
 

  



या मित्ाांनो! स ांदर प स्तकाांचा िनि राद आनांद ल टा!! 

गोम ांद गोपाळ गायक ाड 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तुम्ही ते फ़ुकट का घ्यावं?  
तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे 

सरुशित असनू पु् तकवचे शकां र्व त्यवतील अांिवच े

पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर 

करण्यवसवठी लेखकवची परर्वनगी घेिे आर्श्यक 

आह े तसे न केल्यवस कवयदिेीर कवरर्वई होऊ 

िकत.े  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with 

Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in 

India is available for any literary, dramatic, musical, sound 

recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for 

registration of such works. Although an author’s copyright in a 

work is recognised even without registration. Infringement of 

copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages 

and accounts.  

  



प्रकविक: ई सावहत्य प्रवतष्ठान  

www. esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकविन: १९ सप्टेंबर २०२१ 

©esahity Pratishthan® 1202  

• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि ह े

फ़ॉरर्डा करू िकतव.  

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककिं वा 

वाचनाव्यकतररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी ई-

साकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.  

  



मनोगत 

 गोववांदा गोपाळ गायकवाि ही चरीत् 

कादांबरी वाचकाांच्या पढेु दतेाांना मला आनांद 

होत आह.े महत्वाचां म्हणज ेही कादांबरी म्हणजे 

एक सांग्राम आह.े  

 गोववांदा गोपाळ गायकवाि ह े असां 

चररत् की ज्याला मावहत होतां की मी जर 

सांभाजीच्या दहेाचे तकुिे गोळा करुन त्याला अग्नी वदला तर मला 

औरांगजेब मारुन टाकेल. कारण औरांगजेबानां तशी अफवा राज्यात 

पसरवली होती. तरीही छातीला माती लावनू गोववांदानां ते तकुिे 

गोळा करुन त्याला अग्नी वदला. यानांतर काय झालां ह्याचा मात् 

इवतहासात उल्लेख नाही. तसां पाहता इवतहास हा परुाव्याच्या व 

नोंदीच्या आधारे वलवहला जातो. पण ज्याच्याबाबत पावहज े त्या 

प्रमाणात नोंदीच उपलब्ध नाहीत. त्याचा इवतहास तरी कसा 

वलवहता येईल? हा एक प्रश्न नव्ह े तर कोिां आह.े तरीही तकक  

ववतकाकच्या आधारावर अभ्यास करुन ही कादांबरी मी वाचकाांसमोर 

साकारली आह.े  

 महत्वाचां म्हणजे सांभाजी हा राजा असल्यानां व त्यानां 

वदलेरखानाच्या दरबारी राहून वमयाखानच्या दोन्ही मलुींचे वववाह 

लावनू वदल्यानां वमयाखाननां औरांगजेबाच्या दरबारी राहून 



सांभाजीबाबत घिलेल्या छळाची मावहती त्यानां रायगिाला वदली. 

पण गोववांदाची मावहती कोण दणेार! तो तर साधारण व्यक्ती असनू 

जातीनां अस्पशृ्य होता. 

 औरांगजेब हा कपटी धतुक बादशाहा होता. असा इवतहास 

साांगतो. ज्यावेळी सांभाजीचे तकुिे गोळा करुन त्याला अग्नी वदला 

ही मावहतीही औरांगजेबाला झाली होती. त्यानांतर कल्पना करा की 

बादशाहा औरांगजेब हा काही चपू बसला नसेल. कल्पना करा की 

त्यानांही त्याला कैदते टाकलां असेल आवण अत्याचारही केले 

असेल. ही सत्यता नाकारता येत नाही. तोच धागा पकिून मी ही 

कादांबरी वलवहली आह.े ही कादांबरी वलवहण्यामागां उद्दशे एवढाच 

आह ेकी गोववांदाचा इवतहास वाचकाांना मावहत व्हावा. 

 सांभाजीच्या अांत्यसांस्काराबाबत बरेच सांभ्रम आहते. कोणी 

म्हणतात की फक्त गोववांदानांच तकुिे वशवनू त्याचा अग्नीसांस्कार 

केला. कोणी म्हणतात की मराठ याांनी अांत्यसांस्कार केला. त्यात 

गोववांदाचा लवलेश नाही. याच दोन प्रकारच्या मतप्रवाहानां आज 

वढू गावातील राजकारण तापतां. त्यातच अख्खख्खया दशेात आजही 

याबाबतीत उद्रके होतो. परांत ूअसा वाद न करता स्वतःच्या मनात 

कल्पना करुन त्यावेळची पररस्थीती आपल्या मनानां लक्षात घ्यावी. 

अांत्यसांस्काराचा कायकक्रम हा काही एकट यानां झाला नसेल. तो 

सांपणूक गावाच्याच सहकायाकनां झाला असेल. त्यात सवकच जातीचे 

लोकां  अांत्यसांस्काराच्या कायाकत मतभेद न बाळगता सहभागी झाले 



असेल ह ेसत्य नाकारता येत नाही. तेव्हा फालतचू माझ्या परीवारानां 

अांत्यसांस्कार केला असां म्हणनू केवळ श्रेय घेण्यासाठी वाद घालनू 

फुकट आपला वेळ वाया घालव ूनय ेवा ही पसु्तक वाचल्यावर 

आपल्या मनात तकक ववतकाकचे सांभ्रम वनमाकण करुन प्रश्न उत्पन्न करु 

नय.े तसेच ही पसु्तक एक मनोरांजन म्हणनू स्मरणात ठेवावी. 

जेणेकरुन कोणतेच वादांग वनमाकण होणार नाही अशी आपणास हात 

जोिून कळकळीची ववनांती. फक्त याच अटीवर ही पसु्तक वाचावी. 

अन्यथा वाच ूनय.े ही नम्र ववनांती. 

 आपला अांकुश वशांगािे  

 नवगपरू ९९२३७४७४९२ 

  



 

 

ही कादांबरी 

कतकव्य वीर गोववांदा गोपाळ गायकवाि 

उफक  गणपत महार 

याांच ेस्मतृीस  

सवदर सिवपकत  



कतकव्य वीर गोववांदा गोपाळ गायकवाि 

उफक  गणपत महार   



गोववांद गोपाळ गायकवाि 

 

(कवदांबरी) 

 

अांकुि शिांगवडे 

 

 

 

 

 

ही कवदांबरी इशतहवसवर्र आधवररत काल्पवनक असनू यव 

कवदांबरीतील ्थळे, व्यक्ती र् घटनव कवल्पशनक आहते. त्यवत 

कोिवच्यवही भवर्नव दखुवशर्िे हव हते ूनवही. कोिवही ्थळ, 

व्यक्ती र्व घटनेिी प्रत्यि र्व अप्रत्यि सांबांध नवही. तसव तो 

आढळून आल्यवस तो शनव्र्ळ योगवयोग सिजवर्व.  

  

  



 

 

 

 

  

  

  

  

असांच ते गाव......... त्या गावात भेदभाव चरणसीमेला 

पोहोचला होता. अस्पशृ्य सवणक असा वाद होता. नव्ह े तर 

अस्पशृ्याांना चाांगली वागणकू वमळत नव्हती. त्याांना आवजूकन 

सयुाकस्ताच्या वेळा पाळाव्या लागत असत. एवढांच नाही तर मोगली 

साम्राज्य होतां परीसरात. त्यामळुां साहवजकच भीती मनात होती. ती 

एवढी भीती होती की मनाचा थरकाप होईल.  

 वशवरायाांचा मतृ्य ूझाला होता. त्याचबरोबर राजा सांभाजीला 

छत्पती बनववण्यात आलां.,छत्पती सांभाजी हा वशवरायाचा 

आविता पतु्. वारसदार असल्यानां तोच हक्कदार होता. पण 

कटकारस्थानानां की काय, त्याला िावलनू राजारामाला 



राजगादीवर बसववण्यात आलां. तसेचा महाराज वशवरायाांचा 

गपुचपू गिावरच अांत्यसांस्कार करण्यात आला व गिावर हजर 

असलेले अण्णाजी दत्तो सह बाकीची काही मांिळी सांभाजीला 

मारायला वनघाले. जसे की सांभाजीनां फार मोठा गनु्हा केला. 

त्यावेळी सांभाजीराज ेगिावर नव्हत.े  

 सांभाजीला ती माणसां मारायला वनघाली अशी बातमी 

हांबीरराव मोवहत्याांना वमळाली. त्याांनी या सवक मांिळींना वाटेतच 

अिवलां व त्याांना अटक केली. हांबीररावाांच्याच प्रयत्नातनू पढेु 

सांभाजी रायगिावर येताच त्याांना महाराज घोषीत करण्यात आलां. 

त्यातच आता नव्यानां सांभाजीच्या नावानां राज्यकारभार सरुु झाला. 

त्याला राजारामानां ववरोध केला नाही. कारण ज्यावेळी राजारामाला 

राजा बनवलां होतां. त्यावेळी त्याचां वय अवघां दहा वषाकचां होतां. 

 छत्पती वशवरायाांच्या मतृ्यनूांतर मराठ याांनी सांभाजीला राजा 

बनवलां व त्याांच्या नेततृ्वात स्वराज्यरक्षणासाठी प्रखर लढा वदला. 

 वशवरायाांचा मतृ्य ू१६८० मध्य ेझाला. त्यावेळेपयंत मगुल 

बादशाह औरांगजेब दवक्षणेत भटकलाच नाही. पण महाराजाांच्या 

मतृ्यनूांतर औरांगजेबाला वाटलां की आता मराठे हतबल झाले. 

आता आपल्याला मराठ याांना वजांकता येईल. त्यातच या मराठ याांना 

वजांकण्यासाठी औरांगजेब बादशाहा इ स.१६८२ ला म्हणजे 



महाराज मरायच्या दोनच वषाकनां दवक्षणेत आला. कारण त्याला 

वाटत होतां की महाराज वशवराय मरण पावले. आता मराठ याांजवळ 

ताकदच उरली नाही. परांत ू मराठे काही हतबल नव्हत.े त्याांनी 

औरांगजेब बादशाहाला चाांगलीच वशकस्त वदली. 

 सांभाजी महाराज ह ेवशवरायाांचे जेष्ठ पतु् होते. त्याांचा जन्म १४ 

मे १६५७ ला परुांदरच्या वकल्ल्यावर झाला होता. ते वशवरायानांतर 

हतबल ठरलेल्या स्वराज्याचे छत्पती बनले होते. त्याांच्यासमोर 

बरीच आव्हानां होती.  

 औरांगजेब बादशाहा ज्यावेळी दवक्षणेत आला. त्यावेळी 

त्याच्याजवळ अफाट सैन्य आवण प्रभावी तोफखाना होता. त्यानां 

जांवज-याच्या वसद्धीला तसेच पोतूकगीजाांनाही आपल्या बोलणीनां 

आपल्या बाजलूा वळवनू घेतले. त्यामळुां सांभाजीच्या शत्ूांमध्ये 

साहवजकच वाढ झाली. परांत ूसांभाजीही काही कमजोर नव्हत.े 

 सांभाजीला प्रत्यक्ष महाराजाांनी आपल्यासोबत त्याांच्या 

लहानपणापासनूच सोबत नेल ेहोत.े त्यावेळी त्याांचां वयही तेवढां 

नव्हतां. आग्र्याच्या मोवहमेवेळीही सांभाजी सोबतच होत.े त्यातच 

वशवरायाांच्याच दखेरेखीखाली सांभाजीला लहानपणापासनूच 

राज्याचा कारभार कसा करावा? शत्ूांचा बांदोबस्त कसा करावा? 

याचां वशक्षण सहजपण ेवमळालां. त्यामळुां ज्यावेळी छत्पती सांभाजी 



राज े बनले. त्यावेळी त्याांचे बरेच शत् ू होत.े अांतगकत आवण 

बवहगकतही. त्या शत्ूांना सहजपणे तोंि द्यायची ताकद साहवजकच 

छत्पती सांभाजीत वनमाकण झाली होती. 

 छत्पती सांभाजी राजगादीवर बसताच मराठ याांना दबुकल 

समजणा-या मघुलाांशी सांघषक तीव्र झाला. त्यातच औरांगजेबाला 

वाटत होतां की आता आपला काबलू ते कन्याकुमारीपयंत एकछत्ी 

अांमल वनमाकण होईल. त्यामळुां तो जोरकसपणे कां बर कसनू दवक्षणेत 

आला होता. त्याला वाटत होतां की आपल्या प्रचांि शक्तीसमोर 

मराठ याांचां काहीही चालणार नाही. त्याांना एका क्षणात नष्ट करता 

येईल. ह े त्याचां स्वप्न होतां. त्या स्वप्नाच्या स्वप्नपतुीसाठीच तो 

प्रयत्न करीत होता. परांत ूसांभाजीही काही कमजोर नव्हता. त्यानांही 

आपल्या आईचां दधू प्राशन केलां होतां. ज्या दधूात मराठ याांचां रक्त 

होतां. नव्ह े तर शनु्यातनू साम्राज्य वनमाकण करणा-या वशवरायाचां 

रक्तही सांभाजीत होतां. ते रक्त........ज्या रक्तानां वशवरायाांना छत्पती 

बनता आलां होतां. जे रक्त द-याखो-यात वफरलां होतां. ज्या रक्तानां 

शायीस्तेखानाची बोटां तोिली होती. तसेच ज्या रक्तानां वधप्पाि 

दहेाचा अफजलखान मारला होता. 

 औरांगजेब मराठ याांवर स्वा-या करीत होता. एकेक वकल्लाही 

घेत होता. पण मराठेही काही कमी नव्हत.े औरांगजेबाचे सैन्य 



वकल्ला ताब्यात घेवनू पढेु गेले की तोच वकल्ला परत ताब्यात घेत 

होत.े त्यामळुां की काय, औरांगजेबाच्या मनाचा भयांकर तीळपापि 

व्हायचा. त्यातच एकदा त्यानां आपल्या िोक्यावरील पागोटां खाली 

फेकलां व प्रवतज्ञा केली की मी सांभाजीचा पािाव केल्यावशवाय 

पागोटां घालणार नाही. 

 औरांगजेबाची प्रवतज्ञा केली. त्यानसुार तो सांभाजीराजाांना 

नमववण्यासाठी प्रयत्नाांची पराकाष्ठा करीत होता. त्यानां 

मकुरकबखानाची नेमणकू कोल्हापरूला केली होती. त्यावेळी या 

मकुरकबखानाला कोणीतरी बातमी साांगीतली की महाराज सांभाजी 

कोकणातील सांगमेश्वरात लपनू बसल े आहते. त्यानांतर 

मकुरकबखानाने सांभाजीला पकिलां. त्याांना औरांगजेबासमोर प्रदशीत 

केलां. औरांगजेब बादशाहानां पवहला प्रश्न केला की त्यानां इस्लाम 

कबलू करावां. जर ते इस्लाम कबलू करीत असतील तर त्याांना 

सोिून दणे्यात येईल. परांत ूछत्पती सांभाजींनी इस्लाम कबलू केला 

नाही. त्यामळुां की काय, औरांगजेबाांनां त्याांचा एकएक अवयव 

त्याांच्या जीवांतपणीच कापला. तसेच तो एकएक अवयव मराठी 

साम्राज्यात फेकला. त्यातच तो वदवस उजळला. त्याच्या दसु-या 

वदवशी गढुीपािवा होता.  



 ११ माचक दपुारची वेळ उजळली. दरबार भरला होता. 

सांभाजीचे पाय कापनू टाकले होत.े हातही कटले होते. वाणीही 

कापली होती आवण िोळेही फोिले होते. त्यातच सांभाजीला 

औरांगजेबासमोर दाखल करण्यात आलां.  

 अवतशय वधप्पाि दहेाचा व पीळदार शरीराचा सांभाजी राजा 

आज अगदी दबुकल झाला होता. तरीही रग तेवढी शरीरात वशल्लक 

होती आवण त्याचबरोबर बाणेदारपणाही. औरांगजेबानां ववचारलां. 

 "बोल मराठ याांच्या राजा, तलुा इस्लाम कबलू आह े की 

नाही." 

 हातपाय कापलेले. वाणीही कापलेली. िोळेही फोिलेले. 

त्यातच ते शब्द कानी पिले. औरांगजेबाचे ते शब्द. तीक्ष्ण 

बाणासारख ेवाटल.े त्यातच त्यानां मान हालवली. तसा औरांगजेब 

पनु्हा म्हणाला, 

 "ह े राजा, मी तलुा शेवटचां ववचारतोय, बोल तलुा इस्लाम 

कबलू आह ेकी नाही." 

 तशी सांभाजीनां पनु्हा मान हलवली व अ ँकरीत स्पष्ट नकार 

वदला. तोच औरांगजेब जोरात म्हणाला, 



 "उिवा याची मान याचक्षणी. उद्या गढुीपािवा आह.े आपण 

याच्या रक्तानां गढुीपािवा साजरा करु. गढुीपािवा वहांदचूा सण आह े

ना. आपण याचां मस्तकच गढुीला उभारु." 

 औरांगजेब हषोल्लासानां हसत होता. त्याला मनात भय वाटत 

नव्हतां. वा कोणतीच दयामायाही वाटत नव्हती. तसा एक वशपाही 

पढेु आला. त्यानां म्यानातनू तलवार काढली आवण म्हणाला, 

 "जहापनाह, काय आदशे आह.े उिव ूका मस्तक?" 

 "होय, याचक्षणी उिव." 

 ती तलवार. ती तलवार चमकत होती. तळपत होती. 

आपल्या आवित्या राजानां शरसांधान करण्यासाठी नव्ह े तर 

गळाभेट करण्याची वाट पाहात होती. ज्या छत्पतीनां अवतशय जि 

तलवार आपल्या जीवनात वापरली. ती तलवार आज त्याची शत् ू

बनणार होती. त्या तलवारीच्या िोळ्यात अश्र ूहोत.े पण ती तरी 

काय करणार होती. ती मजबरू होती. शेवटी तो क्षण आला. तसा 

तो वशपाही पढुां सरसावला आवण एका क्षणात सांपणूक ताकदीवनशी 

त्यानां सांभाजीचां मस्तक उिवलां. 

 सांभाजीचां मस्तक एका वारात वेगळां होताच त्या शरीरातनू 

रक्ताच्या वचरकाांि या उिू लागल्या. त्या वचरकाांि या आवण एवढां 

रक्त की मतृ्यनूांतर पांधरा वमवनटां होवनू गेले तरी रक्त थाांबेना. एवढां 



रक्त. औरांगजेब बादशहा तर िोळे वटारुनच पाहात होता. त्याला 

तर अस्मीताच नव्हती. थोिा वेळ तर तो शदु्ध हरवनूच होता. तसा 

औरांगा म्हणाला,  

 "घ्या ते मस्तक उचला. उद्या त्याला भाल्यावर सजवायचां 

आह.े" 

 सैवनकाांनी ते मस्तक उचललां. त्याला सरुक्षीत ठेवलां. 

अशातच दसुरा वदवस उजळला. बारा माचक. या वदवशी सकाळीच 

त्या मस्तकाला भाल्यावर सजवलां गेलां. तसे त्याच्या शरीराचेही 

तकुिे तकुिे केले गेले. सांपणूक त्या गावात वमळवणकू काढण्यात 

आली आवण आवाहन करण्यात आलां की जो कोणी ह ेतकुिे गोळा 

करेल आवण या तकुि याांना अग्नी दणे्याचा प्रयत्न करेल, त्यालाही 

यमसदनी पोहोचववण्यात येईल. 

 वदवसभर मोगली सैवनक ते मस्तक एका भाल्यावर घेवनू 

हषोल्लासात आनांद साजरा करीत नाचत बागित गावभर वफरत 

होती. तर आपल्या लािक्या महाराजाांचां मस्तक गावातील माणसां 

घराघरातनू पाहात होती. शोक व्यक्त करीत होती. त्याांच्या वेदना 

त्याांनाच कळत होत्या. पण कोणीच त्या मोगलाांना अिवीत नव्हतां 

वा कोणीच त्याांचा प्रवतकार करीत नव्हता. कारण त्याांना मावहत 



होतां की यात आपलाही जीव जाव ूशकेल. जीवाची पवाक कोणाला 

नव्हती. तशी ती भीती त्या गावातील माणसाांनाही होती. 

 गणपत त्याचां नाव.......तो जातीनां महार होता. तो त्याच 

गावात राहणारा माणसू. तोही सांभाजीच्या शरीरयष्टीचा होता. तसा 

तोही सांभाजीसारखाच बाणेदार व शरू होता.  

 सायांकाळ झाली होती. तसां सायांकाळी सांभाजीचां मस्तक 

भाल्यातनू काढून जमीनीवर फेकून दणे्यात आलां. जे मस्तक 

फेकताांना गणपत महारानां पावहलां. 

 भाल्यावरचां ते मस्तक. ते फेकताांना पाहणारा गणपत महार. 

तो ववचार करु लागला. त्याचा तो ववचार आपले आविते 

महाराज. त्यातच सांभाजीचे केलेले चार तकुिे त्याच्यासमोर 

थयथय नाचत होत.े 

 वढू नावाचां ते गाव. त्याच गावात इस १६८९ ला फेकलेले 

सांभाजी महाराजाच्या शरीराचे चार तकुिे. त्यातच ववचार करणारा 

गोववांद गणपत गायकवाि. गोववांद गणपत गायकवाि हा वढू बदूु्रक 

गावात राहणारा. तो पहलवान होता. त्यान े अनेक कुस्त्या 

मारलेल्या होत्या. तसेच तो शरुवीरही होता. तो वहांमतवान गिी 

असनू वधप्पाि शरीरयष्टीचाही होता. 



 सायांकाळ झाली होती. तशी मोगल मांिळी आजमीतीला सवक 

गावात आवण आजबुाजचू्या भागात वफरली होती.जशी सायांकाळ 

झाली. तशी ती दमली व दमनू थकून झोपी गेली.  

 सायांकाळ झाली होती. तशी सायांकाळ जरी झाली असली 

तरी गणपत महार झोपला नव्हता. तो जागाच होता. त्या राजाचा 

ववचार करीत. ज्या राजाचे मस्तक आज भाल्यावर सजले होत.े 

 गणपत हा जातीनां जरी महार असला तरी धमाकनां वहांद ूहोता. 

तो राजाबद्दल ववचार करीत होता की राजा हा आपला. जरी आज 

भाल्यावर सजला असला जरी त्या औरांगजेबानां आपल्याला 

धमकी वदली असली तरी आज राजा आपला आह.े आपला वहांद ू

राजा. आपला अन्नदाता. त्या राजानां आपल्याला अन्न वदलां. 

प्रजेचां रक्षण केलां. प्रजेचां रक्षण म्हणज ेआपलां रक्षण. तो ववचार करु 

लागला आपल्या पवुकजाांच्या कतृकत्वाचा. ज्याांचा ज्याांचा या भोसले 

घराण्याशी सांबांध होता. 

 वशवा काशीद असाच महार जातीचा माणसू. आज गणपतला 

वशवा कावशद व जीवा महाला आठवत होता. ज्यानां धन्याांसाठी 

आपल्या प्राणाचां बवलदान वदलां होतां. ज्या वशवा कावशदला 

वशवरायानां प्रवत वशवाजी बनवनू स्वराज्यासाठी आवश्यक 

असणारा आपला जीव वाचववण्यासाठी बवलदान द्यायला लावलां 



होतां. नव्ह ेतर ज्या वशवा कावशदला औरांगजेबानां वशवाजी समजनू 

मारुन टाकलां. असा वशवा कावशद जेव्हा वशवरायाांचा पोशाख 

वापरुन वशवरायाांसमोर आला. तेव्हा वशवराय म्हणाले, 

 "मावहत आह े वशवा, ह ेसवक त ूमाझ्यासाठी जे काही करीत 

आहसे. त्यातनू तलुा काय वमळणार. काहीच वमळणार नाही. तरीही 

त ूह ेकरतोस. का करतोस ते कळत नाही." त्यावर वशवा काशीद 

म्हणाला. 

 "महाराज, मला आज वशवाजी राजा म्हणनू मरता येणार 

आह.े आज मला औरांगा वशवा कावशद म्हणनू नाही तर प्रत्यक्ष 

वशवाजी म्हणनू मारणार आहते. तीच सांधी.......जी सांधी इतराांना 

कधीच वमळणार नाही. ती सांधी माझ्या भाग्यात चालनून आलेली 

आह.े. ती सांधी इतर कुणाच्याही भाग्यात चालनू आलेली नाही." 

 वशवा कावशद स्वराज्यासाठी मरण पावलेला होता. त्यातच 

जीवा महालाही. अफजलखानाच्या तिाख्खयातनू वशवरायाांना 

वाचववणारा जीवा महाला. ही दोन्ही माणसां गणपत 

गायकवािाच्या िोळ्यासमोर तरळत होती. तशी सायांकाळ झाली. 

 गणपतरावानां आता पणूक ववचार केला की आपण सांभाजीच्या 

दहेाला अग्नी द्यावा. त्याांच्या तकुि याांना असां बेवारस कुत्र्या 

लाांिग्याांची वशकार बन ूदवे ूनय.े आपण ते तकुिे गोळा करावते. ते 



जोिावेत. कारण तो माणसू आपल्या वतनासाठी लढला. वहांद ू

धमाकसाठी लढला.सरतेशेवटी प्राण वदलां. पण धमक बदलवला नाही.  

 गणपतलाही मावहत होतां की त्याच्या या कृत्याबद्दल त्याला 

मोगली बादशाहा प्राणदांि दईेल. पण तो िगमगला नाही. त्यातच 

थोिा अांधार पिला. 

 भीमा नदी......... ही नदी ८६१ वकमी वाहात असनू ही नदी 

महाराष्ट्र, कनाकटक व तेलांगाणामधनू वाहते. या नदीचा उगम पश्चीम 

घाटात भीमाशांकरच्या पवकतशे्रणीतनू होतो. या नदीच्या सीना आणी 

नीरा या उपनद्या आहते. तसेच या भीमा नदीला इतरही काही नद्या 

म्हणज ेइांद्रायणी,मळुा व माण तसेच वेळ,घोि व शोण याही नद्या 

वमळतात. या नदीवर एकुण बावीस धरणे असनू या धरणातनू 

वमळणा-या पाण्यानां आजबूाजचूे के्षत् लाभान्वीत झाले आह.े या 

नदीला महाराष्ट्रात अनेकदा परू येतो. ही नदी पांढरपरूातनूही वाहात 

असते. वतथ े या नदीला चांद्रभागा असां म्हणतात. ही नदी पणुे 

वजल्ह्यातील कोरेगावजवळूनही वाहात जात.े तसेच वढू बदूु्रक 

गावातनूही. भीमा ही कृष्ट्णा नदीची उपनदी आह.े 

 धामीकदृष्ट याही भीमा नदीला महत्व असनू वतला महानदीही 

म्हणतात.मत्स, बम्ह वामन या परुाणातनूही या नदीचे उल्लेख 

वमळतात. 



 वढू बदूु्रक ह ेमहाराष्ट्रातील पणु ेवजल्ह्यातील गाव असनू या 

गावाचाही स्वतांत्र्य असा इवतहास आह.े 

 वढू गावात सांभाजी महाराजाांचे तकुिे जरी टाकले असले तरी 

ते तकुिे का केले, त्याला काही कारण आह.े छत्पती सांभाजी 

राजानां हरसलुच्या गांगाधर कुलकणी या ब्राम्हण दाांम्पत्यास 

औरांगजेबाने जबरदस्तीनां मसुलमान बनवले होत.े पण त्याच्या 

ववनांतीवरुन कवी कलश व सांभाजीनां त्याला आपल्या धमाकत 

घेतलां. ह े धािस कवी कलशासोबत सांभाजीनां दाखवलां होतां. 

म्हणनू औरांगजेब बादशहा सांभाजी व कवी कलशावर वचिून होता. 

त्यामळुां की काय, याचा बदला काढण्याचा वनधाकर औरांगजेबानां 

केला होता. त्यातच १६८४ ला सांभाजींनी इांग्रजाांबरोबर एक करार 

केला होता. तो म्हणज ेइांग्रजाांनी या माझ्या राज्यात अवश्य राहावे. 

पण धमकप्रसार करु नय.े असे जर झाले तर आमचां राज्य सोिावां 

लागेल. ही कराराची गोष्टदखेील औरांगजेबाला मावहत होती. 

म्हणनू तो सांतापनू होता. 

 वढू गाव ह ेभीमा नदीच्या काठी वसललेां होतां. या गावाला 

वढेश्वर असेही म्हणत. या गावात इांद्रायणी, भामा व भीमा अशा 

तीन नद्याांचा सांगम आह.े 



 सांभाजी महाराजाांच्या मतृ्यपूवुी या वढू गावात औरांगजेबाचां 

राज्य होतां. या वठकाणी औरांगजेबानां एक कारागहृ बाांधले होत.े या 

कारागहृात पढेु सांभाजी महाराज व कवी कलश याांना ठेवण्यात 

आले. औरांगजेबाचा एक शरु सरदार वसकां दरखान या कारागहृावर 

पाहारा दते होता.  

 वढू ह ेगाव. या गावात चारही बाजूांनी वीस फुट उांच दगिी 

तटबांदी उभारली होती. जण ू ते गाव म्हणजे भईुकोट वकल्लाच 

शोभावा. गावाच्या पवुेला एक वेस होती. गावातील साांिपाणी ह े

उत्तरेकिील वखिकी दरवाज्यातनू पाबळ रस्त्यावर वनघत असे. 

आज त्याचां नाल्यात रुपाांतर झालां आह.े भीमा नदीकाठी वसलेलां 

ते गाव. या गावात विेश्वराचे प्राचीन मांदीर होत.े ह ेयादवकालीन 

मांदीर होते.आता ह े मांदीर शांभसूागर धरणामळुां पाण्यात बिुाले 

आह.े तसेच औरांगजेबानेही या मांदीराला नष्ट केले आह.े ह ेशहर इ 

स बाराव्या शतकापासनू व्यापार करणा-या लोकाांचे राहण्याचे 

वठकाण होते. 

 या वठकाणी ववववध जातीधमाकचे लोकां  राहात असनू कुां भार 

वेशीतनू एक दरवाजा होता. उन्हाळ्यात या नदीला पाणी नसायचां. 

त्यामळुां व्यापार व्हायचा. पण पावसाळ्यात पाणी असल्यानां हा 

दरवाजा बांद व्हायचा. त्यानांतर पवुक दरवाजाचा वापर व्हायचा. 



 तटबांदीच्या आत दवक्षणमखुी हनमुान मांवदर ववठ्ठल मांवदर, 

भैरवनाथ मांवदर, उधोबा महाराजाांची समाधी मांवदर होतां. तटबांदीच्या 

आतच राबता असायचा. रात्ी दरवाजे बांद होताच सारा गाव पेटीत 

बांद व्हायचा. त्यातच गावात वदवेलागण व्हायची व सारा वढू गाव 

झगमगायचा. 

 तटबांदीच्या बाहरेुन ओढा वाहात असे. ओढ याकाठी भरपरू 

प्रमाणात विाची झािे होती. ही झािे वाटसरुां ना सावली दणे्याची 

कामे करीत असत.या विाच्या झािावरुनच गावाला वढू नाव प्राप्त 

झालां असावां असां काहीजण म्हणत. गावात एक सतीचां मांवदरही 

होतां. तसेच वपराांची थिगीही होती. 

 गणपत गायकवाि एक साधारण माणसू. तो पणु्याला लाल 

महालात वशपायाची नोकरी करायचा. ज्या महालात वशवरायाांचा 

ताबा होता. तो तरुणपणापासनूच लालमहालात नोकरी करीत 

असनू त्यानां अगदी जवळून वशवरायाचां कायक पावहलां होतां. तसांच 

त्याच्या पीढीनांही भोसले घराण्याची चाकरी केली होती. ज्यावेळी 

सांभाजीराजाांना मारलां गेलां, त्यावेळी सांभाजीराजे केवळ बत्तीस 

वषाकचे होत.े कोणी म्हणतात की सांभाजीचे तकुिे फेकताांना गणपत 

गायकवािनां पावहलां. तर कोणी म्हणतात सवाकत प्रथम एका 



धोबीनीनां पावहलां. जी धोबीण त्या गावची रवहवासी होती. वतचां 

नाव जनाबाई होतां. 

 गढुीपािवा हा वहांदचूा सण. अनादीकाळापासनू वहांद ूलोकां  

गढुीपािवा साजरा करीत असायचे. ते या वदवशी तोरणे, पताका 

लावनू व गढुी उभारुन हा सण साजरा करायच.े त्यातच गढुी 

उभारताांना मांवदरातील कलशाप्रमाणे तो कलश उपिा ठेवायचे. 

त्याचां वैज्ञानीक कारणही होतां. ते म्हणजे आकाशातनू आलेली 

सकारात्मक उजाक वखचनू ती उजाक जमीनीवर पोहोचववणे. याचाच 

अथक असा की या जमीनीवर राहणा-या जीवजांतूांना या उजेचा 

फायदा होईल. कलश यासाठी वापरला जाई. कारण तो ताांब्याचा 

होता व ताांबा हा धात ूउजेचा जास्त प्रमाणात वाहक आह.े त्यातच 

ही प्रवक्रया लाभदायी असल्यानां गढुी उभारण्याची प्रथा मोठ या 

वहरीरीनां सरुु होती. 

 मघुल जेव्हा सातव्या शतकात मोहम्मद वबन कासीमच्या 

रुपानां भारतात आले. तेव्हापासनूच ते भारतीय लोकाांचा राग 

करायच.े कारण श्रीलांकेतनू वसांधच्या दबेल बांदरामागे इराकला 

जाणारां जहाज भारताच्या दबेल बांदराजवळ अज्ञात लटुारुां नी लटुलां. 

ज्यात अवतशय मौल्यवान खवजना होता आवण जो इराकच्या 

खवलफाला बक्षीस म्हणनू जात होता. तो खवजना दबेलच्या बांदरात 



लटुला गेला. तो कोणी लटुला ह ेखवलफालाही वा कोणालाही 

मावहत नव्हतां. परांत ू त्याचां पाप दबेल बांदरात ज्या राजाची सत्ता 

होती. अथाकत दबेल बांदर ज्याांच्या ताब्यात होतां. त्या राजा दावहरवर 

लावण्यात आलां. राजा दावहर जो एक वहांद ूराजा होता. याचाच अथक 

असा की त्यात एकट या राजा दावहरला दोषी न ठरवता सांपणूक वहांद ू

धमाकलाच दोषी ठरववण्यात आलां. कारण राजा दावहर हा वहांद ू

धमाकचा परुस्कताकही होता. 

 महाराजा सांभाजीला गढुीपािव्याच्या दोन वदवसापवुी मारुन 

दसु-या वदवशी त्याांचां मस्तक भाल्यावर चढवनू वाजत गाजत त्या 

मस्तकाची वमळवणकू मघुलाांनी काढली आवण त्यातच त्याांच्या 

दहेाचे तकुिे करुन ज्या वढू गावाच्या कारागहृात त्याांना बांदीस्त 

केलां होतां. त्याच गावच्या भीमा, भामा व इांद्रायणी सांगमावर 

म्हणजेच वढेश्वराच्या बाजलूाच त्याांच्या दहेाचे तकुिे नदीपात्ात 

टाकण्यात आले. जेणेकरुन त्या तकुि याांना ओळखता येव ूनय ेव 

त्याांचां माांस मासोळ्याांनी वा कोल्ह्याकुत्र्याांनी खावां. त्याांच्यासोबतच 

कवी कलशाांचेही तकुिे करुन टाकण्यात आले होत.े आवण फमाकन 

जावहर करण्यात आले होते की उद्या कोणीही या तकुि याांना अग्नी 

दवे ू नय.े त्यातच कोणीही गढुीपािवा साजरा करु नय.े त्याचां 

पवुकसांध्येला मारुन त्याांचां मस्तक भाल्यावर चढववण्याचा अथक 



असाच वनघत होता. तरीही लोकाांनी गढुीपािवा साजरा केला व 

सांभाजी आवण कवी कलशाांच्या तकुि याांना अग्नीही वदला. 

 गढुीपािवा हा वहांदचूा सण असनू त्याला गालबोट मघुलाांनी 

लावण्याचा प्रयत्न केला. एवढच नाही तर या तमाम महाराष्ट्रातनूच 

नाही तर दशेातनूही समळु वहांद ूधमाकचां उच्चाटन कसां करता येईल 

याचा ववचार स्वाथी व धतुक औरांगजेबानां केला. परांत ूत्याला त्यात 

यश आले नाही. 

 गढुीपािवा हा वहांदचूा सण जरी असला तरी तो इतरही 

धमीयाांनी मानायला हवा. कारण याच वदवशी ख-या अथाकनां नवीन 

वषाकची सरुुवात होत.े वशवशर ऋत ू जावनू वसांताला सरुुवात 

होत.े,झािाांना नवी पालवी फुटलेली असते. त्यामळुां साहवजकच या 

पालवीतनू मनमोहक असा सगुांध दरवळत असतो. ज्या सगुांधानां 

अगदी मन प्रसन्न होवनू जाते. या वदवशी चैत् मासाला आरांभ होत 

असनू शेतकरी आपल्या शेतात साजवणी करीत असतात. 

साजवणी याचा अथक असा की या वदवशीपासनू शेतकरी नवीन 

वषाकतील शेतीच्या कामाची सरुुवात करीत असतात. साजवणी 

करताांना गळु आवण पोळीचा नैवेद्य वखरावर ठेवतात. बैलाांना 

गळुपोळी चारतात. ज्यचूी व वखराची हळद कुां कू लावनू पजुा 

करतात. तसेच इतर माणसाांनाही गळुपोळी दतेात. काही लोकां  पवुी 



भजन वकतकनही करायचे या वदवशी. आता मात् ती प्रथा काही 

वठकाणी वदसते तर काही वठकाणी वदसत नाही. याच वदवशी कोणी 

मोठी माणस,े ज्याांच्याकिे भरमसाट शेती आह.े ती मांिळी सालदार 

ठेवतात. सालदार याचा अथक गिी माणसू. जो गिी माणसू शेतात 

वषकभरासाठी नोकर असतो. बदल्यात तो धान्य आवण पैसा घेतो. 

पवुी मात् धान्य घ्यायचा. आता मात् तसां नाही. आता हा सालदार 

रोख पैसाच घेत असतो. काही लोकां  या वदवसापासनू वहशोबाच्या 

वह्या बदलववतात. तसेच हा सण मोठ या धमुधिाक्यात साजरा 

करतात. 

 गढुीपािव्याला वहांद ू धमाकत अनन्यसाधारण महत्व असनू 

अशा या वहांद ू सणाला औरांगजेबानां गालबोट जरी लावण्याचा 

प्रयत्न केला असला तरी त्याचां महत्व वहांदनूी कमी होव ूवदलां नाही. 

ज्यावेळी सांभाजी राजाांचा मतृ्य ू झाला, त्यावेळीही वहांदूांनी ह्या 

सणाच्या वदवशी शोक व्यक्त केला नाही. कारण या सणाच्या 

वदवशी शोक व्यक्त करण ेम्हणज ेमघुलाांची कुठेतरी जीत होती. ती 

जीत वहांदूांना होव ूद्यायची नव्हती. 

 महत्वाचां म्हणज ेया वदवसाच्या दोन वदवस पवुी धमाकसाठी 

बवलदान दणेारा धमकवीर सांभाजी राजाांचा मतृ्य ूझाला असला वकां वा 

त्याांना मघुल बादशाहा औरांगजेबानां तिपवनू मारलां असलां आवण 



तमाम वहांदचू्या भावना दखुावल्या असल्या तरी आजही आम्ही 

गढुीपािवा साजरा करतो. कारण त्या गढुीपािवा साजरा 

करण्यामाग ेआमचे तीन उद्दशे आहते. एक म्हणज ेगढुीपािवा सण 

साजरा करण.े दोन म्हणजे महाराज सांभाजींना त्या वनवमत्यानां 

श्रद्धाांजली अपकण करण े व वतसरा हते ू म्हणज े औरांगजेबाच्या 

आत्म्याला व त्याच्या वांशजाांना चपराक दणेे. आम्ही आता िौलानां 

गढुीपािवा साजरा करु. जो आमच्या लािक्या राजाांचा ववरगती 

वदवस आह.े तसेच हा वदवस साजरा करणे याचा अथक महाराजाांना 

श्रद्धाांजली अपकण करण ेहोय. 

 जनाबाई पहाटेला उठायची. ती पहाटेसच अांघोळ करायची 

व कपिे धणु्यासाठी या नदीवर जायची. त्यानांतर ती परत यायची. 

तशी घरी येताच जेवनखावण करुन दसु-याची कपिे धणु्यासाठी 

वनघनू जायची. ही वतची वदनचयाकच नाही तर रोजचा क्रम होता. 

ज्यावेळी सांभाजींना औरांगजेबानां मारलां, त्यावेळीही त्याची कल्पना 

वतला नव्हती. ती वनत्यनेमानां कपिे धणु्यासाठी नदीवर गेली. 

त्यातच वतला मावहत नसल्यानां ती कपिे धतु होती. तसा वतनां 

पाण्यात हात घातला. तोच वतला त्या पाण्यावर काहीतरी तरांगताांना 

वदसलां. वतनां ते दृश्य न्याहाळलां. परत वतनां काहीही असेल असा 

बनाव करुन ती आपल्या कामाला लागली. त्यातच दरू अांतरावर 



काही कुत्ी एकमेकाांवर भुांकत पनु्हा काहीतरी खाताांना वदसली. वतनां 

त्याांच्याकिे जाणीवपवुकक लक्ष वदलां असता ती कुत्ी कोणाचां तरी 

शरीर खात होती.  

 जनाबाई काम करीत होती. तोच जनाबाईनां त्या कुत्र्याांचां 

ओरिणां पाहून त्याांच्याकिां पनु्हा दलुकक्ष केलां आवण धणु्याकिे लक्ष 

वळवलां. तोच वतला त्या मुांिक्याला केसां वदसले व तो माणसाचा 

मुांिका वदसला. ती लाांब वाढलेली दाढी जण ूतो सांभाजीच वाटावा. 

तसां सांभाजीला वतनां पावहलां होतां. त्याला कवेतही खेळवलां होतां.! 

कारण वतनां वशवरायाांच्या घरीही चाकरी केली होती.  

 ते मुांिके........फक्त ते मुांिके. ते मुांिकेच पाहून ती घाबरली. 

ती एवढी घाबरली की वतला शदु्धच रावहली नाही. ती आपलां धणुां 

तसांच टाकून क्षणाचाही ववलांब न करता गावाकिे धावत धावत 

माघारी वफरली. जशी ती घाबरली आवण धणुां तसांच घाटावर ठेवनू 

धावतच ती गावात आली. 

 तो शांभरूाजाचा दहे. त्या दहेाला कुां त्ी खाताांना वदसली होती. 

तो चेहरा. ज्या चेह-याची केसां जनाबाईच्या हाताला लागली होती. 

ज्याक्षणी ते मुांिके हाताला लागले. तोच जनाबाई गावात आली. 

ती थेट दामाजी पाटलाच्या वाि यात गेली. वतच्या तोंिून शब्द 

फुटेनासे होते.  



 दामाजी पाटील........गावातील एक प्रवतष्ठीत माणसू. तो घरी 

होता. त्याची पत्नीही पाळण्यावर बसनू झोके घेत होती. तसा 

दामाजी म्हणाला, 

 "काय झालांया जनाबाई?" 

 जनाबाईनां दामाजी पाटलाांच्या तोंिचे वाक्य ऐकले. पण 

वतच्या तोंिून शब्द फुटेना. ती स्तब्धच होती. तशी दामाजी 

पाटलाची पत्नी म्हणाली, 

 "जनाबाई, काय झालांया. त ूएवळी घाबरली का?" 

 "........." जनाबाई तरीही गप्पच होती. तशी परत राधाबाई 

वतच्याजवळ येवनू म्हणाली, 

 "जना, साांगणां. असां काय झालां की त ूघाबरलेली वदसतेय?"  

 राधाईनां वतच्या पाठीवरुन हात वफरवला. तोच जनाबाई 

बोलती झाली.  

 "सरकार, त्या नदीवर मले एक मुांिकां  गवसलां. मुांिकां  

कोणातरी मायराजाचां वदसतांया. पण मी वळखलां नाय अजनूपयंत 

कोणाचां मुांिकां  हाय ते. समजलां नाय." 

 "मुांिकां ........जनाबाई काय बोलतयुा त.ू अवां ते मुांिकां  

आपल्या लािक्या सांभाजीचां तां नसन. काल त्याचांच मुांिकां  



औरांग्यानां भाल्याले लटकवनू त्याची वमळवणकू काहाळली होती 

न वां. तलुे नाय मालमू का जन.े" 

 "मुांिकां  आन  ते बी सांभाजीचां. छे!" 

 "हो जना. पण मले एक आश्चयक वाटते का सांभाजीचां मुांिकां  

आपल्या वशवारात! ते कसां टाकलां बा या वळूच्या वशवारात." 

 "सरकार, मले नाय वाटत की ते आपल्या लािक्या राजाचां 

मस्तक असन म्हून." 

 "कदावचत नसावां ते मस्तक आपल्या राजाचां." 

 "ऋण चालावां तां सही. वनदान पावनू तां घ्या सरकार का ते 

मस्तक कोणाचां हाय ते?" 

 "हो, का नाही. पण जन े पाह्यलां आवण वळखलां बी त्या 

मस्तकाले तरी आपनू काईपण करु शकत नाय. कारण औरांगानां 

काल दवांिी वपटवली का जो कोणी त्या तकुि याले हात लावन. 

त्यालेबी मतृ्यदुांि वमळन." 

 "सरकार, पावनू तां घ्या. ते सांभाजीचांच मुांिकां  हाय ेका ते. अन  

गपुचपू नोको पावा. गावालेबी सोबत घेव ूम्हांते. कोणी ना कोणी तां 

तयार होईनच. तमुी फक्त पाहात रायजा. बाकीच्याईले काम करु 

दजेा. हां औरांग्या पढुा-यालेच मारन न वां." 



 "हो जन,े तहु्यां बी बराबर हाये." दामाजी म्हणाला.  

 वढू ते गाव. त्याही गावात औरांगजेबानां कारागहृ जरी बाांधलां 

असलां तरी गावात काय चाललां आह ेयाची फारशी कल्पना त्या 

अवधका-याांना नसायची. त्यातच दामाजी उठला. तो झपाझप 

पावले टाकत चाल ूलागला. सोबत राधाई व पाठीमागां जीजाई 

होती. 

 सायांकाळ परुती ढळत चालली होती. तसा दामाजी 

गोरखनाथच्या घरी पोहोचला. गोरखनाथ गावातील प्रवतष्ठीत 

व्यक्ती. तोही दामाजीसारखाच. तसा दामाजी, जनाबाई व राधाईला 

पाहताच गोरखनाथ म्हणाला, 

 "दामाजी काय झालांया? असे कसे अकस्मात आलात?" 

 "गोरखनाथजी घात झाला असां वाटतयूा." 

 "म्हांजे?" 

 "अहो, त्या औरांग्यानां आपला रांग दाखवला म्हणा." 

 "म्हांजे झालां तरी काय?" 

 "अवो नाथजी, या जनाबाईले एक मुांिकां  गवसलां म्हणा. त्या 

नदीच्या पात्ात ह ेआपले कपिे धवुाल ेगेलती. तां वहनां एक मुांिकां  

आनां एक दहे पाह्यला म्हांते मनषु्ट्यधारी." 



 "हो काहो जना." 

 "हो जी मायबाप. मी आपल्या उघि या िोळ्यानां पाह्यलो जी. 

मी कपिे धवुाले पाण्यात हात बिुवला. तोच माह्या हातात केस 

आले बा. ते केसां वर काळून पाह्यतो तां का ते मायराजाचां मुांिकां च 

हातात आलां जी. मग माह्यी सटारली आन  मी धावत धावत 

दामाजीच्या वाि यात आलो जी." 

 "आतां का कराचां दामाजी?" 

 "नाथा, तमु्हाले तां मावहतच हाय का माह्यी धाव 

तमुच्यापयंतच. आता तमु्हीच साांगा नां बवुा." 

 "कालची दवांिी पाह्यल्या का? ऐकल्या तरी का? औरांग्यानां 

दवांिी दलेी का जो कोणी त्या सांभाजीच्या अवयवाांना उचलनू 

अग्नी दणेार त्यालाही मतृ्यदुांि दवे.ू मग कोण वहांमत करणार बरां. मी 

एक साांगतो दामाजी. तमुी घरला जावा. शाांत बसा अाान  मलेबी 

शाांत राव ूद्या. उगाच लपिा कायल ेपाह्यजे. अवो तमुाले बी परीवार 

हाय.े मले बी परीवार हाय.े शाांत बसा तमुी. सांभाजी राजा तां मरणच 

पावला. पण त्याचा आपल्याले कायल ेपाह्यज ेत्ास?" 

 "मले वाटते का त्या औरांग्याले का आपलांच गाव भटेलां होतां 

ह ेतकुिे टाकाले. दसुरां गावांच भेटलां नव्हतां. बवुा तमुचां म्हणणां 

बराबर हाय. मीबी शाांत बसतो. तमुी बी बसा." 



 ते नाथाचे शब्द व ते दामाजीचे शब्द जनाबाई ऐकत होती. 

तशी ती म्हणाली, 

 "बवुा कसे बोलता तमुी. अवो आपण वशवरायाची माणसां. 

एवळे वदस आपल्याल ेवशवरायानां पोसलां. लेकराांसारखां वपरम केलां 

आपल्यावर. अन  हा सांभाजी म्हणजे आपलाच पोरगा नव्हां. आज 

त्या सांभाजीच्या जागी आपला पोरगा राह्यला असता तां. आपनू का 

केलो असतो? अन  ते मुांिकां  सांभाजीचांच होय ेकशावरुन? अजनू 

वळख तां पटाचीच हाय.े" 

 जनाबाई काय बोलायचां ते बोलनू गेली. पण वतचा मदु्दा 

सवांना पटला. तशी जनाबाई बोलनू झाल्यावर नाथ म्हणाले, 

 "दामाजी, जनाबाईचां म्हणणां बराबर हाये. पण त्या प्रेताले 

हात लावन कोण?" 

 दामाजीला नाथानां केलेला प्रश्न. तसा काही वेळातच दामाजी 

बोलला. आपला आह ेनां गोंयद्या. त्याले नेव.ू आन  त्याले काढाले 

लाव ूमुांिकां . मांग तां झालां." 

 "बरां."  

 दामाजी म्हणाला व तो तसा गोववांद उफक  गणपत 

गायकवािच्या घराकिे वनघाला.  



 पढेु दामाजी, त्यानांतर राधाबाई, जनाबाई व गोरखनाथ यासह 

एकदोन जण जशी त्याांची वमळवणकूच वनघाली होती. ते थेट 

गोववांदाकिे गेले. तसा दामाजीनां आवाज वदला. 

 "गोंयद्या गोंयद्या." 

 गणपतनां आवाज ऐकला. तसा गणपत कोकलीतनू बाहरे 

आला. तसां त्यानां पावहलां. दामाजी, गोरखनाथ, जनाबाई राधाई 

आवण अजनू दोन तीन जण आपल्या घरी आलेले आहते. तसा तो 

म्हणाला, 

 "काय झालां सरकार? आपण असे अचानक. झालां तरी 

काय?" 

 "गोंयद्या, घाबरु नोको. अरे या जनीनां त्या इांद्रायणीत एक 

मुांिकां  पाह्यलां. ते मुांिकां  बहूतेक सांभाजी राजाचां असावां. असां वाटतां. 

त्यासाठी तलु ेबोलवाले आलो बा. आमची तां वहांमतच होत नाही. 

त ूजात ेका पाहाल ेया जनाबाईसोबत. काई कराचां नाय. फक्त ते 

मुांिकां  कोणाचां ते वळखावां. हां आपल्याल े अग्नीवग्नीच्या 

भानगिीत पिाचां नाय. कारण कालच औरांग्यानां दवांिी वपटवली 

का जो कोणी त्याले अग्नी दईेन. त्याले मतृ्यदुांि वमळन. म्हून साांगतो 

का त्याची फक्त वळख करुन घ्यायची. बाकी काहीच कराचां नाही. 

समजलां का?" 



 गोववांदानां ते ऐकलां. सांभाजीबद्दल त्याच्या मनात फार आदर 

होता. एरवी सांभाजीला त्यानां जवळून पावहलां होतां. त्याला 

लहानपणचा सांभाजी आठवत होता. हळूहळू तो भतुकाळ 

त्याच्यासमोर तरळू लागला.  

 सांभाजी जेव्हा लहान होता. तेव्हा सईबाई मरण पावली होती. 

तसा सांभाजी अनाथ झाला होता. पण त्याला सोयराबाईनां अगदी 

जीवापाि जपलां होतां आवण महाराजानां तर त्याला राज्यकारभाराचे 

वशक्षणच वदले होत.े महाराज सांभाजीला सोबत सोबत घेवनू जात. 

ज्यावेळी आग्र्यावरुन महाराज परतल.े तेव्हा मथरेुत एका 

ओळखीच्या वठकाणी सांभाजी सरुक्षीत राहावा म्हणनू वशवाजीनां 

ठेवनू वदलां व त्याच्या मतृ्यचूी बातमी पसरवली. अन  तोच सांभाजी 

राजा बनल्यावर त्याला औरांगजेबानां ठार करावां धमक स्वीकारला 

नाही म्हणनू. आपण ओळख करायला जायलाच हवां असां त्यानां 

मनाशी ठरवलां. तसा तो म्हणाला, 

 "चला गि यान,ु मी वळख करायला येत हाय.े" 

 हळूहळू गावात बातमी पसरली आवण अख्खखां गाव 

दामाजीच्या मागां मागां नदीकाठाकिां वनघालां. 

 ते विेश्वराचां मांवदर आलां होतां. त्याच वठकाणी धोबीघाट 

होता. तसा दामाजी म्हणाला, 



 "जन,े कोठां वदसलां तलु ेते मुांिकां  बा." 

 "त्या तेथां." जनाबाई बोलली. तसां अख्खखां गाव िोळे 

ववस्फारुन त्या मुांिक्याला शोध ूलागले. त्याांना ते मुांिकां  काही 

केल्या दरुुन वदसत नव्हतां. एवढ यात गोरखनाथ म्हणाला, 

 "अरे गोंयद्या, उतरनां बे पाण्यात. हातानां पाय हातानां." 

 गोववांदा खाली उतरला. तसा तो ते मुांिकां  हातानां चाचपिून 

पाहू लागला आवण तसा तो म्हणहूी लागला. 

 "अवां जनाबाई, वहतांच हाये नां वां मुांिकां ?" 

 "व्हय रां गोंयद्या. म्या वतथांच पाह्यला नां बा." 

 "हो का?" असां म्हणत गोववांदा पनु्हा ते मुांिकां  चाचपिून पाहू 

लागला. तोच त्याच्या हाताला ते सांभाजीच्या मुांिक्याचे केसां 

लागले. त्यानां ते सांभाजीचां मुांिकां  बाहरे काढलां. तशी त्याला 

ओळख पटली व तो जोरजोरात रिू लागला. तोच दामाजी 

म्हणाला, 

 "अब ेगोंयद्या, रिू नोको बे. रिू आवर बे. ते औरांग्याचे माणसां 

आयकतीन अन  आपल्याले शोधत येतीन अन  फालतचू मारुन 

टाकतीन. तवा त ूआपलां रिू आवर." 

 तसा गोयांद्या म्हणाला, 



 "कसा आवरु. सरकार ह ेतां माह्य ेधनी होते.,अवां आपल्या 

गावात लागस कोणी मदत करीत नाही. पण हा माह्या अन्नदात्याचा 

पोरगा होये. जण ूमाह्याच पोरगा समजा. मग कसा रिू आवरु?" 

 "गोयांद्या, हा सांभाजीच होये का रे?" 

 "हो सरकार. हा सांभाजीच व्हय." 

 "मांग सोिून द ेपाण्यात आन  परत चाला. नायतां ती औरांग्याची 

माणसां येतीन आन  समद्याईले मतृ्यदुांि दतेीन."  

 गोरखनाथानां बोललेले शब्द. सवांचां त्याकिां लक्ष होतां. तसा 

गोयांद्या म्हणाला, 

 "थाांबा, हा वशवाजीचा पोरगा. वशवरायाांचा पोरगा म्हांजे 

आपलाच पोरगा. आपल्यासमोरच लहानाचा मोठा झालाय. तवा 

आपल्याल ेया जीवाले असां फेकून दवेनू चालन का? नाही नां. तमूी 

जात असन तां जा. मी नाही जाणार या सांभाजीले सोिून. वाटल्यास 

मले त्या औरांग्यानां फाशी दलेी तरी चालन. पण मी माघार घेणार 

नाही. वाटल्यास तमुाले माह्यासोबत राहाचां असन तां राहा. 

वाटल्यास त्या औरांग्याची माणसां आलीच तां म्हणावां ह े समदां 

गोयांद्यानच केलां." 

 "गोयांद्या ह ेसमदां बराबर हाये रे बाबा. पण ह ेइपरीत गावावर 

नोको याले." गोरखनाथ म्हणाला. 



 "नाही येाेणार. मी पढुाकार घ्याले तयार हाय.े मरालेबी. 

आमी वशवरायाची माणसां हाओत. मरणाले भेत नाही. ह ेदाखवावां 

लागन का नाही औरांगाले. अन  मरत ेकोण वहतां. जो घाबरन तो. 

आमाले तां मरताांनी ही खशुीच हाय. आमी बी धमाकसाठी मेलो 

असेच समज ूसांभाजीसारखां." 

 गोववांदाचे ते खिे बोल. सांपणूक गावाला ती गोष्ट पटली होती. 

तसा गावक-याांना गोववांदा आवाहन करीत होता.  

 "आपण मले ह ेतकुिे गोळा कराल ेमदत करा. फार लान लान 

हायेत ह ेतकुिे." 

 गोववांदाच्या मतानसुार गावानां ते तकुिे गोळा करायला 

गोववांदाला मदत केली. काही काही तकुिे तर अगदी लहान लहान 

होत.े काही तकुिे नदीत होते तर काही तकुिे नदीकाठावर होते. 

त्यातच ते सवक तकुिे गोळा करुन ते एका कपि यात बाांधण्यात 

आले. त्यातच ते तकुिे एका वशरप्या चाांभाराला दणे्यात आले. 

त्यानां ताबितोब ज्याप्रमाणां एखादां जनावर वशवलां जातां. त्याप्रमाणे 

ते तकुिे पटापट वशवले. त्यातच ते सांभाजीचां शरीर तयार झालां. 

त्यातच वशके नावाच्या वशांप्यानांही त्या शरीराला आकषकक कपिे 

वशवनू वदले. तसां पाहता वशके राजदरबारातील कपिे वशवत असे. 

त्या शरीराला ते वशकेनां वशवलेले कपिे परीधान केले गेले. आता 



शरीर तयार झालां होतां. त्यातच आता त्या शरीराचा अांत्यसांस्कार. 

अांत्यसांस्काराचा प्रश्न उभा झाला. तसा एक गावकरी दामाजीला 

म्हणाला, 

 "दामाजी, आपनू या सांभाजीचा अांत्यसांस्कार तमुच्या 

नदीकिील शेतात करु." 

 तसा दामाजी म्हणाला, 

 "नाही. कदावचत औरांगाची माणसां येतीन आन  मलेच उचलनू 

नेतीन. मी मराले तयार नाही बाबा. ज्याले मराचां असन. त्यानांच 

अग्नी द्यावा. फुकटचां इपरीत नोको." 

 गावक-याांनी ते बोलणां ऐकलां. सवकजण मरणाला घाबरत होते. 

कारण त्याांना मावहत होतां की जर या सांभाजीचां प्रेत ज्यानां जाळलां 

वकां वा ज्याांच्या जागेत अग्नी वदली. त्याांना मतृ्यदुांि वमळेलच. कारण 

तशी धमकी औरांगजेबानां आधीच दवेनू ठेवली होती. 

 सांभाजीचां शरीर वशके व वशप्याकनां वशवनू तयार केलां होतां. पण 

आता अग्नी दणेार कोण? सवक गाव एकमेकाांकिां पाहात होता. 

कोणाचीच वहांमत होत नव्हती. तसा गोववांदाही खचला होता. 

त्यालाही वाटत होतां की माझ्यानांतर या माझ्या परीवाराचां पालन 

पोषण कोण करेल? प्रत्येकाच्या जीवनाचा प्रश्न होता. 



 वशवरायाांचा काळ बरा होता की त्या वशवाजीनां तानाजी मरण 

पावताच त्याच्या उमरठे गावी जावनू त्याला मदत केली. रायबाचा 

वववाह लावनू वदला. पण माझ्या परीवाराचां काय होणार. सवकजण 

असाच प्रश्न करीत होते. प्रत्येकजण तसाच ववचार करीत होता. 

तसा गोववांदानांच ववचार केला की ज ेहोईल ते पावहल्या जाईल. 

आपणच तयार व्हावां. ह ेआपलांच लेकरु आह.े आपल्या धन्याचां 

लेकरु आपलां लेकरु. तसा तो म्हणाला,  

 "दामाजी, मी तयार हाये अग्नी द्याले. मी माह्या घराच्या 

अाााांगणातच अग्नी दतेो सांभाजील.े मी सांभाजीसाठी बवलदान 

द्याले तयार हाये. मात् एक अट हाय?े" 

 अट........प्रत्येकानां एकमेकाांकिां पाह्यलां. तसा दामाजी शांका 

मनात ठेवनू म्हणाला, 

 "अट. कोणती अट?" 

 "मी मेल्यावर माझ्या परीवाराले आपण पोसावां. एवळीच अट 

हाय ेसरकार." 

 "एवळीच अट ना. बरां बरां. आम्ही समद ेगावकरी पोसनू टाकू 

तहु्या परीवाराले. आतां तां झालां नां." 

 "हो, अाातां झालां." गोववांदा बोलला. तसा त्यानां सटुकेचा 

श्वास सोिला. 



 तशी रात् झाली होती. ती औरांगजेबाची माणसां ढाराढूर 

झोपली होती. त्याांना गावात काय झालां आवण काय होत आह े

याची कल्पना नव्हती. तसा गोववांदानां आपल्या अांगणातच त्याचां 

शरण रचलां व त्यात सांभाजीचां शरीर ठेवत त्याला स्वतःच मखुाग्नी 

वदला. पण तो अग्नी दतेाांना त्याच्या िोळ्यातनू अश्र ूवाहात होते. 

ते अश्र ूत्याच्याच िोळ्यातनू नाही तर सांपणूक गावाच्या िोळ्यातनू 

अश्र ूवाहात होत.े त्या गावातील बासष्ट लोकाांनी अत्यांत धािसानां 

सांभाजीच्या अांत्ययात्ेत भाग घेतला होता. बाकी लोकां  मात् 

धाकानां घरातच दिल ेहोत.े त्याांना वाटत होतां की सांभाजीला जर 

आपण अग्नी वदलाच तर आपल्याला मघुल बादशाहा औरांगजेब 

सोिणार नाही. मतृ्यदुांि दईेल. 

 सांभाजी अग्नीच्या स्वाधीन झाला होता. त्यातच गावक-याांनी 

ती झालेली राखही त्या भीमा,भामा व इांद्रायणीच्या सांगमात 

ववसजीत केली. त्या प्रकरणाची वाच्यता कुठेही केली गेली नाही. 

असेच काही वदवस गेले.  

 असेच काही वदवस गेले. कुणाला काहीपण भनक नव्हती. 

त्यातच गोववांदानां आपल्या घराच्या अांगणात वदवा लावणां सरुु केलां 

होतां. त्यातच त्यानां अांगणातच एक चबतूरा बनवला. त्याला नाव 

वदलां सांभाजीची समाधी. तसा तो रात्वदवस त्या समाधीची पजुा 



करु लागला. त्यातच हळूहळू त्या समाधीची चचाकही वाढायला 

लागली. त्यातच वढू गावात सांभाजीला अग्नी दणे्यात आला ही 

बातमी हवेसारखी औरांगजेबाला मावहत झाली आवण त्यानां 

सैवनकाांना आदशे वदला. 

 "त्या गोयांद्याला ताबितोब माझ्या समक्ष आणा." 

 औरांगजेबाचाच तो आदशे एक वदवस काही सैवनक 

गोववांदाच्या दारात उभ ेझालेत. त्याांनी गोववांदा कोण असां ववचारलां. 

तसा गोववांदा न घाबरता कोकलीतनू बाहरे आला. हात जोिून 

म्हणाला, 

 "मीच गोयांदा, आपण कोण? काय काम हाये जी माह्याकिां?" 

 सैवनकाांनी एकमेकाांकिां पावहलां. तसा एक सैवनक म्हणाला, 

 "तचू गोयांदा नां. तलु े बादशहा सलामत औरांगजेबानां 

बोलावलांय." 

 "कशासाठी जी?" 

 "तहु्यावर आरोप हाय ेका त ू त्या सांभ्याले अाागीन दलेी. 

बोल खरां हाये का ह?े" 

 क्षणभर गोववांदा स्तब्ध उभा रावहला. तसा न घाबरता तो 

म्हणाला, 



 "हो, मीच महाराज सांभाजीच्या पाथीवाले अग्नी दलेी. मी 

येतो तमुच्या मायराजाकिां." 

 "तलुे मावहत नोयतां का की औरांगजेब तलुे पकिून नेईन अन  

तोफेच्या तोंिी दईेन." 

 "मावहत होतां आन  हाय.े पण आमी वशवरायाची माणसां. 

आमाले कोणाची भीती नाही." 

 गोववांदा वनभीिपणानां बोलनू गेला. तसां सैवनकानां त्याला 

पकिलां व त्याला साखळदांिानां जखित त्याला औरांगजेबासमोर 

उभ ेकरण्यासाठी घेवनू गेले. 

 तो भल्लामोठा साखळदांि. त्या साखळदांिात बांदीस्त केला 

गेलेला गोववांदा. त्याचेसमोर ववराजमान झालेला औरांगजेब. 

गोववांदा ह े सवक पाहात होता. तसा दाढीला हात लावनू दाढी 

कुळवाळीत औरांगजेब म्हणाला, 

 "त ूहोय, ज्यानां सांभाजीला अग्नी वदली." 

 बलदांि शरीरयष्टी. लाांबलचक दाढी. उांचपरुा वधप्पाि दहेाचा 

औरांगजेब. पण त्याच्यासमोर वकां चीतही न घाबरता गोववांदा 

म्हणाला, 



 "होय, मीच अग्नी वदलीय त्या आमच्या लािक्या 

सांभाजीले." 

 "का वदली? तलुा माझी भीती वाटली नाही?" 

 "कसली हाये तहुी भीती! उलट तचु भेतेस मले." 

 "ते कसां काय?" 

 "तलुे एवळी माह्यी भीती हाये का त ूमले मोकळा सोिू शकत 

नाही. तलुे मावहत हाय ेका जर याले मी मोकळा सोिलो तां हा 

गणपत तलुे मारुन टाकन. म्हूनच तां तनुां मले साखळदांिात 

जखिलास. त ू असा भागवूबल्लीसारखा घाबरट हायेस. 

तहु्यासारख्खयाले कोण भेईन." 

 "बहोत बोलता ह।ै जबान खींच लुँगा तेरी। त ूसाखळदांिात 

जखिला आहसे तरी खपु बोलतोस." 

 "बोलणारच. कारण आम्ही वशवरायाांची माणसां हाओत. तलुे 

घाबरतो की काय? आमचा जीव गेला तरी चालते..,आमी 

आमच्या धन्यासाठी आमचे प्राण द्याले बी मागांपळुां पाहात नाय. 

आमच्यात माणसूकी हाये. तहु्यासारखी लबािी नाही." 

 औरांगजेब ते खिेबोल ऐकत होता. त्याला ज्याप्रमाणे 

सांभाजीचा राग आला. त्याप्रमाण े गोववांदाचाही राग येत होता. 



गोववदा काही त्या औरांगजेबाला वकां चीतही घाबरत नव्हता. ते 

पाहून औरांगजेब म्हणाला, 

 "बघ, त ू शरुवीर आहसे. आम्ही तलुा सरदारकी वदली 

असती. पण त ूखपु मोठी चकू केली. जर त,ू त ूकेलेल्या चकुीबद्दल 

क्षमा जर मागत असशील आवण मसुलमान बनत असशील तर 

आम्ही तलुा सोिून दवे.ू" 

 "मले नोको तहु्यां राज्य. आन  नोको तहु्या धमक. मले माह्याच 

धमक बरा वाटते." 

 तो काळ........ त्या काळातही अस्पशृ्यता वशगेलाच होती. 

जातीजातीत भेदभाव दरूपयंत पसरलेला होता. त्यातच 

अस्पशृ्याांसाठी वेगवेगळे वनयम लावले गेले होत.े सकाळी दहा 

वाजेपवुी आवण सायांकाळी पाच वाजेनांतर अस्पशृ्याांना गावात 

प्रवेश नव्हता. त्यातच अन्न वमळत नसल्यानां उष्ट या पत्ावळी 

चाटल्यावशवाय पयाकयच नव्हता. त्यातच ही अस्पशृ्य माणस ेवहन 

दजाकची कामे करीत नव्ह ेतर त्याांना ती कामे करावीच लागत असे. 

 गावात त्याांना उच्च जातीच्या माणसाांसमोर झकूुनच काम 

करावां लागत असे. त्याांचा स्पशक जर झाला तर ववटाळच होता. 

 मात् शदु्ध अशदु्धतेच्या बाबतीत थोिा वेगळा प्रकार होता. 

जर इतर समाजाची माणसां मरण पावली तर ब्राम्हण समाजाला 



जीवनावश्यक वस्त ू दान दते असत. त्यानां आपल्या घरची 

अलाबला जावनू आपल्याला चाांगलां वैभव प्राप्त होत ेअसां लोकाांचां 

मानणां होतां. त्यातच ब्राम्हणाच्या घरी जर मैयत झालीच तर त्याांना 

स्वतः शदु्ध करण्यासाठी अस्पशृ्याांची गरज होती.  

 गावात अस्पशृ्यासह इतरही जातीची माणसां अगदी 

गणु्यागोववांदानां राहात असत. ते एकमेकाांच्या कामात पित असत. 

इतर जातीसह अस्पशृ्य माणसेही सेवेचां कायक करीत असत. 

 राजेरजवाि याचा काळ. गावात जशी माणसां राहायची. ती 

माणसां मेल्यानांतर त्या प्रेताची ववल्हवेाट लावण्याचां काम जी होत 

असे. त्यात अस्पशृ्याांची फार मोठ या प्रमाणात मदत होत असे. जशी 

वशकोटी बाांधणे आवण शरण रचण्यासारखी कामां अस्पशृ्य करीत. 

तसेच त्या प्रेताला वाजतगाजत न्यायची कामही अस्पशृ्य करीत. 

त्यातच ही अस्पशृ्य माणसे रक्षा गोळा करण्यासाठी येत असत. ती 

रक्षा गोळा करण्यासाठी अस्पशृ्यच माणस े कामात येत असत. 

गावात ज्याप्रमाणे माणसां राहायची. तसां पशधून राहायचां. त्या 

पशधूनाची मरणानांतर ववल्हवेाट लावायचां काम अस्पशृ्यच करीत 

असत. 

 ती अस्पशृ्य माणसां पशधुन मतृ होताच त्या पशधूनाला 

ओढायच.े त्याचां चामिां काढायचे व त्या चामि याांना पकवनू 



त्यापासनू वेगवेगळ्या वस्त ू बनवायचे. ही अस्पशृ्य माणसां 

जेव्हापयंत ब्राम्हणाांच्या घरी दरूुन का होईना, जेवत नसत. तोपयंत 

ब्राम्हण माणसे शदु्ध होत नसत. मग या अस्पशृ्याांना ही ब्राम्हण 

मांिळी वेगवेगळां दान दवेनू आपल्या घरची अलाबला या अस्पशृ्य 

माणसाांच्या घरी दत्त म्हणनू दते.,असाच त्याांचा समज होता. 

 तो काळ........ त्या काळातही अस्पशृ्यता वशगेलाच होती. 

जातीजातीत भेदभाव दरूपयंत पसरलेला होता. त्यातच 

अस्पशृ्याांसाठीर वेगवेगळे वनयम लावले गेले होत.े सकाळी दहा 

वाजेपवुी आवण सायांकाळी पाच वाजेनांतर अस्पशृ्याांना गावात 

प्रवेश नव्हता. त्यातच अन्न वमळत नसल्यानां उष्ट या पत्ावळी 

चाटल्यावशवाय पयाकयच नव्हता. त्यातच ही अस्पशृ्य माणस ेवहन 

दजाकची कामे करीत नव्ह ेतर त्याांना ती कामे करावीच लागत असे. 

 गावात त्याांना उच्च जातीच्या माणसाांसमोर झकूुनच काम 

करावां लागत असे. त्याांचा स्पशक जर झाला तर ववटाळच होता. मात् 

शदु्ध अशदु्धतेच्या बाबतीत थोिा वेगळा प्रकार होता. जर इतर 

समाजाची माणसां मरण पावली तर ब्राम्हण समाजाला 

जीवनावश्यक वस्त ू दान दते असत. त्यानां आपल्या घरची 

अलाबला जावनू आपल्याला चाांगलां वैभव प्राप्त होत ेअसां लोकाांचां 



मानणां होतां. त्यातच ब्राम्हणाच्या घरी जर मैयत झालीच तर त्याांना 

स्वतः शदु्ध करण्यासाठी अस्पशृ्याांची गरज होती.  

 गावात अस्पशृ्यासह इतरही जातीची माणसां अगदी 

गणु्यागोववांदानां राहात असत. ते एकमेकाांच्या कामात पित असत. 

इतर जातीसह अस्पशृ्य माणसेही सेवेचां कायक करीत असत. 

 राजेरजवाि याचा काळ. गावात जशी माणसां राहायची. ती 

माणसां मेल्यानांतर त्या प्रेताची ववल्हवेाट लावण्याचां काम जी होत 

असे. त्यात अस्पशृ्याांची फार मोठ या प्रमाणात मदत होत असे. जशी 

वशकोटी बाांधणे आवण शरण रचण्यासारखी कामां अस्पशृ्य करीत. 

तसेच त्या प्रेताला वाजतगाजत न्यायची कामही अस्पशृ्य करीत. 

त्यातच ही अस्पशृ्य माणसे रक्षा गोळा करण्यासाठी येत असत. ती 

रक्षा गोळा करण्यासाठी अस्पशृ्यच माणस े कामात येत असत. 

गावात ज्याप्रमाणे माणसां राहायची. तसां पशधून राहायचां. त्या 

पशधूनाची मरणानांतर ववल्हवेाट लावायचां काम अस्पशृ्यच करीत 

असत. 

 ती अस्पशृ्य माणसां पशधुन मतृ होताच त्या पशधूनाला 

ओढायच.े त्याचां चामिां काढायचे व. त्या चामि याांना पकवनू 

त्यापासनू वेगवेगळ्या वस्त ू बनवायचे. ही अस्पशृ्य माणसां 

जेव्हापयंत ब्राम्हणाांच्या घरी दरूुन का होईना, जेवत नसत. तोपयंत 



ब्राम्हण माणसे शदु्ध होत नसत. मग या अस्पशृ्याांना ही ब्राम्हण 

मांिळी वेगवेगळां दान दवेनू आपल्या घरची अलाबला या अस्पशृ्य 

माणसाांच्या घरी दत्त म्हणनू दते. असाच त्याांचा समज होता.  

 गावात जी अस्पशृ्य माणसां होती. त्याांच्यासाठी किक वनयम 

असल्यानां ती माणसां इतर जातीच्या वाट याला जात नसत. जर 

गेलीच तर त्याांना वाळीत टाकलां जाई. ज्यात त्याांची कोंिी होत 

असे. त्यातच अशा कारणानां त्याांची उपासमार होवनू ते उपासानां 

तिफिून मरत असत. 

 वढू गावातही असाच भेदभाव होता. गोववांदालाही या गावात 

ववटाळाच ेचटकेच बसत होत.े त्याला गावात काही सहानभुतूीची 

वागणकू वमळाली नव्हती. त्यातच त्याचेशी वाताकलाप करताांना तो 

वाताकलाप दरूुनच केला जाई. तसेच व्यवहारही दरूुनच केला जाई. 

 वढू गाव पणु्याच्या आसपासच असल्यानां या भागात 

वशवरायाांची वतनदारी होती. ज्यावेळी वजजाबाई पणु्याला 

राहायला आल्या. त्यावेळी याही भागात चोराांचा व लाांिग्याांचा 

हदैोस वाढला होता. लोकां  चोराांच्या भीतीनां व लाांिग्याांच्या भीतीनां 

परेशान होती. त्यातच काही लोकां  पणुां सोिून पळाल ेहोत.े त्यावेळी 

वशवराय लहान होत.े 



 महार माणसां ही शरुवीरच नाही तर जीवावर उदार होवनू 

लढणारी माणसां होती. त्यातच या माणसाांची जी मलुां असायची. 

ती मलुांही लहानपणापासनूच शरुवीर असायची. ती 

लहानपणापासनूच जीवांत साप, सरिे पकिण्यात मावहर होती. 

त्यातच ही लहान अस्पशृ्याांची मलुां त्या लहानपणीच या साप, 

सरि याांना मारुन त्याांना जांगलातच भाजनू टाकून ते खात असत. 

 वशवराय ह े लहानपणापासनूच मावळ्याांच्या मलुाांसोबत 

राहणारे. या मावळ्यात ती अस्पशृ्य मलुेही होती. जी 

वशवरायाांसोबत काांदा भाकर आविीनां खात होती. त्यातच त्याांना 

भेदभाव कसा असतो ह ेअगदी लहानपणापासनूच मावहत असताांना 

त्यातच वशवराय ह ेभेदभाव पाळणारे नसल्यानां व सोबतच जेवन 

करणारे असल्यानां ते या अस्पशृ्य मलुाांना आवित. त्यातच ही 

अस्पशृ्य मलुां ही वशवरायाांच्या बरोबर रमतगमत खेळत खेळत 

लहानाची मोठी झाली. ती जीवाला जीव दणेारी ठरली. कारण 

त्याांना वशवरायाांमध्ये स्वतःच्या जातीच्या अस्पशृ्यतेवरील कलांक 

धणुारा माणसू वदसला. 

 वढू गाव ह े पणु्याच्या आजबूाजलूाच असल्यानां त्याही 

गावात लोकां  दहशतीतच राहात. चोरां आवण लाांिग्याची भीती 

असल्यानां जी लोकां  घाबरली होती. ती लोकां  जीजामाता या 



पणु्याला राहायला येताच वनभीि झाली. त्यातच जीजाबाईनां 

घोषणा केली की जो कोणी जास्त लाांिगे मारेल. त्याला योग्य 

बक्षीस दणे्यात येईल. त्यातच जीजाबाईच्या घोषणेनसुार याच 

अस्पशृ्य जातीनां जास्तीत जास्त लाांिगे मारल ेव योग्य बक्षीसही 

वमळवले होते. ही कतकबगारी पाहता जीजाबाईनां पढेु जावनू या 

अस्पशृ्य माणसाांना आपल्या राजदरबारात योग्य मानाच्या जागा 

वदल्या. ह ेजीजाबाईचे कायक लहानपणापासनूच वशवरायाांनी हरेलां. 

ज्यामळुां लहानपणापासनूच वशवरायाांवर अस्पशृ्याांबाबत योग्य 

सांस्कार झाले. 

 वशवरायाांची सवांगिी म्हणजे िोंगरावरील ही आवदवासी मलुां. 

ज्यात अस्पशृ्याांचीही मलुां होती. ती अस्पशृ्याांची मलुांही कधीकधी 

वशवरायाांबरोबर राजवाि यात येत. त्यातच जीजाबाई त्याही मलुाांना 

वहन न समजता वशवरायापाठोपाठ योग्यच वागणकू दते. ह्याच गोष्टी 

वशवरायाांवर सांस्कार करणा-या ठरल्या. पढेु जेव्हा वशवराय मोठे 

झाले. तेव्हा ते आपल्या या सवांगि याांना ववसरले नाहीत. त्याांनी या 

सवांना सोबत घेवनू स्वराज्य स्थापन केलां. 

 गोववांदा असाच व्यक्ती की ज्याने पणु्याच्या लालमहालात 

जीजाबाईचा मकु्काम असताांना नोकरी केली. त्यानां सांभाजीला 

वकत्येक वेळा दरवाज्यातनू येता जाता पावहलां. त्यामळुां त्याच्या 



मनात सांभाजीबाबत साहवजकच. ऋणानबुांध व आत्मीयता वनमाकण 

झाली होती. 

 वशवराय ह ेजाणते राज ेहोते. ते अस्पशृ्यता पाळत नव्हत.े 

जावळीच्या मो-याचा पराभव केल्यानांतर वशवाजी महाराजाांनी 

भोरप्या िोंगरावर एक वकल्ला बाांधला होता. ज्याचां नाव प्रतापगि 

ठेवलां होतां. वतथां भवानीमातेचां एक मांवदर बाांधलां होतां. या मांवदरात 

ज्यावेळी दवेीची प्राणप्रवतष्ठा स्थापन झाली. त्यावेळी काही 

अस्पशृ्य माणसेही वतथां हजर होती. त्यावेळी ती ववटाळ व 

भेदभावामळेु थोिी दरू उभी होती. वशवरायाांनी त्यावर चौकशी 

केली असता कळलां की ह्याच माणसाांनी दवेीची मतुी घिवली 

आह.े अथाकत बनवली आह.े  

 वशवरायाांनी त्यावर या माणसाांना दवेीची पजुा करण्यास 

साांगीतले. पण त्यात पजुा-यानां आके्षप घेतला की त्याांना पजुेचा 

अवधकार नसनू त्याांना पजुा करु दवे ूनय.े त्यातच वशवरायाांनी पजुा-

याला त्याचां कारण ववचारलां. पजुा-यानां साांगीतलां की या लोकाांच्या 

पजुा करण्यानां ती मतुी अपववत् होईल. त्यावर वशवराय म्हणाल,े 

 "ही मतुी जर याच माणसाांनी बनवली आह ेतर ही मतुी याांच्या 

पजुा केल्यानां अपववत् कशी होणार?" त्यावर पजुारी म्हणाले, 



 "अपववत् आवण पववत्पणाचे वनयम ह ेआमच्या पवुकजाांनी 

बनवले असनू त्याांच्या मतानसुार ज्यावेळी ही मतुी बनवली गेली. 

तेव्हा वतच्यात जीव नव्हता. पण आज ती मतुी बनलेली आह ेव 

आज केलेल्या प्राणप्रवतषे्ठनां वतच्यात जीव आला आह.े म्हणनू ही 

मतुी अपववत् होणार आह.े" 

 त्यावर वशवराय म्हणाले, 

 "अशी जर मतुी अपववत् होत असेल तर ती दवेी कशी? 

दवेीला कोंबिां बकरां चालतां. मग ही अस्पशृ्य माणसां पजुेला का 

चालत नाहीत? असे जर तमुच्या पवुकजाांच े वनयम असतील तर ते 

बदलवनू टाकावे. ह ेअसे वनयम मला मान्य नाही." 

 वशवरायाांच्या या प्रश्नानां पजुा-याला हार मानावी लागली व 

या प्रतापगिावर अस्पशृ्याांनाही पजुा करता आली. 

 ही घटना त्यावेळी अस्पशृ्याांसाठी लाभदायक ठरली होती. 

याचाच परीणाम गावोगावी झाला. अस्पशृ्य मांिळी वशवरायाांना दवे 

मान ूलागली. त्याांना अन्नदाता समज ूलागली. हा वशवरायाांवर 

झालेला अस्पशृ्यता वनमुकलनाचा परीणाम म्हणजे त्याला 

जीजामातेनां लहानपणीच जे अस्पशृ्यता वनमुकलनाचे बाळकिू 

पाजले होत.े त्याचाच परीणाम होता. ज्या परीणामाने आज 

अस्पशृ्याांना वशवरायात दवे वदसला होता. 



 या अस्पशृ्याांना मानाचां स्थान दणे्याचा परीणाम व 

प्रतापगिावर पजुा करु दणे्याचा परीणाम जसा गावोगावी झाला. 

तसा वढू गावातही झाला. तेथीलही अस्पशृ्य माणस ेही वशवरायाांना 

दवे मान ूलागली. त्यातच ते अन्नदाता समजनू वशवरायच नाही तर 

त्याांच्या पणूक वांशावळीसाठी जीव द्यायलाही ते तयार झाले. ज्यातनू 

गोववांदानां सांभाजीचे तकुिे गोळा करुन त्याला अग्नी दणे्याचां कसब 

दाखवलां. त्याला मावहत होतां की आपल्या अशा कृत्याबद्दल 

बादशहा औरांगजेब पकिेल. कैद करेल. अनन्वीत यातना दईेल 

आवण शेवटी मतृ्यदुांि. ज्याप्रमाणे त्यानां सांभाजी व कवी कलशाांना 

तिपवलां. अगदी तसांच आपल्यालाही करेल असां गोववांदालाही 

मावहत होतां. तरीही त्यानां ते सवक केलां होतां. एक कतकव्य म्हणनू त्यानां 

सांभाजीला अग्नी वदला होता. 

 वशवरायाांनी आपल्या कतृकत्वानां अस्पशृ्य जातीचीही माणसां 

जोिली होती. त्याांचा वैयक्तीक सेवक मदारी मेहतर होता. वशवाजी 

महाराजाांनी अस्पशृ्य आवण महाराांना वकल्लेदार बनवले होत.े 

हरेप्रमखु बवहजी नाईक हा महार समाजाचा होता. तसेच 

वशवरायाांच्या फौजेत हचे अस्पशृ्य लोकां  असल्यामळेु ते 

वेगवेगळ्या स्तरावरच्या लढाया वजांकू शकले. कारण अस्पशृ्य 

मांिळी ही पवुीपासनूच काटक व शरु मांिळी होती. 



 गोववांदाला औरांगजेबानां पकिून त्याला कैद केलां होतां. तसां 

पाहता औरांगजेब गोववांदावर वचिलेलाच होता. त्याची दोन कारणां 

होती. पवहलां कारण होतां, ते म्हणज ेसांभाजीच्या पाथीवाला अग्नी 

तर दसुरां कारण वनराळच होतां.  

 गोववांदाचे बाबा गोपाळराव ह े महार जातीचे होत.े महार 

जातीचा स्वतःचा असा कोणताही व्यवसाय नसायचा. ती मांिळी 

वमळेल ती कामे करायची. त्यातच वशवरायाांनी रायरीचा वकल्ला 

वजांकला.  

 रायरीचा वकल्ला हा अभेद्य असा वकल्ला असनू त्या 

वकल्ल्याला आजबुाजनूां जांगलाांनी वेढलेलां होतां. त्यातच हा 

वकल्ला जेव्हा वजांकला. तेव्हा या वकल्ल्याचां बाांधकाम करण्यात 

आलां. त्यात दगिां फोिण्याचांही काम होतां. ती कामां करण्यासाठी 

गावोगावची मांिळी बोलावली होती. त्यात गोववांदाच्या विीलाचा 

समावेश होता. गोपाळराव रायगिाच्या बाांधकामाची दगिां 

फोिण्यात आघािीवर होत.े तसां पाहता रायगिावर दगिां फोित 

असताांना ती दगिां फोिणां चाणाक्ष असलेल्या वशवरायाांच्या लक्षात 

आलां. कारण गोपाळराव सफाईनां दगिां फोित. त्यातच ते 

गोपाळरावाांच्या कामावर खशु झाले व एक वदवस गोपाळरावाांना 

म्हणाल,े 



 "गोपाळराव, तमु्ही दगिां फोिण्यात अवतशय मावहर वदसता. 

साांगा याबद्दल तमुास्नी कोणता परुस्कार हवा. आम्ही मासाहबेाांना 

साांगनू तमु्हाला ताबितोब परुस्कार दवे.ू" 

 यावर गोपाळराव वशवरायाांना म्हणाले, 

 "महाराज, आपण कायले मले परुस्कार दतेा जी? ह ेमाह्य 

काम हाय.े ते मी करणारच. मी त्याचे पैसे घेतो न जी." 

 "नाही नाही गोपाळराव. आम्ही तमु्हाला परुस्कार दणेार 

म्हणज ेदणेारच." 

 वशवराय चाणाक्ष बदु्धीमते्तचे होत.े तसे तेाे पढेु म्हणाले, 

 "बोला गोपाळराव, तमु्हाला काय हवां. लाज ूनोका. मागनू 

घ्या." असे म्हणताच गोपाळराव म्हणाल,े 

 "महाराज द्यायचेच तर माह्या लेकराले नोकरी द्या. आपल्या 

सैन्यात घ्या माह्या पोराले." 

 वशवराय ववचार करु लागले. तसे वशवराय म्हणाले, 

 "ठीक आह.े मी तमुच्या मलुाांना नोकरीत घेतो." 

 वशवरायाांनी म्हटल्याप्रमाणे गोववांदाला आपल्या सैन्यात 

सामावनू घेतलां होतां. अनेक सारे पराक्रम गोववांदानां केले होत.े 



 वशवाजी महाराज ह ेजातपात मानत नव्हते. त्याांच्या सैन्यात 

अठरापगि जातीची माणसां होती. त्यातील गोववांदा एक. गोववांदा 

हा लहानपणापासनूच धष्टपषृ्ट होता. त्याचां पीळदार व बलदांि शरीर 

पाहून वशवरायाांनी त्याला सैन्यात घेतलां. त्यातच वशवरायाांच्या 

मतृ्यनूांतर त्याचे महाराज सांभाजीशी सांबांध दृढ झाले होते. 

 सांभाजीही ज्यावेळी राजा बनले. त्यानांतर ते आपल्या 

विीलाांसारखे जातीयवाद ववरोधीच होत.े त्याांच्याही सैन्यात 

समतेचे तत्व असनू त्या तत्वाांना तत्कालीन ब्राम्हण मांिळी मानत 

नसत. अशातच ब्राम्हण मांत्र्याांकिून सांभाजी महाराजाांना मारण्याचे 

प्रयत्न करण्यात आले. त्यातच जेव्हा हा कट उधळला गेला व या 

कटाची मावहती सांभाजींना झाली. तेव्हा या सांभाजींनी त्या 

गनु्हगेाराांना किक वशक्षा वदल्या. त्यातच या वशक्षा दणेा-या 

लोकाांमध्ये गोववांदाचा समावेश केला गेला. गोववांदा महाराजाांच्या 

आदशेानां या लोकाांना चाबकाचे फटके मारायचे काम करीत होता. 

याचा परीणाम हा झाला की या ब्राम्हण मांिळींच्या मनात 

सांभाजीबाबत द्वषेाचे वारे वनमाकण झाले. पढेु औरांगजेब जेव्हा 

दवक्षणेत आला. त्याच्याशी सांभाजीच्या शत्ूांनी हातवमळवणी 

केली. त्यातच सांभाजीला पकिण्यासाठी शत्ूांच्या गोटातनू गपु्तपणे 

हालचाली सरुु झाल्या. त्यातच ज्यावेळी नावशकजवळील 



रामसेजचा वकल्ला ताब्यात घेण्यासाठी औरांगजेब प्रयत्न करु 

लागला. त्यावेळी तो वकल्ला लढववण्याची जबाबदारी सांभाजीनां 

गोववांदावर टाकली. ती जबाबदारी गोववांदानां चाांगलीच पेलवनू 

धरली. त्यानां ती जबाबदारी समथकपणे पेलवनू औरांगजेबाच्या 

सैन्याचा पािाव केला. त्यातच सांभाजींनी गोववांदाला वकल्लेदाराचे 

वस्र दवेनू त्याचा सन्मान केला.  

 रामसेजचा वकल्ला औरांगजेब बादशाहाचे सैन्य अफाट 

असनूही त्याला वजांकता आला नव्हता. त्या वकल्ल्यावर चढाई 

करणारे औरांगजेबाच ेसरदार शाहबदु्दीन व वफरोजनांग याांचा पराभव 

झाला होता. त्यातच या प्रकरणानां बादशहा ज्याप्रमाणे सांभाजीवर 

वचिून होता. त्यातच तो याच प्रकरणानां गोववांदावरही वचिला होता. 

तसेच सांभाजीचा ज्यावेळी राज्यवभषेक झाला. त्यावेळी चौदा 

वदवसातच त्याांनी ब-हाणपरू येथे हल्ला चढवनू जी लटु वमळवली. 

त्यातही गोववांदा आघािीवरच होता. त्यातच ती सांपत्ती सरुक्षीतपणे 

रायगिावरही पोहोचवली गेली. त्यात ती जबाबदारीही गोववांदानांच 

ववश्वासानां पार पािली. तसेच ज्यावेळी सांभाजी सांगमेश्वर मागे 

रायगिाला वनघाली. तेव्हा ते सांगमेश्वर भागात काहीवेळ थाांबल.े 

त्यावेळी सांताजी घोरपिे व इतर माणसे सोबत होत.े सांभाजीनां 

सांताजी व गोववांदाला पढुां पाठवलां व ते शेतक-याांची गा-हाणी 



ऐकण्यासाठी सांगमेश्वरला थाांबले. त्यातच या सांगमेश्वरला सांभाजीचे 

नातेवाईक गणोजी वशकेच्या वफतरूीमळुां सांभाजींना पकिलां गेलां, 

त्यावेळीही गोववांदा रायगिाकिे वनघनू गेल्यानां, परांत ूथोि याशा 

चकुीनां सांताजी व गोववांदा पढेु वनघनू गेल्यानां घात झाला. त्यातच 

सांभाजीचां अपहरण होताच महाराणी येशबूाईनां त्याचा शोध 

घेण्यासाठी दोन पथकां  नेमली. त्यामध्ये एका पथकाचां नेततृ्व 

सांताजी व दसु-या पथकाचे नेततृ्व गोववांदाच करीत होते. 

 ज्यावेळी औरांगजेबानां गोववांदाला पकिलां. त्यावेळी त्याला 

औरांगजेबाच्या मनात भयांकर राग होता. त्याला वाटत होतां की 

यापढुां सांभाजीला मानणारे पैदा होवचू नय.े म्हणनू बादशाहा भयांकर 

वचिूनच बोलला गोववांदावर. कारण त्याला वाटत होतां की जो 

मराठ याांचा राजा होता. त्या मराठ याांच्या राजावर कोणीही 

अांत्यसांस्कार करु नय.े तर ते माांस वगधािाांनी खावां. पण तसां काही 

घिलां नव्हतां. आज गोववांदानां असां काही कृत्य केलां होतां की 

ज्यामळुां औरांगजेबाची मान खाली गेली होती. कालचा 

औरांगजेबाचा हुकूम धळुीस वमळाला होता. ती दवांिीही धळुीस 

वमळाला होता. त्यातच एवढां मोठां साम्राज्य आवण एवढी अफाट 

सैन्यसेना सवक त्याला हास्यास्पद वाटत होतां. तो दखुावला गेला 

होता. 



 ज्याप्रमाण ेऔरांगजेबानां गोववांदाला कैद केलां, त्याचप्रमाणे 

औरांगजेबानां जनाबाई आवण राधाईसह अनेक लोकाांना कैद केलां 

होतां. 

 "िाल दो इसे काले घने अांधेरे मे। इन्ह ेऐसे तिपाना की ये खदु 

अपने मतृ्य ूको याद करे। मगर मेरे आदशे के वबना इसे पाणी तक 

नही दनेा। यह बाद याद रह।े जो गसु्ताख इसे पानी दगेा। उस ेभयानक 

मौत वमलेगी। याद रह।े"  

 गोववांदाला त्या अांधा-या कालकोठिीत नेण्यात आलां. 

सोबतच जनाबाईलाही नेण्यात आलां. जनाबाईला कुठां ठेवलां 

मावहत नव्हतां. त्यातच जनाबाईच्याच मळुां सांभाजीला अग्नी दणे्यात 

आली होती. 

 गोववांदाला आज हायसां वाटत होतां की त्यानां आपल्यावर 

उपकार करणा-या सांभाजीचां ऋण चकुवलां. त्याला आता मरण 

आलांही, तरी तो सखुानां मरेल.  

 असाच तो वदवस उजािला होता. पण तो वदवस 

उजािल्यासारखा त्या कालकोठिीत वाटत नव्हता. ज्या 

कालकोठिीत गोववांदाला ठेवण्यात आलां होतां. सवकत् अांधार 

पसरला होता. तसा तो आज पाण्यासाठी तिपत होता. पण 

जल्लादाांनी त्याला वपण्याचां पाणी वदलां नव्हतां. 



 ती कालकोठिी औरांगजेबानां सांभाजीलाच सांपववण्यासाठी 

बनवली होती. त्या कालकोठिीत हवाही औरांगजेबाच्याच मजीनां 

आत प्रवेश करीत होती. त्याच कालकोठिीत आज गोववांाांदाही 

होता. 

 गोववांदा ववचार करीत होता त्या सांभाजीचा. तो सांभाजी या 

कालकोठिीत कसा रावहला असेल. आपल्यालाच एवढा त्ास 

होत आह.े कदावचत असाच त्ास माझ्या अन्नदात्यालाही झेलावा 

लागला असेल. हा औरांगजेब म्हणज ेजल्लाद माणसू की ज्याने 

माझ्या राजाचा कत्ल करावा.  

 तसा औरांगजेबही ववचार करीत होता. या मराठ याांना 

हरववण्याची स्वप्न पाहात होता. असाच एक वदवस उजळला. 

बादशाहाला वाटलां की आपण गोववांदाची भेट घ्यावी. त्याला 

ववचारावां की या कटात आणखी कोण कोण सहभागी आहते. 

कदावचत ह े कायक एकट या गोववांदाचां होव ू शकतच नाही. यात 

आणखी काही लोकां  सहभागी अस ूशकतात. 

 या कृत्यात अख्खखा गावच सहभागी होता. कोणी कपिे 

वशवले होत े तर कोणी लाकिां आणली होती. कोणी गोव-या 

आणल्या होत्या. तर कोणी धसकटां. त्यातच या अांत्यसांस्कारात 

अिचण जाव ू नय े म्हणनू दामाजीनां चाांगली तरणेताठ पोरां 



गोफनगुांिा घेवनू गावाच्या बाहरे उभ े केले होत.े प्रत्येक मलुाांना 

आदशे होता की जर असे कोणी औरांगजेबाचे सैवनक वदसलेच तर 

त्याांचेवर त्या गोफणीनां असा वार करायचा की ती माणसां जागीच 

मरुन पितील. आपल्या अग्नीसांस्कारात व्यत्यय येणार नाही. 

 ती तरणीताठ मलुां अांत्यसांस्कार जागेच्या आजबूाजलूाच 

गावाच्या दरू अांतरावर उभी होती. त्यातच अगदी पहाटेपयंत 

अांत्यसांस्काराचा कायकक्रम आटोपला. परांत ू प्रेत लवकर जळलां 

नव्हतां. काही शरीराचा भाग अजनूही वशल्लक होता. आता काय 

कराव े असा प्रश्न दामाजीला पिला. त्यातच दामाजीनां 

गोरखनाथाला ववचारलां की जर ह े पेटतां शरण ववझवनू याला 

जमीनीत परुलां तर काही अांत्यसांस्कारात बाधा तर उत्पन्न होणार 

नाही. कारण जर ताांबिां फुटलांच आवण मघुल सैवनकाांना याची 

चाहूल लागलीच तर आपली काही खैर नाही. शेवटी नाथानां 

साांगीतलां की असां काहीही होणार नाही. तमु्ही वनश्चींत असा. शेवटी 

एक ताबितोब खि िा खणण्यात आला व त्यात सांभाजी राजाचा 

अधकवट जळालेला मतृदहे परुण्यात आला. 

 नाथानां साांगीतलां की असांाां काहीच होणार नाही. त्याचां 

कारण म्हणजे आपण ह ेशरीर बेवारस सोित नाही आहोत. तर 

त्याची यथोवचत ववल्हवेाट लावत आहोच. 



 बादशाहा औरांगजेब त्या अांधा-या कालकोठिीकिां आला. 

तसां त्यानां गोववांदाला न्याहाळलां. तसा तो ववचार करु लागला की 

ज्यावेळी सांभाजीला जाळलां असेल, ते काम काही एकट याचां नाही. 

ते काम इतरही गावातील माणसाांचां असावां. तसा तो त्याला 

म्हणाला, 

 "ह ेगोयांद्या, तझु्या या कटात कोण कोण सहभागी आहते?" 

 "..........." गोववांदा काहीच बोलला नाही. तसा बादशाहा 

पाुुन्हा म्हणाला, 

 "ह ेपाहा, त ूजर मला यथोवचत परेुपरू मावहती दशेील तर मी 

तझुे सवक गनु्ह ेमाफ करील आवण तलुा सोिूनही दईेल कदावचत. 

काय त्या सांभाजीची काही माणसां. पण त्याांना तर काहीच मावहत 

नाही की ह ेतकुिे मी कुठां आवण कसे टाकले. मग त्याांना ते कसां 

कळलां. कदावचत गोववांदा माझ्याच गोटातील माणसां! तलुा मावहत 

तरी कसां झालां आधी ते तर साांग." 

 गोववांदानां त्याच अांधा-या खोलीतनू बादशहाकिां एक कटाक्ष 

टाकला. तसा तो गप्प झाला. त्यानां चपू राहाणां योग्य समजलां. तसा 

औरांगजेब बादशाहा ओरित म्हणाला, 

 "बता प्यार से हरामज्याद,े नही तो तेरी खाल उधाि देंगे।" 



 गोववांदानां बादशाहाच्या कोणत्याच प्रश्नाला दजुोरा वदला 

नाही. तोच त्याला बरांच वैषम्य वाटलां. त्यातच त्यानां आपल्या 

वशपायाला आदशे वदला की या गोववांाांदाला चाबकाचे फटके 

मारा. 

 गोववांदाच्या त्या कालकोठिीचां कुलपू उघिण्यात आलां. 

त्याच्या हातात व पायात बेि या टाकण्यात आल्या. त्याला बाहरे 

काढण्यात आलां. त्याचबरोबर त्याला त्याच तटबांदीत एका 

खाांबाला बाांधण्यात आले. त्यातच त्याच्यावर एकामागनू एक 

चाबकाचे फटके मारण्यात येव ू लागले. जे चाबकाचे फटके 

आजपयंत त्याने स्वतः सांभाजीच्या आदशेानां इतराांना मारल ेहोते. 

आज गोववांदाला ते सवक आठवत होतां. तो चाबकाचा एकेक फटका 

जीवघेणा वाटत होता. अगदी असह्य होत होता. त्यातच 

गोववांदाच्या शरीराची तो चाबकाचा फटका पिताच अांगार होत 

होती. पण तो वनधि या छातीचा वीर आज सांभाजीसाठी नव्ह ेतर 

आपल्या धन्याच्या लेकरासाठी सवककाही झेलत होता. तसा 

बादशाहा म्हणाला, 

 "बोल साले, जल्दी बोल। कौन कौन था वहाँपर?" 

 सांभाजीलाही असेच मारल ेअसेल या बादशाहाने. गोववांदा 

ववचार करु लागला. थोि याच वेळात तो लहूलहूान झाला होता. 



त्याच्या शरीरातनू रक्त वनघत होतां. तसा बादशाहा जवळ आला. 

त्याच्या दोन्ही गालावर जोरात चापटा मारु लागला. तसे त्यानां 

दोन्ही गाल आपल्याा हाताच्या वचमटीत पकिून तो म्हणाला, 

 "गोयांद्या, तलु े बोलावांच लागेल. तझु्या या कटात कोण 

सहभागी होता?" 

 गोववांदा काहीच बोलला नाही. ते पाहून बादशाहा अााणखी 

वैतागला. याचां करु तरी काय, असां त्याला वाटायला लागलां. तसा 

तो ववचार करु लागला. तशी त्याला एक नामी यकु्ती सचुली. 

 बादशाहा औरांगजेबानां आदशे वदला की त्या गोववांदाला घेवनू 

जावां व पनु्हा कालकोठिीत टाकावां. त्याला आज अन्न दवे ूनय.े 

पाणीही नको. 

 दसुरा वदवस उजळला. काल त्याला अन्न आवण पाणीही 

वदलां गेलां नाही. तसा तो त्या अन्नपाण्यावाचनू तिपत होता. तसा 

आज बादशाहा पनु्हा त्या कालकोठिीजवळ आला. म्हणाला, 

 "साांगतोस गोयांद्या. कोण होता तलुा मदत करायला." 

 गोववांदानां बादशाहाकिां एक कटाक्ष टाकला. तसा तो हसला 

व म्हणाला, औरांग्या, त ूमले मारुच शकत नाही. मावहत हाय,े मी 

जर मेलो तां त ूबी मरशीन. तिप ूतिप.ू हा राज जो आह ेना. तो 

राजच रावहन. जर हा राज तलु ेमालमु जर झाला नाही तां तलुे झोप 



बी येणार नाही रातीची." तसा गोववांदा परत हसला व वतथनू वनघनू 

जावनू त्यावर ववचार करु लागला. 

 थोिा वेळ ववचार करताच त्याला वाटलां की कदावचत 

गोववांदा त्याला आपला राज साांगेल. काही वदवसानां साांगेल. पण 

त्याचा जर अन्नपाण्याववना जीव जर गलेा तर हा राजच रावहल 

कायमचा दफन होवनू. त्यामळुां त्याला जीवांत राहाणां भाग आह.े 

शेवटी उपाय नसल्यानां बादशाहानां गोववांदाला काही वदवस की 

असेना जीवांत ठेवण्यासाठी वशपायाला बोलावनू त्या 

कालकोठिीत अन्न आवण पाणी पाठववण्याची व्यवस्था केली 

होती. 

 सकाळ झाली होती. त्यातच पक्षी अन्न वमळववण्यासाठी दरू 

जांगलात रवाना झाले होत.े ताांबिां फुटलां होतां. त्याचबरोबर सयुकही 

वनघाला होता. अशातच बादशाहाचा एक दतू गावात येवनू 

धिकला. म्हणाला, 

 "एक सरकारी आदशे हाय. बादशाहा औरांगजेबाचां म्हणणां 

हाय ेकी या सांभाजीच्या अांत्यसांस्कारात कोण कोण हजर होतां, 

त्याांनी स्वतः होवनू बादशाहाकिां यावां. त्याांची माफी मागावी. 

बादशाहा त्याांना खलु्या मतानां माफ करेल." 



 बादशाहा औरांगजेब........त्या बादशाहाबाबत सवक 

गावालाच नाही तर पांचक्रोशीत मावहत होतां की त्याचा स्वभाव 

कसा आह.े तसां पाहता बादशाहाचा तो आदशे जरी असला तरी 

आज सवक गाव एक होतां. कोणी कोणाची नावां उजागर केली नव्हती 

वा कोणीही बादशाहाचा हरे नव्हता. सवांनी एकत् येवनू 

सांभाजीच्या अांत्यसांस्काराला मदत केली होती. त्यातच आता ते 

वशपाही येत. दोन गोष्टी बोलत आवण वनघनू जात. पण कोणीही 

त्याांना कोणत्याही प्रकारची मावहती दते नव्हत ेवा त्या कटाबाबत 

कोणीही साांगत नव्हतां. 

 सवक गावाचा गोववांदा एक नेता ठरला होता की ज्यानां गनु्हा 

आपल्या अांगावर घेतला होता. ज्यानां आपल्या जीवाची पवाक केली 

नव्हती. त्यातच माझा परीवार उपाशी मरेल याची वचांताही केली 

नव्हती. फक्त एक ववनांती दामाजी पाटलाजवळ केली होती की 

माझ्या मतृ्यपूश्चात माझी पत्नी व माझ्या लेकराबाळाला साांभाळावां. 

आज सांाांपणूक गावानांही त्या परीवाराला अांतर वदलां नाही.  

 रोजच येणारे ते वशपाही. त्या वशपायाांच्या येण्यानां गाव त्ासनू 

गेलां होतां. त्यातच काही जणां गावांही सोिून गेले होत.े त्याांना वाटत 

होतां की यवदकदावचत बादशाहाला मावहत झाल्यास बादशाहा 

आपल्याला सोिणार नाही. 



 गोववांदा जीवांत होता. त्याला क्षणोन  क्षण आठवत होता. ती 

बादशाहाची माणसां त्या अांधा-या कालकोठिीत येत. कधी तांबी 

दवेनू जात. तर कधी जोरजोरानां हसत असत. कधी ती माणसे 

अांगावर तलवारीच्या जखमा करीत तर कधी तलवारीनां मुांिकां  

छाटण्याची धमकी दते. एक एक वदवस गोववांदासाठी कठीण जात 

होता. त्याला काय करावां आवण काय नाही असां होवनू जात होतां. 

पण उपाय नव्हता. 

 गोववांदा असा व्यक्ती होता की ज्यानां सांभाजीच्या प्रेताला 

स्वतः अग्नी तर वदली होती. त्या गोष्टीला आपलां भाग्य समजला 

होता. एरवी कोण्या महाराजाला अग्नी दणे्यासारखां पणु्याईचां काम 

एका अस्पशृ्याला वमळणां म्हणज े नशीब फळफळण्यासारखां 

गोववांदाला वाटलां. कारण आतापयंत ह्या गोववांदाला त्याच 

गावातील इतर समाजानां व्यवहार करताांना तो व्यवहार दरुुननच 

केला होता. त्याांना पाणीही दरुुनच पाजलां होतां. जरी त्यानां 

सांभाजीच्या सैन्यात एका वकल्लेदाराची भवुमका पार पािली 

असेल. त्यानांच जनाबाई आवण गावातील इतर माणसाांना सोबत 

घेवनू औरांगजेब बादशाहाच्या धाकाची पवाक न करता सांभाजीचे 

तकुिे गोळा केले होत.े तसेच त्याला वशवनू त्याचा दाहसांस्कारही 

उरकवला होता. एवढांच नाही तर त्यानांच दसु-या वदवशी महाराणी 



येशबूाई ांना गिावर जावनू त्याबद्दल सवककाही ररतसरपणे साांगनू मी 

कसा पढुाकार घेतला याचां वणकनही केलां होतां. त्यामळुां की काय, 

कोण्यातरी आपल्याच हरेाकिून ही मावहती औरांगजेबाला मावहत 

होताच त्यानां गोववांदाला अटक केली होती. आज गोववांदा 

बादशाहाच्या कालकोठिीत अखेरच्या घटका मोजत होता. 

वनभीि, नबोलक्या मनानां. त्याला कोणताही कशाचाही पश्चाताप 

नव्हता. उलट त्याच्याच पराक्रमानां आवण मौन वागण्यानां बादशाहा 

औरांगजेब वदवसेंवदवस परेशान होत होता. 

 गोववांदा एकटाच शरूवीर नव्हता. तर त्याची अख्खखी 

खानदानही शरुवीर होती. त्याांना लढाईत मोठमोठे पराक्रम कसे 

गाजवावे ह े मावहत होते. त्यातच त्याचा मावशभाऊ रायप्पाने 

केलेला पराक्रम हा त्याच्या पाठीशी होता. तो पराक्रम गोववांदालाही 

पाठबळ दवेनू गेला होता. 

 सांभरूाजे ह ेजेव्हा लहान होते, तेव्हा ते रायप्पाकिे जेवायला 

जायचे, तेव्हा अमात्य अण्णाजी दत्तो अस्पशृ्य व सवणक भेदभाव 

असल्यानां जीजामातेला त्याबद्दल साांगायचे आवण जीजाबाई 

वशवरायाांना साांगायची. तेव्हा वशवराय हसनू द्यायचे आवण त्याकिे 

दलुकक्ष करायच.े कारण जीजाबाईनां जातपात पाहून मैत्ी करायचे 



सांस्कार वशवरायाांवर केले नव्हत.े तसेच त्याबाबत वशकवलांही 

नव्हतां. 

 रायप्पाचां मळु गाव तवां. आज तवां गाव मळुशी तालकु्याच्या 

वरसगाव धरणात बिुालेले आहाेे. ह ेगाव तळुापरूच्या मोस ेखो-

यात आह.े तो पराक्रमी असा व्यक्ती असनू त्याच्या पराक्रमामळुां 

त्याची नेमणकू सांभाजीचा अांगरक्षक म्हणनू झाली होती. अगदी 

बालपणापासनूच रायप्पा शांभरूाजाचा अांगरक्षक होता. 

 ज्यावेळी शांभरूाजे व कवी कलशाांना पकिण्यात आलां. 

त्यावेळी त्याांाांना औरांगजेबानां बहादरूगि इथे आणलां. त्यातच 

त्याचा छळांही करण्यात येव ूलागलाा. ह ेजेव्हा रायप्पाला कळलां, 

तेव्हा त्याचां मस्तक खवळलां व मोजक्या सैन्यावनशी तो 

बहादरूगिाच्या वदशेनां चालनू गेला. त्यातच त्या वठकाणी पाच लक्ष 

सैन्याची तकुिी तैनात होती. 

 रायप्पानां त्या वठकाणच्या पररस्थीतीचां वनरीक्षण केलां व तो 

शत्चू्या गोटात वशरला. त्यातच त्यानां वेषाांतर करुन सैवनकाांना 

पाणी पाजणा-या लोकाांचा पोशाख धारण केला. अशातच एका 

सैवनकाला पाणी पाजत असताांना त्याच्या कानावर एक बातमी 

येवनू धिकली की कोणाची तरी वधांि काढण्यात येत आह.े 

ज्यावेळी त्यानां एका सैवनकाच्या तोंिून मरहठ्ठा सांभा असां नाव 



ऐकलां. तेव्हा तर आणखी रायप्पाचां वपत्त खवळलां. त्यातच तो 

रागानां लालबुांद झाला आवण वतकिां धावतच सटुला. 

 रायप्पानां पावहलां की कोणीतरी तेजस्वी परुुष साखळदांिात 

जखिला असनू त्याांचा अपमान होत आह.े त्याला मघुल सैवनक 

लाथा बकु्क्या मारत आहते. त्यातच कोणी वशव्याही दते आहते. ते 

पाहून रायप्पाला बरे वाटल ेनाही. त्यातच त्या साखळदांिाजवळ 

असलेल्या लाखोच्या मघुल सैन्यावर रायप्पा एकटाच चालनू 

गेला. क्षणातच त्यानां दोन अांमलदार कापनू काढले. ज्यामळुां 

बादशाहा सदु्धा हरैान होता. अचानक झालेला हमला...... त्या 

हमल्यामळुां बादशाहा औरांगजेबही गोंधळून गेला होता. 

 तो काटेरी साखळदांि, त्यातच तो लोखांिी साखळदांि 

त्यामळुां त्या साखळदांिाच्या शक्तीपढुां रायप्पाचां काहीच चाललां 

नाही. त्यातच लाखो सैवनक भोवताल असलेले. त्या सैवनकाांच्या 

लाखो तलवारी. सपासप ते सैवनक वारकते ठरले. त्यातच रायप्पा 

महाराला वीरमरण आले. ते सांभरूाजाच्या पायाशी झकुले व 

म्हणाल,े 

 "राज,े मला माफ करा. मी हरलो. मी तमु्हाले सोिव ूशकलो 

नाही. मी हरलो. शेवटी त्याचां रक्त सांभाजीच्या पायावर साांिलां. 



त्यातच अगदी सांभाजीच्या पायावरच रायप्पानां आपला जीव 

सोिला. 

  

***************************** 

  

 ते बांदीवासातील वदवस गोववांदाचां काळीज फािून टाकत 

होत.े त्याला ती कालकोठिी बेचैन करीत होती. कारागहृाचा अथक 

मळुात जे गनु्ह ेघिले. ते गनु्ह ेपनु्हा घिू नय.े तसेच ज्याने गनु्हा 

केला. त्याला सधुरवता यावां यासाठीग वदलेली वशक्षा करण्यासाठी 

उभ्या केलेल्या व्यवस्था आवण वशक्षेचा अथक गनु्हगेाराने वकां वा 

इतराांनी तसा गनु्हा पनु्हा करु नय ेम्हणनू केलेले शासन. अशी वशक्षा 

करण्याचा अवधकार हा राज्यकत,े गरुु व मायबाप याांनाच असतो. 

ज्यावेळी व्यक्ती तरुांगातील वशक्षा भोगनू वकां वा जामीनावर स्वतःची 

वनदोष सटुका करुन समाजात जात.े तेव्हा या समाजात वावरताांना 

कैद्याचे मोठे हाल होत असतात. त्याला वाळीत टाकलां जातां. 

त्याला वहन दजाकची वागणकू वदली जात.े त्यातील अनेकजण 

आपली शक्तीही हरवनू बसतात. त्यामळुां ते गनु्हगेारीचा मागक 

पत्करतात. 



 औरांगजेबाचा तरुुां ग म्हणज ेकेवळ तरुुां ग नव्हता. वतथां एकएक 

वदवस काढणां मवुश्कल होत होतां. उद्याचा वदवस कसा वनघेल ह े

काही साांगता येत नव्हत.े पण गोववांदानांही कां बर कसली होती. 

प्रत्येक वदवसाचा तो सामना करीत होता. औरांगजेबाच्या वशक्षेला 

न घाबरता. 

 औरांगजेबाांच्या कारागहृात कैद्याांना वव्ह आय पी वागणकू 

नव्हती.तर वतथां अमानषुता होती. असांवेदनशीलता होती. त्यातच 

धाकानां का होईना, त्या औरांगजेबाचे आदशे पाळणारे काही 

अांमलदारही होत.े ज्यावेळी गोववांदाला वेदना होत. त्यावेळी 

त्याांाांना हस ू येत असे. ती माणसां माणसूकी मेलेलीच होती. 

त्याांच्याकिां पाहून असां वाटायचां की ते मेलेले मदुिे आहते की 

काय? औरांगजेबापेक्षा त्याांचाच त्ास गोववांदाला जास्त होता. 

 तरुुां ग ह ेखरांच मानवाचां मन बदलववणारां दालन नाही असां 

पदोपदी वाटत असतां. कारण एकदा का तरुुां गात एखादा कैदी 

गेलाच, तर तो सधुारुन येईलच याचा थाांगपत्ता नाही. कारण आज 

तरुुां गाची व्याख्खयाच मळुात बदलली आह.े आज तरुुां गात वशक्षा 

कमी आवण हसतखेळत जगणांच वशकवलां जात.  



 तरुुां गात गनु्हगेारच येतात असे नाही. कधीकधी चाांगली 

मांिळीही येत असतात. ज्याांनी गनु्ह े केलेले नाही. त्यातच काही 

वशकलेलीही माणसां येतात.  

 तरुुां गात येणा-या कैद्यात भेदभाव वदसत नाही. हा उच्च 

जातीचा हा कवनष्ठ जातीचा. पण एक भदेभाव तेवढा असतो. तो 

म्हणज ेसीवनअर ज्यनुीअर. जो जास्त जनुा होत जातो. तो जास्त 

प्रमाणात इज्जतदार बनत जातो. त्यातच त्या तरुुां ग अवधकारी 

वगाकची जी मांिळी कामे करतात. ती जवळची असतात. मग 

अशावेळी एखाद्याला कोणतां एखादां छोटांसां व्यसन असेल, तेही 

परुवलां जातां. आता कैद्याांना अगदी सवहष्ट्ण ूआवण दयाभावनेची 

वागणकू वदली जात.े त्याांच्याकिून जास्त कामां केली जात नाहीत. 

 कारागहृ........पवुीचे कारागहृ असे नव्हत.े त्या कारागहृात 

अवतशय वहन दजाकची वागणकू वमळत असे. कारण ती कारागहृ 

बदल्याच्या भावनेनांाां प्रेरीत असायची. प्रत्येकाला स्वतांत्र्य असे 

बैरीकेट असायचे. त्यात एक वकां वा दोनच कैदी राहात असायचे. 

कैद्याचा गनु्हा कोणता आह.े त्यावरुन त्या कारागहृाची रचना 

असायची. अथक असा की कैदी वकती महत्वाचा आह.े 

 ववशेष साांगायचां म्हणज ेया दशेात जे ही कोणी महान झालेत. 

त्याांनी अशा कारागहृाच्या असांख्खय यातना भोगलेल्या आहते. 



काहींच्या यातना वलखीत असल्याने त्या बाहरे आल्या. तर 

काहींच्या यातना ह्या वलवहल्या नसल्यानां समजलेल्या नाहीत. 

पयाकयानां साांगायचां झाल्यास हा दशे ज्याला दवे म्हणनू पजुतो, त्या 

दवेाचाही जन्म बांदीगहृात झाला. तसेच वजला दवेी म्हणनू पजुतो. 

त्या दवेीलाही बांदीगहृातच ठेवलां होतां. 

 आता प्रश्न हा पितो की तो बांदीगहृातील दवे कोण? तसेच 

ती बांदीगहृातील दवेी कोण? तर याचां उत्तर सहज सोपां आह.े तो 

बांदीगहृातील दवे म्हणज ेवक्रष्ट्ण आवण ती दवेी म्हणज ेसीता. याचा 

अथक असा की वक्रष्ट्णाला महाराजा कां सानां बांदीगहृात टाकलेलां 

नव्हतां. परांत ू जी आकाशवाणी झाली असा जो उल्लेख काही 

परुाणात आह.े त्यानसुार कां सानां वासदूवे व दवेकीला बांदीवासात 

टाकले होत.े त्यातच दवेकीचा रथ हाकलत असताांना अचानक 

आकाशवाणी झाली आवण राजा कां साला कळलां की दवेकीचा 

आठवा पतु् त्याला मारणार आह.े त्यातच तो आठवा मलुगा 

पवहल्याच वेळी जन्माला आला तर........ म्हणनू कां सानां चक्क 

आपल्या बवहणीलाच बांदीवासात टाकले. त्याच वठकाणी 

कां साचाही जन्म झाला. तसेच सीतेलाा तर राक्षसराज रावणानां 

अशोकवावटकेत ठेवले होत.े तेही नजरकैदते. यामध्ये त्ास असा 

की दर जन्माच्या वदवशी कां स यायचा व दवेकी व वासदूवेाची 



सख्खखी लेकरां मारुन जायचा. हा त्ास अवत भयांकर होता नव्ह ेतर 

ती एक वशक्षाच होती. तसाच सीतेलाही तसा त्ास भोगावाच 

लागला. दररोज रावण अशोकवाटीकेत यायचा आवण म्हणायचा 

की सीत,े त ूमाझ्याशी वववाह करण्यास तयार झाली काय? त्यातच 

ते वतला दररोजचां सतावणां म्हणज ेकारागहृात वदला जाणारा त्ासच 

होता. त्यातच काही रावणासोबतची मांिळी हसतही होती. यातच 

रामायणात रामाला चौदा वषक झालेला वनवास तसेच महाभारतात 

पाच पाांिवाांना भोगावा लागणारा बारा वषाकचा वनवास व एक 

वषाकचा अज्ञातवास ही दखेील एक कारागहृाचीच वेदनाच होती.  

 सांभाजीलाही कारागहृ भोगावा लागला. त्यातच त्या काळी 

वकती प्रमाणात यातना वदली गेली सांभाजीला हहेी कळलां नसतां. 

पण वतथां असलेल्या एका गपु्तहरेाकिून ते मावहत पिलां. त्याचां नाव 

होतां वमयाखान. वमयाखान असा व्यक्ती होता की ज्यावेळी 

सांाांभाजी घरच्याांच्या रोषामळुां वदलेरखानाला जावनू वमळाला 

होता. त्यावेळी वदलेरखानाच्या आश्रयास असताांना त्यानां 

वदलेरखानाचा ववरोध असनूही वमयाखानच्या दोन्ही मलुीचे वववाह 

लावनू वदले होत.े त्यामळुां वमयाखान हा सांभाजीचा हस्तक बनला 

होता. वमयाखान हा सांभाजीला जेवण आणनू दते असे. 



 रायप्पा महार सांभाजीला सोिववण्याच्या प्रयत्नात मरण 

पावला होता. तो मरण पावला होता. पण त्याचा भाऊ दवेप्पा 

अजनू जीवांत होता. ज्यावेळी रायप्पा व दवेप्पा दोघांही बांध ू

सांभाजीची पत्नी सांभाजीच्या गैरहजेरीत गादीवर बसताच वतची 

आज्ञा घेवनू जेव्हा सांभाजीला सोिवायला वनघाल,े तेव्हा रायप्पा 

म्हणाल े कीमला वीरमरण आलां तरी चालेल, पण मी राजाला 

सोिवेन. परांत ू त्यावेळी महाराणी येशबूाईनां त्याांच्या हातात एक 

वचठ्ठी दते म्हटले की रायप्पा तमु्ही काहीही करा. पण ही वचठ्ठी 

सांभाजीपयंत नक्की पोहोचवा. रायप्पानां तसां आश्वासन वदलां व 

साांगीतलां की मी काहीही करीन. पण ही वचठ्ठी सांभाजीपयंत 

पोहोचवीन.  

 रायप्पा व दवेप्पा ह े दोघांही भाऊ सांभाजीला वाचवायला 

रायगिावरुन वनघाले. त्यातच रायप्पा व दवेप्पा पखालजीचां वेषाांतर 

करुन व भवुमका करुन औरांगजेबाच्या सैन्याला कातिी वपशवीतनू 

पाणी पाजण्याचे उद्योग करु लागले. त्यातच रायप्पानां पावहलां की 

त्याच्या धन्याची या स्थळी वधांि काढली जात आह.े तेव्हा त्याांच्या 

अांगात ववरश्री सांचारली. त्यातच त्यानां ती वचठ्ठी आपले बांध ू

दवेप्पाच्या हातात दते तो म्हणाला की दवेप्पा मला ही आपल्या 

अन्नदात्याला वमळत असलेली वागणकू माझ्यानां पाहणां होत नाही. 



ही वचठ्ठी ठेव. सरुक्षीत ठेव. आता काहीही झालां तरी चालेल. मी 

या दोन चार अांमलदाराांना कापनूच टाकतो. त्यातच ती वचठ्ठी 

दवेप्पानां जवळ ठेवली व रायप्पानां आपले दात ववचकवीत त्यानां 

एका सैवनकाांच्या म्यानातील तलवार वहसकली आवण दोन 

अांमलदारासह तब्बल बारा जण अाौरांगजेबाच्या गोटातील 

सैवनक कापनू टाकले. मात् ज्यावेळी त्या रायप्पाला त्या 

औरांगजेबाच्या शेकिो सैवनकाांनी मारलां, तेव्हा त्याच्या बांधचूीही 

इच्छा होत होती की आपल्या भावाला वाचवावे. पण तो तसे करु 

शकत नव्हता. कारण त्याच्यावर त्या वचठ्ठीची जबाबदारी होती. 

दवेप्पा नाईलाजानां का होईना काही काळ चपू बसला. 

 रायप्पाच्या मतृ्यनूांतर औरांगजेबानां सांभाजीचा पहारा खपु 

वाढवला. त्याचा वमयाखानवर खपु ववश्वास होता. त्याला काहीही 

मावहत नव्हतां की वमयाखानच खरा सांभाजीचा जाससू आह.े जेव्हा 

दवेप्पाला सैवनकाांना पाणी पाजता पाजता समजलां की वमयाखान 

हा सांभाजीचा चहतेा आह ेआवण तोच एकटा सांभाजीला जेवण 

दणे्यास जात असनू सांभाजीच्या कम-यात त्याच्यावशवाय कोणीच 

जाव ू शकत नाही. तेव्हा दवेप्पानां वमयाखानला वचठ्ठी वदली. 

ज्यावेळी ती वचठ्ठी घेवनू वमयाखान सांभाजीला जेवण दणे्यासाठी 

सांभाजीच्या कक्षात गेला. तेव्हा त्यानां सांभाजीला ती वचठ्ठी वदली. 



त्या वचठ्ठीत वलवहलां होतां की राज ेतमु्ही वचांता करु नको. इकिे सवक 

खशुाल आह.े राज्याचा कारभार व्यवस्थीत आह.े सैन्याची 

जळुवाजळुव सरुु आह.े योग्य सांधी चालनू येताच आम्ही योग्य 

वेळी त्या औरांग्यावर हल्ला करु व तमु्हाला सखुरुप सोिव.ू 

तेव्हापयंत तमु्ही मात् वनश्चींत राहा.  

 सांभाजीनां ती वचठ्ठी वाचली. त्याला आपल्या राणीची वकव 

आली. तसां त्याच्या िोळ्यातनू अलगद पाणी टपकलां त्याचबरोबर 

तो वमयाखानला म्हणाला, 

 "वमयाभाई, आपले उपकार मी कसे फेिणार. आपण या 

सांकटसमयीही मला ही वचठ्ठी आणनू वदली." 

 तेव्हा वमयाखान म्हणाला, 

 "राज,े लवकर साांगा तमुचा काय वनरोप आह े ते. ही वेळ 

काही बरी नाही. थोिासाही वेळ झाला तर ह ेसैवनक आतमध्ये 

येतील. मग समदां राहून जाईल जाग्यावरच." 

 त्यावर सांभाजी म्हणाले, 

 "वमयाभाई, हा राज फक्त तमुच्या ओठात ठेवा. कोणालाही 

कळता कामा नय.े हां एक गोष्ट आवजूकन साांगा सरुबाई ांना की तमु्ही 

वचांता करु नका. आम्ही बरे आहोत. आमच्याकिे लक्ष दणे्याऐवजी 

तमु्ही फक्त दगुक साांभाळा. आमच्या आबासाहबेाांनी अत्यांत कष्टानां 



वकल्ले वमळवले आहते. ते वकल्ले औरांग्याच्या घशात जायला 

नको. आम्ही मेलो तरी चालेल. पण दगुक औरांग्याच्या हातात लागता 

कामा नय.े" 

 वमयाखाननां ते ऐकलां. तो राज त्यानां मनातच दफन केला. तो 

राज ज्यावेळी सरुबाईला मावहत झाला होता. तेव्हा वेळ वनघनू गेली 

होती. सांभाजीनां तेव्हापयंत मतृ्यलूा वमठी मारली होती. 

 वमयाखान समोर औरांग्यानां सांभाजीवर केलेले अनन्वीत 

अत्याचार पढेु वमयाखाननां रायगिावर बयाण केल्यानां मराठ याांना 

सांभाजीवर औरांग्यानां कोणते कोणते अत्याचार केले ते सांपणूक मावहत 

झालां. त्यातच रायगिालाही मावहत झालां. रायगिांही तो अत्याचार 

ऐकून थरारला होता. 

 गोववांदा ज्यावेळी कैदते होता. तो काही गनु्हगेार नव्हता. पण 

तरीही औरांगजेबाच्या पाहणीतनू व समजण्यातनू तो गनु्हगेारच 

होता. त्यातच तो जेव्हा सांभाजीला अग्नी दवेनू व त्याचा 

अांत्यसांस्कार करुन रायगिावर गेला होता. त्यावेळी त्याला 

रायगिावर महाराणी सरुबाईच्या तोंिून महाराज सांभाजीला 

वमळालेल्या यातनेबाबतची मावहती वमळाली होती. आज तो 

औरांगजेबाच्या कारागहृात त्या अांधा-या खोलीत एकटाच राहात 

असला तरी त्या कैदबेाबत त्याला वाईट वाटत नव्हतां वा वैषम्यता 



वाटत नव्हती. तसेच त्या औरांगजेबाचे त्याच्यावर होत असलेले 

अत्याचार म्हणजे जण ूकोणी आपल्या अांगावर फुलेच उधळत 

आहते की काय, असेच वाटत होते. त्याच्या िोळ्यासमोरुन आज 

तो वक्रष्ट्णाच्या मातावपत्याचा, पाच पाांिवाांचा, माता सीतेचा व 

धमकवीर सांभाजी महाराजाांचा इवतहास तरळत होता. ज्याांनी 

सत्तेसाठी नाही तर आपल्या कतकव्यासाठी आपल्या शरीरावरील 

शत्ूांकिून होणारे अत्याचार सहन केले होत.े हाच इवतहास 

गोववांदाला बळ दते होता. तसेच त्याच्या अांगातही नवी उमी आणत 

होता. 

 आज त्याला तेही आठवत होतां की राजाच्या कैदते असणारे 

कैदी कौल ू चालवतात नव्ह े तर शेतात बैलाच्या जागी जुांपले 

जातात. आज त्याला तेही आठवत होतां की त्याच्या वकत्येक 

वबरादरीनां भोसले घराण्याच्या पालख्खया उचलण्यासाठी आपले 

खाांद े वझजवले होत.े पण तो अत्याचार नव्हता तर ती एक 

धन्यासाठी केलेली स्वामीभक्ती होती. 

 ह ेतरुुां ग म्हणजे कैद्याांना सधुारण्यासाठी केलेली उपाययोजना 

असते ह ेजरी बरोबर असलां तरी यात सांभाजीला वमळालेली कैद 

हा बदला होता. तसेच गोववांदाला वमळालेली कैद हाही बदलाच 

होता. त्यातच बदल्याच्या भावनेनांच ज्याप्रमाणे सांभाजीला ठार 



केलां होतां. त्याचप्रमाणे गोववांदालाही ठार करण्याचाही 

औरांगजेबाचा मानस होता. 

 तरुुां ग म्हणज ेकैद्याांना सधुारण्याचे कें द्र असनू त्यात कैद्याांना 

सधुारण्याची पणूक सवुवधा असावी. तो कुणाचाही बदला घेण्याचां 

कें द्र बन ूनय.े तसेच तरुुां गातनू कैदी सधुारुन वनघायला हव.े जेणेकरुन 

तरुुां गावर कोणीही ववश्वास ठेवेल. त्यासाठी तरुुां ग ह ेवशक्षेचे कें द्र ठरु 

नय.े 

  

***************************** 

  

 आज गोववांदा ववचार करीत होता. आपण केलां ते अवतशय 

चाांगलां केलां असां त्याला वाटत होतां. त्याला त्याबाबत पश्चाताप 

वाटत नव्हता. तसां पाहता गोववांदाला ववचारायला खानाची माणसां 

वारांवार येत होती. तरीही तो गप्प होता. ती ववचारीत होती की 

त्याच्या कटात कोण होती. पण तो साांगत नसल्यानां बेवारस 

फटक्याांना झेलावां लागत होतां. 

 गोववांदा आत होता. त्या अांधा-या कोठिीत. ती कोठिी आज 

गोववांदाला पाषायमान वाटत होती. त्यातच त्याांचे अत्याचार पाहून 



गोववांदाला वाटत होत ेकी त्याला लवकर मतृ्य ूयावा वकां वा त्याला 

लवकरच औरांगानां मतृ्यदुांि द्यावा. पण तसां काही होत नव्हतां. 

 सांताजी व धनाजी दोन सख्खख े भाऊ होत.े महाराज 

सांाांभाजीच्या मतृ्यनूांतर राजाराम गादीवर बसले. त्यातच सांताजी 

ह ेमराठ याांचे सरससेनापती होत.े त्याांचा घोिा सदु्धा त्याांना घाबरत 

होता.  

 औरांगजेब बादशाहा ज्यावेळी दवक्षणेस आला. तेव्हा त्यानां 

सांगमेश्वरला आपली राजधानी बनवली. त्यातच सांताजीचां 

राजेरामाशी पटेनासां झालां. त्यामळुां राजारामनां सांताजीकिून 

सेनापतीपद काढलां. ते पद धनाजीला वदलां व ते जींजीला चालले 

गेले. पढेु राजारामन ेजींजीला आपली राजधानी बनवली. परांत ू

सांताजीनां सेनापती पद जरी सोिलां असलां तरी त्यानां लढाई बांद 

केली नव्हती. त्यातच त्याला सांभाजीच्या खनुाचा बदला घ्यायचा 

होता. ज्या सांभाजीच्या खनुाला मकुबकखान जबाबदार होता. त्याला 

ठार केल्यावशवाय त्याला चैनच पिणार नव्हतां. त्यानां प्रवतज्ञा केली 

होती, ती म्हणजे ज्या माणसान ेसांभाजीला पकिले, त्याला ठार 

करण्याची. 

 औरांगजेब बादशाहा जेव्हा सांगमेश्वरला आला. तेव्हा त्यानां 

सांगमेश्वराला आपली राजधानी बनवली. त्यातच सांताजीनां बेत 



आखला. आपण सांगमेश्वरवर हमला करायचा. त्यातच योजनेनसुार 

गनीमी काव्यानां सांताजीनां औरांगजेबाच्या सांगमेश्वरावर हल्ला 

चढवला. त्यात मकबकखान जबर जखमी झाला. तो पळायला 

लागला. त्यातच धनाजीनां त्याचा वपच्छा सोिला नाही. त्यानां 

मकबकखानाचा वपच्छा केला. आता मकुबकखान जीवाच्या 

आकाांतानां पळत होता. पण सांताजीही तेवढाच चपळ होता. त्यानां 

मकुबकखानाला वाटेतच पकिलां. त्यातच अवतशय घाबरलेला 

मकुबकखान भीतीच्या भयानांच मतृ्य ूपावला व सांताजीनां सांभाजीच्या 

खनुाचा बदला घेतला. 

 ती कालकोठिी. त्या कालकोठिीला नतमस्तक होत गोववांदा 

आपले वदवसां काढत होता. एवढ यात बादशाहा औरांगजेब आला. 

बादशाहा जसा आला. सगळे त्याला सलाम करु लागले. त्यातच 

दरवाजे उघिले गेले व गोववांदाला साखळदांिात जखिून बाहरे 

काढण्यात आले. तसा तो वधप्पाि दहेाचा औरांगजेब म्हणाला,  

 "गोयांद्या, त ू का बरां साांगत नाहीस ती मावहती? का बरां 

गावाला वाचवतोस? का बरां त्याांचे गनु्ह ेआपल्या अांगावर घेतोस? 

त ूका बरां त्याांच्यासाठी मरण पत्करतोस?" 



 बादशाहाचां ते वनमकळ बोलणां. आज अचानक त्याच्यात एवढां 

परीवतकन. अगदी गोि गोि बोलायला लागला होता बादशाहा. 

एवढां प्रेम काहून त्याच्याच गोटातील एक सरदार म्हणाला, 

 "बादशाहा सलामत, गसु्ताखी माफ करो तो एक बात कहू।ँ" 

 "बोलो, क्या बात ह?ै" 

 "बादशाहा.सलामत, यह गीदि की औलाद ह।ै मराठा ह ैये। 

ये लोग प्रेम से बाज नही आते। इन्हें सख्खत किी से किी सजा दनेी 

पिती ह।ै" 

 बादशाहानां ते बोलणां ऐकलां. तसा त्यानां हात आिवा करीत 

चपू राहण्याचा इशारा वदला. त्याला चपू राहण्याचा आदशे दते 

बादशाहा गोववांदाला म्हणाला, 

 "गोयांद्या, पाहा. अरे जेव्हा माणसू जन्म घेतो. तेव्हा तो 

एकटाच येतो आवण मरतो तेव्हा एकटाच मरतो. त ू ज्या 

गाववाल्याांना वाचवतोस ना. ते गावकरी तलूा वाचवायला एकतरी 

येईल का? अन  आला काय, नाही ना. मग त ूअसा कसा वागतोस. 

अरे साांग कोण कोण होतां त्या सांभाजीचे माांसाचे तकुिे गोळा 

करायला. त ूएकटाच होता का?" 

 औरांगजेब बादशाहाचा कुटील िाव गोववांदाच्या लक्षात 

आला. तसां समद्या मराठ याांना मावहत होतां की बादशाहा औरांगजेब 



कपटी आवण कुटील वतृ्तीचा माणसू आह.े तेव्हा या बादशाहापढुां 

न वाकलेलां बरां. कारण ज्यावेळी बादशाहा जेव्हा राजगादीवर 

आला. तेव्हा त्यानां आपल्या गादीवर बसण्यापवुी आपल्या 

बापाला कैदते टाकलां. त्यातच आपल्या भावाची हत्याही केली. 

तसां त्यानां स्तब्धता बाळगली. 

 गोववांदा चपू बसलेला पाहून बादशाहा म्हणाला, 

 "गोयांदा, बताओ तो सही. क्या हुआ था उस रात? अगर त ू

वह राज बतायेगा, तो तझुे छोि देंगे।" 

 गोववांदा ववचार करीत होता. बादशाहा कपटी आह.े तो 

आपल्याला ववचारत आह े प्रेमाप्रेमान.े पण समजा साांगीतलांच 

तरीही बादशाहा आपल्याला सोिणार नाही. त्यातच ही आपली 

मातभृमुी आह.े ही मातभृमुी आपल्याला दषुीत करायची नाही. ही 

मातभृमुी आपली आई आह.े आपली एक वेगळी भाषा आह.े 

त्यातच आपली एक सांस्कृती. आपला एक धमक आह.े जो धमक 

पववत् असा धमक. त्या धमाकसाठी महाराज माझे अन्नदाते प्राणास 

मकुले. त्याांनी वीरमरण पत्करलां. वशवाय ती माणसां. ती 

जीवाभावाची माणसां. त्या माणसाांनी आपल्यावर ववश्वास ठेवनू 

सांभाजीचे तकुिे गोळा करायला मदत केली आवण मी त्याांचा 



ववश्वासघात करु. नाही आपण त्या लोकाांशी ववश्वासघात करु नये. 

ज्याांनी आपल्यावर ववश्वास ठेवला.  

 तो त्या दामाजीचा ववचार करु लागला की जो दामाजी 

अख्खख्खया गावाचा पाटीस. वबचा-यानां जागा वदली नाही. पण 

त्याच्याच प्रयत्नानां आज सांभाजीचे तकुिे गोळा झाले. जर दामाजी 

नसता तर जनाबाईनां कोणाला साांगीतलां असतां तकुिे गोळा 

करायला. वबचारी जनाबाई. वतला तर पकिलां या बादशाहानां. 

वबचारी जनाबाई....... कुठां ठेवलां तर मावहत नाही वतला. 

 ही मातभृमुी. या मातभृमुीची रक्षा करण ेह ेमाझां प्रथम कतकव्य 

आह.े मी जे काही केलां. ते माझां कतकव्य होतां आवण त्याांनी जे काही 

केलां, तेही कतकव्य होतां. त्या कतकव्याचा अथक मी असा घेव ूनय ेकी 

त्याांना परेशानी व्हावी. कदावचत हा औरांगा माझ्याशी आवण 

त्याांच्याशी सांभाजीसारखाच व्यवहार करेल ह ेनाकारता येत नाही. 

तसांच ती माझी गावची माणसां. अगदी जीवाभावाची माणसां. ती 

माणसां. त्याांनी माझ्यावर प्रेम करुन मला मदत केली. ज्याांनी 

सांभाजीवर प्रेम करुन मला मदत केली. समजा त्या दामाजी पाटलानां 

मला कळवलांच नसतां तर, मला सांभाजीची वचता जाळायची सांधी 

वमळाली असती का? वबचारा दामाजी! त्या वदवशी गोरेगावावरुन 

आला होता. त्याच्या अपेक्षेवर पाणी फेरु की काय मी. अन  ती 



वबचारी राधाई. वहमतबाज बाई. वतच्याच वहमतीवर तकुिे गोळा 

झाले. मदाकनी आह ेती. मी वतच्या स्वप्नाांचा बळी दवे.ू  

 दामाजी तर ऐकतच नव्हता तकुिे गोळा करायला. म्हणत 

होता जाव ू द्या. त्या औरांग्याांचे सैन्य पहारा दवेनू आहते 

नदीपवलकिां. जर एवढासाही आवाज झाला की औरांगा सैवनक 

येतील. प्रेत बाजलूाच रावहल अन  आपल्याला पकिून नेतील. जाव ू

द्या. तो सांभाजी तर मेला. पण त्याच्याबरोबर आपणही मरुन जाव.ू 

कारण सांभाजीपाठोपाठ औरांगजेब आपल्यालाही मारुन टाकेल. 

पण ती राधाई माऊली. ती एकटीच वनघाली जनाबाईच्या 

म्हणण्यावर ववश्वास ठेवनू आपली मदाकनगी दाखववणारी बाई. ती 

बाई तेवढ याच वहांमतीनां एकटीच वनघाली. त्याचबरोबर वतच्या मागां 

ती जनाबाई. अन  पणुक नारीशक्ती. व्वा व्वा. नारीशक्ती वजांदाबाद. 

त्या होत्या म्हणनू मीही वहमतीनां पढुां झालो. अन  तो गोरखनाथ. 

वबचारा बवुा. तो तर यायलाच तयार नव्हता. त्यातच आमचा 

दामाजी पाटील. त्याचा तर पानच नव्हता हालत 

गोरखनाथावशवाय. दामाजीमळुांच आला वबचारा. वबचारा 

गोरखनाथ. तेवढ याच रात्ी त्यानां बेलफुलां गोळा केली. अन  अग्नी 

द्यायला मदत केली सांभाजीले. अन  ती माणसां. ते समद ेतरुण त्या 

सांभाजीसाठी झटले. वबचारे दामाजीच्या इशा-यावर गावच्या 



वशवेवर उभ े रावहल े गोफनगुांिा घेवनू. अन  ती सारी गावातील 

माणसां......... वबचारी! मरणाची भीती होती त्याांना, तरीही त्याांनी 

ती भीती न बाळगता माझ्यासोबत सांपणूक इांद्रायणी ढवळून काढली. 

महाराज सांभाजीचे तकुिे गोळा करायला आवण तीही माणसां थोरांच 

म्हणावी की त्याांनी शेणकुर धसकट अन  लाकिां गोळा केली. हां 

अग्नी मी वदला. माझ्या अांगणात. माझ्या शेतात. जांगलात त्या 

काळोख्खया रात्ी. माझां शेत........ ते माझां शेत नसनू माझ्यासाठी 

अांगणच आह.े माझा भाऊच होता सांभाजी. कारण त्याच्या बापानां 

माझ्या बापाची गोष्ट ऐकून मला सांधी वदली. नव ेपराक्रम करण्याची. 

त्याचा बाप होता म्हणनू मला कतकबगारी दाखवता आली. नाहीतर 

याच वळूच्या मातीत मी वखतपत पिून रावहलो असतो. आज मला 

हा वळू गावच नाही तर सांपणूक इांद्रायणी ओळखते.. मी जरी अस्पशृ्य 

असलो तरी. आज सांपणक गाव माझी इज्जत करते. मला पसुते. 

कारण मी वकल्लेदार झालो रामशेजचा म्हणनू. पण मी जर सैन्यात 

भती झालो नसतो तर रामशेजचा वकल्लेदार झालो नसतो. अन  

रामशेजचा वकल्लेदार झालो नसतो तर मला या गावानां सन्मान 

वदला नसता. हां मी गनु्हा केला. सांभाजीला जाळण्याचा गनु्हा. हां 

हाच गनु्हा झाला माझा. अन  तो गनु्हा मी एकट यानांच केला नाही 

तर माझ्या गावानां केला. कुणासाठी? तर त्या लािक्या 

सांभाजीसाठी. ते लेकरु. माझा भाऊ. माझा एकट याचाच भाऊ नाही 



तर जगाचा भाऊ. तो माझ्या मायबापाचा लेकरु. माझ्या 

मायबापाचा एकट याचाच लेकरु नाही तर तो सा-या गावाचा लेकरु. 

ह ेकसां ववसरु मी. हां केला असन सांपणूक गावानां गनु्हा आपल्या 

लेकरासाठी. हां केला असल आपल्या भावासाठी या गावानां गनु्हा. 

पण मी कशाला त्याला गोव ूया वादात. हा वाद माझा आह.े मग 

मी फासावर गेलो तरी चालेल. मला मतृ्यदुांि झाला तरी चालेल. 

पण मी माझ्या गावाला सांाांकटात टाकत नाही. जर मी आज या 

गावाला सांकटात टाकलां तर.........उद्या मला माझा गाव माफी 

दणेार नाही. माफ करणार नाही. जरी मी सांभाजीला अग्नी वदला 

असेल तरी. अन  जर मी गनु्हा कबलू केला आवण मला जर मतृ्यदुांि 

झालाच तर उद्या हीच माती माझ्यावर गवक करेल. म्हणेल की 

धमाकसाठी प्राण दणेा-या सांभाजीला कतकव्याचे पालन करणा-या त्या 

इांद्रायणीच्या लेकरानां म्हणजेच गोववांदानां अग्नी वदला. त्या 

वशरप्याचाही उदोउदो होईल. ज्यानां सांभाजीचे तकुिे वशवलेा ेअन  

त्या वशक्याकचाही उदोउदो होईल. ज्यानां कपिे वशवले. एक गणोजी 

वशके असा होता की ज्यानां सांभाजी राजाांना पकिायला शत्ूांना मदत 

केली अन  एक हा वशके की ज्यानां सांभाजीचे कपिे वशवले. जर 

मला माझां कतकव्य पार पािताांना वीरमरण आलांच तर उद्या हीच 

इांद्रायणी धन्य होईल आवण ओरिू ओरिू साांगेल की या भीमेच्या 

काठी असाही कतकव्यवीर होवनू गेला की ज्याने आपले कतकव्य तर 



केलेच. पण कतकव्यासाठी प्राणही वदला. आज मी जरी अस्पशृ्य 

असलो तरी मला कोणाला फसवायचां नाही. मग मी मेलो तरी 

चालेल. 

 हा गाव सांभाजीच्या अांत्ययात्ेवेळी सहभागी होता. या गावानां 

सांभाजीला अग्नी दणे्यासाठी बरीच मदत केली. ही सांभाजीला 

अग्नी दणेारी गोष्ट काही साधीसधुी गोष्ट नव्हती.  

 आज इांद्रायणी धन्य झाली सांभाजीच्या रक्षेला आपल्यात 

सामावनू घेवनू. उद्याही धन्य होईल, जेव्हा माझी राख या नदीत 

ववरघळेल. उद्या इांद्रायणी म्हणेल आवण ओरिून साांगेल की ती दोन 

लेकरां या धरणीवर जी झाली. ती कधीच झाली नव्हती. कधीच 

होणार नाही. एक लेकरु धमाकसाठी मरण पावला तर दसुरा आपलां 

कतकव्य बजावत. कदावचत मी मेलोही या औरांग्याच्या हातानां. 

तरीही या धरणीवर माझे एकट याच ेनाव होव ूनये सांभाजीला अग्नी 

दणेारा म्हणनू. माझ्या सांपणूक गावाचां नाव व्हावां. कोणीही उद्या म्हण ू

नय ेकी एकट या गोववांदानां सांभाजीला अग्नी वदला. तर म्हणावां या 

वळू गावच्या सांबांधीत सवक लोकाांनी अग्नी वदला. उद्या माझांच नाव 

सांभाजीबरोबर अजरामर होव ूनय.े  

 ह ेपरमेश्वरा, त ूमला त्याबद्दल सदु्बद्धी द ेआवण ह ेऔरांग्याचे 

अत्याचार सहन करण्याची ताकद द.े माझी उद्या जीभ जरी कापली 



गेली सांभाजीसारखी वकां वा माझां मुांिकां  जरी छाटलां गेलां 

सांभाजीसारखां तरी मला हसता हसता वस्वकारता यायला हवी ती 

वेळ. अन  हसता हसता मला माझ्या वेदनाही सहन करता यायला 

हव्यात. ह ेपरमेश्वरा, मला एवढा कावफर बनव ूनकोस की माझ्या 

तोंिून अलगद गाववाल्याांचां नाव वनघावां. जेणेकरुन वबचा-याांना 

सांभाजीसारख्खयाच वेदना सहन कराव्या लागतील. माझ्यामळुां असां 

काही होईल. असां घिू नय े दवेा माझ्याहातनू. ह े मातभृमुी यदी 

कदावचत माझां चकुत असेल, ह े इांद्रायणी तहूी साांग माझां चकुत 

असेल तर मला माफ कर. पण मी माझ्या सांभाजीसाठी या सांपणूक 

माणसाांचा बळी दवे ूशकत नाही.  

 गोववांदा ववचार करीत असताांना औरांगजेब बादशाहा 

म्हणाला, 

 "क्या सोच रहा ह ैगोयांदा?" 

 ते औरांगजेबाच ेशब्द अचानक गोववांदाच्या कानावर पिले. 

तसा गोववांदा भानावर आला. म्हणाला, 

 "काही नाही." 

 "तो वफर बता वक उस रात तेरे साथ कौन कौन था?" 

 "कोणीच नव्हता माझ्यासोबत." 



 "म्हणज ेत ूएकटाच होता का?" 

 "होय, मी एकटाच होतो." 

 "असां कसां होईल? अरे गोयांद्या, कोणाच्या मदुि याले अग्नी 

दणेां ह ेएकट याचां काम तरी आह ेका अन  तेही एवढ या लवकर?" 

 "होय, मी एकट यानांच या सवक गोष्टी केल्या. मीच लाकिां 

आणली. मीच तकुिे गोळा केले. मीच शेण धसकटां गोळा केली. 

अन  मीच अग्नी वदला. सवक मीच केलां. वदसलां नां वां शेतात. माझ्या 

शेतात जावनू पावा. तेथांच तमु्हाले त्या सांभाजीच्या अग्नीची जागा 

वदसन. तेथांच अांत्यसांस्कार झाला सांभाजीचा." 

 "पण ह ेसारां त ूकेलां?" 

 "होय, मीच केलां ह ेसारां." 

 बादशाहा गोंधळात पिला होता. त्याचा ववश्वासच बसत 

नव्हता की ही अग्नी आवण तो सांभाजीचा अांत्यसांस्कार ववधी 

एकट या सांभाजीनां केला.  

 बादशाहानां गोववांदाचां सगळां ऐकलां. त्यावर थोिासा ववचार 

केला. तसा तो ओरिून म्हणाला,  

 "बांद करो इस कालकोठिीका दरवाजा बांद. हम इसके बारे में 

कल वनणकय लेंगे।" 



 सैवनकाांनी पनु्हा गोववांदाला त्या अांधा-या कालकोठिीत 

टाकलां व त्याला टाळेबांदी करीत ते बादशाहाला म्हणाले, 

 "जहापनाह, अब इसको कमरे में िाल वदया ह।ै अब आपका 

आदशे आनेतक यह कालकोठिी में बांद रहगेा। 

 सकाळ झाली होती. आज बादशाहा औरांगजेब लवकर 

उठला होता. तसा तो दररोजच लवकर उठत असे. तसा तो नमाज 

पढत असे. त्यानांतर तो आपल्या कामाची सरुुवात करीत असे. 

दपुारी फावला वेळ वमळाला की टोप्या वशवत असे. तसा आजही 

बादशाहा तो सकाळी लवकर उठला होता. त्यानां नमाजही सांपवला 

होता. पण आज त्याला काम करावसां वाटत नव्हतां. त्याला टोप्याही 

वशवावाश्या वाटत नव्हत्या. त्याला काही वलहावसांही वाटत नव्हतां. 

तसा तो कोणत्यातरी ववचारात असावा असां वाटत होतां. तो 

कसलातरी ववचार करीत होता. तसे दपुारचे बारा वाजले होत.े  

 दपुारचे बारा वाजले खरे. पण बादशाहाचां कोणत्या गोष्टीकिे 

लक्ष नाही ह ेपाहून एक सरदार त्याला म्हणाला, 

 "जहापनाह, क्या आप बेचैन हो?" 

 "हाँ।" 

 "बेचैनी का कारण?" 



 "वो गोयांद्या।" 

 "क्यो? क्या वकया गोयांद्या ने?" 

 तसा दसुरा एक सरदार म्हणाला, 

 "जहापनाह, कह ेतो मै उसकी गदकन उिा दू?ँ" 

 "नही नही नही। ऐसी भलू कभी नही करना। मै वह राज जानना 

चाहता हू ँवक आवखर यह ताकत आती ह ैकहाँस ेउन मराठों में?" 

 "कौनसी ताकत?" 

 "अरे ये लोग इतनी तकवलफ सहन करत े ह।ै मगर अपनी 

जबान तक नही खोलते। दखेो, वह सांभा की ही बात ले लो। आवखर 

वह मर गया।परांत ूजबान जैसी की वैसी रही। न वकल्ले का अता 

पता बताया, न साला इस्लाम कबलू वकया। आवखर वह मर गया। 

वकां त ूटस से मस नही हुअाा और यह गोयांद्या भी बता नही रहा 

वह राज वक वकसवकसने सांभाजी का अांत्यसांस्कार वकया ह।ै" 

 "जहापनाह, कैसे बतायेगा वह। वह इतना बजुदील नही वक 

आपको अपना राज बतायेगा।" 

 "क्या वह राज का राज ही रहगेा वक पता चलेगा?" 

 सरदार चपू होते. त्यातच त्या सरदाराांना हहेी मावहत नव्हतां 

की त्या गावातील कोण कोण या कटात सहभागी अस ूशकतात. 



तसेच तो गोववांदाही त्याबाबत काहीच साांगत नव्हता. तसा 

अचानक बादशाहा म्हणाला, 

 "आपण त्या जागी जावयूा का?" 

 "कुठे जहापनाह?" 

 "ज्या वठकाणी सांभाजीला जाळलां वतथां." 

 सवांनी इकिांवतकिां पावहलां. त्याचबरोबर त्याांनी होकार वदला 

आवण ठरलां की बादशाहानां वतकिां प्रस्थान करावां. 

 बादशाहा वळूच्या त्या स्थळी जायला तयार झाला होता. 

त्यानां नमाज अदा केला. तसा साांिणीस्वारानां त्याच्यासाठी खास 

शाही उांट सजववण्यात आला. त्यातच बादशाहा त्यावर स्वार झाला 

व तो त्या वळूच्या सांभाजीच्या अग्नीस्थळावर पोहोचला. 

 ते सांभाजी राजाचां अग्नीस्थळ. त्या अग्नीस्थळावर दपुारच े

तीन वाजले होते. आजबुाजलूा पक्षाचा कलारवांही नव्हता. झािां 

भरपरू होती. पण ती झािांही बोलकी नव्हती. आजबूाजलूा ऊन्हां 

पिलेलां होतां. ते ऊन एवढां प्रखर होतां की त्या ऊन्हाचे चटके 

अांगाला झोंबत होत.े वाराही सटुला नव्हता. तसेच अांगात उकािा 

आला होता. अांगाला घामही आला होता. जण ूअसां वाटत होतां 

की या औरांगजेबाला येथील पक्षी, प्राणी, झािां, झिुपां आवण येथील 

हवाही घाबरत असावी. जण ूतसांच दृश्य परीसरात तयार झालां होतां. 



 बादशाहा औरांगजेब उांटावरुन खाली उतरला. त्यानां गिुघ े

टेकले. तसा तो त्या जागेचां वनरीक्षण करु लागला. तोच त्याच्या 

तोंिून शब्द फुटल.े 

 "ह ेअल्ला, तनेु क्या वकस्मत बनाई मराठी राजा सांभाजीकी। 

हमन ेतो सोचा था वक इसके तकुिों को अग्नी ना वमले। इसके 

तकुिों को कोई गीदि कौए खाए। कोई इन नवदयों की मछवलयों 

का वशकार बन े सांभाजी। मगर नही। सांभाजी की वकस्मत सही 

वनकली। हमारी ही वकस्मत खराब ह।ै" 

 बादशाहा स्वगत बोलला. त्याचां मन त्याला काही स्वस्थ बस ू

दते नव्हतां. तसा तो उभा झाला. आजबुाजलूा पाहू लागला. तसा 

त्याला काहीच परुावा आढळला नाही. तोच तो वचांतीत झाला 

होता. 

 आज गोववांदा ववचार करीत होता. आपण केलां ते अवतशय 

चाांगलां केलां असां त्याला वाटत होतां. त्याला त्याबाबत पश्चाताप 

वाटत नव्हता. तसां पाहता गोववांदाला ववचारायला खानाची माणसां 

वारांवार येत होती. तरीही तो गप्प होता. ती ववचारीत होती की 

त्याच्या कटात कोण होती. पण तो साांगत नसल्यानां बेवारस 

फटक्याांना झेलावां लागत होतां. 



 गोववांदा आत होता. त्या अांधा-या कोठिीत. ती कोठिी आज 

गोववांदाला पाषायमान वाटत होती. त्यातच त्याांचे अत्याचार पाहून 

गोववांदाला वाटत होत ेकी त्याला लवकर मतृ्य ूयावा वकां वा त्याला 

लवकरच औरांगानां मतृ्यदुांि द्यावा. पण तसां काही होत नव्हतां. 

 सांताजी व धनाजी दोन सख्खख े भाऊ होत.े महाराज 

सांाांभाजीच्या मतृ्यनूांतर राजाराम गादीवर बसले. त्यातच सांताजी 

ह ेमराठ याांचे सरससेनापती होत.े त्याांचा घोिा सदु्धा त्याांना घाबरत 

होता.  

 औरांगजेब बादशाहा ज्यावेळी दवक्षणेस आला. तेव्हा त्यानां 

सांगमेश्वरला आपली राजधानी बनवली. त्यातच सांताजीचां 

राजेरामाशी पटेनासां झालां. त्यामळुां राजारामनां सांताजीकिून 

सेनापतीपद काढलां. ते पद धनाजीला वदलां व ते जींजीला चालले 

गेले. पढेु राजारामन ेजींजीला आपली राजधानी बनवली. परांत ू

सांताजीनां सेनापती पद जरी सोिलां असलां तरी त्यानां लढाई बांद 

केली नव्हती. त्यातच त्याला सांभाजीच्या खनुाचा बदला घ्यायचा 

होता. ज्या सांभाजीच्या खनुाला मकुबकखान जबाबदार होता. त्याला 

ठार केल्यावशवाय त्याला चैनच पिणार नव्हतां. त्यानां प्रवतज्ञा केली 

होती, ती म्हणजे ज्या माणसान ेसांभाजीला पकिले, त्याला ठार 

करण्याची. 



 औरांगजेब बादशाहा जेव्हा सांगमेश्वरला आला. तेव्हा त्यानां 

सांगमेश्वराला आपली राजधानी बनवली. त्यातच सांताजीनां बेत 

आखला. आपण सांगमेश्वरवर हमला करायचा. त्यातच योजनेनसुार 

गनीमी काव्यानां सांताजीनां औरांगजेबाच्या सांगमेश्वरावर हल्ला 

चढवला. त्यात मकबकखान जबर जखमी झाला. तो पळायला 

लागला. त्यातच धनाजीनां त्याचा वपच्छा सोिला नाही. त्यानां 

मकबकखानाचा वपच्छा केला. आता मकुबकखान जीवाच्या 

आकाांतानां पळत होता. पण सांताजीही तेवढाच चपळ होता. त्यानां 

मकुबकखानाला वाटेतच पकिलां. त्यातच अवतशय घाबरलेला 

मकुबकखान भीतीच्या भयानांच मतृ्य ूपावला व सांताजीनां सांभाजीच्या 

खनुाचा बदला घेतला. 

 ती कालकोठिी. त्या कालकोठिीला नतमस्तक होत गोववांदा 

आपले वदवसां काढत होता. एवढ यात बादशाहा औरांगजेब आला. 

बादशाहा जसा आला. सगळे त्याला सलाम करु लागले. त्यातच 

दरवाजे उघिले गेल े व गोववांदाला साखळदांिात जखिून बाहरे 

काढण्यात आले. तसा तो वधप्पाि दहेाचा औरांगजेब म्हणाला,  

 "गोयांद्या, त ू का बरां साांगत नाहीस ती मावहती? का बरां 

गावाला वाचवतोस? का बरां त्याांचे गनु्ह ेआपल्या अांगावर घेतोस? 

त ूका बरां त्याांच्यासाठी मरण पत्करतोस?" 



 बादशाहाचां ते वनमकळ बोलणां. आज अचानक त्याच्यात एवढां 

परीवतकन. अगदी गोि गोि बोलायला लागला होता बादशाहा. 

एवढां प्रेम काहून त्याच्याच गोटातील एक सरदार म्हणाला, 

 "बादशाहा सलामत, गसु्ताखी माफ करो तो एक बात कहू।ँ" 

 "बोलो, क्या बात ह?ै" 

 "बादशाहा.सलामत, यह गीदि की औलाद ह।ै मराठा ह ैये। 

ये लोग प्रेम से बाज नही आते। इन्हें सख्खत किी से किी सजा दनेी 

पिती ह।ै" 

 बादशाहानां ते बोलणां ऐकलां. तसा त्यानां हात आिवा करीत 

चपू राहण्याचा इशारा वदला. त्याला चपू राहण्याचा आदशे दते 

बादशाहा गोववांदाला म्हणाला, 

 "गोयांद्या, पाहा. अरे जेव्हा माणसू जन्म घेतो. तेव्हा तो 

एकटाच येतो आवण मरतो तेव्हा एकटाच मरतो. त ू ज्या 

गाववाल्याांना वाचवतोस ना. ते गावकरी तलूा वाचवायला एकतरी 

येईल का? अन  आला काय, नाही ना. मग त ूअसा कसा वागतोस. 

अरे साांग कोण कोण होतां त्या सांभाजीचे माांसाचे तकुिे गोळा 

करायला. त ूएकटाच होता का?" 

 औरांगजेब बादशाहाचा कुटील िाव गोववांदाच्या लक्षात 

आला. तसां समद्या मराठ याांना मावहत होतां की बादशाहा औरांगजेब 



कपटी आवण कुटील वतृ्तीचा माणसू आह.े तेव्हा या बादशाहापढुां 

न वाकलेलां बरां. कारण ज्यावेळी बादशाहा जेव्हा राजगादीवर 

आला. तेव्हा त्यानां आपल्या गादीवर बसण्यापवुी आपल्या 

बापाला कैदते टाकलां. त्यातच आपल्या भावाची हत्याही केली. 

तसां त्यानां स्तब्धता बाळगली. 

 गोववांदा चपू बसलेला पाहून बादशाहा म्हणाला, 

 "गोयांदा, बताओ तो सही. क्या हुआ था उस रात? अगर त ू

वह राज बतायेगा, तो तझुे छोि देंगे।" 

 गोववांदा ववचार करीत होता. बादशाहा कपटी आह.े तो 

आपल्याला ववचारत आह े प्रेमाप्रेमान.े पण समजा साांगीतलांच 

तरीही बादशाहा आपल्याला सोिणार नाही. त्यातच ही आपली 

मातभृमुी आह.े ही मातभृमुी आपल्याला दषुीत करायची नाही. ही 

मातभृमुी आपली आई आह.े आपली एक वेगळी भाषा आह.े 

त्यातच आपली एक सांस्कृती. आपला एक धमक आह.े जो धमक 

पववत् असा धमक. त्या धमाकसाठी महाराज माझे अन्नदाते प्राणास 

मकुले. त्याांनी वीरमरण पत्करलां. वशवाय ती माणसां. ती 

जीवाभावाची माणसां. त्या माणसाांनी आपल्यावर ववश्वास ठेवनू 

सांभाजीचे तकुिे गोळा करायला मदत केली आवण मी त्याांचा 



ववश्वासघात करु. नाही आपण त्या लोकाांशी ववश्वासघात करु नये. 

ज्याांनी आपल्यावर ववश्वास ठेवला.  

 तो त्या दामाजीचा ववचार करु लागला की जो दामाजी 

अख्खख्खया गावाचा पाटीस. वबचा-यानां जागा वदली नाही. पण 

त्याच्याच प्रयत्नानां आज सांभाजीचे तकुिे गोळा झाले. जर दामाजी 

नसता तर जनाबाईनां कोणाला साांगीतलां असतां तकुिे गोळा 

करायला. वबचारी जनाबाई. वतला तर पकिलां या बादशाहानां. 

वबचारी जनाबाई....... कुठां ठेवलां तर मावहत नाही वतला. 

 ही मातभृमुी. या मातभृमुीची रक्षा करण ेह ेमाझां प्रथम कतकव्य 

आह.े मी जे काही केलां. ते माझां कतकव्य होतां आवण त्याांनी जे काही 

केलां, तेही कतकव्य होतां. त्या कतकव्याचा अथक मी असा घेव ूनय ेकी 

त्याांना परेशानी व्हावी. कदावचत हा औरांगा माझ्याशी आवण 

त्याांच्याशी सांभाजीसारखाच व्यवहार करेल ह ेनाकारता येत नाही. 

तसांच ती माझी गावची माणसां. अगदी जीवाभावाची माणसां. ती 

माणसां. त्याांनी माझ्यावर प्रेम करुन मला मदत केली. ज्याांनी 

सांभाजीवर प्रेम करुन मला मदत केली. समजा त्या दामाजी पाटलानां 

मला कळवलांच नसतां तर, मला सांभाजीची वचता जाळायची सांधी 

वमळाली असती का? वबचारा दामाजी! त्या वदवशी गोरेगावावरुन 

आला होता. त्याच्या अपेक्षेवर पाणी फेरु की काय मी. अन  ती 



वबचारी राधाई. वहमतबाज बाई. वतच्याच वहमतीवर तकुिे गोळा 

झाले. मदाकनी आह ेती. मी वतच्या स्वप्नाांचा बळी दवे.ू  

 दामाजी तर ऐकतच नव्हता तकुिे गोळा करायला. म्हणत 

होता जाव ू द्या. त्या औरांग्याांचे सैन्य पहारा दवेनू आहते 

नदीपवलकिां. जर एवढासाही आवाज झाला की औरांगा सैवनक 

येतील. प्रेत बाजलूाच रावहल अन  आपल्याला पकिून नेतील. जाव ू

द्या. तो सांभाजी तर मेला. पण त्याच्याबरोबर आपणही मरुन जाव.ू 

कारण सांभाजीपाठोपाठ औरांगजेब आपल्यालाही मारुन टाकेल. 

पण ती राधाई माऊली. ती एकटीच वनघाली जनाबाईच्या 

म्हणण्यावर ववश्वास ठेवनू आपली मदाकनगी दाखववणारी बाई. ती 

बाई तेवढ याच वहांमतीनां एकटीच वनघाली. त्याचबरोबर वतच्या मागां 

ती जनाबाई. अन  पणुक नारीशक्ती. व्वा व्वा. नारीशक्ती वजांदाबाद. 

त्या होत्या म्हणनू मीही वहमतीनां पढुां झालो. अन  तो गोरखनाथ. 

वबचारा बवुा. तो तर यायलाच तयार नव्हता. त्यातच आमचा 

दामाजी पाटील. त्याचा तर पानच नव्हता हालत 

गोरखनाथावशवाय. दामाजीमळुांच आला वबचारा. वबचारा 

गोरखनाथ. तेवढ याच रात्ी त्यानां बेलफुलां गोळा केली. अन  अग्नी 

द्यायला मदत केली सांभाजीले. अन  ती माणसां. ते समद ेतरुण त्या 

सांभाजीसाठी झटले. वबचारे दामाजीच्या इशा-यावर गावच्या 



वशवेवर उभ े रावहल े गोफनगुांिा घेवनू. अन  ती सारी गावातील 

माणसां......... वबचारी! मरणाची भीती होती त्याांना, तरीही त्याांनी 

ती भीती न बाळगता माझ्यासोबत सांपणूक इांद्रायणी ढवळून काढली. 

महाराज सांभाजीचे तकुिे गोळा करायला आवण तीही माणसां थोरांच 

म्हणावी की त्याांनी शेणकुर धसकट अन  लाकिां गोळा केली. हां 

अग्नी मी वदला. माझ्या अांगणात. माझ्या शेतात. जांगलात त्या 

काळोख्खया रात्ी. माझां शेत........ ते माझां शेत नसनू माझ्यासाठी 

अांगणच आह.े माझा भाऊच होता सांभाजी. कारण त्याच्या बापानां 

माझ्या बापाची गोष्ट ऐकून मला सांधी वदली. नव ेपराक्रम करण्याची. 

त्याचा बाप होता म्हणनू मला कतकबगारी दाखवता आली. नाहीतर 

याच वळूच्या मातीत मी वखतपत पिून रावहलो असतो. आज मला 

हा वळू गावच नाही तर सांपणूक इांद्रायणी ओळखते.. मी जरी अस्पशृ्य 

असलो तरी. आज सांपणक गाव माझी इज्जत करते. मला पसुते. 

कारण मी वकल्लेदार झालो रामशेजचा म्हणनू. पण मी जर सैन्यात 

भती झालो नसतो तर रामशेजचा वकल्लेदार झालो नसतो. अन  

रामशेजचा वकल्लेदार झालो नसतो तर मला या गावानां सन्मान 

वदला नसता. हां मी गनु्हा केला. सांभाजीला जाळण्याचा गनु्हा. हां 

हाच गनु्हा झाला माझा. अन  तो गनु्हा मी एकट यानांच केला नाही 

तर माझ्या गावानां केला. कुणासाठी? तर त्या लािक्या 

सांभाजीसाठी. ते लेकरु. माझा भाऊ. माझा एकट याचाच भाऊ नाही 



तर जगाचा भाऊ. तो माझ्या मायबापाचा लेकरु. माझ्या 

मायबापाचा एकट याचाच लेकरु नाही तर तो सा-या गावाचा लेकरु. 

ह ेकसां ववसरु मी. हां केला असन सांपणूक गावानां गनु्हा आपल्या 

लकेरासाठी. हां केला असल आपल्या भावासाठी या गावानां गनु्हा. 

पण मी कशाला त्याला गोव ूया वादात. हा वाद माझा आह.े मग 

मी फासावर गेलो तरी चालेल. मला मतृ्यदुांि झाला तरी चालेल. 

पण मी माझ्या गावाला सांाांकटात टाकत नाही. जर मी आज या 

गावाला सांकटात टाकलां तर.........उद्या मला माझा गाव माफी 

दणेार नाही. माफ करणार नाही. जरी मी सांभाजीला अग्नी वदला 

असेल तरी. अन  जर मी गनु्हा कबलू केला आवण मला जर मतृ्यदुांि 

झालाच तर उद्या हीच माती माझ्यावर गवक करेल. म्हणेल की 

धमाकसाठी प्राण दणेा-या सांभाजीला कतकव्याचे पालन करणा-या त्या 

इांद्रायणीच्या लेकरानां म्हणजेच गोववांदानां अग्नी वदला. त्या 

वशरप्याचाही उदोउदो होईल. ज्यानां सांभाजीचे तकुिे वशवलेाे अन  

त्या वशक्याकचाही उदोउदो होईल. ज्यानां कपिे वशवले. एक गणोजी 

वशके असा होता की ज्यानां सांभाजी राजाांना पकिायला शत्ूांना मदत 

केली अन  एक हा वशके की ज्यानां सांभाजीचे कपिे वशवले. जर 

मला माझां कतकव्य पार पािताांना वीरमरण आलांच तर उद्या हीच 

इांद्रायणी धन्य होईल आवण ओरिू ओरिू साांगेल की या भीमेच्या 

काठी असाही कतकव्यवीर होवनू गेला की ज्याने आपले कतकव्य तर 



केलेच. पण कतकव्यासाठी प्राणही वदला. आज मी जरी अस्पशृ्य 

असलो तरी मला कोणाला फसवायचां नाही. मग मी मेलो तरी 

चालेल. 

 हा गाव सांभाजीच्या अांत्ययात्ेवेळी सहभागी होता. या गावानां 

सांभाजीला अग्नी दणे्यासाठी बरीच मदत केली. ही सांभाजीला 

अग्नी दणेारी गोष्ट काही साधीसधुी गोष्ट नव्हती.  

 आज इांद्रायणी धन्य झाली सांभाजीच्या रक्षेला आपल्यात 

सामावनू घेवनू. उद्याही धन्य होईल, जेव्हा माझी राख या नदीत 

ववरघळेल. उद्या इांद्रायणी म्हणेल आवण ओरिून साांगेल की ती दोन 

लेकरां या धरणीवर जी झाली. ती कधीच झाली नव्हती. कधीच 

होणार नाही. एक लेकरु धमाकसाठी मरण पावला तर दसुरा आपलां 

कतकव्य बजावत. कदावचत मी मेलोही या औरांग्याच्या हातानां. 

तरीही या धरणीवर माझे एकट याच ेनाव होव ूनये सांभाजीला अग्नी 

दणेारा म्हणनू. माझ्या सांपणूक गावाचां नाव व्हावां. कोणीही उद्या म्हण ू

नय ेकी एकट या गोववांदानां सांभाजीला अग्नी वदला. तर म्हणावां या 

वळू गावच्या सांबांधीत सवक लोकाांनी अग्नी वदला. उद्या माझांच नाव 

सांभाजीबरोबर अजरामर होव ूनय.े  

 ह ेपरमेश्वरा, त ूमला त्याबद्दल सदु्बद्धी द ेआवण ह ेऔरांग्याचे 

अत्याचार सहन करण्याची ताकद द.े माझी उद्या जीभ जरी कापली 



गेली सांभाजीसारखी वकां वा माझां मुांिकां  जरी छाटलां गेलां 

सांभाजीसारखां तरी मला हसता हसता वस्वकारता यायला हवी ती 

वेळ. अन  हसता हसता मला माझ्या वेदनाही सहन करता यायला 

हव्यात. ह ेपरमेश्वरा, मला एवढा कावफर बनव ूनकोस की माझ्या 

तोंिून अलगद गाववाल्याांचां नाव वनघावां. जेणेकरुन वबचा-याांना 

सांभाजीसारख्खयाच वेदना सहन कराव्या लागतील. माझ्यामळुां असां 

काही होईल. असां घिू नय े दवेा माझ्याहातनू. ह े मातभृमुी यदी 

कदावचत माझां चकुत असेल, ह े इांद्रायणी तहूी साांग माझां चकुत 

असेल तर मला माफ कर. पण मी माझ्या सांभाजीसाठी या सांपणूक 

माणसाांचा बळी दवे ूशकत नाही.  

 गोववांदा ववचार करीत असताांना औरांगजेब बादशाहा 

म्हणाला, 

 "क्या सोच रहा ह ैगोयांदा?" 

 ते औरांगजेबाच ेशब्द अचानक गोववांदाच्या कानावर पिले. 

तसा गोववांदा भानावर आला. म्हणाला, 

 "काही नाही." 

 "तो वफर बता वक उस रात तेरे साथ कौन कौन था?" 

 "कोणीच नव्हता माझ्यासोबत." 



 "म्हणज ेत ूएकटाच होता का?" 

 "होय, मी एकटाच होतो." 

 "असां कसां होईल? अरे गोयांद्या, कोणाच्या मदुि याले अग्नी 

दणेां ह ेएकट याचां काम तरी आह ेका अन  तेही एवढ या लवकर?" 

 "होय, मी एकट यानांच या सवक गोष्टी केल्या. मीच लाकिां 

आणली. मीच तकुिे गोळा केले. मीच शेण धसकटां गोळा केली. 

अन  मीच अग्नी वदला. सवक मीच केलां. वदसलां नां वां शेतात. माझ्या 

शेतात जावनू पावा. तेथांच तमु्हाले त्या सांभाजीच्या अग्नीची जागा 

वदसन. तेथांच अांत्यसांस्कार झाला सांभाजीचा." 

 "पण ह ेसारां त ूकेलां?" 

 "होय, मीच केलां ह ेसारां." 

 बादशाहा गोंधळात पिला होता. त्याचा ववश्वासच बसत 

नव्हता की ही अग्नी आवण तो सांभाजीचा अांत्यसांस्कार ववधी 

एकट या सांभाजीनां केला.  

 बादशाहानां गोववांदाचां सगळां ऐकलां. त्यावर थोिासा ववचार 

केला. तसा तो ओरिून म्हणाला,  

 "बांद करो इस कालकोठिीका दरवाजा बांद. हम इसके बारे में 

कल वनणकय लेंगे।" 



 सैवनकाांनी पनु्हा गोववांदाला त्या अांधा-या कालकोठिीत 

टाकलां व त्याला टाळेबांदी करीत ते बादशाहाला म्हणाले, 

 "जहापनाह, अब इसको कमरे में िाल वदया ह।ै अब आपका 

आदशे आनेतक यह कालकोठिी में बांद रहगेा। 

 सकाळ झाली होती. आज बादशाहा औरांगजेब लवकर 

उठला होता. तसा तो दररोजच लवकर उठत असे. तसा तो नमाज 

पढत असे. त्यानांतर तो आपल्या कामाची सरुुवात करीत असे. 

दपुारी फावला वेळ वमळाला की टोप्या वशवत असे. तसा आजही 

बादशाहा तो सकाळी लवकर उठला होता. त्यानां नमाजही सांपवला 

होता. पण आज त्याला काम करावसां वाटत नव्हतां. त्याला टोप्याही 

वशवावाश्या वाटत नव्हत्या. त्याला काही वलहावसांही वाटत नव्हतां. 

तसा तो कोणत्यातरी ववचारात असावा असां वाटत होतां. तो 

कसलातरी ववचार करीत होता. तसे दपुारचे बारा वाजले होत.े  

 दपुारचे बारा वाजले खरे. पण बादशाहाचां कोणत्या गोष्टीकिे 

लक्ष नाही ह ेपाहून एक सरदार त्याला म्हणाला, 

 "जहापनाह, क्या आप बेचैन हो?" 

 "हाँ।" 

 "बेचैनी का कारण?" 



 "वो गोयांद्या।" 

 "क्यो? क्या वकया गोयांद्या ने?" 

 तसा दसुरा एक सरदार म्हणाला, 

 "जहापनाह, कह ेतो मै उसकी गदकन उिा दू?ँ" 

 "नही नही नही। ऐसी भलू कभी नही करना। मै वह राज जानना 

चाहता हू ँवक आवखर यह ताकत आती ह ैकहाँस ेउन मराठों में?" 

 "कौनसी ताकत?" 

 "अरे ये लोग इतनी तकवलफ सहन करत े ह।ै मगर अपनी 

जबान तक नही खोलते। दखेो, वह सांभा की ही बात ले लो। आवखर 

वह मर गया।परांत ूजबान जैसी की वैसी रही। न वकल्ले का अता 

पता बताया, न साला इस्लाम कबलू वकया। आवखर वह मर गया। 

वकां त ूटस से मस नही हुअाा और यह गोयांद्या भी बता नही रहा 

वह राज वक वकसवकसने सांभाजी का अांत्यसांस्कार वकया ह।ै" 

 "जहापनाह, कैसे बतायेगा वह। वह इतना बजुदील नही वक 

आपको अपना राज बतायेगा।" 

 "क्या वह राज का राज ही रहगेा वक पता चलेगा?" 

 सरदार चपू होते. त्यातच त्या सरदाराांना हहेी मावहत नव्हतां 

की त्या गावातील कोण कोण या कटात सहभागी अस ूशकतात. 



तसेच तो गोववांदाही त्याबाबत काहीच साांगत नव्हता. तसा 

अचानक बादशाहा म्हणाला, 

 "आपण त्या जागी जावयूा का?" 

 "कुठे जहापनाह?" 

 "ज्या वठकाणी सांभाजीला जाळलां वतथां." 

 सवांनी इकिांवतकिां पावहलां. त्याचबरोबर त्याांनी होकार वदला 

आवण ठरलां की बादशाहानां वतकिां प्रस्थान करावां. 

 बादशाहा वळूच्या त्या स्थळी जायला तयार झाला होता. 

त्यानां नमाज अदा केला. तसा साांिणीस्वारानां त्याच्यासाठी खास 

शाही उांट सजववण्यात आला. त्यातच बादशाहा त्यावर स्वार झाला 

व तो त्या वळूच्या सांभाजीच्या अग्नीस्थळावर पोहोचला. 

 ते सांभाजी राजाचां अग्नीस्थळ. त्या अग्नीस्थळावर दपुारच े

तीन वाजले होते. आजबुाजलूा पक्षाचा कलारवांही नव्हता. झािां 

भरपरू होती. पण ती झािांही बोलकी नव्हती. आजबूाजलूा ऊन्हां 

पिलेलां होतां. ते ऊन एवढां प्रखर होतां की त्या ऊन्हाचे चटके 

अांगाला झोंबत होत.े वाराही सटुला नव्हता. तसेच अांगात उकािा 

आला होता. अांगाला घामही आला होता. जण ूअसां वाटत होतां 

की या औरांगजेबाला येथील पक्षी, प्राणी, झािां, झिुपां आवण येथील 

हवाही घाबरत असावी. जण ूतसांच दृश्य परीसरात तयार झालां होतां. 



 बादशाहा औरांगजेब उांटावरुन खाली उतरला. त्यानां गिुघ े

टेकले. तसा तो त्या जागेचां वनरीक्षण करु लागला. तोच त्याच्या 

तोंिून शब्द फुटल.े 

 "ह ेअल्ला, तनेु क्या वकस्मत बनाई मराठी राजा सांभाजीकी। 

हमन ेतो सोचा था वक इसके तकुिों को अग्नी ना वमले। इसके 

तकुिों को कोई गीदि कौए खाए। कोई इन नवदयों की मछवलयों 

का वशकार बन े सांभाजी। मगर नही। सांभाजी की वकस्मत सही 

वनकली। हमारी ही वकस्मत खराब ह।ै" 

 बादशाहा स्वगत बोलला. त्याचां मन त्याला काही स्वस्थ बस ू

दते नव्हतां. तसा तो उभा झाला. आजबुाजलूा पाहू लागला. तसा 

त्याला काहीच परुावा आढळला नाही. तोच तो वचांतीत झाला 

होता. 

 "कौन कौन होग े साले जलानेवाले." बादशाहा स्वगत 

म्हणाला. 

 बादशाहाला काहीच परुावा न सापिल्यानां बादशाहा वनराश 

झाला होता. तसा त्याला भयांकर राग आला होता. त्याचा चेहरा 

लालबुांद झाला होता. कारण परुावा न सापिल्यानां त्याला व्यथीत 

व्हावां लागलां होतां. 



 परुावा सापिला नाही. त्यामळुां घोर वनराश होवनू बादशाहा 

माघारी वफरला. त्याला वाटलां होतां की वनदान सांभाजीला वजथां 

जाळलां वतथां तरी परुाव ेसापितील.  

 गोववांदा एक वदवस काही ना काही साांगेलच असां वाटून घेवनू 

औरांगजेब बादशाहा गोववांदासमोर प्रेमाचां नाटक करीत होता. 

त्यातच एक वदवस एक सरदार त्याचा एक सरदार म्हणाला, 

 "जहापनाह, आप ऐसे इन मराठों से प्रेम से पेश क्यो आते हो? 

इन्ह ेप्यार की भाषा नही समजती।" 

 त्यावर बादशाहा थोिा वेळ मौन होता. त्यातच थोि या वळेानां 

तो म्हणाला, 

 "इन मराठों को तो तलवार की भी भाषा नही समजती। ये 

कटन ेपर मजबरू हो जाते ह।ै मगर कोई राज नही उगालते।" 

 "ऐसा नही ह।ै" 

 "क्यो नही ह?ै अरे उस सांभा को ही दखे लो। उसके नाखनू 

उखाड़ वदय ेगये। उसकी वजव्हा छाटी गई। उसके शरीर के एकएक 

अांग तक छाटे गये। परांत ुउसन ेएक भी राज नही उगाला। आवखर 

गदकन भी छाटी मगर वह राज का राज ही रह गया। पता ही नही चला 

वक वशवाजी के वकतन ेवकले और व ेवकल ेकहा ँकहा ँपर ह।ै" 



 "हा,ँ लेवकन इसका मतलब यह तो नही वक गोयांद्या प्रेम की 

भाषा समझे?" 

 "समझेगा, गोयांद्या प्रेम की भाषा समझेगा। सनुा ह ै ये मराठे 

कावफर होते ह।ै इनको थोिासा तकुिा िालना पिता ह।ै जैस ेहम 

कुते्त या वबल्ली को िालते ह।ै इनको थोिा लालच द ेदो। ये वपघल 

जात ेह।ै पता ह ैमै पहले वो सांभा के अांत्यसांस्कार में कौन कौन था 

यह जानने की कोवशश में लगा हू।ँ बाद में वधरे वधरेाे वो वशवाजी 

के पास कौन कौन से वकलेाे थे। यह बात जानूँगा। यह वकल ेकी 

बात गोयांद्या को भी पता होगी। क्योंवक यह भी रामशेज के एक 

वकल ेका वकल्लेदार रह चुँका ह।ै" 

 बादशाहाला भयांकर राग येत होता गोववांदाचा. पण आता 

त्याच्याजवळ काही उपाय नव्हता. तसा एकदा तो आपल्या 

रोपवावटकेत बसला होता. तसा त्याला त्याचा भतुकाळ आठवला. 

तो आपल्या सरदाराांना त्याबद्दल साांग ूलागला. तसा तो ववचार करु 

लागला. 

 "मी सहावा मगुल सम्राट, बाबराच्या वांशाचा. मला पणूक हा 

दशे इस्लाममय बनवायचा आह.े ज े काम माझ्या बापाला, 

दादार,पिदादाांना जमलां नाही. ते काम मला करायचां आह.े तेही 

आपल्या कारवकदीत.  



 मी शाहजहान आवण ममुताजची सहावी सांतान. मी माझा 

मोठा भाऊ दारा शकुोहलाच सोिलां नाही तर ह ेमराठे माझ्यासाठी 

कोण लागले. दारा शकुोह........ त्याला तर मीच कैद केलां होतां 

नरुजहाँच्याा मदतीनां। जेव्हा माझा बाप राजा बनला. माझा बाप 

गजुरातचा सभुेदार. तो राजा बनल्यावर मीही गजुरातचा सभुेदार. 

गजुरातवालेच राज े बनतात की काय. मीही बनलो. पण मला 

िावपेच खेळाव ेलागले.  

 ज्यावेळी मला दवक्षणेचां सभुेदार बनवलां गेलां. तेव्हा मी स्वतः 

गोवळकोंिा आवण ववजापरूवर आक्रमण केलां. परांत ूमला अगदी 

ववजयाच्या काळात माझ्या बापानां परत बोलावलां. अगदी 

ववजयाच्या काळात. मला राग तर येणारच त्यामळुां. कोणालाही 

राग आलाच असता त्यावेळी.. मलाही आला. आज जसाा मी 

दवक्षणेत आलो राजा बनल्यावर. तेव्हा सवकप्रथम मी गोवळकोंिा 

अन  ववजापरूच वजांकलां आवण माझां स्वप्न साकार केलां. परांत ू

ज्यावेळी मला असां वनणाकयक क्षणी माझ्या बापानां परत का 

बोलावलां ह ेमावहत झालां. तवे्हा मला दारा शकुोहचा रागच आला. 

तो माझाच द्वषे करीत होता.असां वाटलां. त्यानांच माझ्या बापाच्या 

कानाशी लागनू मला अगदी वनणाकयक क्षणी परत बोलावलां. 



 मला आलेला भयांकर राग. ज्यावेळी माझा बाप आजारी 

पिला. मी सवकप्रथम त्यालाच बांदी बनवलां आवण स्वतःला शासक 

घोषीत केलां. दारा शकुोहला गद्दार ठरवलां मी स्वतः. त्यातच 

सख्खख्खया भावाला मी फाशी वदली. का? तर तो केव्हाही ववद्रोह 

करुन मला हटव ूशकला असता राजगादीवरुन. मी दारा शकुोहच्या 

रुपानां आपल्या मागाकतील काटाच हटवला. 

 माझा पिदादा अकबर उदार होता या वहांदबूाबत. त्याला वहांद ू

आवित होत.े ह ेवहांद ूवहन दजाकचे. नाही....... मी या दशेाला वहांद ू

ठेवणारच नाही. मी दख्खखनचा प्रदशे पणुक वजांकल्यावर आपला 

शासनकाल सरुु करणार आवण मग.......मग माझ्या वांशजाांना जे 

जमलां नाही, ते मी करणार म्हणज ेमी हा दशे मसु्लीम करणार.  

 मी बादशाहा औरांगजेब. मी व्यसनी नाही. दारुला वशवत 

नाही. त्याचां कारणांही तसां आह.े मी एका मलुीच्या प्रेमात पिलो 

होतो. वतचां नाव होतां वहरा. वहराबाई जैनाबादी नाव होतां वतचां. ती 

एक गावयका व नतककी होती. ती एकदा झािावरील आांबे तोित 

होती. ज्यावेळी ती एकदा झािावरील आांबे तोित होती. त्यावेळी 

मी वतला पावहलां आवण प्रेमात पिलो. मी वतच्या इतका प्रेमात 

पिलो की मी कधीही दारु न वपण्याची शपथ घेणारा वतच्यासाठी 

दारु प्यायला तयार झालो. आता मी दारु वपणारच. त्यातच आता 



तो दारुचा ग्लास तोंिाला लावणारच. तेव्हा ती जवळ आली आवण 

वतनां मला दारु वपण्यापासनू रोखलां. मी दारुला कधी वशव ूनय ेअसां 

वतनां माझ्याकिून वचन घेतलां. आज मी वनव्यकसनी आह.े त्याचां 

कारण तीच आह.े ती काही जास्त काळ जगली नाही. ती त्या 

घटनेनांतर दोन वषाकतच मरण पावली. वतला औरांगाबादमध्ये दफन 

केलां आह.े 

 कोणी म्हणतात की माझा मोठा भाऊ दारा शकुोह राजा 

बनायला हवा होता. पण त्याच्यात राजा बनायचे तरी गणु होत ेका? 

ज्याला माझाच सामना करता आला नाही. तो राजा कसा बन ू

शकेल. मी माझ्या बापाला व माझा लहान भाऊ मरुादला 

आग्र्याच्या वकल्ल्यात घेरलां. मी वकल्ल्याचा पाणीपरुवठा तोिला. 

मग काय माझ्या बापाला समजलां की आता ही वेळ खरी नाही. 

साम्राज्याची वाटणी करावी. मग माझ्या बापानां पाच जणात वाटणी 

करायचा प्रस्ताव ठेवला. जो प्रस्ताव मला मान्य नव्हता. 

 दारा शकुोहला मीच ठार केलां. त्याला व त्याच्या मलुाला 

पकिून मी वदल्लीला आणलां. त्यानांतर त्या दोघाांनाही खरुज 

झालेल्या हत्तीच्या पाठीवर बसवलां. त्यातच त्याला वदल्लीच्या 

रस्त्यावरुन वफरवलां. त्यानांतर मी दाराला ववचारलां समजा तझुां मत 

बदललां आवण मी तलुा सोिलां तर काय करशील? त्यावर तो 



म्हणाला की मी तझु्या शरीराचे चार तकुिे करुन या वदल्लीच्या चार 

प्रवेशद्वारावर लटकवेन. मग मला त्याचा भयांकर राग आला. तो 

एवढा राग आला की मी स्वतःच त्याची गदकन उिवायचा आदशे 

वदला त्या नजीरला. ज्यावेळी नजीर त्याची गदकन उिवायला गेला. 

तेव्हा तो व त्याचा मलुगा जेवन बनवीत होत.े पण मी त्याचा 

जल्लाद बननू वागलो त्याच्याशी."  

 ते साांगताांना बादशाहाच्या िोळ्यात पाणी आलां होतां. त्याला 

ते साांगण कठीण जात होतां. तसा तो परत साांग ूलागला आपली 

आपबीती. 

 "त्यानांतर मला फार वाईट वाटलां. मावहत आह.े माझा भाऊ 

मरण पावताच मी फार रिलो. एवढा रिलो की माझा आवाजही 

बसला होता. मी जेव्हा माझ्या बापाला कैदते टाकलां. त्याचा 

दषु्ट्परीणामही झाला. मक्केच्या शरीफाांनी मला या वहांदसु्तानचा 

शासक मानण्यास नकार वदला. मी मक्केत पाठववलेल्या भेटी न 

वस्वकारता परत पाठवल्या जात होत्या. मावहत आह ेदारा माझा 

भाऊ माझ्या कैदते कसा पिला. ज्यावळेी माझा बाप आजारी 

होता. तेव्हा आम्ही वतनही भाऊ आमच्या बापाला भेटायला गेलो. 

त्यावेळी माझा भाऊच वदल्लीचा कारभार साांभाळत होता. पण 

माझ्या भावानां आम्हाला आमच्या बापाला भेटू न दतेा 



आमच्याववरुद्ध लढाईचां आव्हान वदलां. त्यानां आपल्या वशकोह 

नावाच्या मलुाला माझा एक भाऊ शजुाशी लढायला पाठवलां 

आवण तो स्वतः माझ्याशी लढायला आला. पण त्याला माझी 

ताकद मावहत नव्हती. 

 त्यावेळी त्याच्याजवळ चार लाख सैन्य होत ेव माझ्याजवळ 

चाळीस हजार. त्यातच त्याच्याजवळच्या सैन्यात लढाईचे अनभुव 

नसणारे भाांिे ववकणारे, दकुान चालववणारे, मजरूी करणारे लोकां  

होत.े ती मांिळी, त्याांना लढाईचा अनभुव नव्हता. फक्त सांख्खया 

वाढववण्यासाठी त्याांना दारा शकुोहनां सैन्यात भती केलां होतां. 

त्यातच तो हत्तीवर बसनू लढाई करीत असताांना तो लढाई 

वजांकलाच होता. एवढ यात मी ज्या त्याच्या सरदाराशी सांगनमत 

केलां होतां. ज्याला त्यानां केव्हातरी अपमानीत केलां होतां. त्या 

सरदाराचां नाव होतां खलीललु्लाह. तो सरदार त्याला म्हणाला, की 

जहापनाह, शत्चूा बाण आपल्या कां ठात केव्हा येवनू धिकेल 

आवण आपण केव्हा कोसळाल ह ेसाांगता येत नाही. तेव्हा तमु्ही 

हत्तीवरुन उतरुन या घोि यावर बसा. नाहीतर तमु्ही गेलात की 

आपण यदु्ध हरलो असां समजावां. वबचारा दारा,, मखुक माणसू. तो 

हत्तीवरुन उतरुन घोि यावर बसला.  



 तो जेव्हा हत्तीवरुन उतरुन घोि यावर बसला. तेव्हा त्याच्या 

सैवनकाांना वाटलां राजा मरण पावला. ते सैरावैरा पळू लागले. 

त्यातच माझे सैवनक त्याांना करकर काप ूलागले आवण क्षणातच मी 

यदु्ध वजांकलो. मावहत आह.े मी दाराची हत्या करताच माझे 

बाकीचेही भाऊ नमल ेव ते मला राजा मानण्यात तयार झाले. मी 

ज्यावेळी नजीरला आदशे वदला की त्यानां दारा शकुोहची गदकन 

माझ्यासमक्ष पेश करावी. तेव्हा त्यानां दारा शकुोहची गदकन 

माझ्यासमक्ष आणली. मी त्या मस्तकाला चाांगलां धतुलां. त्याची 

शहीवनशा केली की तोच दारा शकुोह आह ेकी नाही. मग मी 

नजीरला जायला लावलां. त्यातच त्याला बक्षीसही वदलां आवण 

त्याला व खजुल्या हत्तीवरुन दारा शकुोहला वदल्लीत वफरवनू 

अपमानीत करणा-या जीवन खानला ते रस्त्यानां जात असताांना 

मीच माणसां पाठवनू ठार केलां. असा माझा राजा बनण्यासाठीचा 

खितर प्रवास. आज मी सम्राट झालो. पण त्यासाठी मला फार 

सांघषक करावा लागला. आता माझा जीव गेला तरी चालेल. पण 

मला हा दवक्षण प्राांत वजांकायचा आह ेमग उत्तर. त्यानांतर या पणूक 

वहांदसु्थानला मसु्लीम बनवायचे आह.े ह ेअल्ला, माझी एवढीच 

तलुा हाक आह ेकी त ूमाझी ही अखेरची इच्छा पणूक कर." 



 बादशाहा औरांगजेब आपला भतुकाळ......आपली 

आपबीती साांगत होता. ते ऐकून अांगात रोमाांच भरत होते. कदावचत 

एक एक प्रसांग ऐकताांना अांगावर काटाही उभा राहात होता. तशी 

सायांकाळ झाली होती. अांधारही पिायला लागला होता. पण 

त्याला रोखायला कोणीच तयार नव्हतां. जो आपल्या बापाला 

कैदते टाकू शकतो. आपल्या सख्खख्खया भावाची हत्या करु शकतो. 

तो माणसू आपण जर त्याची आपबीती ऐकली नाही आवण मध्येच 

व्यत्यय आणला तर आपल्यालाही मारु शकतो असां त्याांना वाटत 

होतां. म्हणनू की काय, ते सरदार चपू बसले होत.े एवढ यात एक 

सरदार म्हणाला, 

 "बादशाहा सलामत, अभी अँधेरा हो गया ह।ै अभी यहाँ से 

वनकलते ह।ै" 

 ते शब्द........ते शब्द बादशाहा औरांगजेबाच्या कानावर 

पिले. तसा तो भानावर आला आवण उठून महालाकिे चाल ू

लागला. आता त्याला त्याचां मन हलकां  वाटू लागलां होतां. 

 गोववांदा आपले एक एक वदवस मोजत होता. तसा गोि गोि 

बोलत औरांगजेब त्याच्याकिून तो राज उलगिववण्याचा प्रयत्न 

करीत होता. पण त्याच्याकिून काही केल्याा तो राज उलगिवला 

जात नव्हता. त्यामळुां तो अवधक वचांताग्रस्त होत होता. 



 गोववांदा हार मानणारा योद्धा नव्हता. त्याच्या रक्तामध्ये 

महाराष्ट्रातील मातीच ेअांकूर वमसळले होते. त्याचा जन्म अांदाज े

१० अा गष्ट १६५९ ला याच मातीत झाला होता. जी भमुी 

त्याच्या जन्मानां पावन झाली होती. 

 लहानपणापासनूच आपला मलुगा काहीतरी महान कायक 

करणार असां गोपाळरावाांना वाटत होतां. कारण लहानपणापासनूच 

तो हुशार आवण वहांमतवान होता. विील मनाई करीत असले तरी 

लहानपणापासनूच तो एकटा जांगलात जावनू लाकिां आणायचा. 

तसेच गावातील कोणाचीही कोणतीही कामां करायचा. त्यातच 

जीवन असताांना त्या इांद्रायणीत उतरुन त्यातील मासोल्या, खेकिे 

व वझांगे पकिून आणायचा. लहानपणीच त्या रानात लाांिग्याची 

भीती असताांना तो कधीकधी एकटा वफरत असे. पण त्याला भीती 

वाटत नव्हती. अगदी लहानपणापासनूच तो कुस्ती खेळण्यात 

पटाईत असनू गावोगावी बापाला न साांगता जायचा व कुस्त्या 

वजांकायचा. त्यातच आखाि यात कुस्त्या मारण्यात तो अगदी 

तरबेज झाला होता.  

 वळू गावातील ती तरणीताठ मलुां गोफनगुांिा अगदी वहरीरीनां 

चालववत असत. ती मलुां गोफनगुांिा चालववण्यात तरबेज होती. 

त्यातच अगदी ती मलुां सात आठ वषाकची झालीच तर त्याांच्या 



हातात गलुेर यायचा. एका झािाच्या एका फाांदीला चामि याची 

वादी लावनू गलुेर बनवला जाई. ह्या गलुेरला लहान लहान दगिां 

लावनू ही लहान मलुां नेम धरायची. त्यातच झािावर बसलेल्या 

पक्षाांवर नेम लावनू तो पक्षी ही मांिळी अचकूतेनां पािायची. त्यातच 

ही लहान मलुां झािावर चढून खारी व पक्षाांना फास लावनू त्याांना 

पकिायची. ते पक्षी लहानपणापासनूच वधटाईनां भाजनू खायची.  

 लहानपणापासनूच गोववांदाला अस्पशृ्यतेचे चटके बसल ेहोते. 

गावातील या अस्पशृ्यतेबाबत त्याच्या मनात चीि होती. 

अस्पशृ्यता म्हणजे काय, ते अगदी लहानपणापासनूच गोववांदाला 

कळायला लागली होती. परांत ूत्याबाबत त्यानां कधीतरी ब्र काढला 

नाही. 

 गोववांदाचे बापावर अवतशय प्रेम होत.े बापाच्या आज्ञेत 

वागणारा तो मलुगा जरी असला तरी कधीकधी कोणत्या कोणत्या 

गोष्टी तो मायबापाांना साांगनू करीत नस.े एकदा त्यानां न साांगता 

एकट यानां लाांिगा मारला होता. ते जेव्हा गोपाळरावाला मावहत 

झालां. तेव्हा त्यानां त्याला शाबासकी वदली होती आवण प्रेमानां 

म्हटलां होतां की माझा मलुगा हा गणपतीसारखा मस्तीखोर आह.े 

तेव्हापासनू त्याला लोकां  गणप्या म्हण ूलागले. त्यातच पढुां जावनू 

त्याला गणपत महार म्हटलां जाव ूलागलां. 



 गणपतचां खरां नाव गोववांदा होतां. पण त्याचा खोिसर स्वभाव 

पाहून लोकां  त्याला गणप्या म्हणायच.े पढुां जेव्हा तो शहाणा झाला. 

तेव्हा गणपत महार म्हणनू त्याला गाव ओळखायला लागलां होतां. 

 लहानपणच्या या वधटाईमळुां त्याच्या बापाला गोववांदाबाबत 

काळजी वाटत होती. त्यातच जेव्हा तो सैन्यात दाखल झाला. तेव्हा 

याच वधटाईचा त्याला फायदाही झाला होता. 

 गाव सांपन्न होतां. पण गाव जरी सांपन्न असलां तरी गावात 

अस्पशृ्यता पाळली जात होती. ही अस्पशृ्यता एवढी सहन करावी 

लागली होती गोववांदाला की त्या अस्पशृ्यतेमळेु त्याच्या मनात 

अन्याय, अत्याचार सहन करण्याची ताकत वनमाकण झाली होती. 

 बादशाहा औरांगजेब हा ज्याप्रमाणे कपटी, धतुक व कावेबाज 

होता. त्याचप्रमाणे तो एकाांगीही होता. त्यातच लहरीही. त्याला 

श्रीमांतीचा माज नव्हता. त्याच्या हाताखाली एवढे नोकर चाकर 

असनुही तो टोप्या वशवण्याचां काम करीत असे हा त्याचा ववशेष 

गणु होता. लहानपणापासनूच त्याला कोणतांच व्यसन नव्हतां. तसेच 

त्याची राहणीही साधी होती. त्यानां मरणाआधीच साांगीतल होतां की 

त्याची कबर ववशेष अशी नसावी. त्याला कच्च्या कबरीत दफन 

केलां जावां. तसां पाहता बादशाहा औरांगजेब हा हुशार होता. पण 



त्याला जेव्हा लहर यायची. तेव्हा तो काय करतो ह ेत्याला कळत 

नस.े 

 तो लहरी स्वभावाचा असल्यानां त्याच्या मनात राजसत्ता हाती 

घेण्याची इच्छा वनमाकण झाली. त्यातच त्याच्या या मढुी स्वभावानां 

आपण काय करीत आहो वकां वा काय करायला हवां ह ेन कळाल्यानां 

त्यानां खदु्द आपल्याच बापाला नजरकैदते ठेवलां. त्यातच 

आपल्याच भावाला म्हणजे दारा शकुोहला ठार केलां. त्यातच 

जेव्हा त्याचा भाऊ मरण पावला. तेव्हा पषु्टी होताच ज्याला मारलां 

त्याच्यासाठी तो त्याला पाहू पाहू रित बसला होता. एवढांच नाही 

तर त्या बादशाहानां ज्या नजीरला भावाला मारायला लावले होत.े 

त्या नजीरची व ज्यानां त्याच्या भावाला ज्या खजुल्या हत्तीवर 

बसवनू अपमान केला होता. त्या जीवन खानाला बक्षीस तर वदलां, 

पण रस्त्यातनू जाता जाता मारुनही टाकलां होता. एवढांच नाही तर 

स्वाभीमानी सांभाजीची हत्याही साध्यापणानां केली नव्हती तर त्या 

धमकवीराला अगदी तिपव ूतिपव ूमारलां होतां. हात, पाय कापले. 

नख ेउखिली. जीभ छाटली. ह ेअसे तिपव ूतिपव ूमारण ेम्हणजेच 

ववक्षीप्तपणाचे लक्षण वदसत.े त्याला असे करण्यात फार मजा वाटत 

असे. 



 गोववांदालाही तो असाच मारण्याचा ववचार करीत होता. तसा 

तो गोववांदाशी प्रेमानां तर बोलायचा. पण ते त्याचां गोववांदावर प्रेम 

नव्हतां तर ते नाटक होतां. जर प्रेम असतां तर त्यानां त्याला सोिून 

वदलां असतां काही न करता वकां वा सामवुहक कैद्यासोबत त्याला 

ठेवलां असतां. कारण गोववांदाचा पावहज ेतसा गनु्हा नव्हता.  

 गोववांदाला मावहत होतां की बादशाहाच्या मनात काय आह.े 

बादशाहा आपल्याकिून असा राज उलगिून घेवनू आपलीही 

सांभाजीसारखीच हत्या करेल ह ेगोववांदाला चाांगलां ठाऊक होतां. 

त्यातच बादशाहाचा स्वभाव गोववांदाला मावहत होता. तो लहरी 

बादशाहा असनू त्याच्या मनात येईल तेव्हा तो आपल्याला 

मारणारच आह े ह े गोववांदाला चाांगलां ठाऊक होतां. मग आपण 

त्याला आपल्या वढू गावातील माणसाांबाबत साांगीतलां तरीही. तसां 

पाहता गोववांदासोबत अाावण त्याच्या परीवारासोबत गाव जरी 

अस्पशृ्यतेनां वागला असला, अस्पशृ्यतेनां वागत असला तरी 

गोववांदा त्या गावाचा बदला काढू पाहात नव्हता. त्यानां तो राज 

आपल्या मनात अखेरचा दफन केला. जरी मरण आले तरी चालेल. 

पण आपल्या मरणासोबत हा राज दफन करायचा. असां गोववांदानां 

मनात ठरवलां होतां. असाच तो वदवस उजळला.  



 आज बादशाहा औरांगजेब सकाळीच उठला होता. त्याला 

तशी गोववांदाची आठवण आली. तसा तो आपल्या एका सरदाराला 

म्हणाला, 

 "उस गीदि के बच्चे ने राज उगल वदया क्या?" 

 ते सरदार एकमेकाांकिां पाहू लागले. तसा बादशाहा समजला. 

त्याला काय म्हणायचां आह े ते आपले सरदार अजनू समजलेल े

नाहीत. तसा तो परत म्हणाला, 

 "क्या इधर उधर दखे रह ेहो? वह गीदि का बच्चा........वह 

गोयांद्या." 

 तसा एक सरदार म्हणाला,  

 "नही जहापनाह." 

 "तो अभीतक तमुने क्या वकया?" 

 त्याचां ते आवेशपणुक बोलणां. त्यातच त्याचा लहरी स्वभाव. 

सवक सरदार चपू बसले. तसा बादशाहा म्हणाला, 

 "दखेो, आप उसको प्यार से पछुते नही क्या कभी? क्या वह 

प्यार से मानता नही क्या?" 

 तसा एक सरदार म्हणाला, 



 "जी जहापनाह, हम प्यार से ही पेश आते ह,ै मगर वह 

मानताही नही।" 

 "तो तोिो उसको, मेरा मतलब ह ैतोिो सांभा की तरह।" 

 तसा एक सरदार म्हणाला, 

 "जहापनाह, गसु्ताखी माफ हो तो एक बात कहू?ँ" 

 "बोलो।" 

 "..........."  

 तो सरदार काही न बोलता चपू बसला खाली मान टाकून. 

त्याला वाटलां आपण बोलतो तर खरां. पण पणूक बोलणां होताच व ते 

बादशाहानां ऐकताच बादशाहा आपल्याला तोफेच्या तोंिी दईेल. 

कारण बादशाहा लहरी स्वभावाचा असल्यानां तो लहर येईल तसा 

वागतो. तसा बादशाहा जोरात म्हणाला, 

 "अब बोलो भी तो सही।" 

 "जी जहापनाह।" 

 आपण बोलनू तर गेलो. पण काळ आपल्यावरच उलटला 

असा ववचार करीत व आता जे काही होईल. ते पावहल्या जाईल 

असा ववचार करीत तो सरदार म्हणाला, 



 "गसु्ताखी माफ करो जहापनाह, मै कहता हू ँ वक आप उस 

गोयांद्या के साथ कभी प्रेम से पेश आते हो तो कभी गसु्ताखी से?" 

 "मतलब?" 

 "मतलब आप उस गोयांद्या को मार क्यो नही िालते?" 

 "खबरदार!" बादशाहा आवाज चढवीत म्हणाला. 

 "गसु्ताखी माफ हो जहापनाह।" तसा तो परत खाली मान 

घालनू स्तब्ध उभा रावहला. थोिा वेळ शाांतता होती. तसा परत तोच 

सैवनक म्हणाला, 

 "जहापनाह, इन मराठों की चमिी आवखर गीदि की ही ह।ै ये 

मरन ेके वसवा बाज नही आते। ये लोग मर जायेंग ेपरांत ुकोई भी राज 

उगलेंग ेनही।" 

 "पता ह,ै सब पता ह ैमझुे।" बादशाहा म्हणाला व ववचार करु 

लागला. थोिा वेळ पनु्हा शाांतता पसरली होती. कोणाची 

बोलायची वहांमत होत नव्हती. तसा बादशाहा म्हणाला, 

 "दखेो, भलेही इनकी चमिी गीदि की क्यो न हो? ये लोग 

प्रेम की ही भाषा समजते ह।ै नफरत की नही। इवसवलए हमे गोयांद्या 

के समक्ष प्रेम से ही पेश आना ह।ै अब दखेते ह ैकब तक मानता 

नही वो।" 



 बादशाहानां वदघक श्वास घेतला. तसा तो उठला व झपाझप 

पावले टाकत त्या कालकोठिीकिां चाल ू लागला. ज्या 

कालकोठिीत गोववांदाला ठेवलां होतां. 

  

***************************** 

  

 बादशाहाला अचानक पाहून सवक द्वारपालक घाबरले होत.े 

तसां पाहता तो जेव्हा जेव्हा यायचा. तेव्हा तेव्हा ते द्वारपालक 

घाबरायचे. आजही तसेच द्वारपालक घाबरले होत.े त्याांनी पटापट 

दरवाजे उघिले. कारण बादशाहा आज भयांकर रागात वदसत होता. 

तसा गोयांद्या वजथे होता वतथलां दार उघिलां गेलां. तसां बादशाहानां 

गोववांदाकिां एकटक पावहलां व म्हणाला, 

 "गोयांद्या, वकस खेत का अनाज खाया त?ू तझुे जबान ह ैक्या 

नही, जरासा भी नही बोलता।" तसां बादशाहानां त्याच्या पाठीवरुन 

हात वफरवला.  

 बादशाहानां पाठीवर हात वफरवताच गोववांदाचां रक्त गरम 

झालां. तसा आपल्या अांगावर कोणी मीठ चोळत आह े असां 

गोववांदाला वाटलां व गोववांदा चरफित म्हणाला, 



 "दरू हो औरांग्या. माझ्या नजरेसमोरुन दरू हो. जर त ूदरू झाला 

नाहीस तर माझी हीच नजर तलुा जाळून भस्म करेल." 

 "इतनी ताकद ह ैतेरी इन आँखों में। ठीक ह ैमै भी दखेता हू ँ

वक तेरी आँखे क्या करती ह।ै" तसा तो आपल्या सरदाराला 

म्हणाला, 

 "इसकी आँखे नोंच लो। इसको इतना तिपाओ वक ये जीते 

जी मर जाय ेऔर तब भी नही मरे तो बाद मेंाां इसका क्या करना 

यह हम दखेेंगे। इसको सांभाजी जैसीच मौत पसांद ह ैना। वैसी ही 

मौत देंगे। ताँवक इसके बाद ना सांभा पैदा होगा कोई ना कोई गोयांद्या 

पैदा होगा, जो वकसी भी सांभाओ ां को या कोई भी सांभा के तकुिों 

को अग्नी दने ेकी कोवशश नही करेगा।" 

 तसां त्यानां गोववांदाला चाांगल े चाबकाचे फटके मारायला 

लावले. ते चाबकाचे फटके खाता खाता आता सवय झाली होती 

गोववांदाला. त्यातच बादशाहाला वाटत होतां की त्या गोववांदाच्या 

िोळ्यातही सांभाजीसारख्खयाच गरम सळाखी टाकाव्या. त्या 

सळाखी टाकायला जल्लादाांनी कचरु नय ेवकां वा घाबरु नय ेम्हणनू 

त्याांना मोठ या प्रमाणात सांभाजीच्या वेळी जशी जल्लादाांना दारु 

पाजण्यात आली होती. तशी दारु पाजण्यात यावी. त्यातच त्या 

गरम तप्त सळाखी त्याच्या िोळ्यात टाकून त्याचे िोळे फोिण्यात 



यावे. त्याचबरोबर जीवाांच्या आकाांतानां गोववांदा ओरिेल. पण त्या 

वठकाणी त्याचा आवाज ऐकणारे कोणी नसेल. त्यातच त्या 

गोववांदाला िोळेाे नसल्यानां त्याच्या समोर काळाकुट्ट अांधार 

असेल. परांत ू बादशाहा एवढ यावरच थाांबला नाही. तो त्या 

गोववांदाला म्हणाला, 

 "गोयांदा, अब भी वक्त ह।ै बता द ेउस रात कौन कौन थे तेरे 

साथ। बता द ेवक मेरे दशु्मन सांभा को वकसवकसन ेअग्नी वदया? अब 

भी वक्त ह ैगोयांद्या, बता द।े नही तो मै आपकी जान ले लगुा।" 

 ते शब्द त्या सांभाजीचे िोळे फोिणा-या सळईपेक्षाही 

गोववांदाला वतक्ष्ण वाटत होत.े ते शब्द त्याच्या अांतकरणाला टोचनू 

वनघाल ेहोत.े त्या शब्दानां त्याचां अांगअांग वछन्नवववछन्न केलां होतां. 

जेवढा घायाळ तो त्या औरांगजेबाच्या त्ासानां झाला होता. तेवढाच 

घायाळ नव्ह ेतर त्याहीपेक्षा घायाळ त्या शब्दानां गोववांदा झाला 

होता. तसा गोववांदा त्याला घाबरता म्हणाला, 

 "साल्या औरांग्या, तलुे भेत ेतरी कोण बे. आमी महार माणसां. 

आमच्यात रग हाय ेह ेअसले तहेु्य तचु्छ अत्याचार सहन करायची. 

तलूे मावहत नाही की आमची पवुक वपढी त्या सवणांचे अत्याचार 

सहन करायचे. आमची सांपणूक वपढी ह ेअसले अत्याचार सहन करत 

करत लहानाचे मोठे झालो. कोणी कोणी थोि याशा चकुीसाठी 



आमच्या कानात गरम उकळलेलां वशसां ओतत आन  तलुे मावहत 

नाय,म्हून साांगतो, आमी जर उच्च जातीच्या पोरीकिां वा एखाद्या 

नारीकिां पाह्यलां तां आमचे िोळे बी फोित. आमाले सवय हाये 

याची. पण तचू पाहा. त ूअत्याचार करतेस ना एवळे, तलुे झोप तरी 

येते का रे? त ूसखुानां झोप ूतरी शकते का रे? आमी तां सखुानां झोप 

तरी घेतो एवळा त्ास असताांनी." 

 ते गोववांदाचे शब्द. ते शब्द बादशाहाच्या छातीला वचरुन गेले. 

कारण गोववांदा खरे बोल बोलत होता. त्या अत्याचार करणा-या 

औरांगजेब बादशाहाला रात्ीची बरोबर झोपच येत नव्हती. त्याला 

वाटत होतां की ही मराठी माणसां अशी मौन कशी राहतात. त्याला 

वाटत होतां की ही माणसां एवढा अत्याचार सहन कशी करतात. 

त्याला वाटत होतां की ही माणसां काही साधीसधुी माणसां नाहीत. 

जी अत्याचार सहन करतात, पण एवढासाही तोंिानां ब्र काढत 

नाहीत. त्यातच सांभाजीचे िोळे फोिून समाधान न झालेला 

औरांगजेब आणखी खवळला त्या शब्दाांनी. तसां गोववांदानां त्या 

औरांगजेबाची झोप काढताच त्याला एवढा राग आला की त्यानां 

आणखी आदशे वदला. म्हणाला, 

 "याच्या जखमा फोिलेल्या जागी व सांपणूक शरीरावर मीठाचां 

पाणी टाका." 



 बादशाहाचाच तो आदशे. अांमल करणारे सारेच जण. त्यातच 

त्या आदशेाची पायमल्ली कोणीही करु शकत नव्हत.े त्यातच 

मीठाचा घोळ बनववण्यात आला व ते पाणी गोववांदाच्या शरीरावरुन 

टाकून दणे्यात आले. तसांच जखमातही. त्या मीठाच्या पाण्यानां 

गोववांदाच्या पाठीची व जखमाांची एवढी अांगार झाली की सांपणूक ती 

इांद्रायणी कापली होती. ज्या इांद्रायणी परीसरात त्यानां जन्म घेतला 

होता. तो ओरित होता जीवाच्या आकाांतानां. पण ते साांगणारा व ते 

वटपणारा कोणीही वमयाखान त्या वठकाणी अवस्तत्वात नव्हता. 

ज्यानां सांभाजीची आपबीती रायगिावर महाराणी येशबूाई ांना 

ऐकवली होती. तसेच येशबूाईनां त्याच ऐकलेल्या आपबीतीनां 

सांभाजीच्या मरणाचा बदला घेण्याचां जावहर केलां होतां. 

 अांधार पिू लागला होता. तसा बादशाहा गोववांदाला 

म्हणाला, 

 "गोयांद्या, आज तझुा अखेरचा वदवस. उद्या परत मी त्याच 

वेळेला येईल तलुा भेटायला. तेव्हा त ूकाय ते ठरव. आता तचू ठरव 

की तलुा जगायचां आह ेकी मरायचां आह.े त्यानांतर माझा दोष 

राहणार नाही." 

 बादशाहा ते बोलनू गेला खरा. तसां त्या बादशाहानां त्याला 

सोिलां आवण तो माघारी वफरला आवण झपाझप पावले टाकत तो 



आपल्या कक्षाकिां जाव ू लागला. तसे त्याच्या मनात असांख्खय 

ववचार होत.े ही मराठी माणसां मरणां पसांत करतात. पण सत्यता 

उलगत का नाहीत. 

 गोववांदाला त्या कालकोठिीत पनु्हा टाकण्यात आलां. ती 

आधीच अांधारलेली कालकोठिी आज आणखी अांधारमय वाटत 

होती. तसा तो अवधकच घायाळ होत होता. तो तळपत होता 

जीवाांच्या आकाांतानां. त्याचबरोबर तो एकटाच त्या कालकोठिीत 

असल्यानां आपलां दःुख कोणाला साांगहूी शकत नव्हता. तशातच 

तो ववचार करीत होता की यापेक्षाही मोठ या यातना सांभाजी आवण 

कवी कलशाला भोगाव्या लागल्या. माझ्यातर जखमाच काढल्या 

ओरबािून आवण मीठाचां पाणी टाकलां माझ्या अांगावर. त्याांची तर 

जीभ आवण कानही छाटलां होतां. त्याचबरोबर िोळांही, मानही. 

माझी मान अजनू वशल्लक आह.े 

 ते मीठाचां पाणी. ते पाणी जखमेवर टाकताच होणारी 

जखमाांची आग. त्यातच त्या जखमाच नाही तर सांपणूक अांगाची त्या 

मीठाच्या पाण्यानां होणारी आग अांगाची लाहीलाही करीत होती. 

कारण गोववांदा काही केल्या गावातील लोकाांची मावहती साांगत 

नव्हता. त्यातच त्या औरांगजेबाला त्या लोकाांचीच नावां मावहत 

करुन घ्यायची नव्हती तर त्याला वशवाजीच्या वपढीजवळ असणारे 



वकल्ले मावहत करुन घ्यायचे होत.े ज्या वकल्ल्यामळुां औरांगजेब 

आणखी सशक्त होणार होता. ह ेगोववांदा ओळखनू होता. गोववांदाला 

वाटत होतां की हाच राज उद्या औरांगजेबाला मावहत होव ूनय.े तसेच 

दवक्षणेत औरांगजेबाचां राज्य प्रस्थापीत होव ूनय.े त्यातच गावाला 

कोणताच त्ास होव ूनय.े 

 बादशाहा ज्याप्रमाणे सांभाजीच्या दाहसांस्कारासांबांधी 

गोववदाला त्ास दते होता. त्याचप्रमाणे त्याचे सैन्य गावालाही त्ास 

दते असल्याने जे त्या अांत्यसांस्कारात सहभागी होत,े त्यातील काही 

मांिळी गाव सोिून गेले होते. तर जे काही उरले होत.े ते वधटाईनां 

मौन बाळगनू होत.े त्यातच सांपणूक गाव कमालीची गपु्तता बाळगनू 

होतां. त्यातच गोववांदाही कोणत्याच गोष्टी आपल्या तोंिून उलगित 

नसल्यानां औरांगजेबाच ेस्वप्न धळुीस वमळत होत.े 

 आज औरांगजेबानां केलेलां कृत्य लाजीरवाणां जरी असलां तरी 

त्याला त्याची सवयच पिली होती. त्याला वाटत होतां की 

बादशाहा हाच सवकशक्तीमान असनू कोणीही त्याच्या ववरोधात 

जाव ूनय.े त्याच्या समोर भराभर आपले राज ओकावेत. हां, ठीक 

आह ेसांभाजी एक राजा होता. पण गोववांदा......गोववांदा एक वचल्लर 

माणसू आह.े त्यानां तर मौन बाळगचू नय.े 



 औरांगजेब एक बादशाहा होता. पण त्याला एका शलु्लक 

माणसानां म्हणजेच गोववांदानां हरवलां होतां. आज औरांगजेबानां 

केलेलां कृत्य औरांगजेबाला आठवत होतां. तो राजमहालात परतला 

तर खरां, पण आज त्याला जेवनही व्यवस्थीत धकलां नव्हतां. त्यातच 

तो अांथरुणावर पहूिला. पण तो रात्ीच ेतारे मोजत होता. त्याला 

व्यवस्थीत झोप येत नव्हती. तशी झोप तर त्याला दररोजच येत 

नव्हती. पण आज तो जास्त काळजीत होता. 

 तो ववचार करु लागला की गोववांदा एक शलु्लक माणसू. पण 

तो मरण पत्करीत आह.े परांत ूकोणतेच राज उलगित नाही. तो एक 

शलु्लक व्यक्ती, परांत ूतो अत्याचार सहन करीत आह.े काश! अशी 

माणसां आमच्याकिां नाहीत. ही महाराष्ट्रातील माती....... या 

मातीत वीर पैदा होतात. बजुदील नाही. ज्याचां इमान जातां, अशी 

गणोजी वशके सारखी माणसां या भमुीतील नसावीत. गोववांदा एक 

साधा माणसू, ज्यानां मला हरवलां. या बादशाहाला हरवलां. माझां 

गवकहरण केलां. हा लहानसा दख्खखन प्राांत. पण आजही ह्या दख्खखन 

प्राांतात माझी िाळ वशजत नाही. मी कुतबूशाही घेतली. ववजापरू 

घेतला. पण मला आजही दख्खखन घेता येव ूशकत नाही. वाटलां 

वशवाजी गेला. आता दख्खखन वजांकता येईल. म्हणनू मी स्वतःच 

आलो या दख्खखन भमुीत. वाटलां सांभाजीला मारल्यावर दख्खखन 



घेता येईल. पण माझा वनधाकर फोल ठरला. गोववांदासारखी साधारण 

माणसां वहच तर मला ऐकत नाही तर इथले राज े वकती दमदार 

असतील याची कल्पना न केलेली बरी. 

 हा गोववांदाच नाही तर इतरही या मातीतील लोकां  माझां 

ऐकणारी नाहीत. चाह ेती आपलां प्राणांही दतेील. पण राज साांगणार 

नाहीत. आता जास्त वेळ वाट पाहू नय.े कारण गोववांदा कोणतेच 

राज साांगणार नाही.  

 बादशाहा एवढा ववचार करीत बसला होता. त्याला सचुत 

नव्हतां काय करावां. तशी ती रात् आणखी परेशान करीत होती. 

त्यातच रात्ीचे तीन वाजले असतील. त्यातच झोप न येत 

असल्यानां ताबितोब तो अांथरुणातनू उठला व त्यानां नमाजाची 

तयारी केली. 

 पाच वाजले असतील, पक्ष्याांची वकलवबल ऐकायला येत 

होती. आज िोळे जळजळ वाटत होत.े मनाची त्याच्या 

कालवाकालव होत होती. वाटत होतां की आताच जावनू त्या 

गोववांदाला ठार करावां एवढा सांताप त्या औरांगजेबाला येत होता. 

  

***************************** 

  



  

 औरांगजेब रात्भर झोपला नाही. त्यातच आता त्याच्या 

बबुळूाची अांगार होत होती. त्याचे िोळे लाल झाले होते. त्यातच 

त्याला वाटत नव्हतां की हा परीणाम त्यानां गोववांदाच्या जखमा 

वचघळववण्याचा परीणाम आह.े त्यामळुां की काय त्याला झोप 

आली नव्हती. परांत ूत्या कु्ररकमी बादशाहाला त्याचां काहीच वाटत 

नव्हतां. 

 आज मात् त्यानां ठरवलां होतां की आज आपण सांभाजीचे 

तकुिे गोळा करणा-या गोववांदाला ठार करायचां. तसा तो त्याच 

गोष्टीची प्रवतक्षाच करीत होता. 

 दपुार झाली होती. तरीही त्याला झोप येत नव्हती. तसा तो 

वचांताग्रस्त झाला. त्यातच आपल्या वनविक सरदाराांना म्हणाला, 

 "आज काहीही करा आवण मला गोववांदाचां कापलेलां मस्तक 

आणनू दाखवा." 

 त्याचे सरदार ह ेआदशेाचे पालन करणारेच होत.े तसे दोन 

सरदार पढुां होवनू म्हणाले, 

 "जी जहापनाह." 



 त्याांनी होकार वदला. तसे सरदार त्याांच्या कालकोठिीत जाव ू

लागले. त्यातच ती कालकोठिी आली. 

 सरदाराांनी एक कटाक्ष गोववांदाकिां टाकलां. त्याचप्रमाणे त्याांनी 

त्याचे हात आवण पाय बाांधायला लावले व त्यातच एका सरदारानां 

आपल्या म्यानातनू एक नांगी तलवार काढली आवण ती गोववांदापढुां 

झळकवली. परांत ू गोववांदाही काही घाबरणारा वीर नव्हता. तो 

म्हणाला, 

 "ह े औरांग्याच्या कुत्र्याांनो, नामदांनो, नपसुकाांनो, तमुच्यात 

मदाकनगी तरी हाय े काय? तमुच्या या नांग्या तलवारींना आमी 

घाबरतो की काय, आम्ही महार माणसां, जे आमच्यावर जलुमू करत 

होत ेएवढ या वषाकपासनू. त्याांनाच आमची वपढी घाबरली नाही तर 

मी तमुच्या या नांग्या तलवारीले घाबरणार तरी काय. आमी या नांग्या 

तलवारीसमोर झकुत नाही. आमी झकुतो फक्त आमच्या 

मायबापासमोर अन  त्या मातभृमुीसमोर, जी मातभृमुी आमाले 

पोसत.े लहानाचां मोठां करत.े आमाले अन्न दते.े"  

 ते गोववांदाचे शब्द. ते अखेरचे शब्द ठरणार नव्हतेच 

गोववांदाचे. त्यातच औरांगजेबाचा तो हुाुकूम. तसे ते सरदार. ते 

सरदार आदशेाचे पालन करणारे. त्यातच त्या सरदाराांाांना कुत्ां 

म्हटलेलां आविलां नाही. त्यातच त्याांना गोववांदाचा भयांकर राग 



आला. मग क्षणाचाही ववलांब न करता एका सरदारानां एक धारदार 

हत्यार काढलां. तसा तो गोववांदाच्या जवळ गेला व त्यानां ते हत्यार 

गोववांदाच्या मानेवर ठेवत म्हटलां, 

 "साल्या कुत्र्या, आम्हाला त ूनपुांसक म्हणतोस काय. आता 

त ूत्या अल्लाची आठवण कर." 

 त्या सरदारानां मानेवर तो खि ग ठेवताच गोववांदाला मावहत 

झालां की आता आपण मरणार. त्यानां क्षणात घट्ट िोळे वमटले. 

त्याचबरोबर मानेवर तो खि ग सरुीसारखा चालवत तो सरदार 

गोववांदाची मान करकर कापणार होता. तोच एक दतू वतथां येवनू 

धिकला. म्हण ूलागला, 

 "गसु्ताखी माफ करो सरकार." 

 "बोलो, क्या आदशे ह ैजहापनाह का?" 

 "जी सरकार, जहापनाह का आदशे ह ैवक गोववांदा को छोि 

वदया जाये।" 

 औरांगजेबाचा आदशे. त्या सरदाराांनी स्वप्न रांगवलां होतां. 

त्याचबरोबर त्या स्वप्नात गोववांदाच्या रक्ताच्या वचरकाांि या 

आजबुाजलूा उिू लागल्या होत्या. त्यावेळी त्या भीमेला आवण 

इांद्रायणीलाही थरकाप सटूु लागला होता. त्याही आपल्या भमुीत 

जन्म घेतलेल्या गोववांदाची मान कापताांना पाहून घाबरल्या होत्या. 



कदावचत त्याांनाही वाटत होतां की औरांगा ह्या गोववांदाच्या शवाचेही 

तकुिे करुन आपल्या िोहात टाकतो की काय." तसे पनु्हा त्या 

सरदाराांच्या कानावर ते. शब्द आले.  

 ती मान करकर कापताांना सरदाराांचे हात कतरल ेनसत.े कारण 

त्याांना गोववांदानां कुाुत्ा, नपुांसक, नामदांनो असां म्हटलां होतां. 

त्यातच गोववांदाही घाबरला नव्हता. खरां तर गोववांदाही महान व्यक्ती 

होता की ज्यानां आपल्या मनात एवढा मोठा राज दफन केला होता. 

 तो औरांगजेबाचा आदशे. त्या सरदारानां गोववांदाला सोिलां. 

त्यातच गोववांदाला थोिां हायसां वाटलां. 

 बादशाहा औरांगजेब हा लहरी स्वभावाचा होता. त्यानां 

गोववांदाला मारण्याचा तर आदशे वदला. परांत ूलगेच त्याला वाटलां 

की जोपयंत आपण दख्खखनवर ताबा वमळव ूशकत नाही. तोपयंत 

या गोववांदाला कैदतेच ठेवावां. आपण दख्खखन वजांकलो की याला 

मकु्ती द्यावी अथाकत त्याचा वशरच्छेद करावा. म्हणनू की काय, त्यानां 

आपला आदशे माग ेघेत गोववांदाला मारण्याचां टाळलां व त्यानां 

आता दख्खखन सर करण्यावर लक्ष कें द्रीत केलां. 

 राजाराम महाराज ह े वजांजीला पोहोचले होत.े सांभाजीच्या 

आजे्ञनसुार त्याची राणी महाराणी येसबूाईनां सांभाजीच्या हत्येनांतर 

आपला मलुगा शाहू याचा राज्यवभषेक न करता छत्पती 



राजारामाचा राज्यवभषेक करुन त्याला राजा बनवलां व साांगीतलां 

होतां की आपण जर दोघां रायगिावर असलो तर राज्याला धोका 

आह.े समजा मला रायगिावर औरांगजेबानां कैद केलां तर तमु्ही 

राज्याची धरुा साांभाळावी. त्यासाठी तमु्ही वजांजीला प्रयाण करावां. 

 वजांजी...... वजांजीचा वकल्ला अभेद्य होता. तो सरासरी 

वजांकता येणां शक्य नव्हतां. त्यातच की रायगिाच्या वेढ यातनू 

राजाराम काही वनविक लोकाांना घेवनू बाहरे पिले आवण वजांजीला 

गेले. त्यावेळी त्याांच्यासोबत प्रल्हाद वनराजी, खांिो बल्लाळ व 

रुपाजी भोसले इत्यादी मांिळी होती. 

 मघुलाांनी नोव्हेंबर १६८९ मध्य े रायगि ताब्यात घेतला. 

त्यातच महाराणी येसबूाई व यवुराज शाहू महाराजाांनाही पकिून 

नजरकैदते ठेवलां. 

 महाराणी येसबूाई व यवुराज शाहूांना कैदते टाकताच मराठे 

थोिे खचले. पण मराठ याांनी हार मानली नाही. औरांगजेबानां अनेक 

मराठे सरदाराांना वतनाचां आमीष दाखव ूदाखव ूआपल्या बाजनूां 

वळवलां. पण ती बाब फार काळ वटकली नाही. कारण छत्पती 

बनलेले राजाराम महाराजही हुशारच होत.े औरांगजेबानां वतनाचां 

आमीष वदलां. पण राजाराम वकल्ल्याचां आमीष द्यायचा. मघुल 

प्रदशे वजांकताच तो प्रदशेच राजाराम मराठे सरदाराांना सोपवायचा 



व त्या प्रदशेाचा ज्याच्या कामगीरीनां तो प्रदशे वजांकला, त्याला 

ताबा द्यायचा. त्यामळुां अनेक मराठी मांिळी पढेु आली व ती मांिळी 

वतनासाठी लढू लागली होती. या पराक्रमात सांताजी व धनाजी 

आघािीवर होते. एकदा तर सांताजी ववठोजी चव्हाण या मराठे 

सरदाराांनी बादशाहाच्या छावणीवर अचानकपणे हल्ला करुन 

त्याच्या तांबवूरील सोन्याचा कळसच कापनू आणला होता. 

 रायगि ताब्यात घेताच बादशाहानां झलु्फीकारखानाला 

दवक्षणेत वजांजी सर करण्यासाठी पाठवले. हा वजांजीचा वकल्ला 

राजारामानां आठ वषक लढवला. त्यातच वजांजीतनू महाराज राजाराम 

वशताफीनां वनसटले व ते महाराष्ट्रात आले. त्यानांतर 

झवुल्फकारखानानां वजांजीचा वकल्ला वजांकून घेतला. 

 राजाराम महाराज महाराष्ट्रात परत आल्यामळुां महाराष्ट्रातील 

मराठ याांचा जोर फारच वाढला. ते परत औरांगजेबाशी जोमानां पनु्हा 

लढायला लागले. परांत ू ददुवै असां की राजारामचां ह ेसवक घित 

असताांना एका अल्पशा आजारानां २ माचक १७०० मध्य े वनधन 

झालां. त्यानांतर महाराणी ताराबाई राजगादीवर बसली. 

 राजाराम मरण पावला होता. आता बादशाहा औरांगजेबाला 

वाटत होतां की आतातरी आपल्याला मराठ याांना वजांकता येईल. 

कारण तो आता लढायामागनू लढाया वजांकत होता. कारण त्याला 



दख्खखन वजांकून पढुां उत्तर भागांही वजांकायचा होता. त्यातच त्याला 

सांपणूक वहांदसू्थान इस्लाममय बनवायचा होता. परांत ूत्याची आशा 

मावळली. कारण महाराणी ताराबाई ांनी आपल्या सरदाराच्या 

साहाय्यानां अत्यांत प्रवतकुल पररस्थीतीत स्वराज्याचा सांघषक नेटानां 

सरुु ठेवला. औरांगजेब एक एक वकल्ला वजांकत पढेु जायचा तर 

ताराबाई त्याच्या मागवनू एकएक वकल्ला वजांकत मागवनू जायची. 

असा हा पाठवशवणीचा खळे. ते पाहून बादशाहा औरांगजेबही त्स्त 

झाला होता. 

 काही इवतहासकार साांगतात की महाराणी ताराबाई आपल्या 

सरदाराांना साांगायची की बादशाहा औरांगजेबाशी सांगनमत करुन 

दारुगोळा व धन्यधान्य घ्या आवण ज्यावेळी गरज सांपली की वफतरू 

व्हा. 

 औरांगजेब कपटी आवण दगाबाज ववचाराांचा असल्यानां 

मराठ याांची दगाबाजी त्याच्या लवकर लक्षात आली नाही. त्यातच 

ताराबाईच्या चाणाक्ष नजरेपढुां औरांगजेबाचां काहीच चाललां नाही. 

तब्बल सत्तावीस वषक तो दख्खखनचा लढा लढवीत रावहला. त्याचां 

सारां स्वप्न धळुीस वमळालां. त्यातच बादशाहा आज सांपणुकतः 

वयोवदृ्ध झाला होता. त्याला आता काम करणां जमत नव्हतां. कारण 



ताराबाईदखेील हुशार वनघाली होती. वतच्या महत्वाकाांक्षी पणापढुां 

वयोवदृ्ध बादशाहाचां काहीही चालत नव्हतां. 

 बादशाहा म्हातारा झाला होता. आज त्याचे प्रजाजन त्याचां 

ऐकत नव्हते. त्याचे स्वतःचे पतु्ही त्याचां ऐकत नव्हते. त्यातच 

त्याला त्याचा भतुकाळ आठवत होता. त्याला तो सांभाजी आठवत 

होता. ज्या सांभाजीला त्यानां अवतशय कु्रर पद्धतीनां ठार केलां होतां. 

ती जीभही आठवत होती, जी जीभ औरांगजेबानां छाटली होती. ज्या 

जीभेनां तो ओरिून ओरिून साांगत होता की ह ेऔरांग्या तझुां मरणांही 

असांच तिप ूतिप ूहोईल. तलुा सखुाची झोपही कधी येणार नाही. 

ते सांभाजीचे शब्द आज खरे झाले होत.े कारण बादशाहाला आता 

बरोबर झोप येत नव्हती. त्यातच बादशाहा मरणासाठी तिपत 

होता.  

 तो कानही आठवत होता. ज्या कानानां सांभाजी ऐकत होता. 

नव्ह ेतर ती नाखनूां. जी नाखनूां सांभाजीची त्याच्या सरदाराांनी उखिून 

फेकली होती. त्यातच त्या सांभाजी आधी कवी कलशाला त्यानां 

ठार केलां होतां. ज्यावेळी औरांगजेब झोपायचा. तेव्हा तो सांभाजीचा 

सांपणूक दहे त्याच्यासमोर यायचा आवण म्हणायचा की मीच सांभा 

आह.े तलुा न्यायला आलोय. तेव्हा वधप्पाि दहेाचा औरांगजेब 

खिबिून जागा व्हायचा आवण आजबुाजलूा पाहायचा. परांत ू



आजबुाजलूा कोणीच वदसायचां नाही. तेव्हा मात् त्याच्या जीवास 

धिकी भरायची. त्यामळुां की काय, त्याला पश्चाताप व्हायचा आवण 

वाटायचां की मी ज्या गोष्टीसाठी ह ेसारां केलां. मला ते आता नको. 

मला सखुान मरण यावां. नको मला दख्खखन आवण नको मला उत्तर. 

आता या भमुीतच मला ववसावा हवा. कारण ही दख्खखनची माती 

खरांच मौलवान आह ेकी या मातीनां एवढे वीर जन्माला घातले. 

 अचानक याच सगळ्या ववचारात त्याला गोववांदाही 

आठवायचा की ज्या गोववांदानां आपल्या मातीशी गद्दारी केली 

नव्हती. जो आजही त्याच्या कारागहृात बांद होता. ज्यानां आजही 

आपल्या गावच्या लोकाांची नावां साांगीतली नव्हती. ज्यानां आजही 

आपल्या मातभृमुीशी नाळ जोिून ठेवली होती. तो स्वाभामानानां 

आजही औरांगजेबासमोर उभा राहायचा. परांत ूऔरांगजेबालाही तो 

घाबरवायचा नव्ह ेतर औरांगजेबही त्याची हत्या करायला मागांपढुां 

पाहायचा. जर औरांगजेबानां ववचार केला असता तर गोववांदा 

केव्हाच यमसदनी पोहोचला असता. जशी त्यानां सांभाजीची हत्या 

केली होती. जशी त्यानां जनाबाईची हत्या केली होती. तशीच 

गोववांदाचीही त्यानां हत्या केली असती. 

 बादशाहा औरांगजेब हा लहरी सम्राट होता. त्याला 

तरुणपणात असां वाटत होतां की मी मरेपयंाांत सशक्त राहील. 



अल्लाही मला काही करणार नाही. पण तो जे ही काही करीत होता. 

ते अल्लाला वदसत होतां. त्यामळुां की काय, त्याच्या अल्लानां 

त्याला वशक्षा दणे्याचां ठरवलां. त्यातच तो एक आक्टोंबरचा वदवस 

उजळला. ते साल अांदाजे १७०० होते. अचानक या वदवशी माण 

नदीला परू आला. त्यातच बादशाहाचे अनेक सैन्य व खवजना या 

परुात वाहून गेला. मोगल छावणीतही पाणी वशरल्यानां मोगल 

छावणीतही हाहाकार उिाला. त्यामळुां अचानक बादशाहा 

औरांगजेबाला मध्यरात्ी जाग आली. त्यातच त्याला वाटलां की या 

छावणीवर मराठ याांनी हल्ला केला असावा. त्यातच तो दचकून 

इकिे वतकिे सैरावैरा पळू लागला. मात् अिखळून त्याचा तोल 

गेला व तो चाांगला जोरात आपटला. यात त्याचा गिुघा दखुावला 

गेला. कसाबसा स्वतःला सावरत तो सरुक्षीत वठकाणी गेला. पढुां 

वैद्य व हकीम याांनी अनेक उपचार केले. परांत ूऔरांगजेबाचा पाय 

सधुरला नाही.  

 माण नदीच्या आसपासचा प्रदशेाला मानदशे म्हणतात. पढुां 

या घटनेनांतर बादशाहानां पनु्हा सैन्यभरती केली.  

 बादशाहाचा पाय अध ूझाला होता. तो काही केल्या सधुरत 

नव्हता. त्यातच त्या पायान तो ववव्हळत होता. त्यातच त्याला 



गतकाळातील पाप आठवत होत.े त्याला सांभाजी आठवत होता. 

त्याला गोववांदवसांाांहही आठवत होता. 

 गरुु गोववांदवसांह...... त्याला चार मलुां होती. जोरावर वसांह, 

फतेह वसांह, अजीतवसांह व जझुार वसांह. सरसा नदीवर गरुु गोववांदवसांह 

जेव्हा परीवाराकिून अस्ताव्यस्त झाला. तेव्हा गोववांदवसांहची मोठी 

मलुां ही विीलासोबत गेली. परांत ूलहान मलुां ही जाव ूशकली नाही. 

ती मलुां आपली आजी गजुरी सोबत रावहली होती.  

 गजुरी गरीब होती. ती गांग ू नावाच्या आपल्या सेवकाकिे 

जेवन बनवायची. त्यातच आपल्या दोन्ही नातवाांचा साांभाळ 

करायची. तो गांग,ू जो एकेकाळी गोववांदवसांहाचा नोकर होता. 

 गांगनूां गजुरीला कामावर ठेवलां खरां. परांत ूतो कपटी असनूही 

त्यानां आश्वासनांही वदलां की तो वतच्या परीवाराला वमळवनू दणेार. 

त्यातच त्यानां कपटीपणा केलाच. त्यानां औरांगजेबाचा एक सरदार 

वजीर खानला साांगीतलां की गरुु गोववांदवसांहाची दोन्ही मलुां 

माझ्याकिे आहते. 

 वजीरखान गांगकूिे आला. त्यानां गांगलूा सोन्याच्या मोहरा 

वदल्या. त्यातच त्या वतघाांना कैद करुन तो घेवनू गेला.  

 वजीरखानानां त्या वतघाांनाही एका बफाकच्या घरात ठेवलां. 

त्यातच त्याांच्या अांगावरचे कपिेही काढले होत.े तसेच त्या वतघाांना 



थांिीच्या त्या घरातनू काढून दसु-या वदवशी वजीरखानापढुां दाखल 

करण्यात आलां. वजीरखानानां म्हटलां,  

 "मी तमु्हाला सोितो. पण तमु्हाला इस्लाम कबलू करावां 

लागेल." 

 तो कपटी वजीरखान. त्यातच त्याचे ते कपटाने उच्चारलेले 

शब्द. पण त्या शब्दानां गरुु गोववांदवसांहाची दोन्ही मलुां घाबरली 

नाही. ती वजीरखानाला म्हणाली, 

 "वजीरखान.,आम्ही गोववांदवसांहाची मलुां. आमच्याच 

आमचा आजा तेजबहादू्दरचां रक्त आह.े आम्ही तमु्हाला घाबरणारे 

नाहीत. प्रसांगी तमु्ही आम्हाला ठार केलां तरी चालेल." 

 ती इवली इवली मलुां. मोठा जोरावर वसांह सात वषाकचा होता 

तर लहान फतेहवसांह पाच वषाकचा. परांत ूत्याांचे ते ओजस्वी बोल. 

त्यातच त्याांना मलुावजमनां म्हटलां, 

 "लिको, जरा जबान सँभालकर बात करो और इन वजीर 

खान के आगे वसर झकुाओ।"  

 त्या गरुु गोववांदवसांहाच्या मलुाांनी तेही ऐकलां व उत्तर वदलां, 

 "आम्ही फक्त आमचे पवुकज, आमचेाे मायबाप व गरुु आवण 

आमच्या मातभृमुीच्या चरणावर मस्तक झकुवतो. या असल्या 



शैतानावर नाही. आम्ही आमच्या दादाजींना काय उत्तर दवे,ू ज्याांनी 

आम्हाला धमाकच्या नावावर मस्तक कटू दणेां वशकवलांाां. झकुवणां 

नाही." 

 त्या मलुाांच े ते तेजस्वी शब्द वजीरखानाचे काळीज वचरुन 

गेले. त्याला भयांकर राग आला. त्यातच त्यानां त्या दोघाांनाही 

वभांतीमध्ये दफन करण्याची वशक्षा फमाकवली. ही गोष्ट जेव्हा 

गजुरीला मावहत झाली. तेव्हा वतनां त्याचा धसका घेतला व प्राण 

त्यागल.े 

 अजीजवसांह तर मघुलाांशी लढता लढता मरण पावला. 

ज्यावेळी मघुलाांशी लढता लढता त्याचे बाण सांपले तेव्हा मघुल 

शत्ूांनी त्याला घेरलां. शेवटी अजीजवसांह आपल्या तलवारीनां लढू 

लागला. पण ददुवै असां की ती तलवारही तटुली. शेवटी तो म्यानानां 

लढू लागला. पण त्याचा त्या मघुल सैन्यापढुां वटकाव लागला नाही. 

त्यातच त्यानां मतृ्यलूा कवटाळलां. त्यावेळी अजीजवसांह सतरा 

वषाकचा होता. त्यानांतर जझुारवसांह गादीवर आला. परांत ू तोही 

मघुलाांपढुां जास्त वदवस वटकला नाही. त्याचाही मघुलाांनी अांत 

केला. 

 औरांगजेबाचां दखुणां जसजसां वाढत होतां. तसतसा तो तिपत 

होता. त्याला झोपही येत नव्हती. त्यातच आता त्याला गोववांदा 



सारखा आठवत होता. त्यातच २६ विसेंबर १७०४ ला 

औरांगजेबाच्याच आदशेानां वजीरखानानां जोरावर वसांह व 

फतेहवसांहला वभांतीमध्ये ठार केलां.  

 आज सन १७०७ उजळला होता. बादशाहाला वाटत होते 

की आता आपण जग ूशकत नाही. त्यातच त्याचां पायाचां दखुणां. 

त्यातच तो बैठी बादशाहा झाला होता. त्यातच त्याला झोप न येणां. 

त्यातच गोववांदाही त्याला आठवत होता. त्याला वाटत होतां की 

जाता जाता आपण गोववांदाची कैदतेनू मकु्तता करावी. पण आदशे 

दणेार कोणाला. तसां पाहता त्याची मलुांही त्याचां ऐकत नव्हती. 

राण्याही ऐकत नव्हत्या आवण ते सरदारही. तो वनराश होत होता. 

त्याला वचांता सतावत होती. त्यातच त्यानां जे काही पाप केले. ते 

सारे पाप त्याांना आठवत होते.  

 मलुांच ती...... ती मलुां वनघनू गेली होती त्याच्यापासनू दरूवर. 

तसे दोनचार सरदार जर सोिले तर बाकी त्याच्याजवळ कोणीच 

नव्हतां. एक राणी होती उदयपरुी. जी गायीका होती व जी सवाकत 

लहान होती. तशीच एक मलुगी होती. वतचां नाव बेगम वजनत होतां.  

 तो जसजसां त्यानां केलेलां पाप आठवायचा. तसतसा तो 

ववव्हळायचा. त्यातच त्याला वाटायचां की आता आपण जास्त 

वदवस जगणार नाही. तोच त्याला गोववांदा आठवला. त्यातच 



त्याला वाटलां की जाता जाता ह ेतरी पणु्य काम करुन जायचां. 

नाहीतर अल्ला आपल्याला माफ करणार नाही. कारण वबचारा 

गोववांदा एक भला माणसू. त्यानां त्ास सहन केला. मरणां पसांद केलां. 

पण त्या वढू गावच्या अनेकानेक लोकाांना वाचवलां. आपण त्याला 

सोिून थोिांसां पणु्य कमवावां. जेणेकरुन आपण पणूक पापाचे भागीदार 

होणार नाही. थोिांसां तरी पणु्य आपल्या वाट याला येईल. त्यातच 

तो आपली कवनष्ठ राणी उदयपरुीला म्हणाला, 

 "महाराणी बेगम साहबेा, आपण कृपा करुन माझा शेवटचा 

आदशे पाळाल काय?" 

 राणी उदयपरुी आश्चयकचवकत झाली. तशी ती म्हणाली, 

 "बोलो, कौनसा आदशे ह ैजहापनाह मेरे वलए?" 

 "आप कृपा करके उस गोववांदा को कैद से छोि दो। आजाद 

करो उसको। तावक मै सकूुन से मर जाव।ू" 

 त्याच्याजवळ एकटी त्याची लहान पत्नी उदयपरुी होती. तो 

अठ्ठयाऐ ांशी वषाकचा झाला होता. तसेच खलु्ताबादला राहात होता. 

त्यानां राणी उदयपरुीला जसा आदशे वदला. तसां गोववांदाला कैदतेनू 

मकु्त केलां होतां. पण गोववांदा काही राजा नव्हता वा सरदार नव्हता 

की त्याच्या कैदचेी कोणी प्रशांसा करेल. मात् वढू गाव आजही 

त्याची प्रशांसा करीत होता नव्ह े तर त्याला मानत होता. त्याचां 



महत्वाचां कारणही होतां की त्यानां वढू गावातील अख्खखा राज 

आपल्या मनामध्य े दफन केला होता. त्याच्या या राज दफन 

करण्यानां वढू गावातील त्याच्या बहुसांख्खय साथीदाराचे प्राण वाचले 

होत.े 

 आज गोववांदा खशु होता. त्यातच गोववांदाची सटुका झाल्यानां 

त्याला हायसां वाटत होतां. त्याला तो कारागहृ आजही आठवत 

होता आवण आठवत होता तो अक्राळववक्राळ वदसणारा व चेह-

यावर अक्राळलववक्राळ हावभाव ठेवणारा औरांगजेब. तो त्याला 

अवतशय त्ास दते होता. म्हणत होता की गावातील कोण कोण होते 

तझु्यासोबत. 

 औरांगजेब बादशाहा आता फारच म्हातारा झाला होता. त्यानां 

गोववांदाला आपल्या कैदतेनू सोिलां होतां. त्याला आता आपला 

मतृ्य ू पढेु वदसत होता. वाटत होतां की आपण अल्लाला प्यारे 

होणार.  

 तो काळ आला होता. त्यातच ती शेवटची वेळ. ती शेवटची 

रात् होती. आज बादशाहाजवळ फक्त त्याची मलुगी बेगम वजनत 

होती. 

 बादशाहा औरांगजेब हा कु्ररकमी होता. त्यानां आपल्या 

कारकीदीत वशवाजी महाराजाांनाही कैदते टाकलां होतां. त्यातच 



सांभाजीचीही शरीराचे अवयव कापनू हत्या केली होती. त्यानांतर 

गरुु गोववांदवसांहाच्या मलुाांनाही त्यानां अत्यांत सिुानां सांपवलां होतां. 

तसेच अनेक राजाांना त्यानां आपल्या तरुणपणात सांपवलां होतां. 

 तो शेवटचा वदवस होता औरांगजेबाचा आवण तीच शेवटची 

रात् होती. त्या वदवशी त्याची तो आपल्या मलुीच्या तांबतू होता 

आवण वतच्याच कक्षात झोपला होता. त्यामळुां की काय, ववद्रोहानां 

सवक लोकां  मारले गेले. पण बादशाहा अजनुही जीवांत होता. 

 काही वदवसापवुी छत्साल आवण महाप्रभनूां योजना बनवली 

की ज्या औरांगजेानां एवढ या जणाांना तिपव ूतिपव ूमारलां, त्याला 

सहजासहजी मतृ्य ूयायला नको. त्यानसुार छत्सालला महाप्रभनूां 

एक ववशेष जहर लावलेलां खांजर वदला. त्यातच साांगीतलां की 

बादशाहाला छत्सालानां पणुक मारु नय.े तर त्याचा तळपत तळपत 

अांत व्हायला हवा. जर त्याला पणुक मारलां तर त्यानां केलेले 

अत्याचार त्याला आठवणार नाहीत. 

 बुांदलेा वीर छत्सालनां या कायाकला यशस्वीपणे अांजाम वदला. 

महाप्रभनूां साांगीतल्याप्रमाणां औरांगजेबाला एक लाांब वचरा वदला 

गेला. ज्यामळुां त्याच्या वेदना जास्त वाढत गेल्या. 

 राजा छत्साल........ज्यावेळी बादशाहानां बुांदलेखांि 

वजांकण्यासाठी बुांदलेखांि वर आक्रमण केलां. त्यावेळी वतथां 



असलेल्या छत्साल राजानां रणकौशल व छापामार यदु्धनीतीनां 

मघुलाांना पराजीत केलां. त्यातच बुांदलेखांिला असलेलां मघुलाांचां 

एकछत्ी साम्राज्य समाप्त केलां होतां. त्याचवेळी त्यानां बादशाहा 

औरांगजेबाला एक वचरा दवेनू सोिलां होतां. 

 बादशाहा त्या शेवटच्या रात्ी झोपला होता. तो ववव्हळत 

होता आपल्या जखमाांनी आवण पायाच्या त्ासानांही ववव्हळत 

होता. त्या रात्ी तो स्वगत बिबित होता. म्हणत होता. 

 "ह ेअल्ला, त ूमेरे आँखों के सामन ेवनवास करता था। वकां त ूम ै

मेरी आँखों में छाय े हूए अज्ञान के काले अँधेरे छाये में वलप्त था। 

आज मझुे पता चला वक जीवन नाशवान ह ैऔर बीता पल कभी 

वापस नही आता। भववष्ट्य में मेरे वलए कोई आशा भी नही रह गई 

ह।ै ज्वर अब उतर गया ह।ै वकां त ूमझु में अब माांस और सखुी चमिी 

के अलावा कुछ भी शेष रह नही गया ह।ै ह ेअल्ला, काश मझुे एक 

ही बेटा होता. जो सांभा की तरह होता। वजसने अपना सर कटवाया, 

मगर अहमीयत नही बदलायी।" 

 औरांगजेब बादशाहा स्वतःला अवतशय दबुकल समजत होता. 

त्यानां शाहजादा आलमला एक पत् वलवहला. त्यात वलवहलां की मी 

फारच म्हातारा झालो असनू दबुकलही बनलेलो आह.े जेव्हा माझा 

जन्म झाला, तेव्हा माझ्याजवळ पषु्ट्कळ लोकां  होत.े परांत ूयावेळी मी 



एकटाच चाललो आह ेमतृ्यलूा कवटाळायला. मला मावहती नाही 

की मी या जगात का आलो. तसेच मला त्या वेळेचां दःुख ही आह े

की ज्यावेळी त ूमला लोकाांची सेवा करायची सांधी वदली होती. 

त्यावेळी मी ते सगळां ववसरुन लोकाांवर अत्याचारच केले. माझां 

जीवन त्यामळुांच वनरथकक बनलां.  

 ज्याप्रमाण ेमाझ्या जीवनात शाांती नाही, त्याप्रमाणे माझी सेना 

भी वनराश झाली आह.े त्या सेनेमध्येही उत्साह रावहलेला नाही. त्या 

सेनेलाही मावहत नाही की त्याांचा सम्राट जीवांत आह ेवकां वा नाही. 

मला मावहत आह ेकी लोकां  या सांसारात येतात. तेव्हा काहीच घेवनू 

येत नाहीत आवण काहीच घेवनू जात नाहीत. पण मी या सांसारात 

जेव्हा आलो, तेव्हा काहीच घेवनू आलेलो नाही. परांत ूजाताांना 

भारी पापाचां ओझां घेवनू जाणार आह.े मला मावहत नाही की माझ्या 

अल्ला त ूमाझ्यासाठी पापक्षलनाचा कोणता मापदांि तयार केलाय. 

परांत ूमला तझु्या दयाळूपणावर ववश्वास आह.े त्यामळुां मी आता 

इतर कोणावरही ववश्वास करु शकत नाही. जेव्हा माझीच स्वतःची 

जगण्याची आशा ववफल झाली आह,े तेव्हा मी इतराांची आशा का 

करावी? ह ेअल्ला जाव ूद ेते सारां. आता मी माझी नौका पाण्यात 

सोिलेली आह.े आता मला जास्त काळ जगावसां वाटत नाही. 



 ज्याप्रमाण ेबादशाहा औरांगजेबाच ेशेवटचे वदवस सरुु झाले. 

तेव्हा त्याला वाटलां की आपण आता जग ूशकत नाही. तेव्हा त्यानां 

आपला मलुगा कामबख्खशला एक पत् वलवहलां. त्यात वलवहलां, 

 "त ूअल्लाच्या मतानसुार चालावां असां मला वाटते. मी घोर 

पाप केले आह.े त्याची वशक्षाही मी भोगत आह.े अल्ला, आपण 

जे पाप करतो, त्याची जबर वशक्षा दते असतो. मलाही त्यानां वशक्षा 

वदली. जबरच वदली. मी फारच दःुखी असनू मला वाटते की तझुी 

आजारी आई दखेील माझ्यासोबत जाईल. मी अल्लाकिे आशा 

करतो की अल्ला तलुा शाांती दईेलच. वशवाय तझुां सांरक्षणांही 

करेल." 

 कामबख्खशला पत् वलहून झालां होतां. तसा तो अल्लाला 

म्हणाला, 

 "ह ेअल्ला, मी आता येत आह.े त्यामळुां जी ही पापां माझ्या 

हातनू झाली असतील. त्या सवक पापाांना त ूक्षमा कर आवण क्षमा 

जर करत नसशील तर त्या सवक पापाची वशक्षा त ूमला द.े माझ्या 

लेकराांना दवे ूनकोस. आता मी वजकिे वजकिे पाहात आह.े वतकिे 

वतकिे तझुांच जग आता मरतासमयी वदसत आह.े ह ेअल्ला, मला 

घेवनू जा. मला मतृ्यचूां भय नाही. पण एक माझी अांवतम इच्छा पणूक 

कर. ती म्हणजे माझ्या मलुाला सदु्बद्धी द.े त्याला ह ेवशकव की त्यानां 



पणूकतः चाांगली कमक करावीत. जेणेकरुन त्याच्या कमाकची फलप्राप्ती 

त्याला व्हावी. मी फारच दःुखी आह.े तेव्हा मला ह े अल्ला 

लवकरच घेवनू जा. आता माझी या धरेवरची सवक कामे सांपलेली 

असनू मी तझु्यासोबत यायला मोकळा आह.े" 

 बादशाहा औरांगजेबाचां अल्लासोबत बोलनू झालां होतां. तसा 

तो आपल्याजवळ मरतासमयी असलेल्या लोकाांना म्हणाला, 

 "मी मेल्यानांतर माझी कबर ही पक्की बनव ूनय.े माझां सवक 

अवयव झाकलां जावां. त्यातच मी मेल्यानांतर माझां तोंि उघिां 

ठेवावां. जेणेकरुन मला अल्लाला दररोज माफी मागता यावी. मला 

माझ्या पापाचां क्षालन करता यावां. तसांच लोकाांना चाांगला सांदशे 

दतेा यावा की जो माझ्यासारखे असे पाप करतो, त्याची दगुकती 

माझ्यासारखीच होत.े अल्ला त्याला माफ करीत नाही." 

 बादशाहा औरांगजेब ज्यावेळी मरण पावला. त्यावेळी तो 

अवधकच दबुकल व असहाय्य वाटत होता. त्याच्याजवळ कोणीच 

नव्हतां. एक चाळीस वषीय पतु्ी होती. वजचां नाव वजनत होतां. 

एवढ या मोठ या साम्राज्याचा सम्राट औरांगजेब एकटा होता 

मरतासमयी. मरतासमयी त्याच्या मनात तो पश्चाताप होता. त्यानां 

आपल्या जीवनात विीलाांना कैद करणां, आपल्या भावाांची हत्या 

करणां आवण प्रजेचे हाल करुन मारणां ह्याच गोष्टी केल्या होत्या.  



 त्यानां आपला वसीयतनामा तयार केला होता. त्यात त्यानां 

राजगादीसाठी मलुाांना यदु्ध करु नका असांच दशकवलां होतां. परांत ू

वनयती काही त्याच्या कमाकनां चपू नव्हती. वनयतीनां त्याच्या कमाकची 

वशक्षा त्याच्या मलुाांनाही वदली. त्याच्या तीनही मलुात यदु्ध झालां. 

 महुम्मद मअुज्जल, महुम्मद आजम व महुम्मद कामबख्खश 

मध्य े जे उत्तरावधकारी पदासाठी यदु्ध झालां, त्यात मोठा भाऊ 

महुम्मद मअुज्जल ववजयी झाला. त्यानां कामबख्खशला जानेवारी 

१७०९ मध्य ेहदैराबादला व महुम्मद आजमला १८ जनू १७०७ 

मध्य ेवजजाऊ नावाच्या स्थळी मारुन टाकले. 

 बादशाहा औरांगजेब ३ माचक १७०७ मध्य े मरण पावला. 

त्यावेळी तो एकोणनव्वद वषाकचा होता. त्याला महाराष्ट्रात 

खलु्ताबाद नावाच्या लहानशा गावात दफन करण्यात आलां. वतथे 

लहानसा मकबरा बनवला गेला. त्याला त्या मकब-यात साध्या 

पद्धतीनां दफन केलां गेलां. ती कबर कच्च्या मातीची बनवली गेली. 

त्यावर छतही टाकलां गेलां नाही. त्यातच दरवषी त्याच्या त्या 

मजारवर वहरवां गवत लावण्यात येतां. ते वहरवां गवत म्हणज े

बादशाहाच्या पश्चातापाचां लक्षण आह.े आजही बादशाहा त्या 

पश्चातापाच्या अग्नीत जळत आह.े 



 बादशाहा औरांगजेब मेल्यानांतर त्याच्या वारसात 

उत्तरावधकारी पदासाठी यदु्ध झालां. त्यातच बादशाहा औरांगजेबानां 

त्याच्या कैदते असलेल्या महाराणी येशबूाई व शाहू महाराजाांना 

आजमशाहच्या ताब्यात वदलां होतां. परांत ूज्यावेळी औरांगजेब मरण 

पावला. तेव्हा दवक्षणेत असलेला आजमशाहा उत्तरावधकारी 

पदासाठी वदल्लीला गेला. त्यातच त्याला वाटलां की महाराष्ट्रात 

छत्पतीच्या गादीसाठी शाह महाराज व राणी ताराबाईत कलह 

होईल व मराठ याांचे खच्चीकरण होईल. ज्याचा फायदा 

आपल्याला होईल. असा ववचार करुन त्यानां शाहू महाराज व 

येशबूाईची वदल्लीला जाण्यापवुी सटुका केली.  

 त्याांच्या सटुल्यानांतर आजमशाहाच्या ववचारानसुार पढेु 

महाराणी ताराबाई व महाराणी येशबूाईत सांघषक झाला. त्या दोघात 

जो सांघषक झाला. त्याचा फायदा आजमशाहाला होणार होता. परांत ू

तो फायदा करुन घेण्यापवुीच आजमशाहाला महुम्मद मअुज्जलनां 

हदैराबाद या स्थळी मारुन टाकलां होतां. 

  

***************************** 

  



 छत्पती शाहू महाराज व महाराणी येसबूाई मघुलाच्या कैदते 

पिली. त्यातच ते सतरा वषक मघुलाांच्या कैदते रावहले. पढेु याच 

मघुलाांच्या कैदते शाहू महाराजाांचे दोन वववाह झाले. त्यातच 

त्याांच्या वशक्षणाची व्यवस्था वजनत उन्नीसा बेगम वहन े केली. 

एकदा धमांतरावरुन शाहू व औरांगजेबात वाद झाला. परांत ू

औरांगजेबाची मलुगी वजनत बेगमनां मध्यस्थी केली. म्हणनू तो वाद 

क्षमला. पढेु मराठेशाही वखळवखळी करण्यासाठी शाहू महाराजाांची 

१७०८ ला सटुका झाली. त्यातच राजगादीसाठी ताराबाई व 

छत्पती शाहू महाराजात वाद झाला. छत्पती शाहूांनी सैन्याची 

जळुवाजळुव केली. त्यातच पढेु महाराणी ताराबाई सोबत खेि येथे 

लढाई झाली. त्यात शाहू महाराज ववजयी झाले. त्याांनी सातारा 

वजांकून घेतला. त्यातच ताराबाईनां इस १७१० मध्य े पन्हाळगि 

वजांकला व आपला मलुगा दसुरा वशवाजी यास छत्पती म्हणनू 

घोषीत केले. त्यातच आता मराठ याांचे दोन राज्य अस्तीत्वात 

आले. एक कोल्हापरू व दसुरां सातारा. 

 छत्पती शाहू महाराजाांना औरांगजेबाच्या मतृ्यनूांतर सोिण्यात 

आलां. त्यातच त्यानां सत्ता हातात घेवनू सातारा इथां आपली 

राजधानी बनवली. त्यावेळी त्यानां बाळाजी ववश्वनाथला पेशवा 

बनवलां. या बाळाजी ववश्वनाथनां सन १७१५ मध्य ेवढू गावाला 



जावनू वभकाराम गोसावी व वासाुुदवेभट वबन शामभटला सांभाजी 

महाराजाांच्या समाधीची व्यवस्था सोपवली. त्यातच त्याांना त्या 

दखेरेखीसाठी वढू गावातील जागाही दान म्हणनू वदली.  

  

  

काही वदवसपयंत वढू गावातील राजकारण शाांत रावहलां. 

गोववांदाही शाांाांत होता. पण ज्याप्रमाण ेइतर भागातील मराठ याांचां 

राजकारण तापलां. त्याचप्रमाणे अशा बदलत्या वढू गावाच्या 

राजकारणाच्या वाताक छत्पती शाहू महाराजाांच्या कानावर जाव ू



लागल्या. त्यातच छत्पती शाहू महाराज वढू गावाला गेले. त्याांनी 

वढू गावची एकां दर परीस्थीती पावहली. त्याांना सत्य परीस्थीती 

मावहत झाली. त्यातच त्याांनी सांभाजीच्या दखेरेखीखाली नेमलेल्या 

वभकाराम गोसावी व वासदुवे भट वबन शामभटला हटवलां व त्या 

दखेरेखीची जबाबदारी १७३३ मध्य ेगोववांदा गोपाळ गायकवािला 

उफक  गणपत महारला वदली. त्यातच काही जागाही त्या 

दखेरेखीसाठी वदली. कारण छत्पती शाहू महाराजाांना मावहत झालां 

होतां की त्याच्या वपत्याचा म्हणजेच सांभाजीचा दाहसांस्कार गोववांदा 

उफक  गणपत महार यानां केलेला आह.े  

 छत्पतीनां आपल्या वपत्याचा दाहसांस्कार करणा-या गोववांदा 

गोपाळ गायकवािला सांभाजीच्या समाधीच्या दखेरेखीची 

जबाबदारी छत्पती शाहू महाराजानां वदली खरी. पण त्यामळुां 

वभकाराम गोसावी व वासदुवे भट वबन शामभटची मनां 

त्याांच्याकिून सांभाजीच्या समाधी रक्षणाची जबाबदारी काढून 

घेताच कलषुीत झाली. त्यातच त्याांच्याकिून त्याांना दणे्यात 

आलेली जागाही काढण्यात आली. त्यामळुां त्याांना वाटलां की 

गोववांदा महार जातीचा असनू त्याांना सांभाजीच्या समाधी रक्षणाची 

जबाबदारी का द्यावी. पढुां अस्पशृ्य शे्रणीनसुार गावात दोन गट 

पिले. एक स्पशृ्य व दसुरा अस्पशृ्य. त्यातच भाांिणां होव ूलागले. 



ती भाांिणां एवढी तीव्र झाली की पढुां लोकां  सांभाजीच्या तकुिे गोळा 

करण्याच्या गोष्टीला लोकां  ववसरल.े तसेच त्या गोववांदानां गावासाठी 

काय योगदान वदलां. तेही गाव ववसरलां. कारण त्याांना मावहत नव्हतां 

की गोववांदानां औरांगजेबाच्या कारागहृात काय अत्याचार झेलले. 

कारण कारागहृात काय काय अत्याचार झाले. ते गोववांदालाच 

मावहत होते. त्यानां तर आपल्या मौनव्रतानां अख्खख्खया गावाला 

वाचवलां होतां. जर औरांगजेबाला मावहत झालां असतां तर कदावचत 

गावच्या लोकाांनाही औरांगजेबाच्या कहराचा सामना करावा 

लागला असता. 

 आज वढू गाव िौलानां साांगत आह े त्या सांभाजीची गाथा. 

कोणी म्हणतात की गोववांदानां सांभाजीच्या तकुि याांना गोळा केलांच 

नाही तर मराठ याांनी गोळा केले. त्यासाठी सांदभक दतेात. तर कोणी 

म्हणतात की ते तकुिे गोववांदानां गोळा केले. यात सगळां राजकारण. 

माझ्याच वपढीनां ह ेसारां केलां. म्हणनू मलाच महान म्हणा. सवक श्रेय 

लाटण्याचां काम. मरणारा मरुन गेला. 

  



 

 
सांदभवातील कवही  परुवव्यवनसुवर िहवरवच्यव प्रिखुवलव ढगोिेगो 

म्हित अथवात ढगोजी र् िेगोजी म्हित असत. त्यवतच गवर्ची 

सरुिव करण्यवचां कवि िहवरवांनवच असे. त्यविळुां त्यव परुवव्यवनसुवर 

इस १७३३ लव सांभवजीच्यव सिवधीची दखेरेख करण्यवची 

जबवबदवरी गोशर्ांदव गोपवळ गवयकर्वडर्र अथवात गिपत 

िहवरर्र आली. ती सांभवजीचे पतु् िवहू िहवरवजवांनी शदली. 

त्यवनसुवर सांभवजीची सिवधी कोिी बवांधली ह ेसवांगीतलेले नवही. 

           

 



 

िहत्र्वचां म्हिजे सांभवजीचे तकुडे गोशर्ांदवनां गोळव करुन त्यवलव 

कोिवकडून शिर्नू घेर्नू त्यवच्यव शचांंांतेलव आपल्यव  िेतीत 

त्यवनांच अग्नी शदलव असवर्व. म्हिनूच िवहू िहवरवजवांनी त्यवलवच 

सरििवची जबवबदवरी १७३३ लव शदली असवर्ी ह ेयव परुवव्यवनसुवर 

शदसत.े त्यवर्ेळी गोशर्ांदवचे र्य चौ-यवहत्तर असवर्े.  गोशर्ांदवनच 

सिवधी बवांधलेली असवर्ी. यवची िवशहती छत्पती िवहू िहवरवजवांनव 

असवर्ी.  त्यविळुांच गोशर्ांदवचव इशतहवस एक ह्तक म्हिनू पढुां 

आलव असवर्व. तर दसुरव परुवर्व हव १८ जवनेर्वरी १७१५ चव आह.े 

यव दसु-यव परुवव्यवनसुवर यव सांभवजीच्यव सिवधीची दखेभवल 



१७१५ िध्ये  शभकवरवि गोसवर्ी र् र्वसदूरे्भट शबन िविभटवलव 

शदलेली आह.े यवचवच अथा असव नवही की गोशर्ांदवनां सांभवजीच्यव 

बवबतीत कवहीच केलां नवही. असे र्ढू गवर्वतील कवही लोकां ंां 

आजही म्हित असतवत. तसेच कवही लोकां  ह ेगोशर्ांदवच्यव कष्टवलव 

िवन दरे्नू गोशर्ांदवच्यव बवजनेू बोलत असतवत. 

   छत्पती िवहूच्यव शनिायवनसुवर गोशर्ांदवलव सांभवजीच्यव 

सिवधीच्यव दखेरेखीची जबवबदवरी दतेवच अख्खव ्पशृ्य सिवज 

एक झवलव र् त्यवांनी    एकत् येर्नू त्यव गोशर्ांंांदवची हत्यव केली. 

त्यवतच सांभवजी र् गोशर्ांदवचव अख्खव इशतहवस बदलशर्ण्यवचव 

प्रयत्न झवलव. त्यवतच कवही िांडळींनी गोशर्ांदवच्यव ितृ्यनूांतर 

सांभवजीच्यव सिवधीजर्ळच गोशर्ांदवची सिवधीही बवांधली. 

   आतवही र्ढू गवर् िवांत नवही. शतथां आजही र्िर्व पेटतच 

असतो.  गवर्वतील लोकां  चवांगले आहते. त्यवांनव कवही 

रवजकवरिविी लेनदने नवही. बवहरेील लोकां  येतवत. तेच गवर्वतील 

लोकवांनव भडकशर्तवत. त्यवतच रवजकवरि खेळतवत. िग भवांडिां 

होतवत. र्वतवर्रि तवपतां. त्यव तवपत्यव र्वतवर्रिवत र्ढूंू गवर्ांही 

भरडलां जवतां आशि भरडली जवतवत ती िविसां. जी शनष्पवप आशि 

इिवनदवर असतवत.  अगदी गोशर्ांदवसवरखी........ 
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कव्हरवर एक कललक करताच पुस्तक उघडेल. 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/corona_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhrunhatya_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/malin_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/att_deep_bhav_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shikshan_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/charmayogi_ankush_shingade.pdf


  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ghatsphot_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhutatki_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/raja_dahir_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/maarg_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pruthvisanyogita_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mocovlekhak.jpg
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kamgar_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/astittva_ankush_shingade.pdf


ई साकहत्य प्रकतष्ठानचे हे चौदावे वर्ष. 

श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे ईसाकहत्यवर हे पंधरावे पुस्तक.  

 

अांकुश वशांगािे एक वशक्षक आहते. वशक्षक ही त्याांची केवळ 

उपजीववका नाही तर जीववकाही आह.े समाजात सत्याचे आवण 

ववज्ञानाचे ज्ञान पसराव ेव समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही 

मलुींनी वशकावे व त्याांच्या आत्मवनभकरतेने समाजाला अवधक 

बळकटी यावी ह े त्याांचे स्वप्न आह.े ते भरपरू वलहीतात ते 

समाजातील दबल्या गेलेल्या घटकाांना आवाज दणे्यासाठी. 

आपली पसु्तके समाजात जास्त वाचली जावीत असे त्याांना वाटत े

आवण ई सावहत्य ह ेत्या दृष्टीने त्याांन योग्य वाटते. त्याांची आजवर 

२४ छापील पसु्तकेही ववववध प्रकाशकाांनी प्रकावशत केली आहते 

व त्याांच्या पसु्तकाांना मागणी आह.े पण तरीही ते आपली पसु्तके ई 

सावहत्यच्या वाचकाांना ववनामलू्य दतेात.  

अांकुश वशांगािे याांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली पु् तके ई 

सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविलू्य 

दतेवत. असे लेखक ज्यवांनव लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू 

कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदुरै्वने गेली दोन 

हजवर र्षे कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत तकुवरविवांपवसनू ही 



परांपरव सरुू आह.े अखांड. अजरविर. म्हिनू तर वदनानाथ मनोहर(४ 

पसु्तके), शांभ ूगणपलुे(९पसु्तके), ि . मरुलीधर जाविेकर(९), ि . 

वसांत बागलु (१९), शभुाांगी पासेबांद(१२), अववनाश नगरकर(४), 

ि . वस्मता दामले(८), ि . वनतीन मोरे (३१), अनील वाकणकर 

(९), फ्रावन्सस आल्मेिा(२), मधकुर सोनावणे(३), अनांत 

पावसकर(४), मध ूवशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे 

महाभारत), श्री. ववजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथक), मोहन मद्वण्णा 

(जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, 

१७ पसु्तके), ववनीता दशेपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांवदनी 

दशेमखु (५), ि . सजुाता चव्हाण (११), ि . वषृाली जोशी(२६), 

ि . वनमकलकुमार फिकुले (१९), CA पनुम सांगवी(६), ि . नांवदनी 

धारगळकर (१५), अांकुश वशांगािे(१५), आनांद दशेपाांिे(४), 

नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण फिके(३) 

स्वाती पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण वव. 

दशेपाांिे(५), वदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां धती 

बापट(३), अरुण कुळकणी(८), जगवदश खाांदवेाले(४) पांकज 

कोटलवार(५) ि . सरुुची नाईक (३) ि . वीरेंद्र ताटके(२), 

आसावरी काकिे(3) असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभुर्ी, कसलेले 

लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली पु् तके लवखो लोकवांपयंत 

शर्नविलू्य पोहोचर्तवत.  



अिव सवशहत्यितूत ांच्यव त्यवगवतनूच एक शदर्स िरवठीचव 

सवशहत्य र्िृ जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची 

आम्हवलव खवत्ी आह.े यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक 

िोठी चळर्ळ आह.े अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. 

त्यव त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहते. 

आशि यव सर्वंचव सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े  

 

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी । 


