहंीं िारशी अक्कल लागि नाहीं. 

 
कृिान्ि:आचि म्हिूनि िंू आज हा गोिा खाल्लास! क माचरकािं ं कौमायष भ्ष्ट करिारा आचि पचिव्रिािंं 

पाचवत्र्य नष्ट करिारा असा जरी जगािं आज माझा बदलौचकक पसरचवण्यािं आलेला असला िरी 
ि झं पाचवत्र्य नष्ट करण्यासाठीं हकवा भ्ष्ट करण्यासाठीं काहंीं मी ि ला आज इथं आिलं नाहीं, 

 
रत्न॰:मग कशासाठीं आिलेलं आहािं? 
 
कृिान्ि:ि झ्या हािून घडलेल्या एका अघोर पापकमािा जाब चविारण्यासाठीं मी ि ला आज इथं अशा 

प्रकारें आिलेलं आहे. 
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रत्न॰:अघोर पापकमािा जाब? कोििं अघोर पापकमष? 
 
कृिान्ि:(चखशािूंन आंगठी काढून) हें–या चिम कल्या आंगठीच्या खड्यािं ज्याि ं प्रचिहबब स्पष्ट चदसि 

आहे–हें. घे–ही आंगठी घे–आचि चिच्यावर क्षिमात्र आपली दृचष्ट न्स्थर कर म्हिजे ि झ्या 
सवालािा जबाब ि ला ित्काल चमळेल. (आंगठी देिो). 

 
रत्न॰:ही आंगठी–ही आंगठी– 
 
कृिान्ि:का?ं अशी दिकलीस का?ं चिच्याकडे ि झ्यानं पहावि नाहीं? चिच्या खड्यािं िमकिाऱ्या 

प्रचिहबबावर ि झी नजर ठरि नाहीं? 
 
रत्न॰:ठरिे–पि कृिान्ि, ही माझी आंगठी– 
 
कृिान्ि:ि झी आंगठी– 
 
रत्न॰:होय माझी–माझीि आंगठी ही! पि िी आपल्याजवळ कशी आली? 
 
कृिान्ि:कशी आली! कशी आली िें या माझ्या वक्षःस्थळावर गोंदलेल्या या मंगल चिन्हाला चविार. (छािी 

उघडी करून दाखचविो.) 
 
रत्न॰:कोि? सूयषकान्ि? 
 
कृिान्ि:होय–िोि मी! चवश्वासघािानं ज्याच्या जीचविसवषस्वािा िंू समूळ चवध्वंस करून िाकलास िोि 

हिर्भागी सूयषकान्ि मी! 
 
रत्न॰:हाय रे दैवा! 
 
कृिान्ि:आिा ं दैवाच्या नावंानं आक्रोश करण्यािं अथष काय? दैवानं काहंीं ि ला हकवा िंद्रकान्िाला 

माझ्याशीं बेमान होऊन माझ्या मानेवर स री िालवायला साचंगिलं नाहीं. 
 
रत्न॰:पि गेलीं पंधरा वरं् मला अनाथ अबलेला द ष्ट द जषनानंीं गजबजलेल्या या भ्ष्ट जगाच्या घािेरड्या 

उचकरड्यावर सडक्या पोिेऱ्याप्रमािें िेकून देण्यािी द ब षचद्ध िरी दैवानंि आपिाला चदली ना? 
 
कृिान्ि:रत्नप्ररे्भ, पचरन्स्थिीनें सवष बाजंूनीं माझा कोंडमारा करून िाकल्याम ळें  गेलीं पंधरा वर्े या र्भयाि 

जगािं मी ि ला एकिीला चनराधार र्भिकायला लावलं आचि एका शब्दानंचह मी ि झा परामर्ष 
घेिला नाहीं हें जरी अक्षरशः खरं असलं िरी मी ि ला एवढ्या दीघष अवकाशािं एक क्षिर्भरचह 
चवसरलों नाहीं हकवा संसारस खाच्या लालसेनं आपल्या शीलापासून यहकचििचह भ्ष्ट झालों नाहीं. 
माझ्यावर कोंसळलेल्या द धषर आपत्तींिं मी ि झ्यासमोर विषन करंू लागलों िर क्षिाक्षिाला 
र्भकंूपासारखे धके्क बसून ि झं हृदय हादरून जाईल आचि ि झ्या धमन्यािूंन वहािारं रक्ि र्भीिीनं 
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गोठून जाऊन असह्य वदेनानंीं ि झे प्राि कासावीस होिील. माझ्या चठकािीं द सरा कोिी द बळा 
मन ष्ट्य असिा िर त्यानं या द दषशचे्या िक्रािूंन आपली स िका करून घेण्यासाठीं एकदािं कां, पि 
दहादाचंह खास आत्महत्त्या केली असिी. पि मी माझ्या ब द्धीला हा आत्मघािकी मोह केव्हाचंह पडंू 
चदला नाहीं. मी हा आपत्काल मोठ्या हहमिीनं सहन केला आचि मला मािींि चमळचवण्यासाठीं िंग 
बाधूंन माझा अहोरात्र चपच्छा प रचविाऱ्या या जगाला शवेिीं पायाखालीं ि डवनू मी त्याच्यावर माि 
केली! रत्नप्ररे्भ, या अवधींि ि ला चदलेलं पाचिग्रहिाि ंविन मोडून ि झा चवश्वासघाि करण्यािे 
अनेक प्रसंग माझ्यावर आले आचि त्यांपैकीं एकाचह प्रसंगािं मी आपल्या सत्त्वावर पािी सोडायला 
ियार झालों असिो िर माझ्यावर कोसळलेल्या अनेक द ःखािंं मला सहज चनवारि करिा ंआलं 
असिं. परंि  मी या पािकी मोहाला केव्हाचंह बळी पडलों नाहीं. ि झ्याचशवाय इिर सवष चस्त्रया 
र्भचगनींसमान मानून ि झ्याि चठकािीं मी आपलं चित्तएकाग्र ठेवलं–ि झ्याि स्मरिािं मी सदैव 
मग्न राचहलों, ि झ्याि आठविीनं मीं आपल्या चवचवध िापानंीं जाळून पोळून चनघालेल्याचित्तािं 
चनत्य समाधान केलं! पि रत्नप्ररे्भ, िंू–िंू मात्र मला चवसरलीस! माझा त्याग केलास, हें जग मला 
स्मशानवत् करून िाकलंस. 

 
रत्न॰:सूयषकान्ि, आपला त्याग करून मी आपल्या स खाशिेा समूळ उच्छेद केला आचि र्भग्नहृदयानें 

चजविंपिींि खडिर यमयािना र्भोगण्यािी पाळी आपिावर आिली ही गोष्ट अगदीं खरी आहे. 
पि माझ्या हािून हें र्भयंकर राक्षसी कमष का ंघडलं यािा सचवस्िर वृत्तान्ि आपल्या कानीं पडला 
िर आपि मला या अघोर पािकाबद्दल चनःसंशय क्षमाि कराल. सूयषकािं, आपि या आपल्या 
चवयोगकालािं आपत्तींच्या विव्यािं होरपळून चनघि होिा ंआचि मी स खाच्या प ष्ट्पशय्येवर आनदािं 
लोळि पडलें  होिे असं का आपल्याला वाििं? नाहीं–आपली िशी समजूि असेल िर िी साि 
ि कीिी आहे. ‘लौकरि परि येिों’ असं आशिे ं आश्वासन देऊन आपि माझा चनरोप घेऊन 
कनकाविींिून परदेशीं चनघून गेल्यावर एक नव्हे–दोन नव्हे–बारा वरं् आपल्या चवरहाच्या द ःसह 
द ःखानं मी सारखी करपून जाि असिानंा माझ्या र्भोंविींचह आपत्तींनीं र्भयंकर कहर उसळून 
सोडला होिा. माझी आई गेली, माझे वडील वारले, मी पोरकी झाले; आचि सावकारानंीं माझ्या या 
अनाथ न्स्थिीिा िायदा घेऊन माझ्या घरािा आचि मालमते्तिा लीलावं करून माझ्या हािािं 
चर्भकेिी झोळी चदली. माझ्या गचरबीम ळें  माझे आप्ि मला जवळ करीनाि–माझे चमत्र मला आपल्या 
सावंलीलाचह उर्भी राहंू देईनाि. मी अनाचश्रि बनलें . एका परमेश्वरावािंून या र्भयाि जगािं मला 
कोिीचह वाली राचहला नाहीं. सूयषकािं, आपि प रुर् होिा,ं पराक्रमी होिा,ं या द धषर जगाशीं 
झगडण्यािं सामर्थयष देवानं आपिाला चदलेलं होिं. पि द दैवानं माझ्या अबलेच्या वायंाला 
द बळेपिावािूंन काहंींि आलेलं नव्हिं. मी अजाि होिें. जगाच्या स्वाथषलंपिपिािा मला 
यन्त्कंचििचह अन र्भव नव्हिा; आचि त्यािं माझ्या िारुण्याम ळें  आचि सौंदयाम ळें  िोहों बाजंूनीं द ष्ट 
द रात्म्यािंा माझ्यार्भोंविीं गराडा पडला होिा. जंगलािं जखमी होऊन पडलेल्या जनावराच्या 
शरीराला आपल्या िोंिींनीं िोंिण्यासाठीं चगधाडािंी जशी सारखी धडपड िालू असिे िशी या 
अनाथ अबलेला आपल्या कपिजालािं पकडून अधःपािाच्या गिेंि ढकलून देण्यासाठीं या चनदषय 
जगािंील मानवदेहधारी नरराक्षसािंी सारखी िढाओढ िालू होिी. माझ्यावर ओढवलेल्या 
संकिपरंपरेिा साग्र इचिहास मी आपिाला इिक्या थोड्या अवधींिसागंू शकि नाहीं; आचि िो 
सागंून कालािा अपव्यय करण्यािी माझी इच्छाचह नाहीं. माझ्या द दषशिेी बरोबर कल्पना 
आपिाला सहज करिा ंयेईल. 

 



 

अनुक्रमणिका 

कृिान्ि:आचि या आपत्तींिून आपली म क्ििा करून घेण्यासाठींि का िंू िन्द्रकान्िािा आश्रय केलास? 
 
रत्न॰:नाहीं. आपत्तींच्या र्भयानं आपल्या व्रिापासून च्य ि होण्यािी द ब षचद्ध परमेश्वराच्या कृपेनं मला केव्हाचंह 

झाली नाहीं; आचि पचहल्या बारा वर्ांि मी िदं्रकान्िािंी न सिी रे्भिस द्धा ं घेिली नाहीं–अथवा 
माझ्या चबकि पचरन्स्थिीिी वािाचह त्याचं्या कानावर जाऊं चदली नाहीं. या बारा वर्ांिा खडिर 
वनवास परमेश्वरावर हवाला िाकून मी शािंपिानं सहन केला. सूयषकान्ि, शीलापासून भ्ष्ट 
होण्यािे अनेक प्रसंग त्या द धषर काळािं आपल्याप्रमािें माझ्यावरचह ओढवले पि मी आपिास 
परमेश्वरसाक्ष सागंिें कीं, प्रसंगीं प्रािावर उदार होऊनचह मी त्या सवांि ं चनवारि केलं आचि 
आपलं सत्त्व अर्भगं राखलं. आपि ज्याप्रमािें मला चवसरला ं नाहीं त्याप्रमािेंि मीचह आपिाला 
कधीं चवसरलें  नाहीं. आपलें  अखंड स्मरि माझ्या चित्तािं सदैव जागृि होिं आचि आपल्या चनरंिर 
ध्यानािं माझं चित्त चनमग्न झालं होिं आपल्यावािूंन जगािंील इिर सारे प रुर् मी चपत्याप्रमािें 
मानीि होिें आचि आपल्या प ण्यपावन मूिीि ं ध्यान आचि आपल्या पचवत्र नावंािा जप यािंि मी 
अष्टोप्रहर गढून जाि होिें. 

 
कृिान्ि:पि रत्नप्ररे्भ, बारा वर्ांिी एवढी घोर िपिया केल्यावर िदं्रकान्िाच्या पे्रमजालािं उडी घेण्यािा 

मोह ि झ्या मनाला कसा पडला? 
 
रत्न॰:सूयषकान्ि, पे्रमाच्या नशनंे ध ंद होऊन मी आपला हाि िदं्रकान्िाचं्या हािािं चदला नाहीं िर माझ्या 

पचवत्र किषव्याच्या जाचिवनेें मला िदं्रकान्िाचं्या बाह पाशािं माझ्या इच्छेचवरुद्ध बळजबरीनं 
ढकललं! 

 
कृिान्ि:किषव्यािी जािीव? कोित्या किषव्यािी जािीव? पचिव्रिानंा आपल्या पाचवत्र्यािी राखरागंोळी 

करायला र्भाग पाडिारा पाचिव्रत्यधमाहून श्रेष्ठ असा कोििा प्रबल धमष या जगािं नादंि आहे? 
 
रत्न॰:राष्ट्रसेवाधमष–राष्ट्ररक्षिधमष! याि धमानें िदं्रकान्िािंी आज्ञा ध डकावनू लाववनू मला आज आपल्या 

गोिािं आिून सोडलं आहे आचि याि धमानें माझ्याकडून िीन वर्ांपूवी आपला त्याग करून 
िदं्रकान्िाचं्या गळ्यािं चववाहमाला अपषि करचवली आहे! 

 
कृिान्ि:राष्ट्रसेवाधमष–राष्ट्ररक्षिधमष! होय–सवष धमांना आपले ग लाम करून िाकिारा हा एक परम 

प्रबल, परमश्रेष्ठ धमष आजच्या जगािं वावरि आहे खरा. पि रत्नप्ररे्भ, या धमाच्या पकडींि 
ि झ्यासारखी वनवासी स्त्री का ंसापंडावी हें अजून माझ्याि लक्षािं येि नाहीं. 

 
रत्न॰:हा इषश्वरी संकेि! यालाि ज्ञािे प रुर् दैव म्हििाि. चजवािी इच्छा असो वा नसो, त्याला वािेल 

चिकडे खेंिून नेिारी द चजंक्य शन्क्ि िी हीि! चहनेंि आजपयंि मी मी म्हििाऱ्या महापराक्रमी 
वीरानंा वाकंचवलं आहे–महान् ित्त्वज्ञानंी िपोचनधींना िकचवलं आहे! सूयषकान्ि, किृषत्वाच्या चमर्थया 
अहंकारानें मूढ बनलेले जीव आपल्या आत्मस्वािंत्र्यािी केवढीचह प्रौढी चमरवोि, परंि  इषश्वरी 
संकेिरूप दैवाच्या अमोघ सामर्थयावर त्यानंा आजपयंि केव्हाचंह माि करिा ंआलेली नाहीं आचि 
प ढेंचह कधीं काळीं करिा ंयेइषल असं मला वािि नाहीं. 

 



 

अनुक्रमणिका 

कृिान्ि:स्विःच्या द बळेपिािा दोर् दैवाच्या माथीं मारून आपलं चनरपराधीपि शाबीि करण्यािा हा 
लपंडाव, रत्नप्ररे्भ, द सऱ्या कोिाला कदाचित् पिेल. पि माझ्यासारख्या चनिािं प्रयत्नवाद्याला िो 
केव्हाचंह पिायिा नाहीं. िंू जर आपल्या कृिचनियापासून ढळली नसिीस आचि िदं्रकािंानं 
आपल्या चिघािं झालेला करार जर प्रामाचिकपिानं पाळला असिा िर हें आर्भासमात्र असिारं 
दैव ि म्हा ं उर्भयिािंा अधःपाि करण्यास केव्हाचंह समथष झालं नसिं. इषश्वरी संकेि आचि 
राष्ट्रसेवाधमष हीं माझ्या मिें पाप्यानंीं आपलीं पापं छपवनू जगाच्या डोळ्यािं धूळ िाकण्यासाठीं 
उर्भारलेलीं चनव्वळ थोिाडंें  आहेि! 

 
रत्न॰:थोिाडं! इषश्वरी संकेि हे थोिाडं! राष्ट्रसेवाधमष हें थोिाडं! सूयषकान्ि, आपिासारख्या ब चद्धवान् 

प रुर्ाच्या िोंडून असे उद्गार चनघिील अशी माझी कल्पना नव्हिी. मी आपला अघोर अपराध 
केलेला आहे आचि त्याबद्दल मला आपल्याकडून न्याय्य िें शासन घडि ंहेंचह सवषथैव रास्ि आहे. 
परंि  िेवढ्यासाठीं जगािंील श्रेष्ठ ित्त्वािंा आपल्याकडून असा उपहास व्हावा हें मला पिि नाहीं. 
एवढंि नाहीं िर त्याम ळें  माझ्या चजवाला अत्यंि के्कश होिाि. 

 
कृिान्ि:रत्नप्ररे्भ, मी या श्रेष्ठ ित्त्वािंी चनर्भषत्सषना करिों अगर िीं मला मान्य नाहींि असं नाहीं. पि त्याचं्या 

पाघंरुिाखालीं स्विःिीं द ष्ट्कृत्यं झाकूंन ठेवण्यािा आपमिलबीलोकाकंडून जो अश्लाघ्य, प्रयत्न 
करण्यािं येिो त्यािा मला संिाप येिो. 

 
रत्न॰:पि सूयंकािं, मी िसा प्रयत्न करीि नाहीं आचि माझ्या हािून घडलेल्या कमाि ंप्रायचित्त र्भोगायला 

माझी केव्हाचंह ियारी असल्याम ळें  मला िसा प्रयत्न करण्याि ंकारिचह नाहीं. माझीं पक्की खात्री 
आहे कीं, माझा सवष इचिहास आपि ऐकलािं म्हिजे आपि माझ्यावर करीि असलेला 
थोिाडंीपिािा आरोप पूिष चनराधार आहे अशी आपले मन आपल्याला ग्वाही चदल्याचशवाय 
राहािार नाही. 

 
कृिािं :आचि माझ्या मनानं अशी ग्वाही चदल्यास मीचह हा आरोप परि घेऊन प्राजंलपिें आपल्या 

अपराधािी ि झ्यापाशीं क्षमा मागण्यास लाजिार नाही. 
 
रत्न॰:िर मग ऐका–मी काय सागंिें िें लक्षपूवषक ऐका. बारा वर्ािा हा खडिर वनवास र्भोगीि असिानंा 

एकदा िंद्रकािंािी आचि माझी अनपेचक्षि रीिीनें अकस्मात् गाठं पडली! 
 

कृिािं :िोपयंि िो ि ला अचजबाि चवसरला होिा? 
 
रत्न॰:नाहीं–त्याला माझा चवसर पडिं शक्यि नव्हिं. पि आपिामध्यें झालेल्या करारािा आपल्या हािून 

र्भगं होऊं नये म्हिून मला चवसरून जाण्यािा िो कसून प्रयत्न करीि होिा; आचि म्हिूनि त्याला 
माझं चनत्य स्मरि होि असिानंाचह त्यानं मला अचजबाि दूर ठेवलं होिं. माझ्या पे्रमाच्या चनराशनेें 
र्भग्नहृदय झाला असल्याम ळें  त्यानं चववाह करण्याि ं स द्धा ं नाकारलं आचि आजन्म अचववाचहि 
राहाण्यािा चनिय करून त्यानं आपला सवषकाळ राष्ट्रसेवेंि घालचवला. त्यानं आपल्या पे्रमचवकल 
अंिःकरिाला माझी रे्भि घेण्यािा मोह एकदा स द्धा ंपडंू चदला नाहीं. 

 



 

अनुक्रमणिका 

कृिािं :हें ि झं म्हिि ंखरं असेल िर ि झं चित्त आपिाकडे आकर्थर्ि करून घेऊन मी माझ्या चजवलग 
चमत्राच्या सौख्यनाशालाि कारि झालों म्हिायिा! 

 
रत्न॰:पि हा दोर् आपला नव्हिा–माझाि होिा. िदं्रकािंाला द ःख होऊं नये म्हिून माझ्या पे्रमावर 

चिलाजंचल द्यायला आपि ियार झाला ंहोिा ंआचि मी द राग्रहानं माझं पे्रम आपल्या गळ्यािं बाधंलं 
नसिं िर आपि स्विः माझा हाि िदं्रकािंाच्या हािािं घालून त्याला जन्माि ंस खी केलं असिं. 
पि मी िाडंाळीि मध्यें आल्यें आचि स्वाथासाठीं चमत्रघाि करण्याि ंअघोर पािक मी आपल्या 
हािून घडचवलं. 

 
कृिािं :िर मग माझ्याचवर्यी ि झी पूिष चनराशा झाल्यानंिर या पिात्तापाम ळेि िंू िदं्रकािंाच्या िरिावर 

आपलं जीचविसवषस्व वाचहलंस काय? 
 
रत्न॰:नाहीं. आपल्यासंबंधानं मला केव्हाचंह चनराशा वािली नाहीं अगर आपला स्वीकार करून िंद्रकािंािा 

अव्हेर केल्याबद्दल मला केव्हाचंह पिात्ताप झाला नाहीं. पे्रमाच्या व्यवहारांि अशा गोष्टी केव्हाचंह 
घडिारि. त्याला कोिािाचह उपाय नाहीं. पि िेवढ्यासाठीं आपलं विन मोडून कोििीचह स्त्री 
आपल्या चप्रयकरािा–नव्हे–नव्हे–पिीिा त्याग करायला कधींचह ियार व्हायिी नाहीं. सूयषकािं, 
िदं्रकािंािी ही शोिनीय अवस्था पाहून माझ्या मनाला प ष्ट्कळदा द ःख होि असे हें खरं; पि 
त्याम ळें  माझ्या मनाला हा द ष्ट चविार केव्हाचंह चशवला नाही. पि िें राहू द्या. िदं्रकािंािी व माझी 
रे्भि झाल्यावर त्याि ंहृदय माझ्यासंबधंानं कळवळलं आचि माझी इच्छा नसिानंाचह त्यानं माझ्या 
सवष आपत्तींि ंचनवारि करून िो माझ्याशीं इिक्या सोज्ज्वळ पे्रमानं वागला कीं, मला त्याच्या या 
लोकोत्तर औदायाि ंकौि क वािंू लागलं! 

 
कृिािं :िर मग हें कौि कि अखेरीस ि झ्या अधःपािाला कारि झालं? 
 
रत्न॰:नाही–याम ळें चह या माझ्या वज्रकठोर हृदयाला िदं्रकािंाचवर्यीं पे्रमािा पाझर ि िला नाहीं. त्याच्या 

उपकाराचं्या र्भारानं मी जचमनीपयंन वाकूंन गेल्यें होिें आचि एवढे अपचरचमि उपकार करिाऱ्या 
प रुर्ाच्या द ःखाला आपि कारि आहोंि या जाचिवेनें माझं मन वारंवार व्याक ळचह होि असे. परंि  
परमेश्वरािी मजी म्हिून मी हा मनस्िाप शािंपिानं सहन करीि होिें. 

 
कृिािं :एवढ्या अवधींि िदं्रकािंानं ि झ्यापाशीं पे्रमािी यािना कधींचह केलीं नाहीं का? 
 
रत्न॰:नाहीं–कधींचह नाहीं. िो आपला करार चनदान आिारािं िरी इमानेंइिबारे पाळीि होिा. पि काय 

सागंूं? गिगोष्टींिा आपिास पूिष चवसर पडला आहे असं जरी िो दाखवीि होिा िरी माझ्या पे्रमािी 
चनराशा त्याला आंिून सारखी पोंखरीि िालली होिी आचि शवेिीं माझ्या झ रिीनें त्यािं मन 
पूिषपिें खंगून जाऊन या द ःखी जीचविािा अंि व्हावा म्हिून त्यानं आपला देह मृत्य शय्येवर 
िाकला. चदवसेंचदवस िो क्षीि होि िालला आचि िो लौकरि मृत्य म खीं पडिार अशी सवांिी 
खात्री झाली. राजवैद्यानंा त्याच्या आजाराि ंकारि समजेना आचि त्यानंा इलाज करिा ंयेइषना. िे 
चनराश झाले आचि दैवावर हवाला िाकून त्यानंीं चनमाल्यवत् झालेल्या त्याच्या शरीरािा हपड 
यमाच्या दाराशीं नेऊन ठेवला. 
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कृिािं :अरेरे! पे्रमाच्या चनराशनंे िदं्रकािंािा असा शवेि होण्यािी पाळी येइषल हें मला पूवींि कळिं िर 
रत्नप्रर्भें, मी ि झा खात्रीनं अंचगकार केला नसिा. 

 
रत्न॰:आचि याबद्दल माझीं आचि िदं्रकािंािीचह खात्री होिी. परंि  सूयषकािं, आपि माझा त्याग करून 

िदं्रकािंाि ंजीचवि स रचक्षि व स खी केलं असिं िर पे्रमर्भगंानं या रत्नप्ररे्भिी हत्त्या केल्याबद्दल 
पिात्ताप करण्यािी पाळी आपल्यावर खात्रीनं आली असिी. िदं्रकािंाच्या या करुिास्पद न्स्थिीिं 
कारि जगाला अज्ञाि असलं िरी मला िें माहीि होिं आचि त्याम ळें  या थोर उदार प रुर्ािा असा 
शोिनीय अंि होण्यास आपि कारिीर्भिू होि आहोंि या चविारानं माझं चित्त नेहमी कष्टी होि 
असे. परंि  करिार काय? मी आपिाशीं विनानं बाधंलेली होिें–पाचिव्रत्यधमानं माझे हािपाय 
जखडले होिे. 

 
कृिािं :हर हर! परमेश्वराच्या साक्षीनं ि ला संरक्षिािं विन चदलं असिाचंह ज्या हिर्भाग्याला त्यािंील एक 

अक्षरचह खरं करून दाखविा ंआलं नाहीं त्या या सूयषकािंासाठीं, ज्यानं ि झ्या स खाकचरिा ंआपला 
प्रािचह बळी देण्याि ंसाहस केलं त्या िदं्रकािंाशीं इिक्या चनदषयपिानं वागायला चशकचविारा हा 
पाचिव्रत्यधमष खरोखरि अत्यंि कठोर आहे असं म्हिल्यावांिून मला आिा ंराहावि नाहीं. 

 
रत्न॰:प रुर्ानंीं वािल्यास असं ख शाल म्हिावं; परंि  पाचिव्रत्य हेंि चजि ं जीवनसवषस्व त्या स्त्रीला असं 

म्हिण्यािा अचधकार नाहीं. चिनं वरलेल्या अगर मानलेल्या पिीसाठीं, इिराचं्या अघोर हत्त्येिं 
पािकचह चशरावर घेण्यास चिनं ियार असलंि पाचहजे. आचि सूयषकािं, िदं्रकािंाच्या द ःखानं 
माझ्या हृदयािीं शकलं होि असिानंा मी असा चनष्ठ रपिा धारि करून स्वस्थ बसलें चह होिें. परंि  
दैवािी लीला अिक्यष! िदं्रकािंाच्या आसन्नमरि न्स्थिीिी वािा ऐकून कनकाविीच्या शत्रूंनीं 
कािंनक लािा चवध्वंस करण्यािा डाव रिला आचि य द्धािी ियारी करून कनकाविीवर िाल 
करून येण्यािा उद्योगचह आरंचर्भला. कृष्ट्िकािंानंीं संसारािा त्याग करून वानप्रस्थ स्वीकारलें  
होिें आचि िीथािनासाठीं िे दूर चनघून गेले होिे. िदं्रकािंाव्यचिचरक्ि शत्रशूीं यशस्वीपिें झगडून 
या कनकाविीि ंव कािंनक लाि ंरक्षि करण्यास समथष असा एकचह पराक्रमी वीर कनकाविीच्या 
द दैवाने कनकाविींि नव्हिा. सवष म त्सद्दी आचि सवष योदे्ध हवालचदल झाले आचि हा िदं्रकािंािा 
मृत्य  नव्हे िर साक्षात् कािंनक लािाि सवषस्वनाश आहे हें जािून िदं्रकािंािा जीव वािंावा म्हिून 
परमेश्वरािी सारखी करुिा र्भाकंू लागले! 

 
कृिान्ि:समजलों–रत्नप्ररे्भ, प ढिा सारा र्भाग माझ्या लक्षािं आला. आपल्या हट्टापायीं िदं्रकािंाला 

आत्महत्त्या करंू देऊन कािंनक ळाच्या समूळ उच्छेदाि ं अघोर पाप आपल्या माथीं घ्याव ं का 
कािंनक ळािं रक्षि करण्यासाठीं िदं्रकािंाला प्रािदान देऊन पाचिव्रत्यधमापासून आपि भ्ष्ट 
व्हाव ंआचि रौरव नरकािी जोड करून घ्यावी असा चबकि प्रश्न ि झ्याप ढें उर्भा राचहला. 

 
रत्न॰:आचि आपि मला बदंा वा हनदा–द सराि मागष अवलंचबण्यािा मी चनिय केला आचि िदं्रकािंानें 

एका शब्दानेंचह माझ्या पे्रमािी यािना केली नसिानंा, मी आपि होऊन आपिाला चदलेलं विन 
बाजूस सारून िो ‘नको नको’ म्हिि असिानंा, आपला हाि त्याच्या हािाि चदला आचि 
परमेश्वराच्या कृपेनें त्याला मृत्यचू्या दाढेंिून ओढून काढून कािंनक लावरील प्रािसंकिािं 
चनवारि केलं! 
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कृिान्ि:एकूि राष्ट्रसेवपे्रीत्यथष–राष्ट्रसंरक्षिासाठीं–ि ला माझा त्याग करावा लागला. राष्ट्र प्रािसंकिािं 
सापंडलं नसिं अथवा त्यािी त्या प्रािसंकिािूंन म क्ििा करण्यासाठीं अन्य उपाय उपलब्ध असिा 
िर– 

 
रत्न॰:आपल्या उपकारकत्या िदं्रकािंाच्या हत्त्येिा दोर् स्वीकारूनचह मी आपल्या पाचिव्रत्यधमािं 

यथाशास्त्र पालन केलं असिं आचि आजन्म आपली गाठं पडली नसिी िरी आपल्याि िरिीं चित्त 
अढळ ठेवनू मी सारा जन्म एकाकीि घालचवला असिा. सूयषकान्ि, ि म्हालंा कदाचित् खोिं 
वािेल, पि चववाहापूवीं मी जशी क्षिर्भरचह चवसंबलें  नाहीं िशीि चववाहानंिरचह या क्षिापयंि मला 
आपल्या िरिािं ं केव्हाचंह चवस्मरि झालेलं नाहीं. माझ्या हृदयमंचदरािं अद्यापीचह आपली मूर्थि 
नादंि आहे. आपल्या मूिीच्या ध्यानािं आचि आपल्या िरिरजाचं्या पूजनािं या घिकेपयंि एक 
चदवसचह माझ्याकडून खळ पडलेला नाहीं. कनकाविींिून जािानंा आपि आपली िसबीर मला 
चदली होिी िी ही पहा–या क्षिींचह मी आपल्या हृदयाजवळ प्रिापलीकडे जिन करून ठेवली 
आहे–पहा ही िसबीर– 

(त्याला िसबीर दाखचविे.) 
 
कृिान्ि:(पहाि) होय–माझीि िसबीर ही! म्हिजे अजूनचह िंू मला आपल्या हृदयािं स्थान चदलं आहेस? 

िंू िदं्रकान्िाला आपलं सवषस्व अपषि केल्यानंिर आपल्या हृदयािं मला स्थान देण्यािा ि ला 
अचधकार कसा पोहोंििो? 

 
रत्न॰:िदं्रकान्िाचं्या हािािं हाि देण्यापूवीं मी हा हक्क त्याचं्यापासून मागून घेिलेला आहे. 
 
कृिान्ि:पि त्यानं िो ि ला चदला कसा? एका म्यानािं दोन िलवारी कशा राहंू शकिाि? 
 
रत्न॰:सूयषकािं आचि िदं्रकािं या दोन िलवारी असत्या िर राहंू शकल्या नसत्या. पि या दोन िलवारी 

नाहींि. पचि नात्यानें िदं्रकािं या हृदयािे राजे असले िरी देव या नात्यानं सूयषकािं या हृदयािे 
महाराजे आहेि िक्रवर्थि सम्राट आहेि. 
 

कृिान्ि:पि रत्नप्ररे्भ, पचि हाि स्त्रीिा देव आहे, परप रुर्ाला िी आपला देव मानंूि शकि नाहीं. 
 
रत्न॰:पि माझ्या बाबिींि हा चनयम ख द्द माझ्या पिींनींि मोडला आहे. िंद्रकान्िाशंीं चववाहानं बद्ध 

होण्यापूवी मी आपिास पचि मानीि होिें आचि माझे सवष अपराध पोिािं घालून माझं पालन 
केल्याकारिानें िदं्रकान्िानंा देव मानून मी अनन्य र्भावानें र्भजि होिें. माझ्या अंिःकरिािंील या 
चर्भन्न र्भावना िदं्रकान्िानंा माहीि होत्या, नव्हे–मी अनेकवार स्पष्ट शब्दानंीं त्यानंा उघड करून 
साचंगिल्या होत्या. परंि  माझ्यासंबंधानं त्याचं्या अंिःकरिािं दृढमूल होऊन बसलेली स्त्रीपे्रमािी 
र्भावना त्यानंा बदलिा आली नाहीं आचि र्भक्ि या नात्यानं वात्सल्यपूिष दृष्टीनं माझ्याकडे 
त्याचं्याच्यानं एक क्षिर्भरचह पहावलं नाहीं. इिकंि नव्हे िर लग्नापूवीं माझ्या पाचिग्रहिाच्या 
मोबदल्यािं आपल्या देवपिाच्या हक्कावर त्यानंीं पािी सोडलं आचि ‘या क्षिापासून मी ि झा पिी 
आचि सूयषकान्ि ि झा देव’ अशी मला र्भाक देऊन देव म्हिून आपली अखण्ड आराधना करण्यािा 
हक्क त्यानंीं मला बहाल केला. िेव्हा ंआिा ंमला त्यानंा देव कसं मानिा ंयेइषल? आचि मी मानव ंिरी 
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का? त्यानंा देवपि नको–त्यानंा त्यािा चिरस्कार वाििो–राग येिो. त्यापेक्षा ंपचिपि त्यानंा श्रेष्ठ 
वाििं आचि देवपिाि ंऔदायष धारि करण्याऐवजीं िे नेहमीं पचिपिाच्या ऐश्वयािि ग ंग झालेले 
असिाि, त्याला मी काय करंू? 

 
कृिान्ि:रत्नप्ररे्भ, ि झ्यासारखी चवलक्षि स्त्री मी साऱ्या जन्मािं कोिी पाचहली नाहीं! ि झ्या कल्पना 

चवलक्षि–ि झ्या र्भावना चवलक्षि–ि झं सवषि काहंीं चवलक्षि आहे. मी स्विःला एक अलौचकक 
प्रािी समजिों पि ि झे चविार ऐकले आचि ि झा आिार पाचहला म्हिजे माझं अलौचककत्व मला 
खोिं र्भासंू लागिं आचि आपि एका चदव्य सामर्थयषशाचलनी स्वगीय देविेप ढें उरे्भ आहोंि अशी 
जािीव अंिःकरिािं उत्पन्न होऊन चमर्थयाहंकारािी मला लाज वािंू लागिे. 

 
रत्न॰:आचि सूयषकािं, म्हिूनि देव मानून मी आपल्या हृदयािं आपली चनत्य उपसना करीि असिें. 

आपला चवश्वसघाि करून आपल्या स खसवषस्वािा नाश करिाऱ्या अधमाधम राक्षचसिीला देविा 
मानून चिच्याप ढें आपली चनिािं चनर्भषय दृचष्ट नम्र करण्याइिकं चनस्सीम पाचवत्र्य आचि चनरचिशय 
औदायष एका पचििपावन परमेश्वरावािंून द सऱ्या कोिाच्या चठकिीं नादंूं शकिं का? नाहीं–
सूयषकािं, नाहीं. आजपयंि एकाचह प रुर्ानं ही चनरपेक्ष इषश्वरी दया, हे चनरपेक्ष इषश्वरी पे्रम, 
आपल्याशीं बेइषमान झालेल्या स्त्रीसंबंधानं केव्हाहंी दाखवलेलं नाहीं. प रुर्ानंीं आपल्या श्रेष्ठपिािं 
जगािं केवढंचह ढोंग चमरवलं िरी िे शवेिीं स्वाथषलंपि द बळे मानवप्रािीि ठरले! स्वाथािी अंचिम 
सीमा ओलाडूंन त्यानंा चनःस्वाथष ब द्धीनें चनमषल बनलेल्या दयेच्या साम्राज्यािं–नव्हे नव्हे–सत्य 
आचि शाश्वि पे्रमाच्या साम्राज्यािं आपलं पापी पाऊल िाकिािं आलं नाहीं. मत्सरानं त्यानंीं 
आपलीं िोंडं काळीं करून घेिली, दे्वर्ानं आपले हाि चस्त्रयाचं्या रक्िानं रंगवनू काढले; परंि  
एकानंचह पचिि अबलानंा पावन करण्यािं प ण्य संपादन करून आपल्या चठकािीं परमेश्वरी िैिन्य 
नादंि आहे हें स्त्रीजािीला चनर्थववाद चसद्ध करून दाखचवलं नाहीं! 

 
कृिान्ि:आचि माझ्या हािून िरी हें चसद्ध झालं असं िंू कशावरून म्हििेस? िंू चनरपराधी आहेस असं मी 

अद्याचप जाहीर केलेलं नाहीं अगर िंू अपराधी असलीस िरी ि झ्या अपराधािी क्षमा केल्यािचंह मी 
ि ला अद्याचप आश्वासन चदलेलं नाहीं. 

 
रत्न॰:पि आपलं देवपि शाबीि होण्यासाठीं या न्यायचनवाड्यािी आिा ंआवश्यकिाि उरलेली नाहीं. 

आपि माझी द ःखमय कहािी अव्वलपासून अखेरपयंि शािंपिानं ऐकून घेिलीि आचि 
राष्ट्रसेवपे्रीत्यथष मला हें पािक कसं कराव ं लागलं यािा आिा ं माझ्या म खानं ख लासा करून 
घेिलाि एवढं मला आपल्याला देव मानण्याला प रेसं आहे. आिा ंआपि मला दोर्ी समजून माझ्या 
अपराधाबद्दल देहान्िशासन िमाचवलंि िरी मला त्यािं यन्त्कंचििचह चवर्ाद वािायिा नाहीं. 
इिकंि नव्हे िर आिा ंया शासनािीि मी आपल्या पायाशीं यािना करिें. याप ढें जगण्याि ंमला 
काहंीं कारि राचहलेलं नाहीं आचि जगण्यािी माझी इच्छाचह नाहीं. िेव्हा ं सूयषकािं, कृपा करा 
आचि या महापाचपिीिा आपल्या हािानं वध करून इहलोकीं नाहीं िर चनदान परलोकीं िरी या 
अर्भाचगनीला सद्गचि प्राप्ि होऊं द्या– (त्याच्याप ढें नम्र होिे.) 

 
कृिान्ि:रत्नप्ररे्भ, नाहीं–ि झ्या कें सालाचह धक्का लावण्यािा मला अचधकार नाहीं. उलि ही माझी िलवार 

घेऊन िंूि माझा चशरच्छेद कर–ऊठ–घे ही िलवार–(चिला उठवनू चिच्या हािािं आपली 
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िरवार देऊं लागिो.) कां? िंू अशी दूर का ंसरिेस? मला कंठस्नान घालिानंा ि झा हाि असा 
किरिो का?ं घे–ही िलवार घे– 

 
रत्न॰:पि सूयषकािं, आपि असा कोििा अपराध केला आहे? 
 
कृिान्ि:कोििा अपराध? रत्नप्ररे्भ, मी कोििा अपराध केला नाहीं म्हिून सांगूं? मी चमत्रद्रोह केला आहे-

मािृद्रोह कें ला आहे–राष्ट्रदोह केला आहे–! देवपिाला िर राहोि पि माझ्या मन ष्ट्यपिालाचह 
लाछंन लाविारीं हीं िीन महापािकं कोििंचह योग्य कारि नसिानंा, केवळ क्रोधाच्या आहारीं 
गेल्याम ळें, माझ्या हािून घडलेलीं आहेि. चमत्राि ंस ख िेंि आपलं स ख असं मानून ि झ्याशीं चववाह 
न करिा ंिदं्रकािंानं माझ्यासाठीं पे्रमाच्या चनराशनेें झ रिीस लागून चझजून चझजून मरायला पाचहजे 
होिं असं अट्टाहासानें प्रचिपादन करिाऱ्या या सूयषकािंानं आपल्या चजवलग चमत्राच्या स खासाठीं 
पे्रमाच्या चनराशेंि जळून खाक व्हायला नको होिं का? पि मी िसं केलं नाहीं. ि ला बलात्कारानं 
माझ्या गोिािं आिून त्यािा चमत्र म्हिवीि असिाचंह त्याच्या स खािं चवर् कालवनू मी त्याच्या 
संसारािी आज राखरागंोळी करून िाकली आहे आचि ज्या आदशषर्भिू चमत्रत्वािे मी पोवाडे गाि 
होिों िें मीि आपल्या स्विःच्या हािानंीं आज जचमनींि चजविं गाडून िाकलं आहे. िेव्हा ंमाझ्या 
हािून हा चमत्रद्रोहि घडलेला नाहीं काय? िदं्रकािंानं जें पाप केलं म्हिून मी त्याला दोर् देि 
होिों िेंि चमत्रघािाि ं पाप माझ्याचह हािून घडल्यावर त्याच्यािं आचि माझ्यािं अंिर िें काय 
राचहलं? ग न्हेगारि असलों िर आम्ही दोघेचह सारखेि ग न्हेगार आहोंि आचि त्याम ळें  िदं्रकािं 
ज्या शासनाला पात्र असेल िेंि शासन मलाचह घडलं पाचहजे. बरं, एवढ्यावरि माझ्या पापािी 
मजल थाबंिी िर मी कदाचित् क्षमेला पात्र ठरलों असिों. परंि  मी आजच्या माझ्या द ष्ट्कमानं 
याच्याचह िार पावलं प ढं गेलों आहें. ि झ्यावािंून इिर सवष चस्त्रया मी मािेसमान मानीि असल्याि ं
मी न किंि मोठ्या प्रौढीनं ि झ्याजवळ बोलून गेलों आचि िें अक्षरक्षः खरंचह आहे– 

 
रत्न॰:आचि माझाचह आपल्या शब्दावर पूिष र्भरंवसा आहे. 
 
कृिान्ि:परंि  िदं्रकािंाशीं ि झा चववाह झाल्यानंिर ि झ्यासंबंधींिा पत्नीर्भाव सोडून देऊन परस्त्री या 

नात्यानं मी ि लाचह आपली मािाि समजि ंउचिि होिं आचि परमेश्वरसाक्ष मी ि झ्याचवर्यीं िीि 
र्भावना बाळगीि आलों आहें आचि आिाचंह त्याि र्भावनेनं ि झ्याकडे पहाि आहें. परंि  इिकं 
असूनंचह रत्नप्ररे्भ, आपल्या या देविाि ल्य मािेच्या चनमषल यशाला या अधमाधम िाडंाळानं आज 
व्यचर्भिारािा कलंक िासंला आहे! िेव्हा ंअशा मािृद्रोह्याला देहान्ि प्रायचित्ताचशवाय द सरं कोििं 
प्रायचित्त या जगािं आहे? 

 
रत्न॰:क्षमा–आचि िी मी आपल्याला केली आहे! इथं येण्याम ळें  ‘जाचरिी’ म्हिून जगािं माझा बदलौचकक 

झाला िरी मला भ्ष्ट करण्याि ं पाप आपल्या हािून घडलेलं नाहीं हें मी िर जाििेंि आहें पि 
सवषसाक्षी परमेश्वरचह आिि आहे. 

 
कृिान्ि:पि जग हें कसं जाििार? िें ि ला जाचरिी म्हिूनि चहिवील–जाचरिी म्हिूनि ि झा चधःकार 

करील! िेव्हा ंि ला भ्ष्ट करण्याि ंद ष्ट कमष माझ्या हािून घडलं नसलं िरी ि झ्यासारख्या चनष्ट्पाप 
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देविेच्या कपाळीं पाचपिी म्हिून जगािे चशव्याशाप खाण्यािी पाळी िरी माझ्याम ळें  ि झ्यावर आली 
ना? 

 
रत्न॰:पि सूयषकान्ि, माझ्या पापकमािं प्रायचित्त मला घडायलाि पाचहजे होिं. िेव्हा ंिें या प्रकारें घडलं 

यािं खेद मानण्यासारखं काय आहे? 
 
कृिान्ि:रत्नप्ररे्भ, ि झं मन थोर आहे, उदार आहे. िेव्हा ंि ला यािं खेद वािि नसल्यास त्यािं काहंीं नवल 

नाहीं. पि ि झी सवष हकीकि कळल्यापासून माझं मन मला माझ्या कमाबद्दल सारखं खाऊं लागलं 
आहे आचि आज िीन वर्ेंपयंि या बाबिींि मी जो सदािार पाळला होिा त्याला मी आज 
चवकारवश होऊन हरिाळ िासंला हें पाहून माझ्या मनाला असह्य यािना होि आहेि! 

 
रत्न॰:सूयषकान्ि, आपल्या चजवाला चनष्ट्कारि असे क्लेश करून घेऊं नका. माझ्या अपकीिीला आपि 

चजिके कारि आहािं चििकीि–हकबह ना काकंिर्भर जास्ि–मीचह कारि आहें. आपि घािलेली 
शिष मी मान्य करायलाि पाचहजे होिी अशी काहंीं माझ्यावर सन्क्ि नव्हिी. पि मी िी मान्य केली 
आचि आपख र्ीनं आपल्या पायीं इथं िालि आल्यें. िेव्हा ंआपि आपल्या एकयाच्याि चशरावर हें 
पापाि ंखापर व्यथष का ंिोडिा?ं मीचह त्यािं र्भागीदारीि आहें आचि माझ्या कृिकमािे पचरिाम 
मला र्भोगलेि पाचहजेि. िेव्हा ं माझ्यासाठीं आपि आपल्या साऱ्या प्रपिंस खावर लाथ मारलीि 
त्याप्रमािेंि आपल्यासाठीं मला माझ्या कीर्थिस खावर आनंदानें पािी सोडंू द्या. घ्या–ही आपली 
िलवार परि घ्या आचि झाल्यागेल्या गोष्टी चवसरून जाऊन आपि आिा ंआपला उरलेला काळ 
स खसंवादािं घालवू ंया. 

 
कृिान्ि:स खसंवाद! रत्नप्ररे्भ, आिा ंया हिर्भाग्याच्या नचशबीं स खसंवाद चलचहलेला नाहीं. मािृद्रोहाबद्दल िंू 

मला क्षमा केलीस, चमत्रद्रोहाबद्दल िदं्रकािंचह कदाचित् मला क्षमा करील. परंि  राष्ट्रद्रोहाबद्दल 
मला ि म्ही दोघंचह क्षमा करंू शकि नाहीं. इिकंि नाहीं िर साक्षात् करुिासागर परमेश्वरस द्धा ं
मला क्षमा करिार नाहीं. 

 
रत्न॰:पि आपल्या हािून राष्ट्रद्रोह घडला आहे क ठें? आपला जन्म काहंीं कािंनक लािं झालेला नाहीं. 
 
कृिान्ि:कािंनक लािं माझा जन्म झालेला नसला िरी कािंनर्भमूींि माझा जन्म झाला आचि त्याि र्भमूीच्या 

अन्नावर माझा हपड पोसलेला आहे. गेल्या चकत्येक चपढ्या आम्ही कािंनालाि आपली चपिृर्भचूम–
आपली राष्ट्रर्भचूम मानीि आलों आहोंि हें खरं नाहीं काय? िेव्हा ं कािंनाच्या एवढ्या द धषर 
आपत्तीला कारि झाल्याबद्दल जग मला ‘राष्ट्रद्रोही म्हिून दूर्ि चदल्याचशवाय कसं राहील? 
वास्िचवक कनकाविीवर स्वारी करण्यािा ह कूम माझ्या धन्यानंीं मला िमावला िेव्हा ं त्यािी 
अंमलबजाविी करण्यािा इन्कार करून मी आपल्या सेनापचिपदािा राजीनामाि द्यायला पाचहजे 
होिा. परंि  स्वाथाच्या नाहीं िरी भ्ामक स्वाचमचनष्ठेच्या नादािं िसून मी ही पािकी जबाबदारी 
चबनिक्रार चशरावर घेिली आचि कािंनानंा नेस्िनाबूि करण्याच्या द ष्ट हेिूनं आज िार मचहने मी 
माझ्या देशबधं –र्भचगनींिे, आपल्या क ळाच्या आश्रयदात्यािें–उपकारकत्यांिे अमान र् हाल केले! 
िेव्हा ंमी आपल्याला चनदोर्ी म्हिून कोित्या िोंडानं म्हिू ंशकिे? 
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रत्न॰:स्वाचमचनष्ठा आचि स्वजनचनष्ठा या दोन ित्त्वािं लढा उत्पन्न झाला म्हिजे प ष्ट्कळदा ंअशी िसगि 
होिेि, त्याला काय करायिं? 

 
कृिान्ि:िसगि होिेि? मग रत्नप्ररे्भ, ि झी अशी िसगि का ंझाली नाहीं? िंू एक अजाि अबला होिीस. 

चबकि धमषसंकिािंा अिूक चनिषय लावण्याि ंि झ्या अंगािं सामर्थयष नव्हिं. पि आपल्या राष्ट्राच्या 
स्वािंत्र्यरक्षिासाठीं मानवी जीचविािं सारसवषस्व जें पे्रम त्याच्यावर िंू चिलाजंचल चदलीस, 
आपल्या राष्ट्राच्या जीचविरक्षिासाठीं पे्रममय जीवनािा मूलाधार जें शील त्यािा संन्यास करण्यास 
िंू ियार झालीस! िेव्हा ं आपल्या प रुर्त्वािा अचर्भमान बाळचगिाऱ्या माझ्यासारख्यानें ‘अशी 
िसगि होिेि’ असं रडगािं गाऊन आपली िामडी बिावण्यािा नीि प्रयत्न करण्यािं अथष काय? 
रत्नप्ररे्भ, लहानपिीं आपि चिघानंीं आपल्या राष्ट्राकचरिा ं सवषस्वावर चिलाजंचल देण्यािी 
अनेकवार प्रचिज्ञा केलेली ि ला आठवि असेल, पि िी प्रचिज्ञा आज ि झ्यावािंून द सरी कोिी 
इमानें इिबारें पाळली आहे? िदं्रकािं चिच्यापासून ढळला, मीचह चिच्यापासून भ्ष्ट झालों. व्यथष 
आम्हीं दोघे प रुर्जािींि पैदा झालों आचि आपल्या नादानपिानें प रुर्जािीच्या कीिीला काचळमा 
िासंला! चधःकार–चधःकार असो मला आचि माझ्या पाचवत्र्यशून्य पापी पराक्रमाला! माझ्यासारखा 
अधमाधम राष्ट्रद्रोही पापी िाडंाळ या जगािं चजविं नादंण्यापेक्षा ं एकदम मृत्यूच्या दाढेखाली 
रगडला जाऊन त्याि ंनावंचनशािचह जगाच्या पाठीवर न रहािं शिपिीनं िागंलं! 

 
रत्न॰:सूयषकािं, आपल्या मनोवृचत्त आज िारि प्रक्ष ब्ध झालेल्या आहेि! 
 
कृिानं्ि:आचि त्या होिारि. कारि रत्नप्ररे्भ, ि ला कल्पना नाहीं, पि या क्षिाला मी मृत्यचू्या उंबरठ्यावर 

उर्भा आहें–आचि जीं पापं माझ्या हािून घडंू नयेि म्हिून मी सारा जन्म जपलों िीं या अशा ऐन 
चनवािीच्या प्रसंगीं चवकारवशिेनें माझ्या हािून घडून माझी सवष िपिया ध ळीला चमळाल्याम ळें  
माझ्या अंिःकरिाला असह्य यािना होि आहेि. 

 
रत्न॰:आपल्या या बोलण्यािा मला नीिसा उलगडा होि नाहीं! 
 
कृिान्ि:रत्नप्ररे्भ, आमच्या दरबारािं माझा उत्कर्ष सहन न होिारे काळसपष वावरि असून त्यानंीं दरबारच्या 

कानाला िावा घेऊन माझ्याचवरुद्ध र्भयंकर वादळ उत्पन्न केलं आहे आचि िार मचहन्याहूंन अचधक 
काळ लोिून गेला असिानंाचह कनकाविी उध्वस्ि करून कािंनक लािा मी समूळ चवध्वसं केला 
नाहीं म्हिून मला लािंखाऊ ठरवनू राजद्रोहाच्या आरोपाखालीं दरबारनें मला देहान्िशासन 
िमावलं आहे. 

 
रत्न॰:आपल्या चनःसीम स्वाचमचनष्ठेि ंअखेरीस हेंि िळ काय? 
 
कृिान्ि:स्वकीयाशंीं बेमान होऊन परक्यािं ं दास्य पत्करिाऱ्या माझ्यासारख्या ग लामािंी शवेिीं अशीि 

द गषचि होि असिे. पि िासंा हािािूंन चनसिल्यावर डाव उलिा पडल्याि ंद ःख करीि बसण्यािं 
अथष काय? मला माझ्या कृिकमाि ं प्रायचित्त र्भोगलंि पाचहजे. सूयोदयापूवी माझे द ष्ट्मन मला 
चगरिदार करून राजधानीला नेिील आचि िेथें राजद्रोही म्हिून मागंाचं्या हािून माझा चशरच्छेद 
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करचवण्यािं येइषल. िेव्हा ं त्याचं्या हािून मारला जाण्यापेक्षा ंज्यािंा मी खरोखरि महान् अपराधी 
आहें त्याचं्याि हािून मरि पत्करण्यास मी ियार का ंहोऊं नये? 

 
रत्न॰:िर मग िला–माझ्याबरोबर कनकाविीस िला. िेथें आपले न्यायाध्यकं्ष आपला काय िो न्याय 

करिील. 
 
कृिान्ि:त्याला माझी ियारी आहे. लागिोंि मी वेर्ािंराच्या ियारीला– 

(पडदा पडिो.) 
 

अांक दुसरा समाप्त 
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अांक णतसरा 
 

(िदं्रकान्िाच्या वाड्यािंील एक र्भाग) 
 
िदं्र॰:चस्त्रयािं ंिचरत्र देवाचदकानंाचह अगम्य असिं असं म्हििाि िें अक्षरशः खरं आहे. देशर्भक्िीि ंअवसान 

अंगािं आिून आपली व्यचर्भिारािी हौस प रवनू घेण्यािी ही अजब शक्कल प रुर्ाचं्या मेंदंूि कधीि 
पैदा झाली नसिी. 

 
नरेंद्र:सरकार, आपि बाइषसाहेबासंंबधंानं असे द ष्ट शब्द बोलंू लागलािं म्हिजे आमच्या चजवाला ििके बसूं 

लागिाि. 
 
महेंद्र:व्यचर्भिारािीि हौस त्यानंा प रवायिी असिी िर त्यानंा हाि प्रसंग कशाला हवा होिा? याहून अन्य 

प्रसंगींचह त्यानंा िसं सहज करिा ंआलं असिं–आचि त्यानंीं िें सहज केलंचह असिं. 
 
िदं्र॰:आचि केलं नसेल म्हिून कोिी हमी घ्यावी? माझ्या पाठीला काहंीं डोळे नाहींि– 
 
कृष्ट्ि॰:िदं्रकान्िा, ि झ्या पाठीला डोळे नसले िरी जगदीशाच्या पाठीलाि काय पि रोमरोमाला डोळे 

आहेि आचि िे सवष डोळे रत्नप्ररे्भि ंश द्ध आिरि कालाच्या प्रत्येक म क्कामावर स्पष्ट पहाि आले 
आहेि. या वाड्यािंीलि काय पि या नगरािंील झाडून साऱ्या मािसानंा, पशूनंा, पक्ष्यानंा, 
इिकंि काय पि साऱ्या सजीवचनजीव सृष्टीला रत्नप्ररे्भच्या पाचवत्र्याबद्दल िंू सवाल िाक आचि 
त्यापंैकीं एकानंचह जर चिच्या विषनाबद्दल आपली साशकं वृचत्त एक क्षिमात्र प्रकि केली िर िंू या 
म्हािाऱ्याला काय वािेल िी चशक्षा सागं–मी िी मोठ्या आनंदानं पत्करीन. पि बाबारे, त्या 
चनरपराधी माउलीवर अशी चनरथषक आग पाखडून पापािा धनीं होऊं नकोस. आज नाहीं िरी उद्या ं
परमेश्वराप ढें ि ला यािा जाब द्यावा लागेल. 

 
िदं्र॰:िूप बसा. परमेश्वरािं पचवत्र नावं उच्चारिानंा ि मच्या पापी चजव्हेला लाज कशी वािि नाहीं? स्विः 

पापाच्या कदषमािं जन्माला आलािं आचि आपल्या संिानालाचह पापाच्या खाइंि जाळून खाक 
केलंि. खरं पाचहलं िर ि मच्यासारख्या ंअपत्यर्भक्षकाला आपला बाप म्हिण्यािी स द्धा ंमला लाज 
वाििे. ि म्ही–बाबा, ि म्हीि या सवष अनथाला कारि झाला ंआहािं. ि मच्या मस्िकािं साठंलेल्या 
उचकरड्यािूंन जर देशर्भक्िीिा चवर्ारी द गंध पैदा झाला नसिा आचि ि मच्या या अमंगल अर्भद्र 
वािीनं िी घाि या माझ्या घरािं पसरली नसिी िर माझ्या पत्नीला–त्या पापर्भीरु 
महापचिव्रिेला–पिीिी आज्ञा लाथाडून आपल्या पाचवत्र्यािी अशी धूळधाि उडवनू घेण्यािी 
द ब षचद्ध कधींि स िली नसिी! 

 
कृष्ट्ि॰:ि झं म्हिि ं अगदीं बरोबर आहे. या सवष अनथाच्या म ळाशीं माझीि द ब षचद्ध कारि आहे यािं 

चिळमात्रचह शकंा नाहीं. मी जर ि झ्या पत्नीला हा शीलसंन्यासािा प्रत्यक्ष नसला िरी अप्रत्यक्ष 
उपदेश केला नसिा िर चिच्याकडून हें साहस केव्हाचंह झालं नसिं हें मलाचह मान्य आहे. पि असं 
असूनस द्धा ं िंू िोराला सोडून संन्याशालाि स ळावर िढवायला ियार झाला आहेस याला काय 
म्हिावं?खरं पाचहलं िर या अनथाबद्दल ि ला जे काहंीं चशव्याशाप द्यायिे असिील अगर जें काहंीं 
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शासन करायि ं असेल िें िंू मला केलं पाचहजेस. पि िें सोडून त्या चबिाऱ्या चनमषल मनाच्या 
चनरपराध पोरीवर र्भलिेसलिे घािेरडे आरोप लावनू िंू आपल्या मनािं हलकें पि जगाला 
दाखचवि स िला आहेस याला काय म्हिावं? 

 
िदं्र॰:िी माझी बायको आहे आचि चिच्यासंबधंानं वािेल िें बोलण्यािा मला पूिष अचधकार आहे. 
 
कृष्ट्ि॰:असेल–पि त्यािा द रुपयोग करिं न्यायिं नाहीं. बाबारे, असं अलौचकक चदव्य स्त्रीरत्न प्राप्ि 

होण्यास पूवषजन्मींि ंमहत्प ण्य पदरीं असाव ंलागिं, समजलास? 
 
िदं्र॰:समजलों. पि बाबा, द दैवानं माझं हें महत्प ण्य िळाला आलं असिानंा आपि आपल्या महत्पापानं 

त्याला मधल्या मध्येंि कापून काढून माझी अशी नागवि केलीि. बाबा–बाबा आपल्या पोिच्या 
पोराच्या संसारािी अशी मािी करून िाकिानंा आपल्या प त्रवत्सल अंिःकरिाला काहंींि संकोि 
वािला नाहीं का? बोला— 

 
कृष्ट्ि :म ला, मला मािृर्भमूीच्या सेवपे्रीत्यथष ि झ्याि काय पि कोिाच्याचह संसारािी होळी करिानंा माझ्या 

या राष्ट्रचनष्ठ मनाला कधींचह काहंींि वािलं नाहीं–आचि प ढेंचह वाििार नाही. आिा ं ि झ्या 
संसारािी अशी होळी झाली म्हिून िंू माझ्यावर चशव्याशापािंा सारखा वर्ाव िालचवला आहेस 
परंि  ि झ्या संसारािी वािाचह ज्या काळीं जगाच्या कानीं पडली नव्हिी त्या काळीं मी माझ्या 
स्विःच्या संसारािी अशीि राखरागंोळी करून घेिली आहे. िदं्रकािंा मी चकिी म लािंा बाप होिों 
हें ि ला माहीि आहे ना? एक नव्हे–दोन नव्हे–सहा सूयांना मी जन्माला घािलं होिं. पि आज 
माझे िे पािं छावे–पािं हसह क ठं आहेि? आकाशमंडळािं प्रखर प्रकाशानं िळपिाऱ्या 
ग्रहगोलानंाचह आपल्या चदव्य िेजानं चदपवनू िाकिाऱ्या त्या माझ्या दैदीप्यमान िाऱ्यािंा आज या 
परृ्थवीच्या पाठीवर क ठें मागमूस िरी आहें का? िदं्रकािंा, सागं–िे माझे पािं लाल क ठं हरपले? िे 
माझे चहरे माझ्यापासून कोिी चहरावनू नेले? िे माझे िारे र्भरल्या अस्मानािूंन एकाएकीं कसे ि िून 
पडेल? ये–असा इकडे ये–त्यािंी काय गचि झाली िें मी ि ला दाखचविों. िदं्रकािंा, पहा–त्या 
समोरच्या मदैानािंील ि झ्या पांि वडील र्भावािंीं िीं पािं थडगीं पहा! त्या–त्या पािं पचवत्र 
मंचदरािं मी–या कृष्ट्िकािंानं–िदं्रकािंाच्या संसारािी होळी करून िाकिाऱ्या त्याच्या कालरूपी 
चनदषय चपत्यानं–त्या पािं रुद्रािंी स्थापना केली आहे पहा आचि आिा ं आपल्या सर्भोंवार 
पसरलेल्या या चवरािस्वरूपी जनिाजनादषनाला चविार कीं, या कृष्ट्िकािंानं हे आपल्या काळजािे 
ि कडे या र्भमूािेच्या गर्भांि, मृचत्तकेच्या आच्छादनाखालीं, वर पार्ािािं ं दडपि घालून, असे 
झाकूंन का ंठेवले? काय? त्याला िे नकोसे झाले होिे? त्याला त्यािंा वीि आला होिा? त्याला 
त्यािंा र्भार झाला होिा? नाहीं–नाहीं–नाहीं! िे त्याला प्रािापेक्षाचंह प्यार होिे–नव्हे–िे त्याच्या 
जीचविािा साक्षात् आधार होिे. पि असं असूनस द्धा ं त्यानं त्यािें प्राि असे वाऱ्यावर का ं िेकून 
चदले? त्यानें त्याचं्या अमोल जीचविाच्या दोऱ्या आय ष्ट्याच्या प्रारंर्भाच्याि म क्कामावर अशा 
चनदषयपिानं स्विःच्या हािानं का ंिोडून िाकल्या? िदं्रकािंा, या चिकाच्या पडद्याआडून िे पहा–
िे वैधव्याच्या राहूनं कायमिे ग्रासूनं िाकलेले पािं िदं्र द ःखाश्रू गाळीि आपला हा कठोर संवाद 
ऐकि आहेि. िदं्रकान्िा, या आपल्या मािृि ल्य वडील र्भावजयाचं्या कोमेजून करपून गेलेल्या 
म खकमलाकंडे पहा! स्वगांिील नंदनवनािं क्रीडा करिाऱ्या या नक्षत्रदेविानंीं या र्भलूोकावर 
अविरून ि झ्या र्भावाचं्या गळ्यािं चववाहमाला अपषि केल्या आचि माझ्या या कालमंचदरािा 



 

अनुक्रमणिका 

उंबरठा ओलाडंला िेव्हा ं यािंीं हीं र्भालपिलं आजच्यासारखींि पाढंरीं ििििीि चदसि होिीं 
असं का ि ला ं वाििं? नाहीं–नाहीं. िदं्रकान्िा, चहऱ्यामािकाचं्या बह मोल अलंकाराहूंनचह 
अनंिपिीनें मूल्यवान असे क ं क मािे परममंगल सौर्भाग्यचिलक या माझ्या कन्यकाचं्या लोकोत्तर 
सौंदयानें लकाकिाऱ्या या र्भालमंडलावर मंगलाच्या मंगल रन्क्िमेनें िळपि होिे. पि आज–
आज–िदं्रकान्िा, त्यािंा क ठें ठावचठकािा िरी आहे का? कोिी–कोिाच्या कू्रर हािानं 
चनघृषिपिानं िीं पचवत्र्य सौर्भाग्यचिन्हं अकालीं प सून िाकलीं? या–या ि झ्या काळस्वरूपी 
अपत्यर्भक्षक चपत्यानं या अनाथ अबलाचं्या सवषस्वघािाि ंहें अघोर कमष केलं. यानं या चनरपराध 
पोरींना वैधव्याच्या धगधगलेल्या होमक ं डािं चनदषयपिानं ढकलून चदलं! आचि िें का?ं कशासाठीं? 
कोििा अधमाधम हेि  साधावा म्हिून? पि या कठोर सवालािंा जबाब मी ि ला देि नाहीं. कारि 
आम्हा ं चजविंाचं्या पेक्षा ं मृिात्म्यािंींि साक्ष या बाबिींि अचधक महत्त्वािीआहे. िेव्हा ंजा–ि झ्यािं 
हहमि असेल िर त्या आपल्या र्भावाचं्या पचवत्र समाधींजवळ जा आचि त्यािं चवश्राचंि घेि 
असलेल्या आपल्या बंधंूना हाकं मारून त्याचं्या चपत्यानं आपल्या हािानं त्याचं्या अमोल जीचविािा 
असा र्भीर्ि अंि का ं केला यािा जबाब त्यानंाि चविार–आचि ‘केवळ मािृर्भमूीसाठीं–केवळ 
मािृर्भमूीसाठीं–केवळ मािृर्भमूीसाठीं–’ अशीं गगनािा रे्भद करिारी प्रिडं गजषना त्या पािंचह 
थडग्यािंीं कपािं िोडून एकदम–एका स्वरानं–एका चननादानं ि झ्या कानावर येऊन आदळली 
नाहीं िर या ि झ्या मानवदेहधारी राक्षसी बापाच्या देहािे इथल्या इथें ि झ्या िलवारीनें शिशः 
ि कडे करून कोल्ह्याक त्र्यापं ढे बेलाशक िेकून दे. जा, त्या थडग्याजंवळ जा आचि आपल्या 
मनािी शकंा िेडून घे. 

 
िदं्र॰:बाबा, त्या पािंाचं्या जोडीला माझं सहावथंडगंआपि आपल्या हािानंीं उर्भारलं असिं आचि 

रत्नप्ररे्भला या पािं देविाचं्या पकं्िींि बसचवलं असिं िर मला त्यािं खरोखरि धन्यिा वािली 
असिीं. िे पाि मात्र देशर्भक्ि होिे आचि मी देशद्रोही आहें असं आपि खात्रीनं म्हिूं शकिार 
नाहीं. पि आपि देशाकचरिा ं माझं बचलदान न करिा ं माझा खून पाडला आहे; आचि म्हिूनि 
माझ्या चजवाला या अशा प्रािाचंिक वदेना होि आहेि. 

 
कृष्ट्ि:नाहीं िंद्रकान्िा, मीं ि झा खून पाडला नाहीं–ि झं बचलदानि केलं आहे– इिकंि नव्हे िर अत्यंि 

श्रेष्ठ प्रिीि ंबचलदान केलं आहे. त्या पािंानंा जर देवाच्या दरबाराि स्थान चमळालं असेल िर ि ला 
देवाच्या अध्यासनावर चवराजमान होण्यािा मान चमळेल. बाबारे, एका मरिानं मािृर्भमूीिी सेवा 
करण्यापेक्षा प्रचिक्षिी येिाऱ्या लोकापवादाचं्या अनंि मरिानंीं मािृर्भमूीिी आमरि सेवा करिारा 
अनंि पिींनी श्रेष्ठ आहे. िदं्रकान्िा, या ि झ्या आत्मयज्ञािी हकमि चकिी थोर आहे हें ि झ्या लक्षांि 
अजून कसं येि नाहीं याििं मला मोठं गूढ पडलं आहे. ये–असा या चखडकीजवळ ये आचि या 
ि झ्या आत्मयज्ञानं ि झ्या देशबाधंवािं ं िंू आज केवढं कल्याि साधलं आहेस िें आपल्या डोळ्यानंीं 
पहा. र्भयंकर उपासमारीनं मृत्यचू्या म खािं जाऊन पडिारे हजारों देशबाधंव पोिर्भर अन्न 
चमळाल्याम ळें  आज कसे आनंदानं नािि स िले आहेि िे पहा. ऐक–त्या आनंंदाच्या र्भरािं िे 
देवाि ं नावं घेि नसून ि ला आचि ि झ्या बायकोलाि धन्यवाद देि आहेि– ि म्हा ं दोघािेंि 
ग िान वाद गाि आहेि ऐक–ऐक— 

 
िदं्र॰:जळोि िे धन्यवाद आचि जळोि िे ग िान वाद! त्यापेक्षा ंलोकािें चशव्याशाप यावळेीं माझ्या कानावर 

येऊन आदळिे िर मला अचधक आनंद झाला असिा. पि माझं नशीब िेवढं थोर आहे क ठें? 



 

अनुक्रमणिका 

लोकानंीं माझ्या बायकोच्या जारकमािे पोवाडे गाविे आचि मी म दाडासारखे िें म कायानं ऐकून 
घेि घेि नचशबाच्या नावंानं बोिं मोडीि बसाव ंएवढाि प रुर्ाथष आिा ंमाझ्या अंगीं राचहला आहे. 
छे–यापेक्षा ंछािींि खंजीर ख पसून घ्यावा असं वाििं. पि नको–थोडा वळे मला थाबंलंि पाचहजे. 
कदाचित् रत्नप्रर्भा त्या द ष्ट कृिान्िाच्या रक्िानं आपले हाि माखूनचह परि येइषल आचि माझ्या 
संिप्ि चजवािं समाधान करील. पि िी अजून का ंयेि नाहीं? सूयष इिका वर िढला िरी चिला 
इकडे परिावंसं वािि नाहीं? 

(दोन िीन सेवक व काहंीं नागचरक प्रवशे करिाि.) 
 
१ सेवक :महाराज, देवी रत्नप्रर्भा नगरािं येऊन ठेपल्या आहेि. 
 
िदं्र॰:चििे हाि रक्िानं माखले आहेि? चिच्या डोळ्यावर ख नािी नशा िढली आहें? 
 
२ सेवक:नाहीं–त्या शािं आहेि–प्रसन्न चदसिाहेि! 
 
िदं्र॰:िर मग त्या िाडंाळिीला नगरािं पाऊल िाकंू देऊं नका. वशेीवरूनि परि कृिान्िाच्या गोिाकडे 

हाकंलून लावा. नाहींिर चििा िाबडिोब चशरच्छेद करून चिि ंमस्िक नगराच्या वशेीवर िागंा 
आचि चिच्या त्या व्यचर्भिारमचलन पापी शरीरािे राइषराइषएवढे ि कडे करून नगराबाहेर चगधाडाचं्या 
प ढें िेकून द्या. 

 
३ सेवक:महाराज, काल रात्रीं चमळालेल्या अन्नािं आकंठ सेवन करून स प्रसन्न झालेल्या स्त्रीप रुर्ािें थवचे्या 

थव े सूयोदयापूवींि देवी रत्नप्ररे्भच्या स्वागिाथष नगराच्या वशेीवर जमा झाले होिे आचि अत्यंि 
आि रिेनं त्यािंी मागषप्रिीक्षा करीि होिे. 

 
िदं्र॰:काय? त्या जाचरिीिं स्वागि? चििी आि रिेनं मागषप्रिीक्षा? 
 
१ सेवक:रत्नप्रर्भादेवी नगराच्या सीमेशी येऊन पोहोंििािं आमिीस द्धा ंवाि न पाहिा ंत्या लोकानंीं वशेीिे 

दरवाजे उघडले आचि प्रिडं जयघोर् करून त्यािं ंर्भन्क्िर्भावानं स्वागि केलं. 
 
िदं्र॰:अरेरे! त्या द ष्ट कृिान्िाच्या पापी अन्नानं कनकाविींिील सगळेि स्त्रीप रुर् रत्नप्ररे्भप्रमाि ंभ्ष्ट आचि 

भ्चमष्ट करून िाकले अं? 
 
२ सेवक : नंिर गोपालकृष्ट्िाच्या मंचदरािूंन रथ आिून त्यानंीं रत्नप्रर्भादेवींना त्यािं बसचवलें  आचि प्रिंड 

चमरविूक स रू झाली. 
 
िदं्र॰: हाय हाय! ज्या िाडंाळिीला गाढवावर बसवनू नगरािूंन हधड काढायला पाचहजे होिी चििी हे लोक 

रथािूंन चमरविूक काढिाहेि! हा या लोकािंा अधःपाि! 
 
कृष्ट्ि॰ :िदं्रकािंा, हा लोकािंा अधःपाि नाहीं िर जनिाजनादषनानं रत्नप्ररे्भच्या आिरिावर जाहीरपिें 

चदलेला हा धमषचनिषय आहे. िंू चिला जाचरिी म्हि–पाचपिी म्हि–काय वािेल िे म्हि–पि 



 

अनुक्रमणिका 

जनिेच्या रूपानं निलेला सवषसाक्षी परमेश्वर चिला महासाध्वीि मानिार–नव्हे–प्रत्यक्ष देविाि 
समजून चििी अशी अनन्यर्भावानें पूजाि करिार हें पकं्क लक्षांि ठेव. िेव्हा ंशहािा असशील िर हा 
लोकचनिषय पाहून अजून िरी श द्धीवर ये आचि त्या पचिव्रिेच्या लोकोत्तर आत्मयज्ञािी अपशब्दानंीं 
अशी चविंबना करण्यािं सोडून त्यािा गौरव करण्यासाठीं आनंदानं चसद्ध हो. 

 
िदं्र॰:त्या जाचरिीच्या जारकमािा गौरव मी या म खानं प्रािािंींचह करिार नाहीं. लोक चिला ख शाल देविा 

मानून आपल्या डोक्यावर घेऊन नािोि पि िी जर माझ्या अपेके्षप्रमािें त्या कृिान्िािी नरडी 
दािंानें कडकडा ंिोडून परि आली नसेल िर मी चिला पाचपिी व्यचर्भिाचरिी समजून आपल्या 
लाथेखालींि ि डचविार हें खास समजा. (पडद्यािं ‘रत्नप्रर्भा देवीकी जय’ असा जयघोर् होिो.) 
रत्नप्ररे्भिा जयजयकार आचि िी माझ्या वाड्याजवळ! छे–चििा वृत्तान्ि ऐकल्यावािंून मी चिच्या 
नावंािा जयघोर् इथं होऊं देिार नाहीं जा रे–हा जयघोर् एकदम बदं करवा आचि लोक ऐकिार 
नाहींि िर ित्काळ त्यानंा कैद करा– 

 
नरेंद्र:महाराज, रत्नप्रर्भादेवी वाड्यािं दाखल झाल्या वाििं! 
 
िदं्र॰:वाड्यािं दाखल झाली? 
 
कृष्ट्ि॰:होय–आलीि ही. ये–रत्नप्ररे्भ, ये–हा ि झा सासरा ि ला साक्षात् देविा मानून ि ला वदंन करिो 

आहे. (रत्नप्रर्भा येिे.) 
 
िदं्र॰:बस्–माझ्यासमोर चहिा असा बडेजाव कराल िर िें मी क्षिमात्रचह बरदास्ि करिार नाहीं. रत्नप्ररे्भ, 

अशी माझ्यासमोर येऊन उर्भी रहा– 
 
रत्न॰:जशी आपली आज्ञा– 
 
िदं्र॰:रत्नप्ररे्भ, ि झे हाि दाखव िे माझ्या अगदीं समोर धर– (िी िसें करिे. पाहून) काय? याच्यावर 

रक्िािा एक थेंबचह चदसि नाही? 
 
रत्न॰:रक्िािा? कोिाच्या रक्िािा? 
 
िदं्र॰:कृिान्िाच्या – ि झ्या पाचिव्रत्यावर झडप घालंू पाहािाऱ्या त्या सैिानाच्या– 
 
रत्न॰:कसा चदसिार? मी काहंीं मारेकरी म्हिून कृिान्िािा खून पाडण्यासाठीं त्याच्या गोिािं गेलें  नव्हिें. 
 
िदं्रकािं:रत्नप्ररे्भ, शत्रचू्या घरािं चस्त्रया खून पाडण्यासाठीं चशरि नसल्या िरी त्याच्या रक्िानं हाि 

माखल्यावािंून आपल्या अिचूनशीं त्यानंा बाहेर पडिािं येि नाहीं. 
 
रत्न॰:शत्रू ज्यानंा बलात्कारानं वश करंू पहािो त्या चस्त्रयानंा आपल्या पाचिव्रत्य रक्षिासाठीं हें साहस करावं 

लागिं. परंि  मला काहंीं कृिान्िानं बलात्कारानं आपल्या गोिािं ओढून नेलं नव्हिं. मी आपि 
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होऊन आपख र्ीनं त्याच्या गोिािं गेलें  होिें–आचि िीस द्धा ंआपली अि ूरक्षि करण्याकचरिा ंगेलें  
नव्हिें िर त्याच्या पायावर आपल्या अििू ंबचलदान करण्यासाठीं गेलें  होिें. मग माझे हाि त्याच्या 
रक्िानं माखलेले कसे चदसिार? 

 
िदं्र॰:अरेरे! जें ऐकायला नको होिं िेंि ऐकि ंद दैवानं माझ्या कपाळीं आलं! हे शब्द नव्हेि िर माझ्या 

छािींि ख पसलेल्या या पोलादी स ऱ्या आहेि. आपल्या अघोर द रािरिािी प्रौढी इिक्या बेशरम 
चदमाखानें आजपयंि एकाचह स्त्रीनं कधीं चमरचवलेली नसेल! शत्रचू्या पायाशीं अििूं बचलदान आचि 
िेंचह आपख र्ीनं! हर हर! चस्त्रयाचं्या दैवी अंिःकरिािी केवढी अधोगचि ही! देवा, या अमंगल 
प्रकरिािा शवेि अशा अपमानास्पद अधःपिनािंि ि ला करायिा होिा िर आिांपयंि हें द ःखमय 
जीचवि मोठ्या आशनंे धारि करण्यािा मोह िंू माझ्या ब द्धीला का ंपाडलास? मला वािलं होिं, ही 
आपल्या या अप्रचिष्ठेबद्दल आपल्या शत्रूवर र्भयंकर सूड उगवनू परि येइषल आचि चहला त्याच्याकडे 
जाऊं चदल्याबद्दल माझ्या मनाला समाधान वािेल. परंि  माझी िी आशा आिा ंसवषथैव िोल ठरली. 
मी मूखष ठरलों–पागल ठरलों. आपली बायको आपि होऊन आपल्या हािानंीं शत्रचू्या रंगमहालािं 
ढकलिारा नादान नामदष िो हा असं म्हिून सगळं जग आिा ंमाझ्या िोंडावर थ ंकेल! अरेरे! काय 
ही माझी शोिनीय अवस्था! 

 
रत्न॰:महाराज थोडे शािं होिील िर– 
 
िदं्र॰:शािं–शािं होऊं? रत्नप्ररे्भ, या अंिःकरिाि द ःखािा एकि हलकल्लोळ उसळलेला असिानंा मी 

शािं होि ंशक्य नाहीं. चजच्या चदव्य सद्ग िािंी एका क्षिािं अशी ध ळधाि उडालेली पाहून माझ्या 
चजवािा र्भडका उडाल्यास त्यािं आियष काय? रत्नप्ररे्भ, परमेश्वरसाक्ष या क्षिापयंि मी ि ला 
सद्ग िािंी खाि–पाचवत्र्यािी साक्षात् प्रचिमा समजि होिों आचि प्रत्यक्ष परमेश्वराच्या चठकािीं 
जो पूज्यर्भाव मानवी अंिःकरिािं नादंूं शकिो िो–माझी आज्ञा उल्लंघून िंू कृिान्िाच्या छाविींि 
गेलेली असिाचह–ि झ्यासंबंधानं माझ्या अंिःकरिािं या क्षिापयंि वास करीि होिा. परंि  आिा ं
मला ि झ्यासंबधंानं इिका चिरस्कार वािंू लागला आहे कीं मला ि झ्या या पापानें भ्ष्ट झालेल्या 
अमंगल म खाि ंदशषनस द्धा घेववि नाहीं. 

 
रत्न॰:खरा प्रकार ऐकून घेण्यापूवीि महाराजानंीं आपल्या क्रोधाला अनावर होऊं चदल्याम ळें  त्याचं्या 

चजवाला या प्रािाचंिक वदेना होि आहेि. पि खरा प्रकार कळल्यावर– 
 
िदं्र॰:रत्नप्ररे्भ, न सत्या कल्पनेनं माझ्या मनाला होि असलेला हा त्रास पाहून ि झ्या राक्षसी हृदयाला संिोर् 

वािि नाहीं–प्रत्यक्ष सत्यकथनानं त्यािीं शकलं करून िाकून त्याला पार मािींि चमळून िाकावं 
अशी ि झी इच्छा आहे? 

 
रत्न॰:नाहीं–अशी माझी चबलक ल इच्छा नाहीं आचि माझी पक्की खात्री आहे कीं, खरा प्रकार कळल्यावर 

आपि म्हििा ंिशी न्स्थचि होिारही नाहीं. मात्र महाराजानंीं र्भलत्याि िकष क िकांच्या र्भोंवऱ्यािं 
सापंडून आपल्या चित्तािा पचहल्यापासून असा व्यथष क्षोर्भ करून घेऊं नये. 
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िदं्र॰:ठीक आहे–बोल–त्या िाडंाळानं ि झी काय काय चविंबना केली िें एकदम सागंून िाक म्हिजे या 
चवर्ाच्या पेल्यािंील हा िळािा गाळ एकदािंा िािून–प सून माझ्या या हिर्भागी चजवाि ंमी साथषक 
करून घेिों. 

 
रत्न॰:महाराज, शािं व्हा. त्या उदार प रुर्ानं माझी काहंींि चविंबना केली नसून मी इथून जशी चनष्ट्कलंक 

गेलें  िशी त्याच्या गोिािूंन इथं चनष्ट्कलंकि परि आलें  आहे. 
 
िदं्र॰:काय? त्या सैिानानं ि झी चविंबना केली नाहीं? ि झ्या पाचवत्र्याला पापकमािा कलंक िासंला 

नाहीं? 
 
रत्न॰:नाहीं. त्यानं माझ्याशीं कोित्याचह प्रकारिं द वषिषन केलं नाहीं. एवढंि नव्हे िर त्यानं मला उदे्दशून 

अमंगल असा एक शब्दचह उच्चारला नाहीं. 
 
िदं्र॰:खोिं–साि खोिं बोलिेस िंू हें. संबधं रात्र आपल्याजवळ एकािंािं ठेवनू घािेरडा शब्दस द्धा ं न 

उच्चारिा ंिो ि ला जशीच्या िशी चनष्ट्कलंक परि पाठवील हें शक्य कसं आहे? 
 
रत्न॰:महाराज, मी बोलिें यािं परमेश्वरसाक्ष एक अक्षरचह खोिं नाहीं. त्यानं माझी चविंबना िर केली 

नाहींि पि उलि त्यानं माझा गौरविा केला. 
 
िदं्र॰:रत्नप्ररे्भ, कृिान्ि म्हिजे काहंीं कोिी देव नाहीं. ि झ्यामाझ्यासारखा एक द बळा मन ष्ट्यप्रािीि आहे. 

पि छे–मन ष्ट्यप्रािी िरी क ठला? साक्षात् राक्षस आहे आचि चस्त्रयानंा भ्ष्ट करण्यासंबधंानं जगािं 
त्याच्या नावंािा िौिेर डंका वाजि आहे. िेव्हा ंि झ्यासारखी लावण्यलचिका एकान्िािं त्याच्या 
िावडींि सापंडल्यावर िो सैिान आपली राक्षसी कामवासना िृप्ि करून घेिल्याचशवाय कसा 
राचहला असेल? 

 
रत्न॰:नाहीं–महाराज, आपि समजिा ंिसा कृिान्ि नरराक्षस नाहीं, सैिान नाहीं. िो एक देव आहे. 
 
िदं्र॰:देव आहे? कृिान्ि हा देव आहे? अरेरे! त्यानं या थेरड्याप्रमाि ंि झ्यावरचह मोचहनी िाकली आचि 

ि ला आपली स्ि चिपाठक बनवनू परि पाठचवली! छे–छे–रत्नप्ररे्भ, एका रात्रींि ि झा केवढा 
र्भयंकर अधःपाि झाला हा! िाडंाळिी, ज्यानं ि झ्या पाचिव्रत्यावर असा राक्षसी दरवडा घालून 
ि झ्या उर्भय क लािंी कीर्थि ध ळीला चमळचवली आचि ि झ्यावर प्रािापेक्षाचंह पे्रम करिाऱ्या ि झ्या 
पिीला जगािूंन उठचवलं त्या अधमाधम नरराक्षसाला िंू देव म्हििेस, िेव्हा ंआिा ंकाय म्हिावं? 
खरोखर, चस्त्रया जाचरिी बनल्या म्हिजे त्यािंी मजल कोठवर जाइषल आचि कोठवर नाहीं यािा 
काहंीं नेम सागंिा ंयेिार नाहीं. काल संध्याकाळिीि गोष्ट–िंू त्या सैिानाला त्याच्या कू्रर राक्षसी 
चनदषयपिाबद्दल चशव्याशाप देि होिीस आचि आिा ंप रे िार प्रहर उलिून गेले नाहींि िोंि त्याच्या 
पापी शरीरस्पशांच्या नशनंे ध ंद होऊन एखाद्या बाजारबसवीप्रमािें त्यािी प्रत्यक्ष आपल्या पिीसमोर 
चनलषज्जपिानं स्ि चिस्िोतं्र गाि स िली आहेस! अरेरे! रत्नप्ररे्भ, व्यचर्भिाराच्या चवर्ािा अंमल ि झ्या 
मनावर इिका कसा िढला हेंि मला कळि नाहीं. 
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रत्न॰:महाराज, आपि आपल्या चजवािा हा व्यथष संिाप करून घेि आहािं. आपल्याशीं खोिं बोलून मला 
काय चमळवायि ंआहे? शत्रचू्या गोिाकडे जाण्यासाठीं आपल्या पायािं ंअखेरि ंदशषन घेऊन मी या 
वाड्याच्या उंबरठ्याबाहेर पाऊल िाकलं त्याि वळेीं मीं आपल्यासकि सवषस्वाला म कलें  आहें, 
आचि आिा ंमी चकिीचह खोिं बोललें  िरी त्याम ळें  माझं गेलेलं वैर्भव परि चमळण्यािी मला आिा 
म ळीि आशा राचहलेली नाहीं. मग उगाि खोिं बोलून मी आपिालंा कशासाठीं िसवू? त्यािं मला 
काय लार्भ? 

 
िदं्र॰:का?ं लार्भ का ंनाहीं? ि झ्या असत्य र्भार्िावर चवश्वास ठेवनू, िंू जाचरिी असून स द्धा ंलोकानंी ि झी 

महापचिव्रिािं गिना केली िर ि झी कीर्थि जगाच्या इचिहासािं अजरामर होऊन राहिार नाहीं 
काय? 

 
रत्न॰:पि लोकानंा सत्यासत्यचनिषयाि ंसामर्थयष नाहीं असं आपि का ंमानिां? 
 
िदं्र॰:का ंमानिा?ं रत्नप्ररे्भ, ि झ्या जारकमावर चमळालेल्या अन्नािे हमधे बनून ज्यानंीं स्वगांिून उिरलेल्या 

एखाद्या देविेप्रमािें ि झा सत्कार केला आहे आचि ि झ्या अघोर पापकमािा आत्मयज्ञाच्या नावंानं 
न र्भिूो न र्भचवष्ट्यचि असा गौरव िालचवला आहे अशा या ओशाळ्या अजागळानंा 
सत्यासत्यचनिषयािी अक्कल आहे असं कोि मानील? त्यािंीं पोिं र्भरलीं–त्यािंा िचळराम गार 
झाला! आिा ं सत्याला असत्य आचि असत्याला सत्य म्हिायलास द्धा ं त्याचं्या चजर्भानंा शरम 
वािायिी नाहीं. 

 
रत्न॰:महाराज, आपि हा परमपूज्य जनिाजनादषनािा अपमान करीि आहािं! 
 
िदं्र॰:रत्नप्ररे्भ, या ि झ्या म दाड जनिाजनादषनाला अपमानािी िाड आहे क ठें? याच्या अंगािं जर थोडाचह 

स्वाचर्भमान असिा िर यानं ि ला कृिान्िाच्या गोिािं जाऊंि का ं चदलं असिं आचि ि झ्या 
व्यचर्भरािानं र्भष्ट झालेल्या या पापी अन्नाला प्रािाचं्या आशनंे स्पशष का ंकेला असिा? पि थाबं. या 
लोकाचं्या नादानंपिािा ि ला मी आिािं प्रत्यय आिून दाखचविों. लोकहो, रत्नप्ररे्भनं 
साचंगिलेल्या हकीकिीवर आपल्यापैकीं कोिािा िरी चवश्वास बसिो आहे काय? चजच्या लोर्भानं 
त्या कृिान्िनं आपला एवढा अमान र् छळ केला िी आपि होऊन त्यािे द ष्ट मनोरथ पूिष 
करण्यासाठीं त्याच्या चवलासमंचदरािं जाऊन त्याच्या पयंकावर आरूढ झाल्यावर िो चििी चविंबना 
केल्याचशवाय चिला आपल्या घरीं गेली िशी परि पाठवील हें ि म्हालंा शक्य िरी वाििं का–
बोला! वाघाच्या ग हेंि चशरलेली हचरिी कधींिरी चजविं आली आहे का? ि मच्यापैकीं एका 
मािसाला जरी चहनं साचंगिलेली हकीकि खरी वािली िरीदेखील चहच्या म खािूंन चनघालेलं 
अक्षरन् अक्षर खरं मानायला आचि चहला चनष्ट्कलंक मानून चहिा स्वीकार करायला मी ियार आहें. 
(थाबंनू) कां? ि म्ही बोलि का ं नाहीं? ि म्हालंा सत्यासत्यािी चनवड करिा ं येिे ना? ि म्हालंा 
मानापमानािी िाड आहे ना? मग ि म्ही असे दगडासारखे स्िब्ध का ंउरे्भ राचहलािं? आिापंयंि 
चहच्या प्रिडं जयजयकारानं आकाशमंडलािा रे्भद करिाऱ्या ि मच्या चजव्हा आिा ं माझ्या एका 
साध्या आचि सरळ प्रश्नाबरोबर एकदम बदं का ं पडल्या? ि म्हालंा मृत्य म खािूंन सोडचविारी 
ि मिी लोकोत्तर देशर्भक्ि देविा सत्यवाचदनी आहे असा चवश्वास ि म्हालंा वाििो काय? बोला– 

 



 

अनुक्रमणिका 

१ नाग॰:(हळूि) मला वाििं, यानंीं साचंगिलेली हकीकि खरी असली पाचहजे. 
 
िदं्र॰:ि म्ही काहंीं चिथं प्रत्यक्ष हजर नव्हिा;ं मग ि म्ही हा िकष  कशाच्या आधारावर करंू शकिां? 
 
कृष्ट्ि॰:हे चिथं हजर नव्हिे िसा खरा प्रकार पहायला िंूचह चिथं हजर नव्हिास, मग ही सागंिे िी सवष 

हकीकि खोिीि आहे असं म्हिायला ि ला िरीआधार काय? 
 
िदं्र॰:आपि मध्यें िोंड का घालिां? मी काहंीं आपल्याशीं बोलि नाहीं 
 
कृष्ट्ि॰:िंू माझ्याशीं बोलि नसलास िरी मला ि झ्याशीं बोलायि ंआहे. ज्या साध्वीच्या िोंडून थटे्टि स द्धां 

कधीं एक शब्दचह खोिा चनघालेला नाहीं, चिच्यावर असत्यर्भार्िािा आरोप करिं हा श द्ध ज लूम 
आहे. 

 
िदं्र॰:हा जर ज लूम असिा िर या चठकािीं जमलेल्या या लोकानंीं माझा चनरे्ध का ंकेला नसिा? याचं्यावर 

चििें अगचिि उपकार झाले आहेि–यानंा आचि याचं्या बायकाम लानंा चिनं प्रािसंकिािूंन 
सोडवलेलं आहे. मग यानंा चििी ग्वाही देण्याला काय हरकि आहे? 

 
कृष्ट्ि॰:िे चबिारे गरीब लोक ि झ्या बेिाम रागाला चर्भऊन गेले आहेि. परंि  त्यािंीं िोंडं र्भीिीनं बंद 

झालेलीं असलीं िरी त्यािंीं अंिःकरि ंकाहंीं चिच्याचवरुद्ध खात्रीनं बोलंू शकि नाहींि. रत्नप्ररे्भिा 
प्रत्येक शब्द खरा आहे अशीि या चठकािीं जमलेल्या प्रत्येक मािसािी मनोदेविा त्याला ग्वाहीं 
देि आहे, अशी माझ्या चदलािी बालंबाल खात्री आहे. 

 
िदं्र॰:बरोबर आहे. ि मच्या चदलािी िशी बालंबाल खात्री असिारि. ि म्ही चहिे साथीदार–चहिे ग रु–चहिे 

मागषदशषक आहािं. ि मच्याि उपदेशाला र्भाळून चहनं हें महत्प ण्य संपादन केलेलं आहे. िेव्हा ंचहच्या 
खरेपिािी साक्ष ि म्ही देिारि. बाबा, जन्माला घालून बापािा अचधकार चमळचवला आहािं म्हिून 
हे ि मिे सगळे थेर मला नाइलाजास्िव म कायानें सहन करावे लागि आहेि. नाहींिर माझ्या 
संसारस खािे असे हधडवडे करिाऱ्या सैिानाला िलवारीच्या एका वारासरशीं मी नरकलोकािा 
मागष दाखचवला असिा. 

 
कृष्ट्ि॰:आचि मीचह प त्रस्नेहाला बळी पडल्याम ळेंि या महापचिव्रिेिा होि असलेला हा उपमदष म कायानं 

डोळ्यानंीं पहाि आचि कानानंीं ऐकि स्वस्थ हािं जोडून इथं एखाद्या पार्ािासारखा उर्भा आहें. 
नाहींिर या पचिव्रिेंिा असा अपमान करिाऱ्या नराधमािी मानग िी अशी उसासारखी चपळून या 
जचमनीवर मी रक्िािा सडा घािला असिा. 

 
िदं्र॰:आपली काय िाकद होिी िसं करण्यािी? ही माझी बायको आहे आचि चहिी वािेल अशी अप्रचिष्ठा 

करण्यािा मला पूिष हक्क आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

कृष्ट्ि॰:कोि म्हििो पत्नीिी अप्रचिष्ठा करण्यािा पिीला हक्क आहे म्हिून? बायको म्हिजे काहंीं 
परसािंली काकंडी नाहीं. िी प रुर्ािी अधांगी आहे आचि चिला त्यानं आपल्या बरोबरीच्याि 
नात्यानं वागचवलं पाचहजे. 

 
िदं्र॰:ही अधांगी? नवऱ्याला लाथाडून त्याच्या कट्ट्या द स्मानाच्या अंगाला चबलगिारी ही अवदसा 

अधांगी? आचि चहला मी बरोबरीच्या मानानं वागचवलं पाचहजे? शक्य नाहीं. चजनं माझा शब्द 
लाथाडला, माझी आज्ञा लाथाडली चिला मी लाथेखालींि ि डचविार! 

 
कृष्ट्ि॰:असं? िर मग आिा ंयाप ढं चिला अपमानास्पद असा एक शब्द िोंडािूंन काढ आचि पचरिाम काय 

होिो िो पहा. 
 
िदं्र॰:पचरिाम िो काय होिार? नाहींिरी आिा ंमाझ्या संसारािी राखरागंोळीं झालेलीि आहे मग ि मिी 

िरी र्भीचि बाळचगण्याि ंमला कारि काय? बस्–आिा ंयाप ढं ि म्ही माझे बाप नाहीं आचि मी ि मिा 
म लगा नाहीं आचि याप ढें ि म्ही माझ्या र्भानगडींि पडलािं िर आपल्या िलवारीनं ि मिी गदषन 
उिरायला मी चबलक ल कमी करिार नाहीं. िेव्हा ंआिा ंयाप ढें मध्येंि िोंड घालून र्भलिाि प्रसंग 
आिू ंनका. रत्नप्ररे्भ, िंू चकिीचह कंठशोर् केलास िरी ि झ्या एका शब्दावरचह चवश्वास ठेवायला मी 
ियार नाहीं. कोित्याचह कारिानें का ं होइषना, परंि  िंू परद्वार करून पाचिव्रत्यािा र्भगंकेला 
असल्याम ळें  पचि या नात्यानं ि ला देहान्िशासन करण्यािा माझा कृिसंकल्प झालेला आहे– 
आचि मी िो आिाचं्या आिा ंप रा करिार आहें. िेव्हा ंिल–आपल्या पापािं प्रायचित्त र्भोगायला 
ियार हो. 

 
रत्न॰:ही मी ियार आहें. काढा कमरेिी िलवार आचि उिरवा ही गदषन– (त्याच्याप ढें मान करिे.) 
 
२ नाग॰:आमच्या प्रािसंकिािूंन आमिी म क्ििा करिाऱ्या या महासाध्वीला आम्ही अशी हकनाक मरंू 

देिार नाहीं. प्रथम आमिं रक्ि या चठकािीं साडेंल आचि नंिरि या माउलीच्या कें साला आपि 
धक्का लावू ंशकाल. 

 
िदं्र॰:पि ि मिा या प्रकरिािं संबंध काय? 
 
३ नाग॰:ही आमिी मािा आहे. िेव्हां चहच्याकडे वाकंड्या नजरेनं न सिं पहाण्याि ंसाहस ि म्ही कराल िर 

या आमच्या िलवारी–(िलवारी उपसून चिच्या सर्भोंविीं उरे्भ राहिाि.) 
 
रत्न॰:बाधंवहो, असा अचविार करंू नका. पिीच्या हािून मरि प्राप्ि होि ंहें पचिव्रिेिं परमर्भाग्य आहे. 

माझ्याबद्दल आपिालंा जर थोडीचह सहान र्भचूि वािि असेल िर आपि या माझ्या र्भाग्याच्या आड 
येऊं नका. 

 
२ नाग॰:नाहीं. आपि आपल्या अचद्विीय आत्मयज्ञानं आमिे प्राि वािचवले आहेि िेव्हा ं आपले प्राि 

वािंचविं हा आमिा धमष आहे आचि िो आम्ही पाळिारि. 
 



 

अनुक्रमणिका 

रत्न॰:इिराचं्यापासून माझ्या प्रािािं ंरक्षि करिं हा कदाचित् ि मिा धमष असेल. पि या प्रािावर ज्यािंी 
सत्ता आहे त्याचं्यापासून हे प्राि वािंचवण्यािा ि म्हालंा कोित्याचह प्रकारिा हक्क नाहीं. 

 
कृष्ट्ि॰:(गहहवरून) म ली, केवढं हें ि झं थोर मन? हा माझा जीव ि झ्यावरून ओंबाळून िाकावासा वाििो. 

िंू चनष्ट्कलंक आहेस याबद्दल माझ्या मनाला चिळमात्रचह शकंा नाहीं. िथाचप याच्या म्हिण्याप्रमािें 
कृिान्िानं ि ला भ्ष्ट केली असिी िरी स द्धा ंया म्हािाऱ्यानें ि ला आपल्या मस्िकावर धारि केली 
असिी. आपल्या मािृर्भमूीसाठीं आपल्या शीलािा संन्यास म्हिजे केवढा थोर त्याग हा! खरं 
पाचहलं िर िंू केलेल्या या अलौचकक आत्मयज्ञाबद्दल या ि झ्या नवऱ्यानं ि झा गौरव करायला 
पाचहजे होिा. परंि  याच्या स्वाथांध कामलोल प हीन दृष्टीला या ि झ्या अचद्विीय आत्मयज्ञािी 
हकमिि कळि नाहीं, त्याला काय करिार? पि जाऊं दे िें. आपल्या पिीच्या हािून आपल्याला 
मरि यावं अशी ि झी इच्छा आहे–ठीक आहे. या ि झ्या इच्छेच्या आड मी हकवा हे ि झे बाधंव येऊं 
इच्छीि नाहीं. परंि  आमच्या डोळ्यानंा ि झा असा अन्यायाने होिारा वध पाहविार नाहीं. िेव्हा ं
आम्ही सगळे आिा ंबाहेर चनघून जािों आचि मग– 

 
१ नाग॰:म्हिजे? यानंा अशा अवस्थेंि सोडून आपि इथून चनघून जायिं? 
 
कृष्ट्ि॰:होय. या महापचिव्रिेच्या शब्दािा मान ठेवि ं हे आपलं किषव्य असल्याम ळें  आपिालंा इथून बाहेर 

जाि ंर्भागि आहे. इथं थाबंनू गोष्टी र्भलत्याि थरावर जाऊं देि ं इष्ट नाहीं. आपि चकिीचह हट्ट 
धरून बसलों िरी आपिालंा िदं्रकान्िािं मन वळचविा ंयेि ंशक्य नाहीं-आचि या साध्वीला चिच्या 
कृिचनियापासून ढळचविचंह शक्य नाहीं. िेव्हा ं प ढील प्रसंगािा सवष र्भार त्या परमन्यायी आचि 
परमदयाळू परमेश्वरावर िाकून आपि इथून बाहेर जाऊ या. परमेश्वराच्या चठकािीं काहंीं न्याय 
असेल िर िो अजूनचह अशक्य िें शक्य करून दाखवील, नाहीं िर त्यािी इच्छा असं मानून िो 
देइषल िो चनिषय शािं चित्तानं चशरसामान्य करि ंआपिालंा र्भागि आहे. िला–! म ली, येिों 
आम्ही. ि झी इच्छा मोडिं म्हिजे अधमष आहे अशी समजूि असल्याम ळेंि ि ला या चनदषय मागंाच्या 
िावडींि सोडून आम्हालंा चनरुपायानं बाहेर जावं लागि आहे. नाहींिर–पि जाऊं दे. कठोर 
शब्दानंीं मरिकाळीं ि झं मन द खचवि ंउचिि नाहीं. म ली, आजि ंजग ि झ्यासंबंधानं काय म्हिेल 
िें म्हिो–परंि  र्भचवष्ट्यकाळ ि झ्या या परमश्रेष्ठ आत्मयज्ञाबद्दल ि झा गौरवि करील हा माझा 
म्हािाऱ्यािा ि ला आशीवाद आहे. आिा ं माझ्यानं अचधक बोलवि नाहीं. िला, चमत्रहो, बाहेर 
िला– (रत्नप्ररे्भला नमस्कार करंू लागिो--िी त्याला िसें करंू देि नाहीं.) 

 
रत्न॰:(कृष्ट्िकान्िाच्या पायावर डोकें  ठेवनू) या गरीब म लीवर कृपादृचष्ट असंू द्यावी. ि कून कधीं अपराध 

घडला असेल िर क्षमा करावी. 
 
कृष्ट्ि॰:ि ला सदा सवषकाळ क्षमाि आहे. परमेश्वर ि झं कल्याि करो! 
 

(िो व सवष लोक चनघून जािाि.) 
 
रत्न॰:महाराज, आपिाला मला जें शासन करायिं असेल िें र्भोगायला मी आनंदानं ियार आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

िदं्र॰:रत्नप्ररे्भ, िंू खरोखरि चनष्ट्कलंक आहेस का? 
 
रत्न॰:हा प्रश्न प न्हा प न्हा चविारण्यािं अथष काय? मला जें काहंीं सागंायि ंहोिं िें सवष लोकासंमक्ष मी 

आपिाला साचंगिलेलं आहे. त्यावर वािल्यास आपि चवश्वास ठेवा हकवा ठेवू ंनका. मी प न्हा या 
प्रश्नाि ं उत्तर देिार नाहीं. ज्यानं आजपयंिच्या माझ्या विषनाकडे न पहािा ं माझ्या शब्दावर 
अचवश्वास दाखवनू माझ्या चनस्सीम पे्रमािा सवष लोकासंमक्ष उपमदष केला त्याच्याप ढें या बाबिींि 
एक शब्दस द्धा ंउच्चारण्यािी माझी आिा इच्छा नाहीं. 

 
िदं्र॰:िंू चनष्ट्कलंक आहेस अशी माझी िंू अजूनचह खात्री करून देशील िर मी ि झा स्वीकार करायला ियार 

आहें. 
 
रत्न॰:पि मला आिा ंआपली खात्री करून देण्यािी जरूरि वािि नाहीं. मला कृिान्िानं भ्ष्ट केलं आहे 

ही कल्पना कायम ठेवनू केवळ मािृर्भमूीसाठीं मी हा शीलसंन्यास केला असल्याम ळें  मी चनष्ट्पाप 
आचि चनष्ट्कलंकि आहे असं मानून जर आपि माझा स्वीकार करायला ियार असाल िरि िो 
मला हवा आहे. नाहींपेक्षा ं मला त्या स्वीकारािी काडीइिकीचह हकमि वािि नाहीं. पावनाला 
आपि पावन िे काय करून घेिार? आचि त्यािं आपली प्रचिष्ठा िी काय? पचििाला पावन करून 
घेण्यािं सामर्थयष आपल्या अंगीं असेल िर बोला. नाहीं िर आपल्या िलवारीनं हें माझं मस्िक 
धडापासून वेगळं करून मला ख शाल शासन घडवा. 

 
िदं्र॰:असं काय? ठीक आहे. िर मग आिा ं ख शाल मर–आचि सरळ नरकािा रस्िा धर. (िलवार 

उगारिो िोंि वरे्ािंर केलेला कृिान्ि त्यािा हाि धरिो.) 
 
कृिान्ि:हा–ंिदं्रकान्िा, हाि आवर–असा र्भलिाि अचविार करंू नकोस. 
 
िदं्र॰:हें िंू कोि मला सागंिार? 
 
कृिान्ि:मी ि झा चहिहििक! ि झ्या हािून अचविार घडंू नये असं इन्च्छिारा ि झा एक खरा चमत्र! 
 
िदं्र॰:अशा चहिहििकानंीं आचि चमत्रानंींि माझी अशी द दषशा करून िाकली! िेव्हा ं िल–दूर हो–या 

जगािं माझा आिा ंकोिी चहिहििक नाहीं–कोिी चमत्र नाहीं! ि म्ही सगळे माझे शत्रू–माझे कटे्ट 
द ष्ट्मन आहािं! ि म्ही सगळ्यानंीं चमळून मला या जगािूंन कायमि ंउठवण्याि ंकारस्थान रिलेलं 
आहे. िेव्हा ंि मच्यासारख्या स्वाथषलंपि मायावी ढोंग्यािंा उपदेश ऐकायला मी साि ियार नाहीं. 
मला या भ्ष्ट स्त्रीला शासन केलंि पाचहजे–आचि िें मी करिारि. िल–इथून एकदम िालिा हो. 

 
कृिान्ि:नाहीं–प्राि गेला िरी मी इथून बाहेर जािार नाहीं. रत्नप्रर्भा चनष्ट्पाप आहे–चनष्ट्कलंक आहे. िेव्हा ं

चिि ंपचवत्र रक्ि ि झ्या अचविारी हािानंीं मी ि ला कदाचप साडंूं देिार नाहीं. 
 
िदं्र॰:ि झी काय छािी आहे माझा हाि खेंिण्यािी? 
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कृिान्ि:माझं मस्िक धडापासून वगेळं झाल्यावािंून या माझ्या बचहिीच्या रक्िािा एक थेंबचह ि झ्या 
िलवारीला िाखिा ंयेिार नाहीं. 

 
िदं्र॰:ही ि झी बहीि? चहच्या आइषबापानंी चहला र्भाऊि चदलेला नव्हिा! 
 
कृिान्ि:िें मला माहीि आहे. इिकंि नव्हे िर ि झ्या आइषबापानंीं चहला र्भाऊ चदला असिानंा द ष्ट 

कामवासनेला बळी पडून त्यािा िंू िाडंाळानं अमान र्पिानं खून पाडलास हेंचह मला माहीि आहे. 
परंि  त्या दयाळू परमेश्वरानं चिला प न्हा र्भाऊ चदला असून िोि हा मी चहिं रक्षि करण्यासाठीं 
आपलं चशर िळहािावर घेऊन ि झ्याप ढें उर्भा आहें. 

 
िदं्र॰:िर मग चहच्यासाठीं माझ्याशीं दोन हाि करण्यािी ि झी हहमि आहे? 
 
कृिान्ि:हहमिीिा सवाल कशाला करिोस? चहच्यासाठीं मला म्यानािूंन िलवार उपसि ंर्भागि पडलं िर 

ि झ्याशींि काय–पि साक्षात् काळाशींस द्धा ंदोन हाि करण्यािी हहमि परमेश्वरानं मला चदलेली 
आहे. परंि  आपल्या हािानं आपल्या पाठच्या बचहिीच्या कपाळावरिा सौर्भाग्यचिलक प सून 
िाकायला माझा हाि धजावि नाहीं. िेव्हा ंिदं्रकान्िा, ज्या चनदषय हािानं िदं्रकािं नावंाच्या चहच्या 
एका र्भावािा िंू आपल्या द ष्ट कामवासनेपायीं बळी घेिलास त्याि पापी हािानं, आपल्या भ्ष्ट 
संशयी मनाि ंसमाधान करून घेण्यासाठीं, देवानं आचि दैवानं चिला चदलेल्या या द सऱ्या र्भावािा 
खून पाडून आपल्या चमत्रद्रोहाच्या पािकािी पचरसमान्प्ि करून िाक. कां? असा मागं का ं
सरलास? आपलं िोंड असं चिरविोस का?ं आपल्या चमत्रािी कें सानं मान कापिारा ि झा हाि या 
आपल्या अपचरचिि मेह ण्यािी गदषन उिरिानंा असा किरंू का ं लागला? िल–िोंड इकडे 
चिरव–हहमिीनं पाऊल प ढें िाक–आचि आपल्या या बचहिीि ंरक्षि करण्यासाठीं ि झ्या मेह ण्यानं 
ि झ्याप ढें केलेली ही मान िरवारीच्या एका वारानं उिरून िाक. मी ि ला प न्हा सागंिों–ही माझी 
बहीि चनष्ट्पाप आहे–चनष्ट्कलंक आहे. 

 
िदं्र॰:असं म्हिायला ि ला आधार काय? 
 
कृिान्ि:आधार? ि झ्या उपकारािंी िेड म्हिून ि झे प्राि वािंचवण्यासाठीं सूयषकािंािा चवश्वासघाि करून 

ि झ्या गळ्यािं माळ घालिारी ही पचिद्रोहीं पाचपिी ज्या आधारावर महापचिव्रिा ठरली, त्याि 
आधारावर मािृर्भमूीच्या सेवेकचरिां, स्वदेशबधं र्भचगनींच्या जीचविाि ंसंरक्षि करण्याकचरिां, ि झ्या 
िरिावर आपलं पे्रम अपषि करून केवळ मृिवत् देहानं कृिान्िाच्या छाविींि प्रवेश करिाऱ्या या 
यज्ञदेविेला मीचह चनष्ट्पाप आचि चनष्ट्कलंक मानिों. 

 
िदं्र॰:माझ्या कृिकमाि ंमला वारंवार स्मरि देऊन माझ्या ममावर शब्दागचिक घाव घालिारा िंू आहेस 

िरी कोि? 
 
कृिान्ि:मी कोि आहें? या अनाथ अबलेंिा अधःपािं करचविाऱ्या चमत्रद्रोही–चमत्रघािकी िाडंाळाच्या 

ममावर घाव घालून त्याच्या पापी अंिःकरिािीं शकलं शकलं करून िाकण्यािा ज्याला पूिष हक्क 
आहे–आचि प्रािाहूनचह चप्रय असलेल्या आपल्या चमत्राच्या–सूयषकानं्िाच्या–सवषस्वनाशाबद्दल 
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त्याच्या चवश्वासघािकी शत्रवूर सूड उगचवण्यािा ज्याला पूिष अचधकार आहे िो मी आहें. 
िदं्रकान्िा, िो मी आहें–िो मी आहें– 

 
िदं्र॰:म्हिजे िंू प्रत्यक्ष– 
 
कृिान्ि:होय–मी िोि आहें–मी सूयषकान्िि आहें. पहा–हें माझ्या वक्षःस्थळावरील चिन्ह पहा आचि 

आपल्या मनािी खात्री करून घे– 
 
िदं्र॰:(पाहून) सूयषकान्ि–सूयषकान्ि– 
 
कृिान्ि:होय–िदं्रकान्िा, ि झ्यािमं ळें  सवषस्वाला हकनाक म कलेला सूयषकान्िि मी! 
 
िदं्र॰:िर मग माझ्या हािून घडलेल्या चवश्वासघािाच्या पािकाबद्दल मला शासन घडचवण्यासाठीं िंू इथं 

आलेला आहेस? 
 
कृिान्ि:ि झ्यासारख्या चमत्रद्रोह्याला मी शासन केलं िर िें खात्रीनं अन्याय्य ठरिार नाहीं. िथाचप िंू 

चमत्रत्वािीं पचवत्र बंधनं िोडून िाकलीं असलींस िरी चमत्रपे्रमासारख्या चनिािं स ंदर ित्त्वािी 
जगािूंन कायमिी हकालपट्टी व्हावी असं मला वािि नाहीं. िेव्हा ं िंू माझं शत्र त्व केलं असलंस 
िरी मी ि ला माझा शत्र  मानायला ियार नाहीं. मी अखेरपयंि ि झा चमत्रि राहािार आचि खरं 
चमत्रत्व म्हिजे काय यािा ि झ्यासारख्या दगलबाज बेमानानंा धडा घालून देिार. 

 
िदं्र॰:सूयषकान्ि, मी ि झा र्भयंकर अपराधी आहें. पि थोर मनानं िंू मला क्षमा करशील अशी आशा मी करंू 

का? 
 
कृिान्ि:पि द सऱ्याचं्या प ण्यकृत्यािंीचह क्षमा करायला जो ियार नाहीं त्याच्या पापकमांबद्दल मी त्याला 

क्षमा का ंकरावी? 
 
िदं्र॰:पि सूयषकािंा, रत्नप्ररे्भनं ि झ्या केलेल्या अपराधाबद्दल चनदान चिला िरी क्षमा करायला िंू ियार 

आहेस का? 
 
कृिान्ि:चिला क्षमा करण्यािा प्रश्नि नाहीं. चनःस्वाथष, चनरपेक्षब द्धीनं केवळ लोकचहिाथष चहनं माझा त्याग 

केला असल्यानं चिच्या हािून द ष्ट्कमष घडलं असं मानायलाि मी ियार नाहीं. क्षमेलाि नव्हे िर 
माझ्या धन्यवादालाचह िी पात्र आहे. इिकंि नव्हे िर माझ्या स खसवषस्वािा नाश करून िी ि झी 
पत्नी झाली असली िरी चिला आपल्या पाठिी बहीि मानून चिच्या अलौचकक राष्ट्रर्भक्िीिा आचि 
अपूवष आत्मयज्ञािा गौरव मी न किाि केलेला आहे. रत्नप्ररे्भ, या आपल्या वडील र्भावाच्या 
आशीवादािा आचि ि झ्या राष्ट्रर्भक्िीच्या अचर्भनंदनािा स्वीकार कर आचि आपिा उर्भयिािंं 
बहीिर्भावािं ंनािं याच्यासमोर जाहीर कर. 
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रत्न॰:(त्याला नमस्कार करून) र्भाऊराया, या बचहिीिा प्रिाम स्वीकार आचि चिला सौर्भाग्यािा 
आशीवाद दे. 

 
कृिान्ि:सौर्भाग्यविी हो–ऐश्वयषविी हो–कीर्थिमिी हो! िदं्रकान्िा, ि ला माझ्यापासून क्षमेिी खरोखरि 

अपेक्षा असेल िर माझ्या या लाडक्या बचहिीनें राष्ट्रचहिाथष केलेला शीलत्याग हा शीलर्भगं नसून 
शीलसंन्यास आहे हें मान्य करून चहला चनष्ट्कलंक समज आचि चहिा अंचगकार कर. ि झ्या चठकािीं 
जर राष्ट्रपे्रम वसि असेल आचि राष्ट्रधमाच्या चदव्य ित्त्वावर ि झी अढळ श्रद्धा असेल िर चहला 
चनष्ट्कलंक मानून िंू चहिा अंचगकार केला पाचहजेस. नाहींिर राष्ट्रर्भक्िीि ं हें ि झं चनव्वळ ढोंग 
असून राष्ट्रधमािा ओनामाचह ि ला अजून कळलेला नाहीं असंि म्हिाव ंलागेल. 

 
िदं्र॰:ि झा शब्द मानण्यासाठीं मी चहिा स्वीकार करीनचह. पि आपि पूिषपिें चनष्ट्कलंक आहों हें 

चनर्थववादपिें चसद्ध करून दाखचवण्यासाठीं ही कोििं चदव्य करायला ियार आहे? 
 
कृिान्ि:चदव्य? िदं्रकान्िा, राष्ट्रचहिाथष केलेल्या पाचवत्र्ययज्ञाहून आचि कीर्थियज्ञाहून अचधक श्रेष्ठ चदव्य या 

जगािं आहे काय? चहला चनराळं चदव्य करण्याि ंकारिि नाहीं. उलि हें महार्भयंकर चदव्य करून 
चिनं आपली श्रेष्ठिम योग्यिा जगालाि नव्हे िर जगदीश्वरालाचह चनर्थववादपिें शाबीि करून 
चदली आहे. आपल्या प ण्याला मीपिाच्या राहूनं ग्रासलेलं असल्याम ळें  िें खरोखर प ण्य असूनचह 
पापाप्रमािें बंधनकारकि आहे; आचि चहच्या चठकािीं मीपिािा अंशचह नसल्यानं चहिीं पापंस द्धा ं
प ण्याप्रमािें अचखल कमषबंधािूंन म क्ि करिारीं आहेि. मन ष्ट्याला प ण्य िारीि नाहीं हकवा पाप 
मारीि नाहीं. त्याच्या चठकािीं असिारा मीपिा आचि त्याला सदैव चिकिून असिारी स्वाथषब चद्ध 
त्याला र्भावरूपानें मारक आचि अर्भावरूपानें िारक होि असिाि. िेव्हा ं चहला चदव्य करायला 
सागंण्यापूवी िंूि या मीपिािी आचि स्वाथषब द्धीिी होळी करून आपल्या पापािं प्रायचित्त घे—
त्याचशवाय चिच्या कमाकमािा चनिषय करण्यािी पात्रिाि ि झ्या अंगीं यायिी नाहीं. 

 
रत्न॰:सूयषकान्ि, आपि हें ित्त्वज्ञान याचं्या मनावर ठसचवण्यािा चकिीचह प्रयत्न केलाि िरी िें ग्रहि 

करण्याइिकी त्याचं्या मनािी सध्या ंन्स्थिीि नाहीं. त्याचं्या मनाच्या द बळेपिाबद्दल त्याचं्या विीनं 
मी ि मिी क्षमा मागिें. (िंद्रकान्िास) महाराज, माझं पाचवत्र्य भ्ष्ट झालेलं आहे अशीि आपली 
अजूनचह कल्पना आहे. माझ्यासारखी स ंदर स्त्री कृिान्िासारख्या काळप रुर्ाच्या गोिािं एकाकी 
गेली असिानंा िो चिला भ्ष्ट केल्याचशवाय राहािारि नाहीं हा आपल्या मनािा ठाम चसद्धान्ि आहे. 
समजा, काल रात्रीं मी कृिान्िाच्या गोिािं गेलें  त्या ऐवजीं सूयषकान्िाचं्या गोिािं गेलें  असिें आचि 
परि आल्यानंिर मी आपल्या पाचवत्र्यािी ग्वाही चदली असिी िर िी आपिासं पिली असिी 
काय? 

 
िदं्र॰:जरूर पिली असिी. साध्वी पचिव्रिेला पेिािं पकडून चिला आपल्या रंगमहालािं एकाकी यायला 

र्भाग पाडायि ं आचि आपली कामवासना प री करून घ्यावयािी असल्या प्रकारिा नामदषपिा 
सूयषकान्िाकडून कधींि घडि ंशक्य नाहीं. 

 
रत्न॰:िर मग महाराज, ज्यानंा आपि सवषजि कृिान्ि म्हिि होिों िे कृिािं नसून िे सूयषकान्िि होिे. 

केवळ आपल्या मनािी परीक्षा पहाण्यासाठीं त्यानंीं या क्षिापयंि ही गोष्ट ग प्ि ठेवली होिी. कृिान्ि 
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आचि सूयषकान्ि एकि असून त्यानंीं मला–या पाचपिीला आपली पाठिी बहीि मानून माझा गौरव 
केला आहे. 

 
सूयष॰:आचि कनकाविीशीं मी जो द्रोह केला त्यािं प्रायचिि र्भोगण्यासाठीं मी आपि होऊन इथें दाखल 

झालों आहें. िदं्रकािंा, घे–ही आपली रत्नप्रर्भा घे–(चििा हाि त्याच्या हािािं देिो.) कृष्ट्िकािं, 
असे आंि या आचि हा िमत्कार पहा. (कृष्ट्िकान्ि व नागचरक प्रवेश करिाि.) कृष्ट्िकािं, मला 
क्षमा करा— 

 
कृष्ट्ि॰:कोि? कृिान्ि? 
 
सूयष॰:होय–कृिान्ि–म्हिजे पूवाश्रमींिा सूयषकान्ि! कृष्ट्िकान्ि, या ि मच्य बालकाच्या हािून 

कनकाविीिा द्रोह घडलेला आहे आचि त्याबद्दल ि म्ही कराल िें शासन र्भोगायला मी आनंदानं 
ियार आहें. (सवष नागचरक आियानें पहाि राहिाि.) 

 
अांक णतसरा समाप्त 

 
श्रीकृष्ट्िापपिमस्तु! 
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पणरणशष्ट 
 

“याविंीचा स्वातांत्र्य सांग्राम” 
 

प्रस्तावना 
 

माझे चमत्र स प्रचसद्ध चवदर्भीय लेखक श्री. हचरहरराव उिष  र्भय्यासाहेब देशपाडें यानंी चलचहलेल्या 
यावलीच्या स्वािंत्र्यसंग्रामािा पचरिय प्रस्िावनेच्या द्वारें वािकानंा करून देण्यािी कामचगरी यावलीकर 
चमत्र पजंाबराव यानंी मजवर सोपचवली आहे एखाद्या गं्रथािा, वािनाने प्रत्यक्ष पचरिय करून घेण्यापूवी वा 
देण्यापूवी प्रस्िावनेच्या सहाय्याने परोक्ष पचरिय करून घेिें वा देिें हें एवढ्यािसाठीं अवश्य असिें कीं 
त्यायोगें गं्रथािंील चवर्यािें यथाथषज्ञान होिें वािकानंा स कर व्हावें. परंि  त्यासाठीं वस्ि िः गं्रथकाराने 
स्विःि प्रस्िावना चलचहिें सोयीिें असिें. कारि गं्रथकारािें हृद्गि गं्रथकारि अचधक िागंलें  जािि 
असिो. इिरानंा िें कळलेलें  असलें  िरी त्याच्याइिकी इिरानंा त्यािी अि क ओळख पिलेली नसिें. िेव्हा 
या यावलीच्या स्वािंत्र्यसंग्रामाला श्री. हचरहरराव देशपाडें यानंीि प्रस्िावना चलचहली असिी िर िी अचधक 
य क्ि व उपय क्िचह झाली असिी. परंि  त्यानंी िी जबाबदारी स्विः न पत्कचरिां चमत्र पजंाबरावाकडून 
आग्रहाने माझ्यावर लादचवली आचि पे्रमळ चमत्रािी र्भीड मोडवनेा म्हिून मीं िी नाइलाजानें पत्करली. िेव्हा 
आिा श्री. हचरहरराव देशपाडें यािंें हृद्गि अगर त्याचं्या या स ंदर व स रस गं्रथािें रहस्य वािकाचं्या नीि 
लक्षािं येण्यासाठी प्रस्िावनेच्या रूपाने मी जें मागषदशषन करीन िें जर त्याचं्या कल्पनेशीं ििोिंि ज ळलें  
नाही अगर सपशले ि कीिें ठरलें  िर त्याबद्दल त्यानंी मला दोर् देऊं नये अशी अपेक्षा मीं केल्यास िी 
अयोग्य ठरेल असें मला वािि नाही. कारि त्यािंें हृद्गि सागंण्यािा मी चकिीचह इमानेंइिबारें यत्न केला 
िरी त्यािं माझा स्विःिा असा थोडा बह ि अंश चनःसंशय रहािारि. इिकें ि नव्हे िर असाचह संर्भव आहे 
कीं त्यािंें नावं प ढे करून कळि वा न कळि मी माझेंि हृद्गि वािकाचं्या प ढें माडंीन व त्याम ळे लोकािंी 
कदाचिि चदशार्भलूचह होईल कोिी सागंावें? गं्रथकारािें हृद्गि अि क कळिें हें चकिी कठीि असिें यािा 
उत्कृष्ट नम ना म्हिजे गीिेवरील नानाप्रकारच्या िीका. प्रत्येक िीकाकार आपला अथष चबनिूक आहे असें 
छािीला हाि लावनू सागंिो, परंि  कोित्याचह िीकाकारािा कोिाशींचह मेळ बसि नाहीं. िेव्हा याचह 
चठकािीं असाि गोंधळ होिार नाही कशावरून? परंि  आिा ंकाहंीचह होिार असलें  िरी गं्रथकाराला व 
प्रकाशकाला येिाऱ्या र्भोगाला सादर झालेंि पाचहजे व त्याच्याबरोबर वािकानंीचह या ज ल माप ढें आपली 
मान चबनिक्रार वाकचवलीि पाचहजे. असो. 
 

याविंी हें मागासलेल्या वऱ्हाड प्रािंािंील मूठर्भर अचशचक्षि व चनधषन लोकाचं्या वस्िीिें एक छोिेसें 
खेडे! व त्यानें सन १९४२ सालािं आसेि चहमािलािं उसळलेल्या क्रान्िीच्या प्रिडं वादळािं सापंडून 
त्याच्या हादऱ्यानें थोडीबह ि हालिाल केली. परंि  चिला “स्वािंत्र्यसंग्रामािें”र्भव्य नावं देऊन श्री. 
हचरहरराव देशपाडं्यानंी चिच्यावर एक चवस्िृि विषनपर गं्रथ चलचहला. िेव्हा हें गौडबगंाल आहे िरी काय? 
असा वािकानंा प्रश्न पडण्यािा संर्भव आहे व सकृद्दशषनीं िसें होिें अगदी साहचजकचह आहे. लहान मोठ्या 
खेडेगावंािून अशा मारामाऱ्या अगर दंगेधोपे नेहमीि होि असिाि व त्या काळािंचह झालेले होिे. परंि  
त्यािंें विषन करण्यासाठी श्री. हचरहरराव सारख्या प्रचथियश इचिहास लेखकानंीं एवढाले गं्रथ चलहून 
काढल्यािीं उदाहरिें मराठी साचहत्याि िरी क्िचििि आढळिील–हकबह ना आढळिारि नाहीि. मग 
“यावलीच्या”या छोयाशा गडबडीलाि एवढें महत्त्व का?ं “स्वािंत्र्यािी स्िूर्थि”त्या गडबडीच्या म ळाशीं 
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होिी एवढें एक कारि चििें एवढें अवडंबर माजचवण्यास प रेसें आहे काय? का ंचिच्यािं याहून काहंी चवशरे् 
होिें आचि िो चवशरे् वािकाचं्या प ढे सागंोपागं माडंण्यासाठी श्री. हचरहरराव यानंा हा एवढा प्रिडं 
उपद्व्याप करावा लागला आहे? चशवाय िो चवशरे् िरी इिक्या महत्त्वािा व मोलािा होिा काय कीं त्यािे 
यथाथष दशषन वािकानंा घडिें सापं्रिच्या कालीं अत्यवश्य आहे. या व अशाि अनेक प्रश्नािंा उलगडा 
झाल्यावािून या गं्रथािें महत्त्व वािकाचं्या लक्षािं नीिसें र्भरेल असें वािि नाहीं. िेव्हा याबद्दल दोन शब्द 
चलचहिें र्भाग आहे. 
 

समग्र गं्रथ लक्षपूवषक वािून पाचहल्यानंिर वािकानंा चनचििपिें असें आढळून येईल कीं श्री. 
हचरहररावसारख्या कसलेल्या सूक्ष्मदशी लेखकास असें काहंी िरी चवशरे्त्व या अद् र्भिरम्य प्रसंगािं 
साठंलेलें  आढळलें  म्हिूनि त्याने लेखनािे एवढे पचरश्रम केले व आपलें  लेखनकौशल्य खिी घालून “या 
लहान गोष्टीवर हा मोठा गं्रथ”चलचहला. नाहीिर अशा “अव्यापारेर्  व्यापारािं”पडण्यािें त्याला अथाअथी 
काहंीि कारि नव्हिें. ‘याविंी’ची दांगिं चकिीही छोिी असली िरी िी एक स िी व अल्प स्थलकालानें 
मयाचदि झालेली कवडीमोल दंगल नव्हिी; िर हहद स्थानाच्या पोिािं आज कैक वर्ांपासून पेिलेल्या व 
प्रत्यचह सिि वाढि असलेल्या एका सवषव्यापी महाचवशाल चवरािस्वरूपी क्रािंीच्या अचिप्रखर प्रलयाग्नीिें 
सापं्रिच्या पचरन्स्थिींिा शीिल पषृ्ठर्भाग िोडून बाहेर पडलेलें  िें एक उत्त ंग व िेजःप जं ज्वालाशृगं होिें व 
त्याचं्या द्वारें कालगर्भांि वेगाने वृहद्धगि होि असलेल्या अर्भिूपूवष अचर्भनव क्रािंीिें श द्धस्वरूप अत्यल्प 
प्रमािािं का ंहोईना परंि  स्पष्ट प्रगि झालेलें  होिें. िेव्हा “यावलीिा स्वािंत्र्यसंग्राम”व ही र्भचवष्ट्यकालािं 
सवषजगत् व्यापून िाकिारी चवराि क्राचंि यािंा हा अन्योन्य चनकि संबधं वािकानंा समजावनू देिें व त्या 
बरोबरि साधल्यास र्भावी क्रान्िीच्या यथाथष स्वरूपािा पूवषपचरिय करून देिें गं्रथकारास अवश्य होिे. िसें 
त्याने केलें  नसिें िर या संग्रामािें रहस्यि त्यास समजलें  नसल्याकारिाने या संग्रामािें विषन करण्यास िो 
पात्र नाही असेंि द दैवाने म्हिावें लागलें  असिें. “या छोया गोष्टीिा मोठा गं्रथ”चलचहण्यािें आमच्या मिें 
खरें कारि हें आहे. अथाि हा गं्रथकारािा हेि  गं्रथाि चकिपत् चसद्ध झाला आहे हें पाहिें वािकािें काम 
आहे व िे िें करिील अशी आशा आहे. 
 

िथाचप अशा उदे्दशाने गं्रथावलोकन करीि असिा ं वािकानंी एक महत्त्वािी गोष्ट लक्षािं ठेवली 
पाचहजे. हा क्रान्न्िशास्त्रावरील स्विंत्र गं्रथ नसल्याम ळे क्रान्िीिे शास्त्रोक्ि चवस्िृि चवविेन यािं कोठेचह 
स्विंत्रपिें केलेलें  त्यानंा िारसें आढळिार नाही व त्याम ळे या संग्रामािा र्भावी क्रान्िीशीं असलेला हा 
अचिचनकि अंगागंी र्भावसंबंध स्पष्टपिें त्याचं्या लक्षािं र्भरण्यास क्वचिि प्रसंगीं कठीिचह जाईल. िथाचप 
चठकचठकािी ित्कालीन पचरन्स्थिीिीं जीं चवस्िृि विषने आलीं आहेि िीं लक्षपूवषक वािल्यास त्या 
विषनाचं्या द्वारें त्या पचरन्स्थिीच्या पषृ्ठर्भागाखालीं नादंि असलेल्या क्रान्िीिें त्यास चनदान चदग्दशषन िरी 
खात्रीनें होईल अशी आमिी समजूि आहे. 
 

परंि  हें चदग्दशषन होण्यासचह क्रान्िीच्या सत्स्वरूपािें थोडे िरी पूवषज्ञान वािकास असिें अवश्य 
आहे. कारि त्यावािून आपिासं चदसि आहे हें खरोखर त्या क्रािंीदेविेिेंि रूप आहे अशी त्यास खात्री 
पििें शक्य नाहीं. कारि ज्याने देव कधीि पाचहलेला नाही अगर देवासंबंधाने वडेीवाकंडी र्भलीब री–
खरीखोिी कोित्याि प्रकारिी कल्पनाचह ज्याच्या डोक्यािं कधी झाली नाही. त्याच्यासमोर अकस्मात् देव 
साक्षात् येऊन उर्भा राचहला िरी देव म्हििाि िो हाि अशी त्यास ओळख कशी पििार? खऱ्या–
खोयािी कसोिी पहाण्यासाठी प्रत्यक्ष नसला िर चनदान काल्पचनक िरी त्या वस्िूिा पूवषपचरिय मन ष्ट्यास 
असावा लागिो आचि म्हिून गं्रथािा पूवषपचरिय करून देण्याच्या हेिूने चलचहलेल्या या प्रस्िावनेि 
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क्रािंीसंबधंाच्या काहंी ठोकळ कल्पनाशंी वािकािंी गाठं घालून देिें आम्हासं इष्ट वाििें. िथाचप हें करीि 
असिा क्रान्िीच्या बाह्यागंापेक्षा चिच्या अंिरंगािाि म्हिजे क्राचंिकालािं मानवी मनोव्यापारािं अनेक 
घडामोडी व न्स्थत्यंिरें सारखीं घडून येि असिाि त्यािंाि चविार या स्थलीं आम्ही प्राम ख्यानें करिार 
आहोंि. अथात् आमच्या चविारािंें श्री. हचरहरराव याचं्या क्रािंीचवर्यक चसद्धािंाशीं चकिपि साम्य असेल हें 
आम्हीं सागंूं शकि नाहीं. कदाचिि त्याचं्यािं साम्यापेक्षा ंअन्यि अचधक असण्यािाचह संर्भव आहे. िथाचप 
आम्हीं स्वीकारलेलीं चविारसरिी डोळ्याप ढे ठेवनू गं्रथ वािल्यास त्यािंील रहस्य समजण्यास वािकानंा 
बरेंि सोपें होईल अशी आमिी कल्पना आहे. अस्ि . 
 

सृष्टींिील सवष प्राण्याचं्या चशरोर्भागीं मोठ्या डोलानें नादंिाऱ्या मन ष्ट्य प्राण्यािंा प्रपिं आज कसा 
काय िालला आहे हें पाहंू लागल्यास आपिासं काय आढळून येिें? ईश्वरािी प्रत्यक्ष प्रचिमा म्हिून 
वाखािल्या जािाऱ्या मन ष्ट्य प्राण्यािी पचरन्स्थचि इिर कचनष्ठ प्राण्याचं्या पचरन्स्थिीपेक्षा अचधक स खदायक 
व प्रगचिपर असावयास पाचहजे, हें उघड आहे. परंि  िशी िी आज आहे काय? इिर प्राण्याचं्यापेक्षा मन ष्ट्य 
प्राण्यास चनसगष देविेला स प्रसन्न करण्यािें सामर्थयष जास्ि प्रमािािं झालें  आहे. िेव्हा त्या सामर्थयािा योग्य 
उपयोग करून त्याने आपल्या अशाश्वि व शाश्वि स ख वैर्भवािं चकिी पिीनें अचधक र्भर िाकलेली आहे? 
का ंस ख–संपत्तीच्या ि ड ंबलेल्या सरोवरािं ड ंबि असिाचंह िो पार्ािाप्रमािे कोरडाि राचहला आहे? 
 

एखाद्या मोठ्या शहरािं जा अगर एखाद्या छोया खेड्यािं जा, िेथे एका बाजूला थोड्या मूठर्भर 
लोकािें र्भव्य व स ंदर प्रासाद चदमाखाने उरे्भ असलेले व त्यािं नाना प्रकारच्या चवलासरंगांि दंग झालेले 
स्त्री–प रुर् स्वगानंदाि िल्लीन झालेले आढळिील, आचि लगेि द सऱ्या बाजूला काडीमोडीिीं िदं्रमोळी 
घरें व त्यािं अन्नावािून िडिडिारी जीिष वस्त्रें पचरधान केलेलीं–‘मन ष्ट्य’ या थोर संजे्ञनें ओळचखलीं 
जािारीं पाप्यािंी चपिरें दाचरद्र्याच्या महार्भयानक नरकािं सडि–क जि मरिोन्म ख होऊन पडलेलीं 
सापडिील. सृचष्टदेविेनें वाढत्या मानवजािीला प रून उरेल इिकी स खसाधन संपचत्त आपल्या र्भाडंागारािं 
र्भरून ठेवलेली असिा ं व िी यथेच्छ ल िण्यासं मानवास सरास म र्भा चदलेली असिां, इिकें ि नव्हे िर 
ब चद्धमान मन ष्ट्यप्रािी चवज्ञानाच्या साहायाने या सृचष्टसंपत्तीिी सारखी चबनहरकि लूि करीि असिा ंमन ष्ट्य 
वस्िी असलेल्या जचमनीच्या कोित्याचह र्भागावर पाऊल ठेविािं हें हृदयचवदारि करिारें स खोपर्भोगािंील 
चवर्मिेिें रे्भसूर दृश्य दृष्टीस का ंपडावें? चवश्वस ंदर मन ष्ट्यप्राण्यानें वसचवलेला र्भरू्भाग म्हिजे कल्पवृक्षानंीं 
गजबजलेलें  साक्षाि नंदनवन असावयास पाचहजे; परंि  प्रत्यक्ष अन र्भव पहािा ं आजिें जग त्रस्ि 
र्भ िाखेिाचं्या ककष श आक्रोशाने हपापून िाकलेलें  एक र्भयाि स्मशान बनून गेलेलें  आहे असेंि द दैवाने 
दृष्टीस पडिें. कोठेचह स ख–समाधान व शाचंि यािंें नावचनशािचह दृष्टीस पडि नाही. जो िो हििामग्न व 
द ःखाचिशयाने चनराश झालेला चवज्ञानाच्या अचर्भवृद्धीम ळे मानवी प्रपंिास अवश्य असिाऱ्या साधनसंपत्तीि 
सारखी र्भर पडि असिा मन ष्ट्याच्या चजवाला क्षिािीचह चवश्रान्न्ि व शाचंि लार्भ ूशकि नाहीं हें खरोखरि 
द ःखदायक आियष आहे. धमािी ग्लाचन होऊन अधमष बेस मार िोिावला म्हिजे समाजावर कोसळिाऱ्या 
अचि र्भयंकर कहरािें प रािािून केलेलें  विषन, मानवी प्रपिंाच्या आजच्या द दषशचे्या विषनाप ढे चनःसंशय 
चिकें ि पडेल! या पराकाष्ठेच्या शोिनीय अवस्थेंिून म क्ि कसें व्हाव ेहा चबकि प्रश्न मानवाप ढे आज कैक 
वर्ांपासून उर्भा आहे व त्यािें अि क उत्तर शोधून काढण्यासाठी िो सारखा धडपड करीि आहे. स दैवाने िें 
उत्तर आिा त्याला सापंडलें  असून ‘क्रान्न्ि’ या नावंाने िें त्याने जगािं प्रगि केलें  आहे व “इन्न्कलाब 
हजदाबाद”, “क्रान्न्ि चिराय  होवो”इत्याचद घोर्िानंी जगाच्या मेंदंूि िें ठासूंन कोंबण्यािा त्यािा रातं्रचदवस 
प्रयत्न िालू आहे. 
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परंि  न सत्या क्राचंि शब्दाच्या उच्चाराने चिच्या पोिािं केवढें िम्हाडं साठलेलें  आहे यािी कल्पना 
सामान्य मािसास होिें शक्य नाही. िार झालें  िर आजच्या द ःखमय द ःन्स्थिीिें चिच्या अगदी उलि 
असिाऱ्या स खमय स न्स्थिींि रूपािंर होिें अथवा आपल्यार्भोंविीं नादंिाऱ्या नरकािा अकस्माि स्वगष 
बनिें म्हिजे क्राचंि एवढें िो िार झालें  िर आज समजंू शकेल. परंि  हा नरक कोिीं उत्पन्न केला–कसा 
उत्पन्न केला आचि त्यािा स्वगष कोि बनवू ंशकेल, कसा बनवूं शकेल–कधीं बनवू ंशकेल याबद्दल त्याला 
समाधानकारक ख लासा करिा ंयेईल असें वािि नाहीं. आपल्या सारखेि दोन पायािे व दोन हािािे प्रािी 
मूल्यवान वस्त्रालंकारानंी निून सजून डौलाने चमरवीि असलेले पहाि असिा ं त्याला आपल्या अंगावरील 
िािक्या ि िक्या लक्िरािंी जािीव नसिे असें नाही. िी त्यास जरूर असिे व िीम ळे त्यांच्या द बळ्या 
अंिःकरिास प्रािाचंिक वदेनाही होि असिाि. परंि  “ि झ्या व त्याचं्या न्स्थिींि ही जमीन अस्मानिी 
ििावि का?ं”असा सवाल त्यास केल्यास त्यािंा जबाब शब्दानंी न देिा ं कपाळास हाि लावनू अगर 
आकाशाकडे बोिं दाखवनू िो देिो. त्याच्या मनािी अशी दृढ समजूि झालेली असिे की दैव म्हिा देव 
म्हिा–या चवश्वािं अशी एक बलाढ्य अदृश्य शन्क्ि आहे कीं चजच्याप ढे कोिािें काहंी िालि नाही व चिनेि 
मन ष्ट्या-मन ष्ट्यािं हा द धषर न्स्थचिरे्भद चनमाि केला आहे. द दैव चबिाऱ्यािें कीं त्याच्या राशीस लागलेलें  हें 
चनष्ठ र दैव अगर त्याच्या मानग िीस बसलेला हा चनदषय देव त्याच्या कधीि दृष्टींस पडि नाही. व त्याला त्या 
दैवास अगर देवास या त्याच्या अन्याय्य विषनािा जाब चविारिा येि नाही आचि त्याम ळे त्याला जन्मर्भर 
त्याचं्या नावंानें खडे िोडीि बसण्याचशवाय काहंी मागष राचहलेला नाही. 
 

परंि  दैवाच्या अगर देवाच्या नावंाने रातं्रचदवस आक्रोश करीि बसण्यािें सोडून त्याने क्षिर्भर डोळे 
उघडे ठेवनू आपल्या र्भोंविालीं बारकाइषने पाहिी केली िर त्याला ििकन् कळून येइषल कीं या अदृश्य 
दैवापेक्षा त्यािा मानव बंधूि त्याच्या या द दषशसे अचधक कारि झालेला आहे. सृचष्टदेविेनें आपल्या 
र्भाडंारािें दार सवांना ख लें  ठेवलें  असिा ं त्याच्या हाडामासंाच्या त्याच्या ह्या बधूंनेि त्यािा मागष आडवनू 
सृचष्टदेविेने सवांच्याकचरिा ं खैराि केलेली स खसंपचत्त बलात्काराने आपल्या कोठाराकडे वाहून नेण्यािा 
सारखा सपािा िालचवलेला आहे. ख नी मारेकऱ्याला जसा खून िढिो िसा या ल िारूलाचह एक प्रकारिा 
खून िढला आहे व त्याच्या ध ंदींि आपल्या या अमान र् कमानें आपि आपल्या असंख्य बाधंवानंा 
दाचरद्र्यद ःखाच्या गिेि ढकलून त्यािें खून पाडीि आहोि यािे त्याला र्भान राचहलेलें  नाही. त्याला वािि 
असिें, मी करिो हें योग्य व आवश्यकि आहे. कारि िो सृचष्टदेविेनें संिय करून ठेवलेल्या या अलोि 
संपत्तीिा स्विःलाि एकमेव मालक समजि असिो आचि त्याम ळे आपिाचशवाय इिरानंाचह चििा उपर्भोग 
घेण्यािा हक्क आहे असें िो मानीिि नाहीं. इिकें ि नव्हे िर इिर कोिी या संपत्तीकडे आशाळर्भिू नजरेने 
पाहंू लागला िर त्यािे लोर्भाचवष्ट पापी डोळे िोडून िाकिें हें आपलें  पचवत्र किषव्य आहे व िें आपि 
ित्परिेने बजावलेंि पाचहजे असा त्यािा ठाम चसद्धान्ि बनून गेलेला असिो. या अचखल चवश्वािा कें द्र मी–
या चवश्वािा स्वामी मी, या चवश्वािा र्भोक्िा मी, असा उन्मत्त अहंकार त्याच्या हाडींमासीं अरे्भद्यपिें चखळून 
गेलेला असिो. आपिाचशवाय इिर मानव हे आपल्या सेवसेाठी व आपल्या स खासाठीि चनमाि करण्यांि 
आलेले आहेि व त्यानंी आपल्या ग लामचगरींिि सदैव राबलें  पाचहजे; त्यानंा जगावयािें असल्यास त्यानंी 
केवळ आपल्यासाठीि जगलें  पाचहजे व मरावयािें असल्यास आपल्या कारिींि मेलें  पाचहजे; स्विंत्रपिें 
जगण्यािा अगर मरण्यािा त्यानंा चबलक ल हक्क नाही; आपल्या स खािि त्यािें स ख–सवषस्व साठंलेलें  
आहे. आपल्या स खानेि त्यानंी स खी झालें  पाचहजे. आपल्या समाधानािंि त्यानंा समाधान वािलें  पाचहजे; 
त्यानंा स्विःिें असें चनराळें  स ख नाही. स्विःिें असें चनराळें  द ःखचह नाही. अशा प्रकारच्या चवचक्षप्ि 
कल्पनानंी त्यािंा मेंदू बहकून गेलेला असिो. अशा प्रकारच्या चवचक्षप्ि र्भावनानंी त्यािंें मन र्भडकून गेलेलें  
असिें. त्यािंा जन्मजाि ‘मी’पिा इिका संक चिि झालेला असिो कीं स्विःच्या साडेिीन हाि देहापलीकडे 
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त्याला काहंी चदसिि नाही आचि त्याम ळे इिर मानवाचं्या स खद ःखाशीं समरस होिें त्याला अशक्य होऊन 
बसलेलें  असिें. आपल्याप्रमािे इिरानंाचह काहंी अन्स्ित्व आहे, काहंी र्भावना आहेि, काहंीं स खद ःख आहे 
हें मानण्यास िो ियारि होि नाहीं. िो म्हिजे जग व जग म्हिजे िो एवढें एकि चवपरीि सत्य त्याच्या 
चवकृि ब द्धीला पिलेलें  असिें व याि चमर्थया सत्याच्या उपासनेंि िो सवषकाल गकष  झालेला असिो. गीिेंि 
श्री र्भगविंानंीं अशा देहात्मवादी स्वयंचनष्ठ प रुर्ाला अस र अशी संज्ञा चदलेली आहे आचि मानवी प्रपिंाच्या 
आजच्या र्भयानक द दषशसे अशा आस री वृत्तीच्या नराधमािंाि स्वयंचनष्ठ द रािार सवषस्वीं कारि झालेला 
आहे. अशा कू्रर पशूनंाचह लाजचविाऱ्या चनघृषि स्वर्भावािे अधमाधम मानव–मानवी देह आजच्या उत्क्रान्ि 
अवस्थेस प्राप्ि होण्यापूवी राक्षसाचं्या अक्राळ चवक्राळ देहािं वावरि होिे व त्याम ळे त्यांच्या चठकािीं वसि 
असलेल्या या आस री संपत्तीिी ित्काळ ओळख पिि असे; परंि  मन ष्ट्य प्रािी उत्कान्ि होिा ंहोिा ंअशा 
न्स्थिीस सापं्रि येऊन पोहोिला कीं त्याचं्या चठकाििें राक्षसी देह उत्पन्न करण्यािें सामर्थयष नष्टप्राय झालें  
व िो चनमाि करीि असलेल्या आजच्या कोमल व स ंदर नरदेहािं संिार करण्यािें द र्भाग्य या साक्षसी 
प्रकृिीच्या प्राण्यानंा प्राप्ि झालें . त्याम ळे पूवीिे राक्षस ज्याप्रमािे एखादा उत्कान्ि कोमल देहधारी मानव 
चदसिािं त्याला ििकन सहज लीलेने उिलून आपल्या िोंडांि िाकीि व आपल्या िीक्ष्ि दाढाखंालीं 
रगडून घशाखाली ढकलीि, िसें या उत्क्रान्ि मानव शरीरािं वावरि असिा ंत्यानंा आिा कचरिा येइषनासें 
झालें  आहे. मन ष्ट्याच्या रक्िािी चपपासा िर कायम आहे; पि त्याच्या नरडीस दािं लावनू िें प्राशन 
करण्यािा सहज स लर्भ उपाय िर कायमिा हाििा चनसिून गेला. िेव्हा आपली नररक्िलालसा िृप्ि 
करण्यासाठी आज त्याला नवीनि मागष शोधून काढावे लागले आहेि–िे मागष नवीन व अत्यंि क शलिेने 
ियार केलेले असल्याम ळे प्रत्यक्ष रक्िाला आपल्या चजव्हेिा स्पशषचह न होऊं देिा ंिो मन ष्ट्याला सहक ि ंब 
सहपचरवार रक्िशून्य करून िाकिो. आजच्या मानवी आचि प्रपंिांिील आर्थथक चवर्मिेिें मूळ कारि हा 
अधमाधम कोिींिील मानव आचि त्यािा परस्वापहारमय स्वाथषलंपि द ष्ट स्वर्भाव हेंि होय आचि त्याच्या 
स्वर्भावािंील हा दोर् जोपयंि नष्ट होि नाहीं अथवा िो नष्ट होिें प्रयत्नािंीं अशक्य ठरल्यास त्या दोर्ािें 
अरे्भद्य आश्रयस्थान होऊन बसलेला हा परस्वापहारी पापी िाडंाळ या चजविं मानवी जगाच्या िि ःसीमेबाहेर 
जोपयंि हद्दपार केला जाि नाही, िोंपयंि आजच्या मानवी जगावर ओढवलेली ही द धषर आपचत्त कदाचप 
चनवारि व्हावयािी नाही! 
 

मानवी समाजाच्या शरीरािं कायमिें चबऱ्हाड करून त्याला स्वाहा करण्यासाठी सारखा धडपडि 
असलेला हा व्याचध समूळ नष्ट करून मानवी समाज चनरोगी व अजरामर करावयािा असल्यास त्याच्या 
चवनाशािाि मागष शोधून काढण्यावािून आिा गत्यंिर नाही. र्भगवंिानंी र्भगवद्गीिेमध्ये धमष संस्थापना हें 
आपलें  अविार कायष आहे असें सागंून िें कायष चसद्धीस नेण्यासाठी आपिासं द ष्ट्कृिािंा चवनाश करून 
स कृिािंें पचरत्राि करावें लागिें, असें प्रचिपादन केलें  आहे. क्रान्न्ि चसद्ध करावयािी असेल—चििी मानवी 
समाजािं संस्थापना करावयािी असेल व चिला ‘हजदाबाद’, ‘चिराय ’ करावयािें असेल िर त्यासाठीचह हा 
र्भगविंानंी साचंगिलेला एकि मागष अवलंबचविें अवश्य व अपचरहायष झालें  आहे. याहून अन्य िरिोपाय 
अद्याचप मानवी ब द्धीला उपलब्ध झालेला नाही. 
 

द ष्ट्कृिाचं्या स्वर्भाव–अगर–प्रकृचिपचरविषनानें द ष्ट्कृिािंा चवनाश न कचरिाचह द ष्ट्कृिींिा 
समाजािूंन सवषिोपरी लोप करिा ं येिो असें प्रचिपादन करिारा एक ज्ञानी प रुर्ािंा वगष समाजािं पूवी 
होिा; आजचह आहे; प ढेचह राहील. िो या द ष्ट्कृिाच्या प्रकृचिपचरविषनािा उत्तम उपाय म्हिजे ‘अहहसा’ 
अगर ‘अहहसात्मक असहकार’ हा आहे असें चनचििपिें प्रचिपाचदि असिो आचि त्याच्या या चसद्धान्िािं 
काहंी मयादेपयंि सत्यािा अंशचह असिो. परंि  समाजाच्या साचंघक मनाच्या सवषि अवस्थामंध्यें िो 
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सारखाि लागू पडिो असा जो त्यािंा आग्रह आहे िो मात्र अन र्भवाच्या कसोिीवर घासूंन पाचहल्यास खरा 
ठरेल असें आम्हास म ळीि वािि नाही. मानवी समाजािंील घिक म्हिजे मानव जन्ममरिाच्या र्भोवऱ्यािं 
चवश्वािंील इिर वस्ि प्रमािेि कायमिे सापडले असल्याम ळे त्याचं्या बेरीजवजाबाकीने मानवी समाज व 
त्याच्या अंचिम मयादा त्या चनत्य बदलि असिाि आचि या चनत्य िालू असलेल्या अवस्थािंरािं मानवी 
समाजास एक अशी चवचशष्ट अवस्था प्राप्ि होि असिे कीं ज्या अवस्थेि उपचरचनर्थदष्ट उपाय एका 
मयादेपासून द सऱ्या मयादेपयंि सवषिोपरी ग िकारी ठरिो. परंि  ही चवचशष्ट अवस्था वारंवार येिारी व 
नेहमी चिकिारी नसिे आचि त्याम ळे उत्क्रान्िीच्या मागावरील या िप्प्यावर मन ष्ट्यसमाज येऊन 
पोहोिेपयंि त्याला िचदिर अनेक अवस्थािूंन प्रवास करावा लागिो व त्या अवस्थािं हा उपाय कमी अचधक 
मानाने कमजोर ठरून मानव समाजास गाठूंन मारण्यास िपलेल्या महार्भयंकर रोगजंिूच्या प्रचिकाराथष 
मानवाला अन्य कठोर उपायािंाचह अवलंब करावा लागिो. आचि द दैवाने म्हिा वा स दैवाने म्हिा, 
चनसगाने या अवस्थािंा एकंदर काल िारि लाबंलिक ठेवलेला असल्याम ळे क्रांिीिा चविार करिानंा हा 
चवपरीि काल लक्षािं घेऊनि उपाययोजना करिें र्भाग पडिें. अथाि या उपाययोजनेंि हा अहहसेने 
प्रकृचिपचरविषन करण्यािा उपाय नेहेमी वज्यषि मानला जािो असें म ळीि नाही. त्याला त्या योजनेंि स्थान 
असिें. हकबह ना पचहलें  व कायमिें स्थान असिें. परंि  त्यािें रोगचनवारिािें सामर्थयष कमी पडिें असें 
आढळून येिािं त्याच्या सहाय्याथष ‘दमन मागाचा’अंचगकार करावा लागिो. द ष्ट्कृिाचं्या परस्वापहाराच्या 
द वासनेंस उिार पडि नसेल िर त्यािंें परस्वापहारािें सामर्थयष िरी नाहीसें करावें अशा उदे्दशाने हा दमन 
मागप उपयोगाि आिला जािो. परस्वापहारास ििावलेले द रात्मे ज्या साधनसाम ग्रीच्या सहाय्याने आपला 
समाजचवध्वसंनािा उद्योग सिल कचरिाि िीं सवष साधनें त्याच्यापासून हरि करून त्याचं्या पीडेपासून 
समाजािें रक्षि करण्यािे जे अनेक प्रयोग समाजवाद्यानंीं आज स रू केले आहेि त्या सवांिा समावशे या 
दमन मागांतच होिो. सपािा चवर्दंि उपिून िाकून अथवा वाघािीं दािंनखें उखडून काढून त्याला 
चनरुपद्रवी करण्यासारखाि हा एक प्रकार आहे. परंि  त्याम ळे परस्वापहारी द ष्ट्कृिाचं्या द वासनेिा सवषस्वी 
लोप होिो असें मात्र म ळीि नाही. इिकें ि नव्हें िर कधी कधी ही द वासना कमजोर होण्याऐवजीं अचधक 
बलवान होिे व परस्वापहारािे नवेनवे मागष शोधून काढून मानवी समाजािी अचधकाचधक हाचन करंू लागिे. 
अशा प्रसंगीं आस री वृत्तीच्या मन ष्ट्याचं्या संग्रहीच्या साधनािंेंि हरि करून र्भागि नाही िर त्या साधनाचं्या 
बरोबरि त्याच्या प्रत्यक्ष प्रािािंेंचह हरि करिें प ष्ट्कळदा ंअवश्य होिें. समाजाच्या आिार चविारािं अशी 
पचरन्स्थचि चनमाि होिें म्हिजेि ज न्या लोकानंी विषन केलेली धमषग्लाचन व अधमांिें अभ्य त्थान होय. अशा 
अधमाच्या उन्मादकालाि साधेल त्या उपायानंी ‘द ष्टािंा संहार’ हा एकि उद्योग समाजचहिहििकानंा 
करावा लागिो; कारि हे द ष्टसंहारािें कायष केल्यावािून स कृिािंें–सदािारी वा चनरुपद्रवी मन ष्ट्यािें रक्षि 
होऊंि शकि नाही आचि सदािारसंपन्न मानवाच्या आश्रयावािून समाजािं परस्वापहारशून्य सदािारािी–
अथाि ज न्या र्भार्ेंि धमािी संस्थापना होिें अशक्य असिें. 
 

साराशं, क्रान्न्ि सिल करावयािी असल्यास प्रथम ‘पणरवतपन’–िें अप रें पडंू लागल्यास त्याच्या 
जोडीस ‘दमन’आचि शवेिीं हीं दोन्हीचह कमिाकि ठरल्यास त्या दोहोच्या जोडीस ‘सांिरि’.या िीन 
िप्प्यानंीि क्रान्िीिा अखेरिा म क्काम गाठंावा लागिो. परंि  त्याला काहंी इलाज नाही. सृष्टीिी आहे िीि 
रिना व आहेि िेि कायदे कायम आहेि िोपयंि परस्वापहाराच्या द वासनेने चवर्मय बनलेल्या वृत्तींिें व 
प्रवृत्तींिे श चद्धकरि करण्याच्या कामीं इिर सवष सौम्य व कठोर साधनें हीनबल ठरल्यानंिर त्यानंा जन्म 
देिारें त्यािंें उगमस्थानि नष्ट करिें हा एकि उपाय चशल्लक रहािो व िोि अंमलांि आिावा लागिो. 
नाहीिर मन ष्ट्यहत्त्येिा दोर् पदरीं पडंू नये म्हिून त्यािा अव्हेर केल्यास द ष्टास वांिचवण्यासाठी चनरुपद्रवी 
व सद् वृत्त–स कृिाचं्या सवषस्वनाशािें पाप चशरावर घेण्यास चसद्ध व्हावें लागिें. िेव्हा अशा पचरन्स्थिींि 
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द ष्टाचं्या हािून सृष्टानंा अगर द ष्टाचं्या अत्यािारापंासून स ष्टािंें रक्षि करिाऱ्याचं्या हािून द ष्टानंा, कोिाला 
िरी मरिें अपचरहायष असल्याम ळे द ष्टाचं्या प्रािापेक्षा ं त्याच्या अमान र् अत्त्यािारानंा प्रत्यचह बळी पडि 
असलेल्या अनेक स वृत्तस कृिािें म्हिजे िागंल्या वृत्तींच्या सदािारी मानवािें प्राि अचधक मोलािे मानून 
द ष्टािें हनन करिें हा धमष मानावा लागिो व िो चनःसंकोिपिें आिरावा लागिो. वरवर पहािारानंा हा 
मन ष्ट्यसंहारि होय असें चदसि असलें  िरी द जषनाचं्या हस्िें होिारा सज्जनसंहार व सज्जनाकंडून वा त्याचं्या 
रक्षिकत्याकडून होिारा द जषन संहार हे दोन्ही एक नसून त्या दोहोंच्या नैचिक मूल्यािंचह जमीनअस्मानािें 
अंिर आहे ही गोष्ट कोिाचह ज्ञानी प रुर्ाला नाकबलू करिा ं यावयािी नाही. इिकें ि नव्हे िर द ष्टानंीं 
सज्जनािंा पूिषिः संहार केल्यावरचह त्यािें मन ष्ट्यहत्त्येिें अघोर कमष थाबंि नाही–िे आपापसािंि एकमेकािें 
म डदे पाडंू लागिाि. िसें सज्जनाकंडून होि नाही. द ष्टसंहार पूिष होिािं हत्त्याकाडं समाप्ि होिें. असो. 
 

आिापयंि क्राचंि, चििें प्रयोजन, चििें पयषवसान, चििी संस्थापना करण्यासाठी अवलंबावयाच्या 
मागािें स्वरूप इत्याचद म द्यािंें आम्ही संके्षपिः चववेिन केलें . त्यावरून हें स्पष्ट चदसून येइषल कीं मानवी 
प्रपिंािी द दषशा होण्यास दैव अथवा देव कारिीर्भिू झालेला नसून मानवजािींि उत्पन्न झालेला आस री 
प्रकृिीिा परस्वापहारी स्वाथषलंपि मानवि सवषिोपरी कारि झालेला आहे आचि या द दषशपेासून मानवी 
प्रपिंास कायमिें म क्ि करावयािें असेल िर िी जबाबदारी दैवाच्या अगर देवाच्या कपाळीं न मारिा ंचििा 
र्भार मानव जािींि जन्मास आलेल्या मानवानेि आपल्या चशरावर घेिला पाचहजे. आजपयंि मानवाने 
परृ्थवीच्या पाठीवर केलेली घाि मानवालाि काढावी लागली आहे व त्याने िी काढलेलीचह आहे. आचि 
विषमानकाळीं व र्भचवष्ट्यकाळींचह त्यालाि हें पचवत्रीकरिािें महत्कायष करावें लागेल व िोि िें करील. 
र्भिूकाळीं ज्या चठकािीं व ज्या वळेीं असें त्यानें केलें  नाही अगर त्यास करिा ंआलें  नाही त्या चठकािीं व त्या 
वळेीं असें त्यानें केलें  नाही अगर त्यास करिा ंआलें  नाही त्या चठकािीं व त्या वळेीं मानव जािीिा िेवढा 
र्भाग परृ्थवीच्या पाठीवरून कायमिा ल प्ि झालेला आहे. एकमेकाचं्याजवळ येण्याच्या साधनािंी पूवषय गािं 
िारि कमिरिा असल्याम ळे मानवी समाज अनंि लहानमोठ्या र्भागािं चवर्भागला गेलेला होिाव त्याम ळे 
मानवाच्या उत्कर्ापकर्ािें–उत्क्रान्न्ि अपक्रान्िीिें–चवकास संकोिािें हें दृश्य चवर्भागशः अत्यंि मयाचदि 
स्वरूपािं दृष्टीस पडि असे व या कारिानें त्याला एका प्रकारिी चवचवधिा आलेली होिी. िथाचप क्रान्िीच्या 
या चवचवध दृश्यािंा समन्वय केल्यास असें आढळून येइषल कीं त्या सवांि मानवी स्वर्भावािंील व आिारािंील 
वैर्म्यािे व साम्यािे चनयम सवषत्र एकि होिे. मानवािा‘मी’पिा अत्यंि संक चिि होऊन िो अमयाद 
स्वयंचनष्ठ बनला कीं त्यािा स्वाथष बेस मार होऊन त्यािें परस्वापहारािं रूपािंर होिें व अशा 
परस्वापहारलोल प घिकािंें सामर्थयष वाढून त्यािंी समाजािं बह संख्या होऊं लागली म्हिजे त्याच्या आस री 
अत्यािारानंी समाजािंीं शकलें  होऊन समाजािा सहस्त्रावचध म खानंी चवचनपाि होिो. स दैवाने त्या 
मरिोन्म ख अवस्थेंि त्यास िारिारा कोिी समथष प रुर् चनमाि झाला िर ठीक, नाही िर त्या द दैवी 
व्याचधजजषर समाजािें अखेरीस बलहीनिेम ळे प्रािोत्क्रमि होिें हकवा बचलष्ठ परक्याचं्या हस्िाने त्यािा 
संहार होिो. असाि चनरपवाद चनयम सवषत्र आढळिो. जगािा इचिहास पाचहल्यास अनेक संस्कृचि, अनेक 
समाज, अनेक राष्ट्रें, अनेक वशं जन्मास आले, वाढले व अशाि प्रकारें शवेिीं मृत्य म खीं पडून नामशरे् 
झाले. यावरून हें स्पष्ट चदसून येइषल कीं गीिेंि साचंगिल्याप्रमािे मानव समाज हा “आत्मवै ह्यात्मनो बधं ः 
आत्मवै चरप रात्मनः”आहे. हें म्हििेंि शवेिीं खरें ठरिें. असो. मन ष्ट्याच्या चठकािीं व्यन्क्िगि व चवश्वगि 
अशा दोन्ही प्रकारिा अहंर्भाव चनसगषिःि वास करीि असिो आचि व्यन्क्ित्वापासून उत्क्रान्ि होि होि िो 
अखेरीस चवश्वत्वास जाऊन पोहोििो. त्याम ळे मानवजािींि अशा दोन्ही प्रकारिे प रुर् काळान सार कमी 
अचधक प्रमािािं आढळिाि. ज्या प्रमािे अत्यंि संक चिि ‘मी’पिा असिारा स्वाथासक्ि परस्वापहारी 
आस री मानव समाजाच्या अपकर्ास कारि होिो, त्यािप्रमािे ‘मी’पिािा चवकास झाल्याम ळे ज्याच्या 
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चठकािी साचंघक र्भावनेिा उद्भव व उत्कर्ष होि असिो व त्याम ळे जो समाजाच्या स खद ःखाशीं व 
चहिाचहिाशीं समरस होऊं लागिो असा चनस्वाथी परोपकारी दैवी संपदेने अलंकृि झालेला मानव मानवी 
समाजास उत्कर्ाच्या चशखरास नेऊन पोहोिचविो. आस री प्रकृिीिा प रुर् समाजास आपलें  र्भक्ष्य समजून 
त्यािें र्भक्षि करीि असिो व दैवी प्रकृिीिा प रुर् समाजास आपलें  रक्ष्य समजून आपल्या स्विःच्या 
सवषस्वावर चिलाजंली देऊन त्यािें रक्षि करण्यािं सदैव मग्न झालेला असिो. पचहला समाजाच्या देहािं 
वावरि असिाचंह त्याच्या जीवनकलेिा सारखा नाश करिो िर द सरा त्यािें पोर्क द्रव्य बनून त्याच्या 
जीवनबलािी सारखी वृचद्ध करिो. पचहला समाजािी अपक्राचंि करिारा असिो िर द सरा समाजािं 
आमूलाग्र क्रान्न्ि घडवनू आिीि असिो. पचहला स्विःस समाजािा देव समजि असिो व त्यास आपल्या 
सेवेंि राबवीि असिो; िर द सरा समाजास आपला देव मानून त्याच्या सेवेंि राबि असिो. असो. 
 

क्रान्िीच्या र्भक्िाला पचहल्याने कोििी गोष्ट करिें अत्यावश्यक असेल िर िी ही की 
समाजघिकाचं्या वगीकरिाच्या सवष प्रिचलि व रूढ कसोया झ गारून देऊन प्रकृचिरे्भदाच्या म्हिजे 
सत्त्वाच्या–ग िाच्या–शीलाच्या कसोिीवर घासून मानवी समाजािे दैवी व आस री असे दोन स्पष्ट चवर्भाग 
त्याने प्रथम केले पाचहजेि. आज समाजवाद्यानंी पूवीच्या सवष कसोया झ गारून देऊन श्रमािी कसोिी 
उपयोगािं आिली आहे व चिच्या अन रोधाने श्रमजीवी व र्भाडंवलदार–मज र व कारखानदार–शिेकरी व 
जमीनदार अशा प्रकारें समाजािंें वगीकरि करण्यािा उद्योग स रू केलेलाि आहे. हें जें वगीकरि 
करण्यािं आलें  आहे त्यािं, समाजाच्या शरीरािं घिक रूपाने नादंिाऱ्या द्रव्यािंी म्हिजे मन ष्ट्यािंी छाननी 
करून त्यापैकी समाजाच्या शरीरास अथात् जीवनकलेस पोर्क होिारीं द्रव्यें कोििीं व नाशक होिारीं 
द्रव्यें कोििीं हें चनचिि करिें व त्या चनिषयान सार पोर्क द्रव्यािंी अचर्भवृचद्ध व नाशक द्रव्यािंें उच्चािन करिें 
हाि एकमेव उदे्दश आहे अशी आमिी समजूि आहे. आचि समाजाच्या प्रथमदशषनीं गोिर होिाऱ्या 
स्वरूपाच्या म्हिजे आर्थथक पचरन्स्थिीिा चविार करिा ंही कसोिी प्रत्यक्ष अन र्भवाने प ष्ट्कळ अंशीं बरोबर 
ठरलेली आहे हेंहह प्राजंलपिें कबूल करिें र्भाग आहे. परंि  मन ष्ट्याच्या मानचसक व्यापारािं व शारीचरक 
व्यापारािं चववाद्य पचरन्स्थिीम ळे प ष्ट्कळदा चवसंगचि उत्पन्न होि असली िरी मूलिः मन ष्ट्यािे शारीचरक 
व्यापार हे त्याच्या अव्यक्ि मानचसक व्यापारािेि वाद्य पचरन्स्थिीच्या चमश्रिानें ियार झालेलें  व्यक्ि स्वरूप 
आहे ही गोष्ट केव्हाचह अमान्य करिा ं यावयािी नाही. िेव्हा मन ष्ट्यािंा शारीचरक व्यापाराबरोबर त्याचं्या 
मानचसक व्यापारािंीचह पूिष परीक्षा केल्यावािून मन ष्ट्यािें वगीकरि केल्यास िें केव्हाचह अप रें व 
अचिव्यान्प्ि–अव्यान्प्ि या दोघानंीय क्ि असेंि होिार हें अगदी उघड आहे. आजिे पूवींिे सवषि 
र्भाडंवलदार–कारखानदार–अगर जमीनदार जन्मजाि र्भाडंवलवाले, कारखानेवाले अगर जमीनवाले 
होिे असें म ळीि नाही. कोिी स्विः–कोिािे बाप, कोिािे आजेपिजे, प्रारंर्भीं श्रमजीवीि म्हिजे र्भाडंवल 
नसलेले कारखाना नसलेले अगर जमीन नसलेले, मज रदारि होिे. कदाचित् प्रामाचिक मज रदारचह 
असिील. परंि  त्यािंा प ढिा इचिहास संशोधून पाचहल्यास बह धा सवांच्या बाबिींि असेंि आढळून येईल 
कीं श्रमाच्या द्वारें लक्ष्मीच्या कृपेिे कि त्याचं्या पदरांि पडंू लागिािं त्यािंी ब चद्ध िळून त्यािंी स्वाथािी 
र्भावना वाढि वाढि परस्वापहारा (Exploitation) च्या द वासनेंि चििें शवेिीं पयषवसान झालें  आचि त्यानंी 
आपल्या संग्रहीं असलेल्या ब चद्ध–पराक्रम–इत्याचद सवष साधनािंा समाजाच्या इिर घिकािंी लूि 
करण्याकडे मनम राद उपयोग करून आजिें उच्चपद प्राप्ि करून घेिलें . जें पूवीच्या लोकानंी केलें  िें 
कमीअचधक प्रमािािं आजिेचह लोक करीि आहेि आचि क्रान्िीच्या चविारािंा प्रर्भाव समाजाच्या मनावर 
उत्तरोत्तर अचधकाचधक पडि न गेल्यास हाि प्रकार प ढेचह असाि दीघषकाल िालू राहील. थोडक्यािं 
सागंावयािें म्हिजे केवळ श्रमाचं्या चनकर्ाने समाजािंील घिकािंें वगीकरि करण्याने श्रमजीचव वगांि 
ज्या घिकािा समावशे करावयास नको त्यािा न कळि समावशे केला जािो व त्याचं्या संगिीने खऱ्या 
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श्रमजीचव घिकाचं्या वाढीस अडथळा उत्पन्न होिो. हा अडथळा िाळावयािा असल्यास श्रमास शीलािी 
जोड देऊन त्याचं्या संय क्ि चनकर्ाच्या सहाय्यानेि समाजािें वगीकरि करिें क्रान्िीच्या शीघ्र चवकासाच्या 
दृष्टीने अचधक उपय क्ि ठरेल असें आम्हासं वाििें. आयांनीं प्रािीन कालीं याि चनकर्ाच्या मदिीनें 
समाजािें वगीकरि करून समाजरिनेिा एक उत्कृष्ट नम ना ियार केला होिा व दीघषकाल चिकवनू 
दाखचवला होिा. ‘शीलश्रम’ या नव्या कसोिीलाि पूवीिें लोक ‘ग िकमष’ असें म्हिि आचि या कसोिीला 
झ गारून चिच्या जागीं ‘जन्मा’च्या कसोिीिी स्थापना करण्यािं येईपयंि आयांिा संघ अगर समाज 
सामर्थयषसंपन्न व चनत्य चवकासवान असाि राचहला होिा. ‘जन्मा’स प्रधानपद प्राप्ि होऊन ग िकमष–अथात् 
शीलश्रम गौि मानले जाऊं लागल्यापासून आयािा सारखा अधःपािि होि गेला. या अधःपिािें चित्र आज 
हहद स्थानािं प्रत्यक्षि पहावयास चमळि आहे. जन्माने िाम्हि म्हिून स्विःस गौरचविारा अगर क्षचत्रय 
म्हिून आपली प्रचिष्ठा चमरचविारा अथवा वैश्य म्हिून समाजास आपल्या हािािं खेळवू ंपहािारा खरोखरि 
एवढ्या श्रेष्ठ पदवीस पात्र आहे काय? ग िकमाच्या कसोिीिें अचधष्ठान जी सामाचजक चनष्ठा चििा लवलेश 
िरी त्याचं्या आिारचविारांि चदसून येि आहे काय? सारेि आपापल्यापरीने समाजािें र्भक्षि करण्यासाठी 
िपून बसलेले! िाि वषण्यष व्यवस्थेिे आम्ही सारेि म क्िकंठाने गोडव ेगािों परंि  िाि वषण्यष व्यवस्था अत्यंि 
श्रेष्ठ अशा समाजचनष्ठेच्या पायावर उर्भारली गेली होिी यािी कोिास िरी श द्ध आहे काय? िाह्मि, क्षचत्रय 
व वैश्य यािंी िर गोष्टि सोडा, परंि  या िीन विांिी सेवा करण्यािें कायष ज्याचं्या वायास आलें  होिें िे 
शूद्र स द्धा प्रािीन काळींिाि वषिष व्यवस्थेंि पूिष समाजचनष्ठ होिे हें लक्षािं ठेवलें  पाचहजे. उत्तम समाजरिना 
कोित्याचह प्रकारिी असो. परंि  त्या रिेनिा पाया “अढळ समाजचनष्ठा”हा एकि असंू शकिो-व्यन्क्िगि 
स्वयंचनष्ठा हा असंू शकि नाही हें अनेक शिकाचं्या अन र्भवाने आज चनर्थववाद चसद्ध झालें  आहे. स्वयंचनष्ठ व 
स्वाथासक्ि घिकािें बनलेले समाज आज सवषत्र दृष्टीस पडि आहेि. परंि  त्याचं्या चठकािीं मन ष्ट्याला देव 
बनचवण्यािें सामर्थयष नाही. त्या समाजरिनेंि स्वाथषलंपिपिा व परस्वापहार यािंीि सारखी वाढ होि 
असून मन ष्ट्य पश हूनचह पश  बनि िालला आहे असेंि अन र्भवास येि आहे. िेव्हा मानवाच्या चठकािीं 
मानविेिा पूिष चवकास घडवनू आिावयािा असेल व त्या साठी सवष प्रकारें उपय क्ि होईल अशी समाजािी 
नवी रिना चनमाि करावयािी असेल िर समाजाच्या चहिासाठी िळमळिाऱ्या समाजवाद्यानंा 
समाजघिकाचं्या प्रकृिीिील व्यन्क्िगि स्वयंचनष्ठा नष्ट करून चिच्या चठकािीं समाजचनष्ठेिें आरोपि करिें 
अत्यवश्य आहे. मन ष्ट्यािें मानचसक कमष जोपयंि बदलि नाहीं िोपयंि त्याचं्याशारीचरक कमाि बदल 
होऊन मानवी प्रपिंािं क्रान्न्ि घडून येईल अशी आशा करिें व्यथष आहे. िथाचप हा बदल घडवनू आिण्यािें 
सामर्थयष एकया श्रमािं नसून त्याला शीलािी जोड देिें जरूर आहे. श्रमािें माहात्म्य विषन करून 
श्रमाचवर्यीं र्भन्क्ि समाजािं उत्पन्न करीि असिा ं शीलािें–सत्वग िािें–समाजचनष्ठेिें सवषश्रेष्ठत्वचह 
समाजाच्या मनािं हबबचवलें  पाचहजे. हें करीि असिा ंक्रान्न्ि म्हिजे चकसान–मज रािंी राज्यक्रान्न्ि म्हिजे 
दचरद्रीनारायिािा उत्कर्ष इत्याचद अचिव्यापक व्याख्यानंा शीलािी मयादा घालावी लागेल आचि क्रान्न्ि 
म्हिजे समाजचनष्ठ शीलवान् परस्वापहाराच्या द वासनेिा त्याग केलेल्या–चकसानमज रािंें राज्य अशी थोडी 
लाबंलिक व्याख्या करावी लागेल हें खरें. परंि  क्रान्िीच्या मागावर समाज वेगाने प ढे संरसाव ूलागला 
म्हिजे आज नाही उद्या हें ित्त्व अमलािं आिल्यावािून क्रान्न्िकारकानंा क्रान्िीिा पूिष चवकास करिािं 
यावयािा नाही. कारि क्रान्िीच्या पूिावस्थेंि मानव समाज स्वापहाराच्या व्याधीपासून पूिषपिें म क्ि 
झालेलाि आढळून येईल. परस्वापहारािा यन्त्कंचित् दोर् समाजाच्या शरीरािं जोंवर चशल्लक राहील िोंवर 
क्रान्न्ि पूिावस्थेस पोहोिली असें म्हििािं यावयािें नाही. परस्वापहाराच्या द वासनेिा–चनदान चिच्या 
वाढीला पोर्क होिाऱ्या पचरन्स्थिीिा पूिष लोप हेंि क्रान्िीच्या पूिावस्थेिें स्पष्ट लक्षि आहे. हकबह ना हें 
कायष घडवनू आिण्यासाठीि क्रान्िीिा व क्रान्न्िकारकािंा अविार झालेला आहे. समाजघिकािंी 
बह संख्या म्हिजे बह जनसमाज–जोंपयंि परस्वापहाराच्या पापकमापासून शरीराने व मनाने पूिषिः परावृत्त 



 

अनुक्रमणिका 

होि नाही िोपयंि क्रान्न्िकारकािंें कायष सिल झालें  अगर समाप्ि झालें  असें कदाचप म्हििा ंयावयािें 
नाही. हें कायष नजीकच्या र्भचवष्ट्यकालािं पूिष होईल असें मानिें ि कीिें ठरेल. परंि  र्भचवष्ट्यकाल नजीकिा 
असो वा दूरिा असो, क्रान्न्ि पूिष होईपयंि आपला उद्योग बदं पडंू द्यावयािा नाही असा क्रान्न्िकारकािंा 
दृढ चनिय असला पाचहजे. मानव समाजािा घिक जो मन ष्ट्य प्रािी िो जन्ममरिाधीन असल्याम ळे 
समाजािूंन काहंी घिक रोज मृत्य म खीं पडून वजा होि असिाि व त्यािंी चरकामी पडलेली जागा जन्मास 
येिाऱ्या नव्या घिकानंा रोज र्भरून काढण्याि येि असिे. अथात् समाजािून बाहेर पडिाऱ्या व समाजािं 
प्रवशे करिाऱ्या घिकािंी संख्या नेहमी सारखीि असिे असें नाही–बह धा िी कमी जास्िि होि असिे 
आचि त्याि प्रमािें त्याचं्या ग िािंचह नेहमी सारखेपिा नसिो–बह धा िरकि पडि असिो. िथाचप हा 
संख्येंि व ग िािं पडिारा िरक कधी उत्क्रान्न्िपर असिो िर कधी अपक्रान्िीपर असिो. व त्याम ळे 
चनसगषचनयमान सार क्रान्िीिी गचि कधी शीघ्र िर कधी मंद होिे आचि क्रान्िीच्या समाप्िीिा काल नजीक 
अगर दूर होिो. िथाचप क्रान्िीच्या चविारािा प्रवाह अव्याहिपिें वाहिा ठेवल्यास या कालाच्या लाबंींि 
आख डपिा येऊं शकिो असा आजवरिा अन र्भव आहे. आचि म्हिून क्रान्िीच्या उपासकानंी चनराश न होिा ं
आपला ज्ञानप्रसारािा उद्योग नेिाने सारखा िालू ठेवला पाचहजे असा आमिा आग्रह आहे. क्रान्िीच्या 
र्भावनेने समाज जसजसा उत्क्रान्ि होि जाईल िशिशा ित्कालीं समाजािं नादंि असलेल्या अपक्रान्िीच्या 
शन्क्ि संिप्ि होऊन क्रान्िीस कसून अडथळा करिील हें अगदी उघड आहे. िथाचप क्रान्न्िकारकानंी अशा 
अडथळ्यािंी पवा करण्यािें म ळीि कारि नाही. अपक्रान्िीच्या संिप्ि शक्िींनी केवढेंचह अकाडंिाडंव केलें  
िरी पचरिामीं क्रान्िीिें सामर्थयषि सरस ठरिार हें चनचिि आहे. असो. 
 

क्रान्िीच्या स्वरूपािें केवळ चदग्दशषन करण्याच्या उदे्दशाने आम्हीं लचहण्यास प्रारंर्भ केला,–परंि  
चलचहिा ंचलचहिा ंहें चदग्दशषन मयादेबाहेर गेलें  असें आम्हाला वाििें. िेव्हा आिा ‘झालें  इिकें  क्रान्न्िविषन 
प रें’ असें म्हिून लेखिीच्या संिारास येथेि आवरि घालण्यािें आम्ही ठरचविो. आम्ही वर केलेलें  
क्रािंीच्या उद्भवािें–वृद्धीिें व पूिावस्थेिें विषन इिर क्राचंिकारकानंी केलेल्या विषनाहून चर्भन्न आहे हें 
आम्ही जाििों आचि िें अगदी स्वार्भाचवकचह आहे. क्रान्िीकडे पहाण्यािा आमिा दृचष्टकोिि इिराचं्या 
दृचष्टकोिाहून चनराळा आहे त्याला करिार काय? आमच्या चविारसरिीप्रमािे क्रािंीच्या पूिावस्थेपयंि 
जाऊन पोहोिल्यास िेथे चकसानमज रािंें राज्य दृष्टीस न पडिा ंपरस्वापहाराच्या दोर्ापासून पूिषपिे म क्ि 
झालेल्या परोपकाराच्या एकैकर्भावनेने पे्रचरि झालेल्या सदािारसंपन्न समाजचनष्ठ मानवािंें राज्य दृष्टीस 
पडेल. अथाि त्याि चकसानानंा अगर मज रानंा मज्जाव असेल असें म ळीि नाही. िे आचि िचदिर अनेक 
पेशािें लोक िेथे अवश्य असिील. परंि  त्याचं्या चठकािीं चनस्सीम समाजचनष्ठा व सत्वग िचवकास असेल 
िरि त्यानंा िेथे स्थान चमळेल. न सत्या चकसानाच्या अगर मज राच्या नावंावर व धंद्यावर त्यािा िेथे 
चशरकाव होऊं शकिार नाही. इिकें ि नव्हे िर उलिपक्षीं समाजचनष्ठा व लोकचहिित्परिा या ग िानंी 
मंचडि झालेले असल्यास र्भाडंवलदार–जमीनदार अगर कारखानदार–या नावाने आज हनद्य मानले 
गेलेले लोकचह सदािारसंपन्न चकसान मज राचं्या पकं्िीि मानाने अचधचष्टि झालेले आढळिील. अथात् यािंी 
संख्या िारि कमी असेल हें खरें; परंि  त्यानंी आपली समाजचनष्ठा चनर्थववादपिें शाबीि करून चदल्यावर 
केवळ र्भाडंवलदार अगर कारखानदार अगर जमीनदार एवढ्या नावंासाठी पेशासाठी त्यास द्वार बदं केलें  
जािार नाही. कारि आमच्या क्रान्िीच्या कल्पनेंि जन्मापेक्षा व त्यािप्रमािे धंद्यापेक्षा त्याच्या चठकािीं 
वसि असलेल्या श द्ध व सान्त्वक समाजचनष्ठेलाि सवाि जास्ि महत्त्व आम्ही चदलेलें  आहे व या एकाि 
कसोिीने समाजघिक व समाजकंिक असे दोन चवर्भाग मानलेले आहेि. िेव्हा मूळ दृचष्टकोिािंि अशी 
ििावि असल्याम ळे त्या कोिािूंन चदसिाऱ्या क्रािंीच्या स्वरूपािं व त्याचं्या केलेल्या विषनािं अंिर चदसून 



 

अनुक्रमणिका 

आल्यास त्यािं नवल काय? आचि म्हिूनि आमच्या प्रचिपादनािं आम्ही आज प्रिचलि असलेली पचरर्भार्ा 
जािूनब जून िाळली आहे. 
 

त्यािप्रमािे प्रकृिीच्या व कायषव्यापृित्वाच्या अडििींि आम्हास हें प्रचिपादन करावें लागलें  
असल्याम ळे त्यािं अनेक दोर् राहून गेले आहेि व त्याम ळे गं्रथाच्या सौंदयास प ष्ट्कळि हाचन पोहोिण्यािा 
संर्भव आहे यािीचह आम्हास पूिष जािीव आहे. इिकें ि नव्हे िर आजच्या क्रान्न्िलेखकाप्रमािे ख द्द 
गं्रथकारालाचह आमिें प्रचिपादन अमान्य व अचप्रय वािण्यािा व त्याम ळे आमच्याकडून प्रस्िावना चलहून 
घेण्यािं आपि मूखषपिा केला असा त्यास पस्िावा होण्यािा संर्भव आहे, असेंचह आमिें मन आम्हासं 
बजावीि आहे. िथाचप क्रान्िीसंबधंािे आपले चविार–मग िे र्भले असोि–ब रे असोि–बरोबर असोि–िूक 
असोि–या संधीिा िायदा घेऊन एकवार जगाप ढे माडंाविे असा आमच्या मनाला पडलेला मोह आम्ही 
आवरंू शकलो नाही आचि या प्रचिपादनाच्या सहाय्याने वािकासं मूळगं्रथ समजण्यास सहाय्य होईल हकवा 
नाही यािाचह चवसर पडून आम्ही आपल्या लेखिीस चबनहरकि स्वैर संिार करंू चदला आहे. वास्िचवक 
पाहिा ंवािकाला मूळगं्रथाशीं मिलब आहे. प्रस्िावनेशीं नाही आचि त्याम ळे त्याने प्रस्िावनेकडे अचजबाि 
द लषक्ष केलें  िरी त्यािें त्यािं काहंी न कसान नाही. िथाचप ि कून प्रस्िावनेवरून नजर चिरचवण्यािा प्रमाद 
त्याच्या हािून घडलाि िर आपल्या ि कीबद्दल आम्हाला दोर् देण्यािा त्याला पूिष अचधकार आहे. िेव्हा 
आम्हीं केलेल्या या अप्रासंचगक व अनाठायीं साहसाबद्दल त्यािी क्षमा मागण्यािें ढोंग करण्यािें आम्हाला 
काहंीि कारि नाही. 
 

िथाचप श्री. हचरहरराव देशपाडें व आमिे यावलीकर स्नेही यानंा आमच्याकडून अशी वडेीवाकंडी 
प्रस्िावना चलहून घेण्यािं जे कष्ट पडले व त्याम ळे त्यािंी व गं्रथािी जी क िबंिा झाली चिच्याबद्दल त्यािंी 
क्षमा मागिें आमिें किषव्य आहे. इिंका त्रास देऊन आम्हीं त्याचं्या पदरािं जर काहंी मूल्यवान वस्ि  
िाकली असिी िर त्यानंा समाधानाला काहंी िरी जागा होिी. परंि  द दैव त्यािंें कीं त्यािंी दोहोबाजूंनी 
िसविूक झाली. पि आिा त्याला इलाज काय? ‘पदरीं पडलें  आचि पचवत्र झालें .’ असें म्हिूनि त्यानंा 
आपलें  समाधान करून घेिें र्भाग आहे! 
 
अमराविी–वऱ्हाड, } वामन गोपाळ जोशी रचववार िा. ७ सप्टेंबर, 
१९४७ 
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