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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

प्रक्षोभ  

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांच े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  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

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

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आविवााद आवण िभेुच्छा द्या 

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या वमत्ाांच ेमेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आमच्याबद्दल मेल आवण Whatsapp करा 

ई सावहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेवलग्राम याांवर स्वतः जा व इतराांना आमांवत्त करा. सोिल 

वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सवाात बहुमोल अिा तमुच्या सचूना द्या 

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

ईसावहत्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत होईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक 

अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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प्रक्षोभ 

 

लेखक : कै. प ांडुरांग सूर्यवांशी 

द्वारा-  कुमदु्वती भोसले 

पत्ता - प्लॉट नांबर 15 ,दीप सेवक सोसायटी ,आर के नगर ,कोल्हापरू . 

सांपका  – व्हॉट्स ऍप क्. ९९७०१०३३७८ 

Email : bhosalekumudwati@gmail.com 

 

मखुपषृ्ठ - प्रश्रय िरश्चांद्र सयूावांिी.मुांबई 

 

या पसु्तकातील लेखनाचे सवा हक्क लेखकाांच्या वारसाकिे सरुवक्षत असनू पसु्तकाचे वकां वा त्यातील 

अांिाचे पनुमुाद्रण वा नाट्य, वचत्पट वकां वा इतर रुपाांतर करण्यासाठी त्याांची लेखी परवानगी घेण े

आवश्यक आह.े तस ेन केल्यास कायदिेीर कारवाई (दांि व तुरुां गवास) होऊ िकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957. 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.  
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प्रकािक: : ई सावहत्य प्रवतष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

Whatsapp- 9987737237 
(For free ebooks send your name and place) 

 

 

प्रकािन : २३ जलुै २०२२  

(लेखक कै पाांिुरांग सयूावांिी आवण लोकमान्सय वटळक जयांती) 

 

©esahity Pratishthan®2021 
 

 

 

 

• ववनामलू्य ववतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचनू झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरविा करू िकता.  

• ह े ई पसु्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापवुी वकां वा वाचनाव्यवतररक्त 

कोणताही वापर करण्यापवुी ई-सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परवानगी घेण े

आवश्यक आह.े   
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कै. प ांडुरांग देव प्प  सूर्यवांशी 

(जन्सम -२३ जलुै.१९२६ मतृ्य ू-४ एवप्रल -१९७६.) 

ह े  बेळगाांवचे वसद्धहस्त 

सावहवत्यक आवण प्रवतभावान कवी 

होत.े त्याांनी १९४० ते १९५० या 

दरम्यान काही कववता, एक खांिकाव्य, 

लघवुनबांध व नाटक वलवहल.े त्यापैकी 

कथा व कववता प्रवसद्ध झाल्या. त्याांच्या 

पवहल्याच लघकुथेला पवहल े बवक्षस 

वमळाल े होते. त्याांच्या कववता अवभरूची आवण सत्यकथा या दजेदार 

मावसकातनू अग्रक्मान ेप्रवसद्ध होत होत्या. 'तलुा कोणती आण ुवानगी', 

'माऊली', 'अवभसार' या कववता 'अवभरूची' त गाजल्या होत्या. 

'वैिाखाचे स्वप्न' ह ेखांिकाव्य, िादुालवववक्वित वतृ्तात वलहून त्याांनी 

अवभरूची'किे पाठववले होत,े परांत ुअवभरूची मावसक बांद पिले आवण 

त्या खांिकाव्याचे काय झाले ते समजल ेनाही. या खांिकाव्याचे वैविष््टय 

म्हणजे के. माधव ज्यवूलयन याांच्या 'ववरहृतरांगा' नांतरचे त्या वतृ्तात 

वलवहलेले मराठीतील ह ेदसुरे खांिकाव्य होत.े  या खांिकाव्याचा ववषय 

हा अखांि आसामच्या िोंगराळ भागातील जनतेववषयी होता. 

रा. स्व. सांघाचे ते वनष्ठावांत कायाकते होत ेआवण सांघाच्या वनत्य 

कायाामळेु त्याांच्याकिून ववपलु सावहत्य रचना झाली नाही. मात् रा. स्व. 
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सांघािी बाळपणापासनू सांबांध आल्यामळेु त्याांच्या ववचारात आवण 

िब्दात भावोत्कटता, लयबद्धता, गवतमानता, ओज व तेज ह ेगणु प्रकषााने 

जाणवत होत.े  

त्याांचे विक्षण वचांतामणराव हायस्कूल, वलांगराज कॉलेज, लॉ कॉलेज 

आवण बी. टी. कॉलेज येथ ेहोऊन त्याांनी एम.ए., एलएल.बी., बी. एि्. या 

पदव्या वमळववल्या होत्या. त्यानांतर वचांतामणराव हायस्कूल आवण नांतर 

सरदासा हायस्कूलमध्ये त्याांनी विक्षक म्हणनू नोकरी केली. विक्षक 

असतानाच ते दीघाकाळ असाध्य व्याधीन ेआजारी पिले आवण कीटस,् 

िेले, बालकवी याांच्याप्रमाणचे सावहवत्यक क्षेत्ात नाव कमावण्याची 

प्रवतभा असनूसदु्धा सगळेच व्यथा गेले. प्रदीघा कालानांतर वयाच्या अवघ्या 

५० व्या वषी म्हणजे १९७६ मध्ये ते विगाांव येथील आपल्या घरी वनधन 

पावल.े 

कॉलेजमध्य ेिॉ. ग्रामोपाध्ये, िॉ. वव. म. कुलकणी आवण कवववमत् 

िाांताराम रामचांद्र याांच्या सहवासात राहून त्याांनी वाङ्मय प्रकाि मांिळातरे्फ 

'नवधारा' हा प्रावतवनधीक काव्यसांग्रह आचाया अत् ेव ग.त्र्यां. मािखोलकर 

याांच्या उपवस्थतीत बेळगावच्या सावहत्य सांमेलनात प्रवसद्ध केला. या 

कववतासांग्रहामध्ये दखेील त्याांनी वलवहलेली चार ओळीची गवणका 

गाजली.  
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प्रक्षोभ 
 

 

-- सन अठराि ेसत्तावनच्या क्ाांती वर आधाररत नाटक  

-------------- 

 लेखक--कै.पाांिूरांग दवेाप्पा सयूावांिी 

M.A.L.L.B. BEd 

 विगाांव, बेळगाांव. 

 -------------- 
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 नाटकातील पाते्--- 

 

1)नानासाहबे पेिव.े 

2)ज्वालाप्रसाद(हरेप्रमखु) 

3)अझीमलु्लाखान (मांत्ी) 

4) सेनापती तात्या टोपे 

5) झािीची महाराणी लक्ष्मीबाई 

6) वमस्टर िॅवनयल िेपिा 

7) वमसेस िोरोथी िेपिा 

8) वमस स्य ुजेनी िेपिा 

9) नानकचांद 

10) सरुेंद्रनाथ चटोपाध्याय 

11) सर व्हीलर (इांग्रजाांचा कानपरू येथील सैन्सयावधपती 

12) मरू---- 

13) व्हायवटांग---- 

14) रोक---- ह ेतीनही इांग्रज अवधकारी 

15) रांगराव घोिेस्वार 

16) केिव भट्ट (नानाांचा पजुारी) 

17) एक तरुण 

18) पवहला घोिेस्वार 

19) दसुरा घोिेस्वार 

20) चौकीदार  
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अांक 1 ल  

  

अठराि ेसत्तावन साल. त्याच्या सरुुवातीचे वदवस. उठावाच्या 

पवूी पाच सहा मवहने अगोदर गांगेच्या वकनारी वसलेले ब्रम्हावता. 

ब्रह्मावताातील नानासाहबे पेिव्याांचा प्रासाद. प्रसादातील एक भव्य 

दालन. या दालनात नानासाहबे आवण त्याांचे इतर सहकारी याांचे बरेच 

वेळा वहतगजू होत असते. राजकारणाववषयक अनेक गोष्टींच ेवनणाय याच 

दालनात घेतले गेले आहते. गेली पाच-सहा वषे ह ेदालन गतु बैठकाांच े

स्थळ होऊन बसल ेआह.े याच दालनाच्या आतील बाजसू पेिव्याांच े

दवेघर आह.े िावीकिील बाजसू पेिव्याांचे नेहमीच ेबसण्या उठण्याचे 

दसुरे एक प्रिस्त दालन आह.े त्या िाव्या बाजचू्या दालनातनू 

रांगभमूीवरील या प्रिस्त दालनात एक घोिेस्वार लगबगीन ेप्रवेि करतो. 

दवेघर आह े त्या वदिेन ेगणपतीला बाहरेुनच मनोभाव ेनमस्कार करून 

पनु्सहा घाई करू लागतो. त्याचा नमस्कार सांपावयाला आवण दवेघरातनू 

पळी पांचपात्ासह सोहळे सावरीत भटजी प्रवेि करण्याला एकच गाठ 

पिते. तथापी घोिेस्वाराचे लक्ष वतकिे जात नाही. घोिेस्वाराला पाहून 

भटजीची मात् कळी खलुते. त्याला जनु्सया वमत्ाची गाठ पिल्याबद्दल 

अत्यानांद होतो. भटजी घोिेस्वाराला हटकतो. 
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 केिव भट--- नमस्त ेरांगराव!  

 रांगराव घोिेस्वार ---कोण केिव? 

 केिव --म्हटलां - नमस्त.े  

 रांगराव --राम राम.  

 केिव---- नमस्कार स्वीकारण्याची तरी रु्फरसद आह ेकी नाही?  

 रांगराव ---का बरां?  

 केिव --- जेव्हा पहावां तेव्हा त ूआपला घोि्यावर बसलेला!  

 रांगराव ---खोलीत नेहमी लोळत पिून घोिेस्वार म्हणवनू घेण्याचे वदवस 

गेले आता भटा! आज-काल नेहमी घोि्याच्या पाठीला! 

 केिव ----तेच तर ववचारतोय मी! आज काल तझु्या रु्फरसतीचा राम राम 

कधी सदु्धा लाभला नाही. आहसे कुठल्या गिबिीत? 

 रांगराव ---अरे आह ेझालां काहीतरी. आजकाल नानासाहबेाांचा जमाना 

आह ेना? स्वस्थ पिून पगार खायला दतेील तर िप्पथ!  

 केिव ---गले ेते वदवस रांगराव!आता आमचाही काळ वर्फरला खरा. 

 रांगराव ---का रे, तझुां काय एवढां वाटोळां झालां? 
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 केिव--- अरे, वाटोळां होतां ते सपाट होत चालले ना! ह ेकाय पोट? कसां 

वाटोळां गरगरीत होतां रावबाजींच्या काळी! आतािा पाठीिी 

वचकटत चाललांय.(खालच्या आवाजात)नाना साहबेाांची 

आमदानीदसुरां काय?  

 रांगराव ---एकूण तझुी ही पररवस्थती आज काल वबघिललेीच आह े

म्हणतोस? 

 केिव--- काय गांमत आह ेपहा. त ूआळिी होतास, तो तझु्या मागां काम 

हात धऊुन लागलां आवण मी," कोण ह ेकाम "म्हणणारा आज-

काल बेकार होत चाललो.  

 रांगराव ---का? अलीकिे पजूा -व्रत-वैकल्यां तझु्याकिेच आहते ना 

इथली? 

 केिव ---अरे, ही कसली व्रतवैकल्य आवण ही कसली पजूा? काय 

उपयोगी ही असनू? 

 रांगराव ---का? असां का म्हणतोस? 

 केिव--- अरे, रावबाजीसाहबेाांच्या वेळच एक िताांि तरी रावहलां आह े

का? रावबाजीसाहबे पजूेला बसल े म्हणजे घांटा घांटा हलायचे 

नाहीत. तेच ह ेनानासाहबे वमवनट दोन वमवनट पजूेला बसतील तर 
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िपथ! नमस्कार करतील, गांध लावतील की थेट बाहरे पितील 

दवेघरातनू. 

 रांगराव----मग काय वबघिलां तझुां? उलट. त ूआनांदच मानला पावहजेस. 

तेवढेच काम कमी नाही का तझुां? 

 केिव ----अरे बाबा, तलुा कळायचां नाही ते! आज काल आमची 

वषाासन आवण दवक्षणा त्यामळेु कमी झाली. त्याचां काय? 

 रांगराव ----हाां हाां! असां होय? एकूण तझुी नाखिुी नानासाहबे पजूेत र्फार 

थोिा वेळ घालववतात याबद्दल नसनू, तलुा वमळणारी दवक्षणा 

तटुली याबद्दल आह.े 

 केिव ----हाां.!कस बरोबर ओळखलस पण! ती तिीच वमळत राहती तर 

काही हरकत नसती. मग नानासाहबेाांनी अजीबात पजूेला र्फाटा 

वदला असता तरी काही हरकत नसती माझी! 

 रांगराव ----अरेरे,र्फार वाईट गोष्ट झाली! 

 केिव ---वकती वाईट ते काही ववचारू नकोस! आवण त ूसदु्धा ववचार 

करण्याच्या र्फां दात पिू नकोस! ववचारच करता यायचां नाही तलुा. 

 रांगराव ---हो, मला ववचार करायलाही सवि नाही ह ेठाऊक आहचे 

तलुा! 
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 केिव ----आवण मला ववचार करण्या व्यवतररक्त आता दसुरी सविच 

उरली नाही, ह ेतलुाही कळून आलच असेल. रावबाजीच्या वेळी 

मेजवान्सया झोिझोिून इतकी ससु्ती यावयाची म्हणतोस! ववचाराला 

िोक्यात चकूुन सदु्धा प्रवेि वमळत नसे! 

 रांगराव ---च ्च ्च!् र्फार वाईट झालां पण! आजकाल ववचार तरी एवढा 

कसला करतोस? 

 केिव--- दसुरा कसला? त्याकाळची ती दररोजची नवी-नवी पक्वान्सने, 

त्याांचे ते सगुांध, त्याांची ती खमुासदार चव, त्याांचा तो नसुता स्पिा 

सदु्धा वकती सखुद असायचा! त्या सायाांच्या गोि आठवणींची ही 

भाऊगदी होते िोक्यात. पण काय उपयोग? ररकाम्या पोटीच्या 

नसुत्या कोरि्या आठवणी त्या! त्यान उलट िोकां  गरगरायलाच 

लागतां.  

 रांगराव ---तरीच त ू नानासाहबेाांना दोष दते सटुला आहसे! श्रीखांि-

परुीच्या, विर्या लािवाच्या ववचाराां - ऐवजी जरा वेगळे ववचार 

तझु्या िोक्यात आणतास तर किाला इतका बेचैन होतास भटा!  

 केिव ----श्रीखांिपरुी, लािू िीर्या व्यवतररक्त वेगळे ववचार? काय 

म्हणतोस काय त?ू 

 रांगराव ----तेच तर म्हणतो आह!े 
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 केिव ---अरे वपढ्यानवपढ्या मरुलेला आह े तोच परू्या लािवाचा 

ववचार! दसूरा ववचार या िोक्यात विरण्याचा ववचार तरी कसा 

करवतो तलुा? 

 रांगराव ----पण आता तलुा मी म्हणतो तो ववचार केलाच पावहज!े 

रावबाजींनी राज्य बिुववलां,' पण तलुा खांत वाटली नाही! त ुआपला 

लािू वजलब्याांच्या मेजवानीवर सांतषु्ट! आता रावबाजींच्या 

मरणानांतर कां पनी सरकारन े त्याांच आठ लाखाच पेन्सिन 

नानासाहबेाांना दणे्याचां बांद केलांय याचा कधी त ूया चार-पाच वषाात 

चकूुन तरी ववचार केला आहसे?  

 केिव ----तो ववचार मला रे किाला हवा? आमचां कताव्य दवेघरापािी! 

राजकारण्याचा स्पिा आम्हाला किाला? 

 रांगराव ---म्हणजे धन्सयाचां काहीही झालां तरी त्यानां तमुची वषाासन चालचू 

ठेवावी, आवण तमुचे हात दवक्षणेन ओले करीत राहीलच पावहज े

असांच ना? 

 केिव---- अलबत! कसां बरोबर बोललास? राजकारण बघावां धन्सयानां! 

आम्ही आपल ेर्फार तर दवेघर साांभाळू! त्यात कुचराई झाली की 

मग मारा पोटावर हवां तर! पण आम्ही आमच्या सांध्येची पळी नेहमी 

ओली ठेवण्यात तत्पर असताना, धन्सयानां आमचा हात ओला ठेव ू

नये म्हणजे, काय आह ेकाय? 
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 रांगराव ---अरे कुणी ऐकतील जरा, हळू बोल! विवाय आज इथां पेिवे 

सरकारही आहते.  

 केिव ----हळू काय बोल? ब्राह्मणातलां ब्रह्मतेज तापलां आह ेआता! र्फार 

झालां ह!े वकती वदवस सहन करायचां? आता मीच नानासाहबेाांना 

एकदा समक्ष साांगणार आह.े 

 रांगराव ---अस्स?मग मी तलुा मदत करू का? मीच साांगतो त्याांना!  

 केिव ----नको बाबा. तेवढां करू नको. तझुां घोिां त ूसाांभाळ आपला. 

तझुी घोिदौि मला नाही झेपायची. माझां मी साांगेन वेळ साधनू! 

 रांगराव----पण अिी वेळ आता र्फार ववरळा येईल केिव! त ूआपला 

माझा लांगोटी वमत् म्हणनू तलुा मी ह ेसाांगतो! गेला सांबांध मवहना 

दीि मवहना नानासाहबे इथां पजूेला सदु्धा नव्हते. आता यापढेु तझु्या 

दवेघरात ते कधी वमवनट दोन वमवनट आलेच आवण तेही वषा-सहा 

मवहन्सयात तर महत्भाग्य समज त ूआपलां!  

 केिव ---खरां म्हणतोस की काय? 

 रांगराव ----आवण म्हणनू तर तलुा मी मघासची सचूना केली! वमत् काया 

करावयाची काही सांधी मला दतेोस का पहा! 

 केिव ---काय बातमी साांगतो आहसे ही! वमत् आहसे की गेल्या जन्समीचा 

कुणी दावेदार आहसे? 
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 रांगराव ----कुणीही असलो तरी बातमी खरीच आह ेभटा!  

 केिव ----का रे बाबा ; का एवढा पाठीिी हात धऊुन लागला आहसे? 

काय धामधमू आह ेएवढी? 

 रांगराव---- धामधमू कसली? आपलां नेहमीचांच! इांग्रजाांनां पेन्सिन बांद 

केलय ना? 

 केिव---- मग त्याचा नानासाहबेाांच्या भ्रमांतीिी काय सांबांध? 

 रांगराव ----अरे कां पनी सरकारात खेटे चाललेत! आता तलुा एक 

आनांदाची बातमी साांग ूका?  

 केिव ----काही लाभयाांि आह ेका त्या बातमीत? 

 रांगराव---- थोिाथोिका नाही. तझु्या अगदी र्फायद्याची आह!े पनु्सहा तझुा 

हात ओला होऊ लागेल तझु्या पोटाचा घेरही रु्फग ूलागेल!  

 केिव ----अस्स! मग साांग! साांगण्यापवूी ह ेतीथा घ ेपोटात.  

 रांगराव---- नसुतच कां पनी सरकारकिे खेटे नाहीत! कािी प्रयागाकिील 

तीथा क्षेत्ातील दवेळाांचे उांबरठे नानासाहबेाांच्या पायानां पनुीत 

होताहते इष्ट- वसद्धीसाठी! 

 केिव ----अरेरे! वकती वाईट गोष्ट साांवगतलीस ही! इथां घरची दवैत 

उपािी बसली आहते वबच्चारी! बाहरेच्या दवैताांची चांगळ ऐकवनू 
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त ूमला कसला आनांद वदलास? घरचीला टाकून बाहरेचीला जवळ 

केलां आह ेआवण ती बातमी त ूघरचीला वतच्या आनांदाची म्हणनू 

साांगतो आहसे? 

 रांगराव ----अरे असा वनराि होऊ नकोस! बाहरे तीथाक्षेत् होत आहते, 

याचा अथा पेिव े सरकार अवधक धमाप्रवण होत आहते याची 

खणूगाठ बाांध! पेंिन पवूावत चाल ूझालां की तझुां दवेघर उजळलांच 

म्हणनू समज. बरां येऊ आता?  

 केिव---- थाांब रे. जािील म्हणे! घाईत तर नाहीस ना?  

 रांगराव ----घाईत तसा काही नाही. तसा घाईत असतो तर इथे थाांबतो ना! 

 केिव---- तेच तर म्हणतो आह!े कधी वषाा सामासी भेटतो आहसे! 

वमत्ाांबरोबर आणखी थोिा वेळ बोललास तर काय वबघिेल? 

 रांगराव ---श्रीखांि -वजलेबी परुाणा विवाय वेगळां काही बोलणार आहसे 

का? 

 केिव ----हो तर! पण नाही! वश्रखांिां- वजलबेीचा सांबांध सगळीकिेच 

आह.े मी बोलणार होतो ते ब्रह्मवताात वजकिे वतकिे चाल ू

असणार्या सत्यनारायण पजूे ववषयी! एक दोन घरी मलाही भट 

म्हणनू बोलावणे आहचे. पण ववचारायचां ते असां की एवढ े

सत्यनारायण ह ेएकदम कसे वनघाल?े 
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 रांगराव---- ते तलुा अवधक मावहती की मला? बोलावणार्या यजमानाांना 

त ूपजूेचा हते ूववचारला नाहीस? 

 केिव---- मी किाला ववचारतो हते?ू दवक्षणा वमळाली की परेु मला.  

 रांगराव----मग आता मी काय साांगणार तलुा? 

 केिव ----पण काय रे, मी असां ऐकतो की सत्यनारायण, कां पनी 

सरकारला वहांदसु्थानातनू हुसकावनू लावण्यासाठी केले जात 

आहते! खरे आहेे े का ह?े  

 रांगराव ----अस्स? कोण म्हणतां असां? 

 केिव ----जो तो म्हणतो, आवण इतकां च नव्ह!े १८५७ साल आह ेना! 

आवण 23 जलैुला म्हणे इांग्रजाांची िांभर वषे भरणार आहते! 

त्यावदविी तर इांग्रज इथनू आपलां तोंि काळ करणार असां भववष्य 

आह ेम्हणे. त्याच्यासाठीच ह ेसत्यनारायण असतील नाही? 

 रांगराव---- असेल बवुा! मीही अस ऐकलांय खरां! 

 केिव----ह ेजर खरे असेल तर र्फार वाईट गोष्ट आह ेती!  

 रांगराव ----वाईट? ती किी काय?  

 केिव ----इांग्रज जातात ही काय बरी गोष्ट आह?े 

 रांगराव ---तलुा र्फारच वाईट वाटतां असां वदसतां!  
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 केिव---- नाहीतर काय? इांग्रज इथे आला म्हणनू वकतीतरी गोष्टी झाल्या! 

रस्ते काय बाांधले, बांदोबस्त काय केला, खिुाल काठीला सोन े

बाांधनू कािीला जातो आहोत उगाचच नाही? नाहीतर पवूी! 

लांगोटीत सोनां दिपनू कािीला जाईपयांत जीवात जीव नसायचा 

लोकाांचा!  

 रांगराव ----अरे, पण काठीला बाांधायला त्याांनी सोनां विल्लक ठेवलां आह े

का?  

 केिव ----मग काय समदु्रात बिुवताहते ते? इतका इांग्रज दषु्ट असता तर 

काय एवढ्या नव्या गोष्टी त्यान ेकेल्या असत्या? आगीनगािी काय 

धावते, तारा वक काय म्हणतात त्या इकिून वतकिां काय जातात! 

इांग्रजी िाळा काय खिाखि उघिल्या जाताहते! आमचे लोक 

इांग्रजी काय विकताहते! कापिाच्या वगरण्या काय चालतात! ह े

सगळां काय त्याांच्याविवाय झालां असतां? 

 रांगराव ----नाही, खरां आह ेतझुां म्हणणां! 

 केिव---- खरोखर दवेानां पाठवलां आह ेत्याांना इकिे! आवण ते लोक तरी 

वकती हुिार! आमची सांस्कृत भाषा त्याांनी किी आत्मसात केली 

आह ेपण! इांग्रज पांवितात आमच्या पेक्षाही अवधक सांस्कृतपांवित! 

अिा लोकाांनी इथनू जावां म्हणजे काय? आता या दिेाचां कसां 

होणार? इथल्या आगगाि्या कोण चालववणार? इथे इांग्रजी कोण 
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विकववणार? इथां ताराांमधनू सांदिे कोण नेणार आवण आणणार? 

इथल सांस्कृत कोण विकणार? 

 रांगराव ---खरां आह!े इांग्रज आहते तेच ठीक आह!े  

 केिव ---अरे इांग्रज आहते म्हणनू तर या ब्राह्मवताात राहून वतकिे 

पणु्याकिे माझ्या म्हातार्या आईला मी दोन पैिात पत् तरी पाठव ू

िकतो. यापवूी अिी होती सोय इथां कधी?आमचे ते साांिणीस्वर 

काय? आमचे ते पवूीचे लखोटे काय? मवहनेच्या मवहने लागायचे. 

पैसा वकती खचा व्हायचा! आवण र्फक्त राज-ेमहाराज ेतेवढे असला 

व्यवहार करीत. पण आज माझ्यासारखा एखादा भटजीही खिुाली 

धािू िकतो. 

 रांगराव---- मग असां कर केिव, त ूही एक सत्यनारायण बोल! इांग्रजाांचां 

स्थान अढळ व्हावां म्हणनू मागणां मागनू घ!े  

 केिव----का? तलुा पटलां नाही माझां म्हणणां!  

 रांगराव ---पटलां तर! म्हणनू तर तलुा सत्यनारायण बोलायला साांवगतल! 

 केिव ----तलुा पटलां ना! मग तचू सतनारायण बोल आवण मला भटजी 

बोलव ना! तेवढीच दवक्षणा वमळेल मला! 



a 

22 
 

 रांगराव ---बरां, बरां, आता मी जातो. पेिव ेसरकाराांचे एवढ्यात इथे येणां 

होईल. मला एक कामवगरी आह.े भेटेन आणखी केव्हातरी! येतो. 

राम राम!  

 केिव ----नमस्त.े मात् सत्यनारायणच नक्की हां! 

 रांगराव ----(पिद्यामाग ेजात) हो, हो नक्की! 

 (केिव.भटजी इकिे वतकिे पाहतो. आवण आत पनु्सहा दवेघरात 

जातो) 

 (थोि्या वेळात नानासाहबे, अझीमलु्लाखान व ज्वालाप्रसाद 

बोलत-बोलत प्रवेि करतात) 

 नानासाहबे ----नानकचांदान एकूण असा मात्ागमनीपणा चाल ू केला 

आह ेतर! या सपााला आपण आता वळेीच ठेचनू टाकला पावहज.े 

त्याला अजनू पयांत आम्ही आपल्या अगदी आतल्या गोटात नाही 

घेतलां ह ेर्फार बर झालां!  

 ज्वालाप्रसाद ----हो ना! मलाही हा त्याचा घरभेदी उपदव््याप समजला 

तेव्हा मी थक्क झालो. स्य ूजेनी िेपिा ही आपल्या हाती सरळ 

मागाान ेलागत नाही, तेव्हा वतच्या आईला खिु करण्यासाठी व 

अखेर स्य ूजेनीची प्राप्ती करून घेण्याच्या िावानां त्याांन हा उद्योग 

आरांवभला आह.े स्य ूजेनीनच मला ह ेसाांवगतलां आह.े! 
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 अझीमलु्लाखान---- पण इांग्रज तरुणी आपलां लग्न लावण्याला स्वतांत् 

असतात. त्या आईबापाांना भीक घालीत नाहीत वकां वा आईबाप ही 

त्याांच्यावर काही दिपण आणीत नाहीत ह ेया मखुााला ठाऊक नाही 

काय? 

 ज्वालाप्रसाद ----ठाऊक नसायला काय झालां? पण त्याला आपलां वाटतां 

की िोरोथीबाई ांना खषू करून वतची मलुगी वमळववता येईल.  

 नानासाहबे ----मखूा बेटा.  

 अझीमलु्लाखान ----तमु्हा वहांदूांची ही परांपराच आह ेसरकार! जयचांद 

राठोिच वकां वा सयूााजी वपसाळच घराणां अजनू नीवांि झालेलां नाही. 

 नाना ----बरोबर बोललास अझीम! त ूमसुलमान धवमाय म्हणनू तलुा ह े

पटकन साांगता आल!. या भारतामध्ये वहांद ू व मसुलमान एक 

होण्याची वचन्सह वदसत आहते! . पण वहांद ूमधील ही घरभेदी पणाची 

मळेु सार्फ जळून जाण्याची काही वचन्सह ेवदसत नाहीत!  

 ज्वाला प्रसाद ----आवण म्हणनूच नानकचांदाला दोन हात आत्तापासनूच 

दरू ठेवायला हवां!  

 नाना ----हो, पण आता अवधक बोलण्यापवूी आत तो पजुारी आमची 

वाट पाहत बसला असेल.,त्याला एकदा वाटेला लावनू आम्ही एक 

दोन वमवनटात येतो. श्री गजाननाला नमस्कार केला, गांध लावला 
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आवण तीथााच ेपाणी प्रािन केलां की सांपलांच आमचां! (नानासाहबे 

दवेघरात जातात).  

 अझीमलु्लाखान ----अच्छा, what does your SueJany say?  

 ज्वालाप्रसाद ----स्य ूजेनी काय? सांजीवनी म्हण. मी वतच्या नावाचां 

मराठीकरण केलेलां आह.े  

 अझीम ----वा,! छान! पण त ूसाांवगतल्या विवाय आम्हाला ते कळावां 

कसां? सांजीवनी काय? नाव तर मोठां वमठास वनविलां आहसे गि्या! 

तझु्या नावाचां तीनही काही तस इांग्रजीकरण केललेे असेलच. 

 ज्वालाप्रसाद---- केलांय तर! मला ती ज्वालाप्रसाद न म्हणता Don 

Juan म्हणत.े 

 अझीम--- वा!ठीक. आता भारतमातेच्या स्वातांत्र्य िभु मांगला बरोबरच 

तमुच्याही िभुमांगलाच स्वातांत्र्य रांगणार तर!  

 ज्वालाप्रसाद ----र्फार दरूच्या गोष्टी आहते त्या अझीमलु्लाखान! आधी 

लगीन भारत मातेचां आवण मग या िॉन ज्यआुँनच समजलां?  

 अझीम ----नरवीर तानाजीच्या प्रवतज्ञे इतकीच अगदी दु्रढ प्रवतज्ञा का?  

 ज्वाला---- अगदी त्या वसांहाच्या प्रवतज्ञेइतकीच! 
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 अझीम---एकूण पेिव ेसरकाराांनी तझुी विर्फारस िेपिा साहबेाला एक 

उत्कृष्ट सांस्कृत विक्षक म्हणनू केली. आवण एका दगिात दोन पक्षी 

मारले तर! पेिव्याांच्या वसांहासनाची सेवा घिली आवण या 

वसांहालाही इथे एक इांवग्लि सेवा भेटली.  

 ज्लाला प्र.---- केवळ योगायोगाच्या गोष्टी आहते या अझीम! िेपिा 

साहबेाला सांस्कृत पांवित होण्याची महत्त्वाकाांक्षा असावी. त्याने 

नाना साहबेाांकिे एक सांस्कृत पांवित वमळवनू दणे्याची गोष्ट काढावी 

आवण इांग्रजाांकिील काही गपु्त हालचाली कळाव्यात म्हणनू नानाांनी 

माझी विर्फारस करावी, वतथे स्य ूजेनी ---- 

 अझीम ----का? सांजीवनी म्हण की! 

 ज्वाला---- हाां. सांजीवनी भेटावी, ती मजवर अनरुक्त व्हावी, हा सारा 

योगायोग नाहीतर काय? 

 (गांधाचा वटळा लावनू तीथा घेऊन नाना येतात) 

 नाना---- कोणत्या योगायोगाच्या गोष्टी चालल्या आहते एवढ्या?  

 अझीम ---- दसुर्या कुठल्या चालणार श्रीमांत? वमस स्य ूजेनी आवण िाँन 

जआुनच्या प्रेम प्रकरणातील योगायोगाच्या.  

 नाना---- िाँन जआुन?हा कोण िाँन जआुन स्य ूजेनी बरोबर? 
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 अझीम ---ह े एकच आश्चया नाही सरकार! दसुरां ऐका ; ज्वालाप्रसाद 

आवण सांजीवनी याांच्या प्रेम प्रकरणातील योगायोगाचां!  

 नाना ---सांजीवनी? ज्वालाप्रसाद बरोबर सांजीवनी? आवण ही कोण? 

काय ज्वालाप्रसाद तझुां आवण स्य ूजनेीचां वर्फस्कटलां प्रकरण?  

 ज्वाला प्रसाद--- ही सारी अझीमलु्लाची िब्द चलाखी आह ेश्रीमांत.  

 अझीम ---अझीमलु्लाची िब्दचलाखी काय? अरे वा! ज्वालाप्रसादन 

स्य ूजेनीची सांजीवनी बनववली आवण स्य ूजेनीने ज्वालाप्रसादचा 

िाँन जआुन बनवला आवण म्हणे िब्द चलाखी अजीमलु्लाखची!  

 नाना ---असां? अरे वा! बरीच आघािी मारली आह!े  

 अझीम ---आवण ही आघािी आमच्या स्वातांत्र्ययदु्धाच्या आघािी 

बरोबरच रांगणार असा वदसतां सरकार! 

 नाना ----ठीक!  

 अझीम---- किी काय भाळली बवुा ही फ्रॉक मधली इांग्रज सांजीवनी या 

िेंिीवाल्या सांस्कृत िाँन जआुन िास्त्र्याला?  

 नाना ---अरे भाळली असेल! र्फक्त आपल्यावरच तेवढ्या आांग्ल तरुणी 

भाळतात असां तलुा वाटतां की काय? मक्ता तर घेतला नाहीस त?ू  
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 अझीम--- हो! तसच आह ेमळुी. उगाच नाही मी यरुोवपयन सारखा ताांबिा 

लाल! माझ्यावर भाळतील नाहीतर काय या "काला आदमी "वर 

भाळतील?  

 ज्वाला प्रसाद--- अरे ठाऊक आह े-तझुी लाल कातिी, गाजर तोंि्या! 

इांग्रज तरुणींना मळुी काळा रांग अवधक आवितो. यरुोपीय गौरकाय 

तरूणी म्हणे आपल्या कातिीचा काळा रांग व्हावा म्हणनू बीच वर 

जाऊन उन्सहात न्सहात बसतात असा तचू आपला अनभुव नाही का 

साांवगतलास? 

 अझीम ----मग तझु्या सांजीवनीला काळा रांग आवितो की काय?  

 ज्वाला--- हो. तसही असेल कदावचत! 

 अझीम---- पहा बवुा! सावध रहा. या आांग्ल यवुती भारी चांचल वतृ्तीच्या 

असतात असा माझा एकां दरीत अनभुव आह.े नाहीतर तलुा 

हातोहात र्फसववल ही सांजीवनी! 

 नाना ----र्फसवलां तर र्फसवलां! वतचां काय वततक? ज्वालाप्रसाद काही 

वतचा लाभ घेण्याच्या उद्दिेान ेकेवळ वतकिां जात नसतो. हो की 

नाही प्रसाद? 

 ज्वाला----अां? हो. .तसांच काही म्हणता यायच नाही! पण मखु्य उद्दिे 

वेगळा होता आवण आह ेह ेवनवश्चत म्हणता येईल!  



a 

28 
 

 नाना---- वकतपत सर्फल होत आला आह ेतो मखु्य उद्दिे?  

 ज्वाला ----अगदी िांभर टक्के. या आयोध्या प्राांतात इांग्रजाांच्या काय काय 

हालचाली आहते याची अगदी गपु्त बातमीही कळत ेिेपिाकिे. सर 

व्हीलरची आवण िेपिाची खास मैत्ी असल्यामळेु त्याांची 

सैन्सयासांबांधी बरीच बोलणी होतात आवण ती,मी िेपिाचा सांस्कृत 

विक्षक म्हणनू मला खास ऐकायलाही वमळतात.! 

 नाना ---मग नाही ना अजनू आमच्या उद्योगाचा त्याांना काही सगुावा 

लागलेला? 

 ज्वाला ----वबलकुल नाही! सर व्हीलर तर अगदी छातीवर हात ठेवनू 

साांगतो की दिेात अन्सयत् कुठेही बांिाळी माजेल, तथावप त्याच्या 

या आयोध्या प्राांतातील सैन्सयात कधी खटु्ट सदु्धा व्हायचे नाही!  

 नाना ----वबचारा सरव्हीलर! कोणत्या ज्वालामखुीवर तो झोपलेला आह े

याची त्याला काही कल्पना नाही.  

 ज्वाला---- इतकच नव्ह!े त्याांचा सवाात मोठा आधार खदु्द आपणच, 

श्रीमांत सरकारच वाटतात! आपल्या राजवनष्ठेववषयी त्याला 

बालांबाल खात्ी वाटत.े  

 नाना----(हसनू)अस्स!र्फारच उत्तम! असाच वनवश्चांत ऐस म्हणाव आणखी 

काही काळ!  
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 अझीम ---सैन्सयात आवण सवा दिेात आमचे प्रचारक विरलेल ेआहते. 

उठावणीची तयारी करीत आहते, यापैकी काही एक समजलां नाही 

अजनू? 

 ज्वाला ---काही अक्षर सदु्धा नाही! तसा त्याांना अधनू मधनू वास येतो 

आवण नानाकचांदासारखी कुत्ी मध्येच काही अिभु सचुक रुदन 

करून त्याांच्या मनाचा थरकाप उिवतात! पण ते जेवढ्यास तेवढां! 

सैवनकही मोठे वबलांदर आहते! काही हू की च ूकरीत नाहीत! सवा 

जण ूइांग्रजाांची िांभर वषे भरण्याची वाट पाहत आहते! 

 नाना ---वारे आपल्याला अनकूुल वदसतात अजीम! 

 अझीम ----हो आवण इांग्रज सदु्धा आगीत तेल स्वतःहून टाकीत आहते. 

आज काय सातारचा दत्तक नामांजरू करून ही गादी खालसा कर, 

नागपरूकर भोसल्याांच्या गादीला दत्तक वारसही नाही म्हणनू ती 

खालसा कर, आयोध्येच्या नबाबाला उिवनू लाव असे एक की 

दोन तेलाचे िबेच्या. िब ेत्यान ेओतले आहते! श्रीमांत सरकाराांचा 

कराराप्रमाण े वमळणे आवश्यक असणारा आठ लाख रुपयाांचा 

तनखा कसा चटवदिी खाऊन टाकला आह े पण!. वबचारा रांगो 

बापजूी, इांग्रजी सत्तेचे इांग्लांिमधील उांबरठे सातारकराांच्याकररता 

वझजवनू परतला. मी आपणासाठी इांग्लांिच्या पालामेंटमध्य ेखेटे 

घालनू घालनू िेवटी असा हा हात हलवीत परत आलो. पण अजनू 
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तेल ओतणे चालचू आह!े लॉिा िलहौसी तर म्हणे वहांदसु्थानची 

भमूी सपाट करण्यासाठी इकिे वकनार्यावर उतरला आह!े चालवा 

इांग्रजाांनो, ह ेतेल ओतणे असेच काही काळ चाल ूठेवा! ही आग 

पणूापणे भिके पयांत आपल्या पायाखाली काय जळत ेआह े ते 

तमु्हाला वदस ू द े नको! सैन्सयाांमध्ये काळ्या विपायाांवर तमुच्या 

बांदकुा आपोआप उितात, त्या तिाच उिूद्यात! एक वदवस इथल्या 

लोकाांच्याही बांदकुा तमुच्यावर अगदी आपोआपच उिू लागतील!  

 नाना---- ह ेइतकच नाही अझीम, अजनूही बर्याच गोष्टी विजताहते या 

ज्वालामखुीचा उदरात! तमु्हाला ती बातमी आम्ही अद्याप 

साांवगतलेली नाही! ती ऐकून तमु्हाला आता धक्काच बसेल! अखेर 

झािीचा दत्तक नामांजरू ठरवनू, झािीची गादी ही खालसा 

करण्याचा कुटील िाव िलहौसीन ेरचला आह!े  

 ज्वाला---खरां? (मठुी वळवतो.) 

 अझीम ----(त्वेषान)ेचालव िलहौसी! हा घास जर त ूघेतलासच तर, 

तझु्या पापाच ेराांजण वनवश्चत भरल ेअसां त ूसमज!  

 ज्वाला ---आता त ूसमोर असायला हवा होतास! तलुा टराटरा र्फािून 

टाकला असता!  
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 नाना ---अांग पेट घेतां सारां! पण िाांत रावहलां पावहजे! अजनू िाांत रावहले 

पावहज!े. वनवश्चत योजना ठरवनू पढुील पावलां टाकली पावहजेत! 

आत्तापयांत वववणत आणलेलां जाळां अकस्मात ववस्कटून जाणार 

नाही, यासाठी रात्ांवदवस िोळ्यात तेल घालनू जागलां पावहज!े  

 ज्वाला--- पण कधी? वकती वदवस? कधी? कधी?  

 नाना---- पढेु कोणता पववत्ा घ्यायचा ह े ठरवण्यासाठीच मी इतक्या 

तिकार्फिकी काल आलो आह.े तात्या टोपे माग ेरावहल.े ते माझ्या 

मागोमागच झािीच्या राणीसह वनघाले आहते. आज ते इतक्यातच 

येतील. ते आल्यावर पढुील कायाक्म आपल्याला ठरवायचा आह.े 

(एवढ्यात,झािीची राणी प्रवेि करत)े या पहा आल्याच महाराज्ञी! 

नाव काढताच त्या येऊन दाखल सदु्धा झाल्या. (सवाजण उत्थापन 

दतेात. मागनू तात्या टोपे येतात) 

 लक्ष्मी ---ही आत्तािीच येत आह ेभाऊ! बाहरे पहार्यावर चौकिी केली, 

तो तमु्ही या आपल्या खास दालनात आहात असां कळलां. अगोदर 

तमु्हाला भेटावां म्हणनू अिी ही तिक आले. धळुीन व घामानां 

मळलेली ही वस्त्र सदु्धा अजनू उतरावयाचीआहते. 

 नाना---- त ूथकली असिील मन!ू वस्त्र बदलनू काही काळ ववश्राांती घ.े 

स्वस्थ पिून राहा. मग आपण बस ूबोलत! 
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 लक्ष्मी ---आता तमु्हा वत्मतूीना पावहल्यावर स्वस्त पिून राहणां?.नाव 

नको! तमु्हा सवाांना पवहल्या बरोबरच माझे श्रमपररहार झाले! आता 

स्वस्थता नाही भाऊ! आता स्वस्थता त्याच वेळी, जेव्हा इांग्रजाांच े

पाांढरे पाय ही भमूी सोिून जातील! एक ते गेले पावहजेत नाहीतर 

मला कायमचीच स्वस्थता तरी वमळाली पावहज!े ह ेदोनच मागा! 

आता क्षवणक स्वस्थता या जीवनात नाही! आता ही हातपाय 

मखुमाजान करून व कपिे बदलनू येथेच मी! (जाते) 

 टोपे---- बचेैन आहते महाराणी! रात्रात् झोप नाही! नसुत्या तळमळत 

आहते! अस्वस्थ आहते. धसुरु्फसताहते.! ववज केव्हा किािेल 

याची वनवश्चती नाही! 

 नाना---- तमु्हीही श्रमला असाल सेनापती!.जा तमु्हीही तोंिावर थांि 

पाण्याचे र्फवारे मारून घेऊन उत्तेवजत होऊन या!  

 तात्या----(मजुरा करून) हा आलोच सरकार! (जातो) 

 नाना ----(बोल ूइवच्छणार्या ज्वालाप्रसाद व अजीमलु्लाखानास तोंिावर 

हात ठेवनू इिारा करीत) थाांबा! बोल ूनका! वतकिून कोणी येत 

आह.े  

 अझीम---बेवकूर्फ नानकचांद आह ेतो सरकार!  
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 नाना----आता याला टाळलांच पावहज.े वनदान महाराणी इथे आली आह े

ह े या हवैानाला कळून उपयोग नाही! आम्हीच आात जातो. 

महाराणीला आताच थाांबवनू ठेवतो. तमु्ही दोघे इथे राहून त्याला 

वाटेला लावा! त्याच्याववषयी काही सांिय आलेला आह ेह ेत्याांना 

कळू दऊे नका! (जातो). (नानकचांद प्रवेि करतो) 

 नानकचांद---Hallow Azim! Hallow Jwalaprasad! What on 

earth are you doing here?  

 अझीम---- वा! इांग्रजी बोलण्याचां व्रत घेऊनच आला आहातसां वदसतां!  

 नानक---- म्हांटलां आम्हालाही इांग्रजी बोलता येऊ लागलां आह,े ह े

दाखवावां तमु्हाला! तमु्ही दोघाांनीच आता काही एस ्रॅ्फस ्करायला 

नको! 

 अझीम--- चला! तेवढीच स्य ूजेनीच्या प्राप्तीला मागाातली एक धोंि कमी 

झाली! 

 नानक--- म्हणजे? काय म्हणता काय तमु्ही अझीम? 

 ज्वाला प्रसाद--- एवढा क्षदु्र हते ूत्याच्या इांग्रजी विकण्याच्या प्रयत्नाला 

वचकटवतोस म्हणजे काय अझीम? 
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 अझीम---प्रेम हा क्षदु्र हते ूकाय? .त्यातही स्य ूजेनीचां प्रेम प्राप्त करून 

घेण्याचा हते ूक्षदु्र म्हणणां म्हणजे तलुा प्रेमाचा काहीच अनभुव नाही 

म्हणायचा! 

 ज्वाला----कबलु! आपण बवुा अगदी कोरिे आहोत! पण मला आपलां 

अजनूही वाटतां की दिे सेवा घिण्याच्या पववत् हतेनूच नानकचांदान 

इांग्रजी आत्मसात करण्याचा खटाटोप केलेला आह!े 

 अझीम--- हा, तोही एक हते ूआह े ;यात काही सांिय नाही! पण माझा 

पवहला तका ही काही चकुीचा नाही होय ना नानकचांद? 

 नानक ---हते ूकाही का असेना; पण स्य ूजेनी वमळण्याचां मोठां दरुापास्त 

वदसतां खरां!  

 अझीम----का असां का म्हणता नानकचांद? 

 ज्वाला---अरे! उगीच काहीतरी वरवरचां साांगतो आह ेतो! उलट माझ्या 

समोर तर नानकचांदाची स्ततूी करीत होती स्य ूजेनी. नानकचांदान 

त्याांच्या बाँलिान्सस मध्ये कमालीची प्रगती केली आह ेअसां म्हणत 

होती ती! नानकचांद त्याांच्या बाँलिान्ससला अगदी न चकुता हजर 

राहतो म्हणे अझीम!  

 अझीम--- अस्स!अरे वा! Did she favour you.with her 

company?  
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 नानक---She did favour. परांत ुकोणत्याही ववचारण्याला आलेल्या 

तरुणाबरोबर नतृ्य करणां ह े काही प्रेमाचां वनवश्चत द्योतक नाही. 

कुठलीही आांग्लतरुणी ववचारल्यावर नतृ्याला ना म्हणत नाही! 

 अझीम----ह े खरां आह े म्हणा! मला मावहत आह े ते! त्या तिा फ्री 

असतात! पण त्यातही माणसाला त्याांची नतृ्यासमयीची उत्सकुता, 

त्याांची तन्समयता अनभुवता येत.े 

 ज्वाला---- ज्या अथी ती नानकचांदाची स्ततुी करीत होती, त्याअथी वतथे 

काही पाणी मरुतां असे वनवश्चत समजायला हरकत नाही. ! 

 अझीम---बरोबर आह ेबवुा!Nanakchand, I congratulate you.!  

 नानक----Thanks  

 अझीम---- इांग्रजी भाषा मोठी गोि आह.े नाही नानकचांद?  

 ज्वाला----आवण सोयीची ही! (िोळे वमचकावतो) प्रेमाच े चाळे 

करायला!  

 अझीम ----काय किी काय म्हणते स्य ूजेनी? 

 नानक---- प्रत्यक्ष माझा अनभुव हा वततकासा काही उत्साहवधाक नाही! 

मला वाटतां ती हृदयाच्या गाभार्यात कुठां तरी माझा वतरस्कार 

करते! ती मला टाळण्याचा प्रयत्न करते!  
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 अझीम----Do't worry Nanakchand! वर्फक् मत करो यार! अहो, 

स्त्रीयाांचा नकार हा होकार असतो.Go ahead! I wish you the 

best luck!  

 नानक----Thank you!  

 ज्वाला---- (एकदम आठवल्यासारखां करुन) अरे हो, नानक, त ूआल्या 

बरोबरच तलुा साांगायला हवां होतां! स्य ूजेनीन तझु्याकररता इकिे 

माणसू पाठववला होता! त ू इकिे आल्याबरोबर ताबितोब तलुा 

साांगायला साांवगतलां होतां. पण या थट्टा ववनोदात राहून गेलां! 

 नानक----(बेवर्फकीरीने) जाता येईल जरा वेळाने!  

 अझीम---- पण महत्त्वाचां काम आह,े असां म्हणत होता तो!  

 नानक--- मग मला वनघालेच पावहज ेतर! 

 ज्वाला---हो, हो. वनघच त!ू पण इथां का येणां केलां होतस?  

 नानक----आपलां सहज! म्हटलां श्रीमांत सरकार येणार असां ऐकलां होतां. ते 

आले की नाही सहज पाहावां आवण त्याांची खिुाली पहावी म्हणनू 

आलो होतो. 

 अझीम----आम्ही सदु्धा त्याांची येण्याचीच वाट पाहत आहोत! ते आल े

म्हणजे कळव ूतमु्हाला!  



a 

37 
 

 नानक----Thank you! अच्छा मी सविीने भेट घेईन त्याांची!Bye 

Bye! (जातो) 

 (तो गेला याची सांपणूा खात्ी करून घेऊन ज्वालाप्रसाद आवण आझीम  

एकदमच हसतात) 

 अझीम---चाांगलांच बनवलांस त्याला प्रसाद! प्रवतस्पधी िोभतोस खरा! 

(टाळी दतेात) 

 ज्वाला----काही िावपेच लढववल े पावहजेत अझीम! त्याविवाय 

जीवनाच्या लढाईत वटकाव लागत नाही! 

 अझीम----जीवनाची लढाई! वा उत्कृष्ट रूपक केलस.! पण जीवनािी 

झुांज खेळताना ही तलवार तझु्या हाती लागेल म्हणतोस? आवण 

लागली तर पचेल ती तझु्यासारख्या कािीच्या ब्राह्मणिास्त्र्याला? 

 ज्वाला----अझीम मी जातीन े ब्राह्मण खरा, पण वतृ्तीनां क्षवत्य आह!े 

वपढीजात वतृ्ती म्हणनू मी िास्त्री, तथावप माझी वैयवक्तक आवि ही 

क्षात् धमााकिेअवधक! सांजीवनी माझ्या हाती लागेल यात िांका 

नाही! पण ह ेदषु्ट जीवन ती मला पच ूदईेल की नाही ह ेमी साांग ू

िकत नाही! पण त्याबद्दल मी बेवर्फकीर आह!े  

 अझीम---आहसे खरा क्षवत्य त!ू पण त ूसांस्कृत पांवित ; या रसात कसा 

काय पोहलास, आवण तेही एका गौरकाय तरुणीबरोबर? 
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 ज्वाला---- आम्हा सांस्कृत िास्त्र्याांना आवण पांविताांना त ूसमजतोस तरी 

कोण? अरे जगन्सनाथ पांविताच आवण तमुच्या धमााची एक 

राजकन्सया, जी लवांगी, वतचां उज्वल प्रेम काय त ू एवढ्यातच 

ववसरलास? कदावचत त्याचां इवतहासाची पनुरावतृ्ती आमच्याही 

बाबतीत होईल इतकेच! 

 अझीम--- वमस्टर िेर्फिा आवण वमसेस िोरेथी याांची वकतपत अनमुती 

आह ेया सांबांधाांला? 

 ज्वाला----वमस्टर िेपिा याांच्या ववषयी काही प्रश्नच नाही! जनु्सया 

वपढीतील.जे औदायािील इांग्रज अवधकारी होऊन गेले, यापैकी ते 

एक िेवटच े इांग्रज गहृस्थ आहते! इथल्या लोकाांववषयी त्याांना 

कमालीची सहानभुतूी आह!े नोकरी सांपल्यानांतरही ते इथे रावहले 

आहते ह ेकेवळ इथल्या लोकाांबद्दल व वविेषतः इथल्या सांस्कृत 

ववद्येबद्दल वाटणार्या अवसम भक्ती खातर! इथल्या लोकाांत वकती 

वमळून वमसळून वाग ेपवहली वपढी! इथल्या लोकाांबरोबर रांगपांचमी 

ही खेळलेल ेते गहृस्थ आहते! वेद आवण भगवद्गीता याांचा अभयास 

केल्यापासनू तर त्याांना वहांद ूधमााववषयी अत्यांत ओढ लागनू रावहली 

आह!े तो गहृस्थ म्हणज ेएक आांग्ल वहांद ूआह,े असां त्याांचां एका 

िब्दात वणान करता येईल! 
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 अझीम----पण वमसेस िेपिा सांबांधी मी जे ऐकल ेआह े ते र्फारच वेगळे 

आह!े त्या तर वहांद ूधमााचा अत्यांत वतरस्कार करतात ना? विवाय 

विस्ती धमा प्रचाराचां त्याांनी पववत् येिचू्या नावानां हाती कां कण 

बाांधलेलां आह!े 

 ज्वाला----हो! आवण ते आपलां काम सलुभ व्हावां म्हणनू त्या एतद्दिेीय 

भाषापैकी मराठी आवण बांगाली याचा कसनू अभयास करत आहते. 

त्याांना मराठी विकवण्याचां काम मलाच करावां लागतां आवण मी 

मराठी विकवीत असता मला पववत् बायबलच्या पाठाांचे घटुके 

अधनू मधनू पाजण्यासही त्या कमी करीत नाहीत!  

 अझीम----पण वतची ही पोरगी किाकररता तझु्या जवळून मराठी 

विकली बवुा?  

 ज्वाला----व्वा! अगदी कुक्कुल्या बाळाचां सोंग आणलां आहसे की! ती 

किाकररता मजकिून मराठी विकली ह ेतलुा अगदी समजतच 

नसेल, नाही! 

 अझीम----(मदु्दाम वेि पाांघरून) वा! मला कसां समजणार? मी काय 

अांतज्ञाानी थोिाच आह!े अगदी अज्ञानी आह ेमी!  

 ज्वालाप्रसाद----मग तर र्फारच उत्तम! Where ignorance is bliss, it 

is, folly to be wise! काय गांमत आह ेपहा! नवरा येथ ेनोकरी 
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नांतरही रहातो तो वहांद ूधमााच्या आविीमळेु आवण ओढीमळेु! तर 

त्याची बायको इथांच राहण्याचा सल्ला दतेे ती सवा वहांदसु्थान 

विस्ती करण्याच्या जबरदस्त राक्षसी आकाांके्षने! 

 अझीम---- आता र्फार वदवस चालणार नाही हा विस्ताांचा उपदव््याप 

प्रसाद! र्फारच थोिा वेळ वटकेल त्याांचां ते नाटक! र्फारच थोिा वेळ 

वटकेल! पण वेि्यासारखे आपण दोघेच काय बोलत बसलो 

आहोत! नानकचांदाला वपटाळून लावल्याचां श्रीमांताांना 

कळवायचांवह भान रावहलां नाही! थाांब तेा गेल्याची वदी मीच दऊेन 

येतो श्रीमांताांना! (जातो) 

 ज्वाला----(थोिासा स्वतःचीच अांतमुाख होऊन ववचार करून) काय 

मखुाासारखा बिबिलो मी! बोलण्याच्या भरात थोरल्या 

बाजीरावाांच्या आवण जगन्सनाथ पांविताांच्या पांवक्तला नेऊन बसवलां 

मी स्वतःला आवण स्य ू जेनीला! त्या दोघाांचां प्रेम प्रवतकूल 

पररवस्थतीत का असेना पण सर्फल झालां! माझी काय वनवश्चती 

आह?े .दिेाच्या स्वातांत्र्याचा होम जेव्हा पेटववला जाईल, त्यात 

माझीच आहुती पिणार नाही किावरून? मी कदावचत वाचलो 

आवण स्य,ूजेनीच इथल्या आम्हीच चेतवीत असलेल्या प्रक्षोभाला 

बळी पिली तर! कुणी साांगावां; इांग्रजाांचां हत्यासत् जेव्हा आरांवभलां 
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जाईल तेव्हा काय होईल ते! (कुणाचीतरी चाहुल लागल्यामळेु 

सावध होतो)कोण आह ेवतकिे? (चौकीदार प्रवेि करतो) 

 चौकीदार----(नमस्कार करीत)मी हाय जी. कुणी इांग्रज मलुगी आपली 

चौकिी करीत आली हाय चौकीवर! 

 ज्वाला---इांग्रज मलुगी? नाव काय साांवगतलां वतने?  

 चौकीदार--- नाव साांवगतलां त्याांनी, पर ---- 

 ज्वाला---- पण लक्षात नाही रावहलां ना तझु्या? 

 चौकीदार---हा, होय बघा! चाांगलां महााटी बोलतात त्या! 

 ज्वाला---स्य ूजेनी िेर्फिा असां नाव साांवगतलां का तीनां?  

 चौकीदार---- हाां!व्हय,व्हय,वाईच तसलच तसलच काही तरी सकुसकु 

केलां! 

 ज्वाला---- पाठवनू द ेवतला इथां!  

 चौकीदार ----जी!  

 ज्वाला---ही इथां किाला आली असेल? काही कमी-अवधक बातमी तर 

नसेस? (अझीम प्रवेि करतो) 

 अझीम----कसला ववचार करतोस ज्वालाप्रसाद? 
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 ज्वाला---अरे स्य ूजेनी आली आह ेइकिे! आता येईल ती इथां!  

 अझीम---इथां! मग मी आपला आतच जातो तर! वतकिे श्रीमांत आवण 

महाराणी सरकार आतच थोिा वेळ बसनू राहणार आहते. तेव्हा 

मीही वतथांच जातो आपला! उगीच वतसर्याची गदी नको! Three 

is a crowd  

 ज्वाला---छे,छे तसां काही नाही! त ू इथेच थाांब! (स्य ू जेनी येत)े ही 

आलीच पहा सांजीवनी!  

 स्य-ू---(एकदम ज्वालाप्रसाद किे धावत जाऊन) oh!dear Don! कुठे 

आह ेतझुा पत्ता अलीकिे? परेु दोन वदवस तझुा पत्ता नाही Two - 

days my,dear! Two days. (अझीमकिे पाहून) who is he?  

 अझीम---I am very sorry dear lady, to be on the scene.  

 स्य-ू--No, No I don't mind!  

 ज्वाला---This is Mr. Azimulla, my friend!  

 स्य-ू--- Oh! I have heard about you! You had been to 

England, No?  

 अझीम----This fool might have told you so many absurd 

things about me!  
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 स्य-ू---Yes, yes.  

 ज्वाला--- बरां, का आलीस त ूसांजीवनी?  

 स्य ूजेनी----का आलीस? माझ्या िॉन जाँनला न्सयायला! 

 ज्वाला ----मार्फ कर सांजीवनी, मी आता यावेळी तझु्या बरोबर येऊ 

िकत नाही!  

 स्य ूजेनी----No, No. You must come. आज दोन वदवस अवजबात 

आला नाहीस म्हणजे काय? 

 ज्वाला---मी र्फार महत्त्वाच्या कामात आह ेजेनी! 

 स्य-ू---Hang it Don! You can not deceive me so.  

 ज्वाला----नाही! मी तलुा दवेा िप्पथ खरां साांगतो आह.े  

 स्य-ू--बरां तर! Kiss me now! आवण केव्हा येिील ते साांग! 

 ज्वाला----हा काय चावटपणा सांजीवनी! मी तलुा साांवगतलां आह े;तलुा 

कसां वागलां पावहज े ते! त ू आम्हा वहांद ू गवृहणींप्रमाणे वागल े

पावहजेस! वाटेल वतथे Kiss me वकां वा तसलां काही नाही 

चालायचां! तसां नसेल तर त ूचालती हो! 

 स्य-ू--oh! क्षमा कर! पण मला छळू नकोस!  
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 ज्वाला ----Don't be silly Sue. Behave yourself.  

 स्य-ू--oh! to hell myself! मला लक्षातच राहत नाही! Excuse me 

dear. Don't tease me any more.Look,how he tease me 

Mr. Azim! 

 ज्वाला---बरां आज सांध्याकाळी वनवश्चत येईन मी! 

 स्य-ू--- पहा बरां नाहीतर पनु्सहा र्फसविील! 

 ज्वाला---- नाही ग लािके! वनवश्चत येईन!  

 स्य-ू---well! Do you see Mr. Azim, how he behaves with 

me?  

 अझीम----After all an Indian he is!  

 स्य-ू--- oh! You appear more shrewd than my Don Juan.! 

And more attractive also! Aye!  

 अझीम----Right! आवण म्हणनूच माझ्यासाठी इांग्लांिमध्ये वकतीतरी 

तरुण पोरी नसुत्या झरुत आहते! ह ेपहा कालच एकीच वतच्या वप्रय 

आझीमला ह ेपत् आल आह.े They are all dying for me! 

 स्य-ू--And why should not they? . या माझ्या दषु्ट िॉन जआुनला 

पाहण्यापवूी जर तझुी माझी गाठ पिली असती तर मी सदु्धा 
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तझु्यासाठी प्राण पाखिल ेअसते! अच्छा! Bye bye. Forget me 

not Don. (जाते) 

 ज्वाला---- पावहलस अिी आह ेही! 

 अझीम ---आह ेखरी वचत्तचोर! एक प्रेमळ जीव! पण प्रकरण जरा घाईला 

येणार वदसतां.नाही? 

 ज्वाला---त्याचा ववचार करण्याची आत्ताच काही घाई नाही! पाहू पढुचां 

पढेु! श्रीमांत सरकार काय खल करताहते ते आधी पाहू चल. 

 अझीम---- ते काय इकिेच येत आहते सारीजणां! 

 (झािीची राणी, नानासाहबे, तात्या टोपे प्रवेि करतात) 

 नाना----अरेरे! कुठे गेलां ते आमचां वैभव? कुठे गेली ती आमची सत्ता? 

काय आम्ही त्या श्री.विवरायाांची, त्या परमप्रतापी बाजीरावाची 

लेकरां आहोत? त्याांचच रक्त या आमच्या धमन्सयाांमधनू वाहत आह े

ना? त्याांचांच स्वातांत् प्रेम, त्याांचच िौया, त्याांचीच भरारी या दहेाच्या 

कणाकणात प्रस्रू्फररत झाली आह े ना? पण आज आम्ही लोक 

कोणत्या मिुद्याच्या मोलान हतपवतत श्वानाचां जीणां जगत आहोत? 

कसे जगत आहोत? काय आमच्यात जीव नाही? काय तो 

आमच्यात कधी नव्हता? का नाही? सारां काही आह.े र्फक्त सरुुवात 

करायचीच खोटी आह!े  
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 लक्ष्मी ----नाही भाऊ! मी झािी कदावपही दणेार नाही, इांग्रजाांना माझी 

झािी पच ूदणेार नाही!  

 नाना----आता हा केवळ आपल्या झािीचा प्रश्न रावहला नाही महाराणी! 

सार्या वहांदसु्तानात आता िोंब उसळणार आह!े  

 ज्वाला----हो! धमा आवण स्वराज्यासाठी प्रत्येकाच्या रक्ताचा प्रत्येक वबांद ू

तापत चालला आह!े रावाांपासनू रांकाांपयांत!  

 अझीम---- वहांद ूपासनू मसुलमानाांपयांत ---- 

 तात्या----आवण एका अझीजान नामक नताकी स्त्रीपासनू बलदांि अिा 

परुूषा पयांत ---- 

 नाना---प्रत्येकाच्या रक्ताच्या थेंबाथेंबात अन्सयायाबद्दल चीि. वनमााण 

झाली आह!े दिे,धमा आवण स्वराज्य या वर येत चाललेला हा 

घाला अगदी असह्य झाला आह े 

 लक्ष्मी ----भाऊ! तझु्या कताबगारीची त ू आतापयांत तरी िथा केली 

आहसे! तझुे सांघटना कौिल्य, सवा वहांदसु्थानात क्ाांतीच्या 

उठावाची तयारी करण्याचे तझुे चातयुा, प्रत्यक्ष इांग्रजाांच्या वहांदी 

सैन्सयाच्या तकुि्या तकुि्यातनू स्वातांत्र्य यदु्धाची चेतावणी दणे्याचा 

त ूउभारलेला प्रचांि प्रचार पाहून मी थक्क झाल ेआह!े त ूबररक 

लक्षात ठेव की जेव्हा त ूस्वातांत्र्य यदु्धाची ललकारी पकुारिील, 
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तेव्हा ही झािीची स्त्री, परुुष वेि धारण करून आपल्या तळपत्या 

तलवारीसह समराांगणामध्ये ताांिव नतृ्य करण्यास बाहरे पिेल!  

 नाना----तझु्या प्रमाणेच मला प्रत्येकाची खात्ी आह ेमन!ू दवेळे आवण 

मविदी याांचे रूपाांतर आता उांच उांच विखराच्या चचामध्ये झालेलां 

यापढेु कुणाकिूनही सहन केलां जाणार नाही. आमच्या 

प्राणापवलकिे वप्रय असलेला धमा पदतली तिूवनू आकाि मागााने 

उांच उांच चढू इवच्छणारी ही आसरुी विखरां वछन्सन-वववछन्सन करून 

पाताळात गािण्यात येतील! साम्राज्य तषृ्णेच्या आहारी जाणारी 

इथली पववत् वसांहासन तिी आता सखुासखुी त्या साम्राज्य तषृ्णेला 

पच ूवदली जाणार नाहीत! या भमूीचा कणन्सकण एक वदवस खवळुन 

उठेल! 

 लक्ष्मी----ह ेसारे वनवश्चतपणे कधी घिवनू आणायचां ते ठरववण्याची आता 

वेळ येऊन ठेपली आह ेभाऊ!  

 नाना---हो स्वातांत्र्यदवेीच्या िभु- मांगलाचा महूुता, वतथी, वारासवहत 

ठरववण्याची वेळ आली आह ेखरी! काय ज्वालाप्रसाद, अझीम 

सेनापवत तमु्हाला कसां वाटतां?  

 ज्वाला--- आमच्या भावना काय वेगळ्या असणार आहते श्रीमांत!  
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 नाना--- मग ठरवा तर! या अन्सयायाचा कायमचा विरकाण करण्याचा तो 

पववत् महूुता ठरू द्या!  

 ज्वाला---मला असां वाटतां की 23 जनू १८५७ ची पवाणी आपण अवश्य 

साधलीच पावहज.े 

 तात्या--- हो, बरोबर िांभर वषे होतात या वदविी! प्लासीच्या लढाईत 

आम्ही सवाच हरवनू बसलो आवण हा गोरा इथला स्वामी झाला तो 

वदवस 23 जनू १७५७ हाच होता.  

 अवझम--- बरोबर! लोकाांमध्येही तिीच समजतू प्रसतृ आह!े 23 जनू 

१८५७ साली इांग्रजाांचे राज्य सांपषु्टात येणार या भववष्याबद्दल 

सवाांची मनोमन खात्ी आह!े  

 नाना--- माझा काही भववष्यावर वततकासा ववश्वास नाही! पण ती समजतू 

जर पराक्माला बळकटी दणेार असेल तर तो वदवस उठावणीचा 

ठरवायला हरकत नाही!  

 लक्ष्मी---थाांबा! 23 जनु हा उठावणीचा वदवस नको! त्यावदविी 

सोक्षमोक्ष लागायला हवा! त्यावदविी इांग्रजाांच्या वहांदसु्थानातील 

साम्राज्याचा अस्तांगत झाला पावहज!े  

 अझीम----बरोबर आह,े त्या वदवसापवूीच उठावणी होऊन त्यावदविी 

आपले भारतीय स्वातांत्र्य उद्घोवषत झाले पावहज!े  
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 ज्वाला--- विवाय सवा दिेाच्या तलवारी त्या अखेरच्या वदवसापयांत 

आवरून धरणे ही अवघि जाईल! सवाांना तेवढा सांयम राहीलच 

असे नाही! तेव्हा दिेाच्या पराक्माला यापवूीच वाव वमळाला 

पावहज!े 

 नाना---- क्ाांतीचां िास्त्र र्फार उत्तम जाणलांस त ूप्रसाद! जलुमी सत्तेचे 

राक्षसी रक्त, प्राषण करण्यासाठी क्ाांवतकारकाांच्या तलवारी अगदी 

अधीर झालेल्या असतात! त्याांना अांवतम क्षणापयांत क्ववचतच धीर 

वनघतो!  

 तात्या---- पण अांवतम क्षणाच्या र्फार अलीकिे ही उठावणीचा वदवस ठरू 

नये! वीस-पांचवीस वदवसाांचा अवधी परेुसा व्हावा. म्हणजे एकदा 

केलेल्या उठावामध्य ेवढलाई वा कुचराई विरणार नाही. क्ाांतीच्या 

क्षणाकिे उठावाची चाक ववलक्षण वेगान े धावण्यास त्यामळेु 

मदतच होईल,! 

 नाना----बरोबर आह ेसेनापती.  

 ज्वाला---मग ३१ मे हा वदवस ठरवा ठरवायला कोणती हरकत आह?े  

 अवझम---ठीक आह.े  

 लक्ष्मी--- काही हरकत नाही. 
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 नाना----मग ठरला तर! ३१ मे चा सयूा प्रखर राहीलच. परांत ुआमच्या 

क्ाांतीच्या ज्वाला भारतखांभर लाख लाख वजभानी अकस्मात 

आवण एका क्षणी भिकून उठतील, आवण तो सयूा अवधकच प्रखर 

भासेल! क्ाांतीच्या धवगनां इथली इांग्रजी राजवट तर करपनू जाईलच 

जाईल, तथावप ३१ मे च्या प्रखर सयूााच्या केवळ तापातच वकतीतरी 

रानोमाळ पळणारे इांग्रज माळरानावरच पटापट मरून पितील!  

 अझीम--- पण आपल्या ठरलेल्या वदवसाची वाच्यता या पाच मखुाांच्या 

बाहरे कुणापािी ही करून उपयोगी नाही! 

 नाना----हो! र्फक्त क्ाांतीच्या उठावाची जय्यत तयारी करून ठेवायची 

आवण "चपात्या येण्याची वाट पहा "अिी समज सवा क्ाांती नेत्याांना 

दऊेन ठेवायची!  

 ज्वाला---गावोगाव चोवीस तासाच्या अवधीत सवा भारतवषाभर चपात्या 

वर्फरल्या पावहजेत! चपात्या वमळाल्याच्या दसुर्या वदविी 

सयूोदयाला रणगजाना करून उठावयाचां असा सांकेत ठरवनू वदला 

पावहज!े 

 नाना---बरोबर आह.े सैन्सयाव्यवतररक्त अन्सय वठकाणी चपात्या सांदिे 

नेतील आवण क्ाांतीपक्षाच्या वहांदी र्फलटणीमधनू रक्तवणााची कमळ 

ते काया करतील, तेव्हा सैन्सयातील आमच्या पक्षाच्या सतू्धार 

अवधकार्याांना रक्तवणााच्या कमळाांची प्रतीक्षा करावयास साांग!ू 
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हातोहात रक्तकमळ सवादरू पसरत, क्ाांतीचा सांदिे सवा र्फलटणीच्या 

प्रमखुाांना दते जातील! 

 ज्वाला----ही योजना जर उत्कृष्ट ठरली; तथावप कानपरूच्या दृष्टीने 

आणखी एका गोष्टी सांबांधी आपली योजना आगाऊ ठरली पावहज!े 

श्रीमांत, सर वव्हलरला मधनू मधनू जो सांिय येत असतो, त्यामळेु 

तो िहाणा बनत चालला आह!े कानपरुातील क्ाांती पक्षाचा प्राण 

असा सभेुदार टक्कावसांग आवण विपायाांचा नेता श्यामसदु्दीन 

याजकिून कळल ेकी आणीबाणीच्या वेळी इांग्रजाांना आसरा घेता 

यावा, म्हणनू सर वव्हलर ने कानपरूच्या सैन्सयाला जवळच पण गांगा 

मातेच्या दवक्षण बाजलूा मजबतू तटबांदीची एक गढी उभारण्याचा 

उद्योग चालववला आह.े या गढीला आजबूाजसू खांदक म्हणनू मोचे 

बाांधण्यात येणार आहते. आवण गढीत धान्सयधनु्सयही भरून ठेवणार 

आहते! यातही सदुवैाची गोष्ट अिी की ज्या वहांदी ठेकेदाराला वतथे 

विधा आदी सामग्रीची वसद्धता ठेवण्याची आज्ञा गेली आह ेतो 

सभेुदार टक्कावसांगाला वि होणार्या यापैकी एक आह.े 

 नाना----वा; इतकी जर अनकूुलता आह ेतर, आमच्या या गपु्तहरेाांच्या 

प्रमखुाला अवघि काय वाटत आह?े 

 ज्वाला----अवघि असां काही वविेष वाटत नाही. मी त्या दृष्टीने पावले 

टाकण्यात सरुुवातही केली आह.े आजच रांगराव घोिेस्वाराला 
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टक्कावसांगाकिे ती कामवगरी र्फत्ते करण्याबद्दल वनरोप दणे्याला 

पाठववला आह.े तथावप जर त्यात यि आले नाही तर त्या गढीचा 

समाचार घेण्याला आपण समथा होण्याच्या दृष्टीने पावल ेटाकली 

पावहजेत. ही गोष्ट श्रीमांताांना ज्ञात व्हावी म्हणनू मी आवजूान 

साांवगतली इतकां च!  

 नाना----ठीक आह!े सेनापती तात्या टोपे या पररवस्थतीवर तोिगा 

योजतीलच! 

 तात्या----पाहू,माझा ववचार नक्की झाला की श्रीमांताांना मी तो 

कळववनच! 

 नाना---- आवण दवेाांचे वारे ही अनकूुल वाहत असलेले वदसत 

असल्यामळेु या गोष्टीतही आपला मागा लवकरच मोकळा होईल 

असां मला वाटतां! तेव्हा आता ३१ मे हा उठावाचा वदवस ठरला! 

त्यावदविी कोटी-कोटी खि्ग पहाटेच्या अांधकु अांधारातनू 

सयूोदयाबरोबर लखलखत उठतील आवण भारत मातेच्या 

वक्षवतजावर स्वातांत्र्यसयूााचा आरक्त रवक्तमा पसरू लागेल! तोपयांत 

आम्ही आपापल्या ठरलले्या कामाला लागयुा! एवप्रल अखेर पयांत 

आम्ही आवण आमचे वहतमांत्ी अवझमलु्लाखान गपु्त सांस्थाांच्या 

कायाात एकसतू्ीपणा आवण एकवजनसीपणा आणण्यासाठी उत्तर 

वहांदसु्थानातील प्रमखु नगराांचा दौरा करू! तोपयांत झािीच्या 
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महाराणी, तमु्ही आपल्या झािीचे तट मजबतू करून ठेवा. 

ज्वालाप्रसाद, तमु्ही तमुच्या हरेवगरीचां जाळां अगदी कुिलतेने 

आवण अत्यांत गपु्तपणे आज पयांत जसां करून ठेवलां आह ेत्याची 

मजबतू बाांधणी करण्याच्या कायााला लागा. तात्या टोपे तमु्ही 

सभेुदार टक्कावसांग आवण िमिदु्दीन याांच्या सहाय्यानां कानपरूची 

सवा सतू् आपल्या हाती अगदी हूकमी येतील याच्या तजवीजीला 

लागा. आिा करूया की ३१ मे चा क्ाांतीवदन आपल्या 

अपेक्षेप्रमाण े एकाएकी रक्तरांवजत होईल धसुमसुत्या प्रक्षोभाच्या 

ज्वाला एकाक्षणीच सवा अन्सयायाला वगळून टाकण्यास भिकून 

उठतील.  

 (पिदा) 

 अांक पवहला समाप्त  
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---अांक2----प्रवेश1ल  

----------- 

 

 वमस्टर िेपिा याांचा बांगला. .गेल्या अांकात घिलेल्या प्रसांगानांतर 

दोन अिीच मवहन्सयाांनी या अांकातील प्रसांग घितो. वमस्टर िेपिा याांच्या 

बांगल्यातील व्हराांि्यातीलच बसण्या उठण्याची जागा. व्हराांि्याच्या 

समोर पोचा आह.े आवण पोचावर एक वहरवीगार वेल चढली आह.े वतला 

ताांबिा-लाल पेल्याच्या आकाराची रु्फले आहते. पोचाच्या समोर एक गोल 

आकाराची सुांदर बाग असनू त्या बागेभोवती वहरव्यागार वनस्पतींच्या 

आवण िोभेच्या झिुपाच्या कुां ि्या आहते. सवा काही अगदी "वटप-टाँप" 

आह.ेव्हराांि्यात कोच आहते.कोचाांच्या समोर लहान लहान दोन वटपाँय 

आहते. वटपाँयवर दोन दोन ऍिपॉट आहते. मधल्या दरवाज्यावर सुांदर 

रु्फलाांच्या वप्रांटचा वसल्कचा पिदा आह.े त्याचा रांग वर्फकट गलुाबी आह.े 

 व्हराांि्यात वमस्टर आवण वमसेस िेपिा याांचा सांवाद होत आह.े तो 

सांवाद कसला? वाद-वववाद आह.े दोघेही अगदी वहरररीला पेटून आपली 

बाज ू माांित आहते. दोघाांच्याही बोलण्यात तळमळीचा प्रामावणक 

ओलावा आह.े वमस्टर िेपिाच्या हातात गीतेची एक प्रत आह.े वमस्टर 
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िेपिा याांच्यासमोर एक पेटलेली पाईप आह.े मधनू मधनू ते या पाईपचा 

आस्वादही घेतात. िोरोथीबाई लोकरीच ेववणकाम करीत आह.े  

 िोरोथी िेपिा----िँवनअल आज सकाळपासनू किात िोकां  खपुसनू 

बसला आहसे एवढा? 

 (िॅवनयल िेपिा वतच्या बोलण्याकिे दलुाक्ष करून आपले वाचन 

तसेच चाल ूठेवतात. िोरोथीबाई वचिून त्याांच्याकिे पाहत ेआवण 

बवहर्याला ओरिून साांगावे त्या प्रमाणे मोठ्या आवाजात प्रारांभ 

करते) Did you hear me? (तरी ही पवूीची तर्हा. पनु्सहा अवधक 

मोठ्यानां) कान तपासनू घ े िॅवनयल. Are you short of 

hearing?  

 वमस्टर िेपिा----(वाचनातनू िोके वर काढून) what?  

 वमसेस िेपिा--- म्हटलां ऐकायला येतांय ना? 

 वमस्टर िेपिा----ऐकायला येतां! परांत ुसध्या जे पसु्तक मी वाचीत आह,े 

या पसु्तकातील एक एक िब्द, तझु्या लाांबलचक भाषणापेक्षाही 

अवधक लक्षवेधक आह.े 

 वमसेस िेपिा---- -तेच तर ववचारत ेमी! मघा पासनु मी इथां आपली बसल े

आह.े मधनू मधनू मीच आपली बोलत े आह.े त्याला तझुां 
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"हां!अां?हां! या पलीकिे काही उत्तर येत नाही. म्हटलां मी काही 

स्वगत बोलत बसल ेनाही.  

 वमस्टर िेपिा----यावेळी खरोखरच जर त ू स्वगत बोलिील तर वकती 

छान होईल? 

 वमसेस िेपिा----पण काय वाचतो आहसे तरी काय ते? एवढांस तर चोपि 

आह.े  

 वमस्टर िेपिा----ह ेचोपिां एवढांच आह ेह ेखरां आह.े पण यात सवा ववश्वाचां 

दिान साठववलां आह.े यात सवा ववश्वाचां कोिां उलगिण्याचा प्रयत्न 

केला आह.े आवण तो वकती पटणारा प्रयत्न आह ेपण! 

 वमसेस िेपिा---- तेच म्हणते मी! आह ेतरी कोणतां चोपिां ते? 

 वमस्टर िेपिा----ही भगवद्गीता आह-े-- 

 वमसेस िेपिा----_Oh! Burn that rubbish thing! You are 

becoming Heathen day by day.  

 वमस्टर िेपिा----तलुा गाढवीला या गळुाची काय चव असणार आह!े ह े

आह ेसांस्कृत भाषेत. तलुा तर सांस्कृत भाषेचा गांध नाही! वकां बहुना 

वहांदधुमााचा उगाच द्विे करणार्या तझु्या पादरी गरुुना तरी सांस्कृत 

भाषेचा स्पिा झालेला आह?े त्याांना या सांस्कृत ग्रांथराजाची काय 

गोिी लागणार?  
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 वमसेस िेपिा---- नाही तेच ठीक आह!े आकािातील दवेबाप्पाच्या 

पववत् प्रेवषत येिचू्या बायबलहून या जगात कोणती वस्त ू श्रेष्ठ 

असणार आह?े  

 वमस्टर िेर्फिा---- हा हचे! I wish to lay my finger rightly on this 

attitude! मला तमुच्यासाठी आवण सवा पावश्चमात्य जगाच ेिोळे 

उघिण्यासाठी या सांस्कृत ग्रांथाचे इांग्रजीत भाषाांतर करावयाचे आह.े 

साांप्रत मी त्याच उद्योगाची ही पवूातयारी करीत आह!े 

 वमसेस िेपिा---- काही नको हा उपदव््याप करूस त!ू इकिची पवेूकिची 

घाण वतकिे पवश्चमेकिे पासाल करू नकोस! वनदान आमची इांग्रजी 

भाषा तरी या अपववत् ग्रांथाने ववटाळू नकोस! 

 वमस्टर िेपिा ----वाटायच, वाटायचां तलुा तसां! परांत ु नसुते तलुा 

वाटायला माझी काही हरकत नाही. पण तझुे ते घाणेरिे ववचार 

तझु्या मखुाने बोलनू त ूतझु्या तोंिाचा िेतखाना करू नकोस.  

 वमसेस िेपिा----Shut up Danial, What a hell you are making 

of your mouth! Speak some sense.  

 वम. िेपिा---- िाांत हो! वचिू नको अिी! बाज ूलांगिी असली की माणसू 

असाच वचितो बरां! िाांतपणे ववचार कर. त ू जर दसुर्याच्या 

भावनाांकिे दलुाक्ष करून अद्वातद्वा बोलण्याचां टाळणार नाहीस, तर 
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दसुर्याांनी तरी तझुी गय का करावी?. या पौवाात्य लोकाांच्या 

तत्त्वज्ञानाकिे जरा िोळे उघिून सहानभुतूीने पहा!  

 वमसेस िेपिा ----मला त्याची काही गरज वाटत नाही िॅवनयल! ह ेसारे 

लोक गलुाम आहते! या गलुाम लोकाांचां तत्त्वज्ञान काय वकमतीचे 

असणार ते न वाचता ही साांगता येण्यासारखा आह!े गलुामाांचा 

तत्वज्ञान आम्हाला विकण्याची काही गरज नाही! 

 वमस्टर िेपिा----पण तझुां राष्र जन्समण्यापवूी ह े राष्र स्वतांत् आवण 

वैभविाली होतां ह े ववसरू नकोस! वनदान त ूजन्समण्यापवूी तरी ह े

राष्र स्वतांत् होतां, याची जाणीव ठेव! 

 वमसेस िेपिा----र्फारच सहानभुतूीने पाहतो आहसे या गलुामाांकिे त ू

िॅवनयल! त्याांचा धमा, याांचां तत्त्वज्ञान जर श्रेष्ठ उच्चभ्र ूप्रतीचां असतां 

तर त्याचा काही अांि तरी याांच्या आचरणात उतरला नसता का? 

काय ह ेइथले लोक? सारे गोष्टी करतील त्या लािू -करांज्याच्या! 

कुठेच पराक्माचे वारे नाहीत! जे काही आह ेते त्याांनी भाकरीसाठी 

ववकून टाकल े आह.े याांच्यात राज े तरी वकती! काय याांच्यात 

एकवजनसीपणा आह?े ह ेलोक अजनू प्राथवमक अवस्थेत नाही तर 

मध्ययगुीन अवस्थेत आहते! प्रत्येक राजा आवण त्याची प्रजा 

म्हणजे एकेक प्रबळ सरदार आवण त्याची टोळी!  
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 वम. िेपिा----अिी पररवस्थती आह ेही गोष्ट खरी आह.े पण याांची अिी 

पररवस्थती असतानाच त ू जन्समाला आली आहसे हा काही या 

लोकाांचा दोष नव्ह!े याच भमूीत विवाजी महाराजाांसारखा सवा 

जगात श्रेष्ठ ठरणारा राजा होऊन गेला ह ेतझु्या ध्यानीमनीही नाही! 

These people were have a great nation my dear! You 

are yet a child! You have to learn their history! They 

were civilised once!  

 वमसेस िेपिा----त्याांच्या त्या हाय वसवव्हलायझेिनचा एखादा कण तरी 

तलुा आता आढळलेला असलाच पावहज!े. कुठे आढळला आह े

ते मला साांगिील का!  

 वमस्टर िेपिा----अगदी आनांदानां! दरु काही जावयाला नको! 

ज्वालाप्रसादचे उदाहरण घ!े त ूउघिपणे कबलू कर अथवा न कर! 

परांत ु त्याला त ूआपल्या विस्ती धमा प्रचाराचे िोस पाजण्याच े

अधनू मधनू प्रयत्न करीत आली आहसेच! पण तो विस्ती व्हावा 

म्हणनू त ू आपल्या मलुीचाही उपयोग करून घेत आहसे! या 

दोघाांचा प्रेम सांबांध जितो आह ेह ेतलुाही ठाऊक आह ेव मलाही 

ठाऊक आह!े मी त्याांच्याकिे केवळ प्रेमाचा प्रताप या दृष्टीन े

पाहतो, तर त ूआपल्या जेनी मळेु आज ना उद्या हा ज्वालाप्रसाद 
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विस्ती होईल म्हणनू आिाळभतू दृष्टीने त्या सांबांधाला एक 

अनमुती दते आली आहसे!  

 वमसेस िेपिा----Danial!  

 वमस्टर िेपिा ----wait. Let met finish! त ूते मान्सय कर अथवा करू 

नकोस! तो प्रश्न नाही! पण मखु्य प्रश्न असा आह ेकी तझु्या या 

कुवटल िावाला ज्वालाप्रसाद बळी पिेल का? So far as, I read 

him, it is next to impossiblity ज्वालाप्रसाद हा अिा मोहाना 

बळी पिून आपला धमा सोिणार्यापैकी नाही!  

 वमसेस िेपिा ----मग यात वसवव्हलायझेिनचा कुठे प्रश्न आला?  

 वम.िेपिा----मला तझुी कीव वाटत ेिोरोथी! अगां, तलुा इतकां ही समज ू

नये? वसवव्हलायझेिन म्हणजे काय नसुते झकपक कपिे, इस्त्रीची 

ताठ कॉलर, मोठमोठे बांगले, ही वचनी मातीची मौल्यवान भाांिी, या 

िोभेच्या कुां ि्या, सबुक आवण िोवभवांत आरस,े स्नो पाविर, 

वलपवस्टक, मोठमोठे रस्त ेएवढांच वाटलां तलुा? ह ेसारां असनूही 

माणसां जांगली, रानटी, अनवसव्हीलाईज्ि असतात! 

वसवव्हलायझेिनचा मनािी सांबांध आह!े मन वकती उदार आह,े मन 

आपल्या धमा मागाावर वकती अचल आह,े ते परमतत्वसवहष्ण ूवकती 

आह,े ित्बूद्दल दखेील त्या मनात वकती माणसुकी आह,े या 

गोष्टीवर वसवव्हलायझेिन अवलांबनू आह.े कळलां? इथली सजु्ञ 
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स्वावभमानी माणसां ही वकती उांच ववचाराांची आहते याचा तलुा 

अनभुव नाही! त्या िोधक दृष्टीनां त ू पावहलेलच नाहीस 

त्याांच्याकिे!  

 वमसेस िेपिा----सवा काही िोधक दृष्टीन े पावहलां आह े मी िॅवनयल! 

वकां बहुना तझु्या पेक्षा अवधक िोधक दृष्टीनां पावहलां आह!े  

 वमस्टर िेपिा---- खरांच का पावहलां आहसे.? मला िांका वाटत!े मग तझु्या 

त्या दृष्टीला इथल्या नानासाहबे पेिव्याांसारखा तरी ठळक माणसू 

वदसला का? आमच्या कां पनी सरकारने कोणत्या न्सयायानां त्याच्या 

बापाची आठ लाख रुपयाांची पेन्सिन बांद केली? वारसाहक्काने 

त्याला वमळू वदली का? पण इांग्रजाां ववषयी या नानाचां वागणां कसां 

आह?े एखाद्या प्रणयी तरुण इांग्रज यगु्माला चार वदवस प्रणय रांगात 

आकां ठ बिुण्याची इच्छा झाली की "महाराज" नानासाहबेाांच्या 

अनेक प्रसादापैकी एखादा सुांदर प्रसाद अगदी सवा सेवक 

पररवारासह अजनू वमळतो ना? कानपरूमध्ये राहण्यास कां टाळलेले 

वकतीतरी साहबे आवण त्याांच्या मेमसाहबे ह े महाराज 

नानासाहबेाांच्या ब्रह्मावताास भेट दतेात ना? ज्या इांग्रजी सत्तेन े

त्याांच्या हक्काची त्याांच्या वसहासनाची पायमल्ली केली, त्या 

आम्हा इांग्रजाां ववषयी व्यवक्तगत ववद्वेषाचे ववष त्याच्या आत्म्याला 

थोि तरी स्पविात झालां आह ेका? ित्पुक्षाच्या लोकाांची व्यवक्तगत 
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जीवनात इतक्या उदार आवण सामावजक सभयतने ेवागण्याची उच्च 

आवण ववरोवचत वतृ्ती वकती इांग्रज नरपुांगवामध्ये आह?े  

 वमसेस िेपिा----त ूसाांगतोस ह े केवळ अपवाद आहते िॅवनयल. And 

exception proves my rule! या इांवियन लोकाांइतके वनकृष्ट 

लोक या पथृ्वीतलावर नसतील! केवळ या लोकाांचां सदुवै म्हणनू 

आमचां राज्य इथां आलेलां आह!े आता या लोकाांना आम्ही 

सधुारायचां आह!े  

 वम.िेपिा----Exactly, मी तरी तेच म्हणतो आह!े इथल्या लोकाांना 

आपण सधुारलां पावहज.े आपल्या दोघाांचां एकमत आह े या 

बाबतीत! पण याांना सधुारताांना या लोकाांचही जे आपल्याहून 

चाांगलां आह,े ते आम्ही वटकवलां पावहज ेअसे मी म्हणतो. आवण 

याच सारांच परुून टाकले पावहज ेअसां त ूम्हणतेस तेवढाच र्फरक 

आह!े नानासाहबेाांना त ूअपवाद म्हणतेस. ते कदावचत खरां असेल! 

पण इथल्या या भमूीत ते बीज आह ेह ेतलुा मान्सय केलां पावहज!े या 

लोकाांना आपल्या धमाातील तत्व आचरणात आणण्याची सवि 

कधीच वमळालेली नसावी अिी माझी समजतू आह!े याांना सतत 

झगिा द्यावा लागला आह!े सतत लढाई आवण धामधमू यातच 

याांचा काळ गेला आह!े त्याांना स्वस्थपणे ववचार करण्यास सविच 

नव्हती, वनदान मोगलाांच्या स्वार्याांपासनू तर याांना मळुीच सवि 
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वमळालेली नाही! आता आम्ही याांना सवि वदली पावहज.े आम्ही 

त्याांना चान्सस वदला पावहजे. या लोकाांचा धमा आवण या लोकाांची 

सांस्कृत ववद्या ही वटकवनू धरून जर आम्ही त्याांना इांग्रजी विक्षण 

दऊे आवण सधुारू,तर ते राष्र म्हणजे आपल्या इांवग्लि राष्रान े

जगाला वदलेली एक मोठी दणेगी ठरेल आवण आपल्या राष्रालाही 

ती गोष्ट मोठ्या अवभमानाची होईल! 

 वमसेस िेपिा ----केवळ विक्षणानां का त्याांना सधुारता येईल? 

 वमस्टर िेपिा----हो!-केवळ विक्षणानां! आवण दसुर्या किानही नव्ह!े 

तझु्या धमाांतराच्या मागााने तर मळुीच नव्ह!े या अभागी दिेाची 

ऊवजातावस्था केवळ विक्षणात आह;े ह ेइथल्या लोकाांना आवण 

इथल्या सरकारला जेवढां लवकरात लवकर उमजेल तेवढ्या 

लवकरात लवकर याांची सवाांगीण सधुारणा होईल! आनांदाची गोष्ट 

की राजाराम मोहनराँय सारख ेदरूदृष्टीचे हुिार गहृस्थ या भारतात 

हचे काया करीत आहते! आता इथला म्हातारा कोतारा, इथला 

बालगोपाल विकून तयार होईल हाच त्याांच्या सधुारणेचा मागा!  

 वमसेस िेपिा----छट्! अगदी चकू! इथल्या सवा लोकाांना विस्ती करणां 

हाच त्याांच्या सधुारणेचा एकमेव मागा आह.े याांच्या सधुारणेतील 

जर मोठी धोंि कोणती असेल तर त्याांची ती सांस्कृत ववद्या! So 

called ववद्या आह ेती! त्याांच्या सांस्कृत पसु्तकात काय आह े ते 
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लॉिा मेकाँलेनां साांवगतलां आह,े ते त ू एकदा वाच! त्याांची 

वजओग्रार्फी, त्याांच्या भगूोलाचां ज्ञान म्हणजे समदु्र हा दधुाचा आह!े 

त्याांच्यातला सवाात िहाणा माणसू नाना र्फिणवीस हा आम्हा 

इांग्रजाांना जलचर प्राणी समजत असे म्हणे!आवण कलकत्ता ह ेएक 

बेट आह ेअिी त्याांची मावहती होती म्हणे! काय वदव े ज्ञानाच े

पाजळले आहते पण! रे्फकून द ेती सांस्कृत पसु्तक गटारात! लाँिा 

मेकॉलेनां याांना इांग्रजी विक्षण दणे्याचे ठरववले आवण ते आमच्या 

इांग्लांिच्या सरकारनही स्वीकारलां, ती गोष्ट वकती चाांगली झाली! 

आता ह ेलोक इांग्रजी विकतील, आमच्या लोकाांच्या चालीरीती 

स्वीकारतील आवण मळू इांग्रजीतनू बायबल वाचनू विस्ती धमा 

स्वीकारतील व आपला उद्धार करून घेतील! 

 वमस्टर िेपिा----मेकॉलने याांना इांग्रजी विकवण्याची विर्फारस केली ह े

ठीक झाल! परांत ुयाांची सांस्कृत पसु्तक टाकाऊ ठरवली ह ेकेवळ 

त्याच्या सांस्कृत ववद्येच्या उथळ ज्ञानाचां द्योतक! काही लोकाांनी 

अलांकाररक भाषेत समदु्र हा दधुाचा म्हटलां आवण त्यालाच या 

उथळ बदु्धीच्या मेकॉलेनां, या लोकाांचां ज्ञान म्हणनू प्रवसद्धी वदली!  

 वमसेस िेपिा ----मकेॉल ेउथळ बदु्धीचा काय? मला वाटतां त ूही सांस्कृत 

पसु्तकाांच्या वाचनान ेबदूु्ध होत चाललास! ते काही नाही तझु्या 
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लायब्ररीतील सारी सांस्कृत पसु्तक जाळून मी त्यावर तलुा आता 

काही वदवस चहा करून दणे्याचे ठरववल ेआह!े  

 वमस्टर िेपिा---- माझी सांस्कृत पसु्तक जाळणार्याचे प्रथम हात जळतील 

ह ेलक्षात ठेव! 

 वमसेस िेपिा----मग सोिून द े पाहू हा नाद! उगाच वेळेचा अपव्यय! 

त्यापेक्षा बायबलची पारायण ेकरीत बैस! वदृ्धापकाळी तेवढाच 

स्वगााच्या आवण येिचू्या जवळ जािील!  

 वमस्टर िेपिा ----येिचू्या जवळ जाण्याचा मागा तझु्यापेक्षा मला अवधक 

चाांगला माहीत आह!े इथल्या लोकाांना जलुमानां वाढवनू जर त ूयेि ू

जवळ जाणार अिी तझुी समजतू असेल तर ती सार्फ चकुीची 

आह!े त्यामळेु त ू नरकातच जािील! त्यापेक्षा त्याांना त्याांच्याच 

धमाात जग ूद ेव तझु्या आवण माझ्या धमााचां जे परमतत्व "सेवा " ती 

त्याांना विकव. त्याांना मदत कर, त्याांची त ू ही सेवा कर. त्याांना 

वनष्कारण बाटवनू त्याांच्या धमाात असलेल्या काही परम तत्त्वावर 

उगाच घाला घाल ूनकोस! त्याांना बाटववणां म्हणजे त्याांच्याही धमाात 

असलेल्या काही थोर तत्त्वाांना सार्फ बिूववणां होय! ती,एक हत्या 

समज! त्यामळेु त ूनरकात जािील! परमतत्व ेमारल्याचां पाप तझु्या 

मस्तकी बसेल! 
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 वमसेस िेपिा----वहांद ूधमाात वकां वा मसुलमान धमाात? आवण परमतत्त्व! 

काय वेि लागलांय की काय तलुा? तझु्या सांस्कृत वाचनाचा हा 

पररणाम बरां! सांस्कृत वाचनाचा पररणाम! त ूही त्यामळेु नेभळट 

बनत चालला आहसे. इथल्या लोकाांचा धमा वकती क्षदु्र आवण 

टाकाऊ आह े आवण असला धमा वटकव,म्हणनू मला उपदिे 

करतोस? आम्ही या धमााची पाळांमळुां खणनू काढण्याचा चांग 

बाांधलेला आह!े आमच्या वबिप काविानल लोकाांना इथल े

लष्करातील अवधकारी व इथल ेकां पनी सरकार आतनू अनकूुल 

आहते! त्याांनी सैन्सयातील सवा वहांदी लोकाांना बाटववण्याचां 

अवभवचन आम्हाला वदलां आह!े कलकत्त्याला िमिम जवळ 

काितसुां करण्याचा जो कारखाना आह ेत्याांना गाईची व िुकराची 

चरबी लावण्यात येणार आह!े तीे ेकाितसुां या सैवनकाांना दणे्यात 

येतील आवण ती तोंिान ेतोिण्यास साांगण्यात येतील! सवा सैन्सय हा 

हा म्हणता विस्ती होतील! 

 वमस्टर िेपिा ----अरेरे! कोणत्या पातकाचे तमु्ही धनी होताहात िोरोथी! 

त ूमाझी पत्नी म्हणनू तलुा तरी वनदान मी या पातकापासनू परावतृ्त 

करू िकेन काय? 

 वमसेस िेपिा----मला अिववणारे कोणतेही हात अगोदर झिून पितील!. 

मी पववत् येिचूां काया करीत आह!े इतकेच नव्ह,े आमच्या 
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मायदिेाच्या सरकारची ही र्फार मोठी सेवा आमच्या वमिनरी 

सांस्था करीत आहते! इथे विस्ती धमा पसरला की इांग्रजाांचां म्हणज े

आमचां राज्य अगदी चांद्रसयूा असेपयांत कायम झालां असां समज!  

 वम. िेपिा----वकती भयांकर! अांगावर नसुते िहारे उभे राहत आहते 

माझ्या.! काय ही असरुी लालसा िोरोथी! इथल्या लोकाांना कायम 

गलुाम ठेवावयाचां? इथला धमा, इथली सांस्कृती कायमची काढून 

टाकायची? मला तर तझुे ह ेववचार ऐकून भोवळ येऊ लागली आह!े 

तझु्या आत्म्यात सँटनचा तर प्रवेि झालेला नाही? 

 वमसेस िेर्फिा ----poor Danial त ू वकती िरपोक आहसे! आमच्या 

इांवग्लि राष्राची सेवा करण्याची ही प्रचांि योजना तझु्या बदु्धीला 

पेल ूनये? हा तझु्या सांस्कृत ववद्येच्या वाचनाचा पररणाम! रे्फकून द े

ती गीता आवण ते वतकिे पहा नानकचांद आवण तो त्याच्याबरोबर 

दसुरा एक तरुण येत आह.े ते दोघे आता धमा बदलण्याचा ववचार 

करण्यासाठी व बावप्तस्म्याचा वदवस ठरववण्याकररताच मजकिे,येत 

आहते! त्याांना तरी वनदान माझ्या नवर्याच्या हातात ह ेअपववत् 

पसु्तक वदस ू द े नको!. आण ते इकिे! (पसु्तक वहसकावनू घेऊ 

पाहते)  

 वम. िेपिा ----No, No, Dorothi! you are committing an 

assault! Leave it with me! (पसु्तक सोिवनू घेतो) माझ्या 
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हातातनू ह ेपसु्तक जाण्यापेक्षा मीच इथनू माझ्या लायब्ररीत जातो 

म्हणजे झालां! मात् जाता जाता तलुा साांगनू ठेवतो की स्य ूजेनीिी 

लग्न लावनू दणे्याच्या अटीवर जर यापैकी कोणी विस्ती होत 

असेल तर मध्येच स्य ूजेनीला रु्फकट बळी दणे्याच ठरव ु नको! 

समजलां? (जातो) 

 वमसेस िेपिा ----Nonsense! असली अत्यदु्भत कल्पना याला सचुली 

तरी किी? (नानकचांद आवण सरुेंद्रनाथ चटोपाध्याय प्रवेि करतात) 

 नानकचांद----May we come in mam? 

 वमसेस िे.----Come in gentlemen! Good morning.  

 नानकचांद ----Good morning mam!  

 सरुेंद्रनाथ----Good morning.  

 वमसेस िेपिा ----बसा बसा (नानकचांद व सरुेंद्रनाथ एका कोचावर 

बसतात) 

 नानकचांद----This is Mr. Surendranath Chattopadhyaya 

mam! याांच्याववषयीच मी आपणापािी बोललो होतो! 

(सरुेंद्रनाथास)आवण या वमसेस िेपिा बाई!  

 वमसेस िे..----(िखे हाँि करीत)Very glad to see you!  



a 

69 
 

 सरुेंद्र---- Oh! the same with me!  

 वमसेस िेपिा ----नानकचांदानां मला आपले ववचार कळववले आहते. 

तमु्ही वहांद ूधमााला कां टाळा आहात असां त्याांनां मला साांवगतल.  

 सरुेंद्र----खरां आह े ते! वहांद ूधमा हा मळूचा र्फार चाांगला असावा अिी 

माझी समजतू आह.े परांत ु त्या धमाात आवण तो धमा मानणार्या 

समाजात इतक्या अवनष्ट गोष्टी विरल्या आहते की आता त्या 

धमााची व त्या समाजाची मला विसारी येत आह.े  

 वमसेस िेपिा----या अवनष्ट गोष्टी दरू करता येण्यासारख्या असतील ना!  

 सरुेंद्र ----नाव नको! या अवनष्ट गोष्टी म्हणजेच वहांद ूधमा ठरला आह!े त्या 

बदलणां मनषु्य िक्ती बाहरेचां आह!े त्यापेक्षा दसुरा धमा िोधणां 

सलुभ असां माझां ववचाराअांती मत बनलां आह!े  

 वमसेस िेपिा----मग तमु्हाला विस्ती धमा आवित असावा नाही? 

 सरुेंद्र----असांच काही नाही. त्या धमााची आवि वनमााण होण्यासाठी त्या 

धमााचा मला अभयास करावा लागेल! 

 वमसेस िेपिा----वा! ह ेऐकून मला र्फार आनांद झाला! 
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 सरुेंद्र ----आपल्याकिे त्या धमााचां काही वाांग्मय वमळू िकेल असां माझा 

हा वमत् मला म्हणाला. आवण म्हणनू मी आपल्याकिे आज आलो 

आह.े  

 वमसेस िेपिा----अस्स! मला कळलां होतां ते जरा वेगळांच होतां. आपण 

विस्ती धमा स्वीकारण्याच नक्की ठरवलां असनू केवळ काही िांका 

दरू करून घेण्यासाठी मजकिे येणार आहात असां मला नानकचांद 

म्हणाले होत.े होय ना हो? 

 नानक---- मला तसां वाटलां होतां खरां!  

 सरुेंद्र----चकुीची समजतू झाली तझुी नानक! विस्ती धमाच मी 

स्वीकारणार आह ेअसां नाही. वहांद ूधमााविवाय दसुरा कुठला तरी 

धमा मला स्वीकारायचा आह.े मी वहांद ूम्हणनू जन्समलो खरा, पण ते 

माझ्या हाती नव्हते! पण मी वहांद ूम्हणनू मरणार नाही ह े वनवश्चत! 

इतका मी या धमााला ववटलो आह!े  

 वमसेस िेपिा ----वा! छान! आपला हा वनश्चय सवा जगाला मागादिाक 

ठरेल यात मला तरी िांका वाटत नाही! पण तमु्ही वहांद ूधमााला 

वनवश्चत कोणत्या कारणासाठी ववटला आहात ते मला समजेल का? 

म्हणजे तमुची व्यथा कोणती ह ेमला कळेल आवण त्यावर विस्ती 

धमाात औषध आह ेकी नाही ते मला वनवश्चत साांगता येईल! 
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 सरुेंद्र----वहांद ूधमााची मलुतत्वे ही सवोत्कृष्ट वाटतात. त्याांचां तत्वज्ञान, 

त्याांची सवासमावेिक दृष्टी, त्याांचां ववश्व व्यापकत्व, त्याांची 

परमसवहष्णतुा इत्यादी गोष्टी अत्यांत श्रेष्ठ आहते. तथावप ही तत्व 

केवळ तत्त्वज्ञानाच्या पसु्तकातच पिून रावहली आहते. त्याांचा 

अनभुव, त्याांचा साक्षात्कार प्रत्यक्ष जीवनात पाहायला वमळत नाही 

आवण हीच माझी व्यथा आह!े हा समाज जातीभेदान े अगदी 

बचुबचुला आह.े इथल्या जाती, पोटजातीतही भेद, उपभेद 

आहते.आवण ह ेभेद, उपभेद केवळ जन्समाने ठरतात, ठरवल ेजातात. 

आवण ते अनलुांघ्य आहते! माणसाला कतृात्वानां या जातीभेदाची 

उच्चनीचता भेदनू जाता येत नाही. ह ेएक मोठां प्राणघातक दषु्टचक् 

आह.े 

 वमसेस िेपिा----Right you are!  

 सरुेंद्र---- आता ही ववकृतावस्था वकती पराकोटीला पोहोचली आह े

पहा!. वहांद ूसमाजात अगदी हीन समजले गेलले ेअस्पशृ्य लोक. 

अस्पशृ्यता ही वहांद ूसमाजाला लागलेला महारोग तर खराच, पण 

या अस्पशृ्यात तरी भेदाभेद नसावा! पण नाव नको! महारोग तो 

महारोग. पण त्यातही जाती. कोण महार कोण चाांभार, कोण ढोर, 

कोण माांग, कोण भांगी, एक का दोन! याांच्यात रोटी व्यवहार नाही 

वक बेटी व्यवहार नाही! मी खरोखर अस्पशृ्य म्हणनूही वहांद ूधमाात 
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रावहलो असतो. पण त्याांच्यात तरी उच्चनीचता नसावी! ती नसती 

तर स्वतः अस्पशृ्यता स्वीकारुन त्याांच्या अभांगतेच्या, एकतेच्या 

जोरावर सवा वहांद ूसमाजाला अभांग, एक, जावतभेदरवहत करण्याचा 

मी ववश्वप्रयत्न केला असता! पण ददुवै! दसुरां काय? आवण म्हणनूच 

मी वहांद ूधमााला कां टाळलो आह.े त्या धमाावर जी चौकट स्वाथी 

लोकाांनी लादली आह,े ती या समाजाच्या हािीमासी इतकी रुतनू 

बसली आह,े वक ती दरू करणे म्हणजेच वहांदधुमा ह ेनाव टाकून दणेे 

असां मला वाटतां! तेव्हा वहांदधुमा ह ेनाव टाकून दणे्यासाठी मी काय 

कराव,े याचा ववचार करतो आह!े ह ेनाव टाकण्यापवूी मला जे दसुरां 

नाव स्वीकारायच आह ेते ठरववलां पावहजे! मात् ह ेदसुरां नाव सांपणूा 

जावतभेदरवहत असलां पावहज!े तसा आह ेका तमुचा धमा?  

 वमसेस िेपिा----हो आह ेना! आमच्या इांग्रज समाजात जावतभेद नाही! 

आम्ही कतृात्वाला अवधक मानतो, जन्समाला नाही!  

 सरुेंद्र---- िेपिा बाई! माझा प्रश्न केवळ इांग्रज समाजात काय आह े

याववषयी नाही! तमुच्या विस्ती समाजात काय आह ेयाच्या ववषयी 

आह!े आजपयांत तमु्ही इथे लाखो लोक विस्ती केले आहते! ते 

सारे पवूी वहांद ूसमाजात होत.े ज्या पररवस्थतीन े ते वहांद ूसमाजात 

गाांजले गेले होत,े ती त्याांची पररवस्थती दरू झाली आह ेका?  
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 वमसेस िेपिा ----त्याांना आम्ही पैिाची मदत दतेो. त्याांना विक्षण दतेो, 

त्याांच्या जिाभारात त्याांना बेस्ट मेविकल हले्प दतेो. त्याांची 

पररवस्थती ितपटीन सधुारली नाही का?  

 सरुेंद्र---- मी आवथाक पररवस्थतीववषयी ववचारत नाही वमसेस िेपिा! मी 

जीवनात अथााला दयु्यम स्थान दतेो. त्याांच्यात आवण तमुच्यात 

तमु्ही भेदाभेद मानीत नाही का? त्याांना अस्पशृ्य समजत नाही ह े

मला ठाऊक आह.े पण ते काले आदमी, तमु्ही गोरे आदमी हा 

भेदाभेद मानीत नाही का? विस्ती धमााचा कोणताही माणसू हा 

त्याच्या कातिीच्या रांगाकिे लक्ष न दतेा बेटी व्यवहार योग्य मानला 

जातो का?  

 वमसेस िेपिा----तमु्ही म्हणता तसा धमा अजनू अवतरलेला नाही वमस्टर 

सरुेंद्रनाथ! आवण सवा प्रकारच े भेदाभेद नाहीस े करण्याचां तमुचां 

स्वप्न ह ेस्वप्नच रावहल. जगाचा अांतकाळ जवळ आला तरी तमुचां 

स्वप्न ह ेसाकार होणार नाही. You take it from me! It is an 

ideal and an ideal is what remains externally ideal.  

 सरुेंद्र----मग मला तमु्ही वनराि करता आहात वमसेस िेपिा!  

 वमसेस िेपिा----नाही,. उलट मी तमु्हाला मागा दाखवीत आह.े आता त्या 

आयिीएलिी अवधक जवळ असणार्या आमच्या धमााचा ववचार 

करण्यास मी तमु्हाला साांगणार आह!े पहा आमच्या धमााकिे! तो 
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खराखरुा भतूदयावादी आह.े सेवा हा आम्ही आमच्या धमााचा प्राण 

मानतो. सेवा करण्यासाठी येि ुअवतरला आवण आम्हाला सवेाधमा 

विकवनु वनघनू गेला. विवाय हा धमा यरुोपात, अमेररकेत पसरलेला 

आह ेजवळजवळ अधे जग विस्ती झालेलां आह े 

 नानकचांद----हां, मी सदु्धा तेच म्हणतो!  

 सरुेंद्र---- वहांदसु्थानातही तमु्ही धमा पसरववण्यास सरुुवात केलीच आह.े 

परांत ुइथां जे वदसतां ते वततकां सां उत्साहवधाक नाही! तमु्ही जे इथल े

कमी लेखलेल्या जातीतल े लोक विश्चनधवमाय केले आहते, 

त्याांच्यामधला सदु्धा जावतभेद नाहीसा झालेला वदसत नाही.  

 वमसेस िेपिा----असां कसां म्हणता तमु्ही?  

 सरुेंद्र----मी त्याांना भेटून त्याांच्या जीवनाचा अभयास केला आह.े मला 

तमु्ही र्फसव ूिकणार नाही. 

 वमसेस िे.----महारविस्ती, मराठाविस्ती, माांगविस्ती, ब्राह्मणविस्ती 

असे भेदाभेद घेऊनच ह े लोक तमुच्या धमाात ही वावरताना 

वदसतात. धमाांतरानांतरही ही मळुचेच भेदाभेद राहणार असतील तर 

धमाांतराचा उपदव््याप किाला.?  

 वमसेस िेपिा----ह े भेदाभेद तेच लोक मानतात त्याला आम्ही काय 

करावां? आवण ह ेभेदाभेद हळूहळू नाहीसे होणार नाहीत काय?  
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 सरुेंद्र---- मला तसां वाटत नाही! जे उगमस्थानी, तेच पढेु पात्ात! जे 

आिातच नाही ते पोहर्यात कुठून येणार? 

वमसेस िेपिा----हा ज्याच्या त्याच्या कनव्हीक्षनचा, मनोधारणेचा प्रश्न 

आह.े. मला ह ेभेदाभेद नष्ट होतीलसां वाटतां!  

 सरुेंद्र----आणखी एकच प्रश्न वमसेस िेपिा, तो मला अवधक सतावतो. ह े

धमाांतर केलेले लोक विस्ती झालेल े लोक अवधक कुणाला 

मानतील? त्याांनी कोणत्या चचाला अवधक मानावां?  

 वमसेस िेपिा----अथाात इांग्लांिच्या चचाला! इतकां च नव्ह ेतर त्याांचा उद्धार 

करणारा तो इांग्लांिचा राजा, त्याांच्यािी त्याांनी सदवै राजवनष्ठ रावहले 

पावहज!े 

 सरुेंद्र---- म्हणजे त्याांची पजूास्थान बदलली असा त्याचा अथा नाही का? 

धमाांतराने तमु्ही त्याांची राजवनष्ठा बदलनू त्याांना इांग्लांिवनष्ठ बनववत 

आहात!  

 वमसेस िेपिा---- मग त्यात वाईट काय आह?े आपल्याला जन्सम दणेार्या 

बापाचां आम्ही नाव साांगतो ना? मग इथल्या लोकाांचे धमाांतर 

म्हणजे त्याांचा नवा जन्समच नाही का? आवण हा त्याांचा नवा जन्सम 

आमचां इांवग्लि राष्र घिवनू आणीत आह.े  
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 सरुेंद्र----वमसेस िेर्फिा बाई, तमु्ही अगदी सोईस्करपणे तमुच्या इांग्लांिचाच 

इवतहास ववसरून बोलत आहात. तमुच्या इांग्लांिच्या राजानां 

आपल्या राष्राची वनष्ठा रोमकिे वळू नये म्हणनू पोपची सत्ता 

झगुारून वदली आवण चचा ऑर्फ इांग्लांि स्थापन करून स्वतःला 

धमााचा प्रमखु बनववल.े हा सगळा खटाटोप त्यानां का बरे केला? 

त्यामळेु तमुच्या इांवग्लि राष्राची राष्रवनष्ठा र्फोपावण्यास मदत 

झाली नाही काय?. मग तेच स्वातांत्र्य इथल्या लोकाांना का ठेवीत 

नाही?  

 वमसेस िेपिा----तमु्ही धमाकारणाच्या चचेतनू मला वाटतां राजकारणाच्या 

चचेत विरत आहात! आमचा सांबांध धमाकारणािी आह.े मला 

राजकारणात विरण्याचे प्रयोजन वाटत नाही.  

 सरुेंद्र----असां कसां म्हणता बाई? आपल्याला सवाच दृष्टीने ववचार 

करायला नको का? राजा राम मोहन रॉय याांचा मी ववद्याथी आह.े 

मला सवा दृष्टीने ववचार करावाच लागेल.  

 वमसेस िेपिा ----पहा. तमु्हाला मी पनु्सहा एकदा आवाहन करत.े तमु्ही 

ववचार अवश्य करा. पण विस्ती धमा हा परमेश्वरापािी अवधक 

जवळ नेणारा धमा आह ेह ेलक्षात ठेवा! 

 सरुेंद्र----सध्या परमेश्वरापािी अवधक जवळ जाण्याचा प्रश्न माझ्या मनात 

नसनू माणसाला माणसापािी अवधक जवळ कसे जाता येईल हा 
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प्रश्न आह!े त्याचे उत्तर नेमकां  सापिेपयांत मी ववचार करीन. प्रचवलत 

धमाात तसा कोणताच धमा आढळला नाही तर एखादा नवा धमा 

मला िोधनू काढावा लागेल. आवण त्या धमााचा प्रचारही करावा 

लागेल! 

 वमसेस िेपिा---- मी आिा करत ेकी विस्ती धमा व येिचू तमु्हाला 

अवधक श्रेष्ठ वाटतील. ही बायबलची एक प्रत अस ूद्या तमुच्याकिे. 

 सरुेंद्र----थँक्य!ू मी बायबल वाचले आह ेतमुचे! बरां येतो आम्ही. 

 वमसेस िेपिा----अहो पण ही एक प्रत अस ूद्या. तमु्हाला वनवश्चत मागा 

वदसेल त्या पसु्तकात! (पसु्तक हाती ठेवतेच) 

 सरुेंद्र---- बरां तर! येतो आम्ही. काय येणार ना नानकचांद?  

 नानकचांद----तमु्ही चला, मी जरा थाांबतो इथां.  

 सरुेंद्र----अच्छा Good bye 

 वमसेस िेपिा----Good bye(सरुेंद्र जातो.) 

 नानक---- आपल्या हाती लागेलसा वदसत नाही हा! भारीच वचवकत्सक 

आह!े  

 वमसेस िेपिा----पण ववद्वान वदसतो. हाती लागला तर बहार होईल.  
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 नानक----विवाय त्याचां इथां गावातही भारी वजन आह.े त्याला 

पकिण्याचा मी प्रयत्न करतोच! 

 वमसेस िेपिा----हा आपल्याला वमळाला तर आपलां सारां काम सलुभ 

होईल! 

 नानक---- आह.े.मी त्याच खटपटीत आह.े मी स्वतः बावप्तस्मा घेण्याच्या 

वेळेपयांत त्याला मागाावर वनवश्चत आण ूिकेन असां मला वाटतां!  

 वमसेस िेपिा ----wish you Every success! 

 नानक ----पण एक गोष्ट करता येत ेका पहा! या माणसाकिे मी एकटा 

जाऊन काम होणार नाही. मीस स्य ूजेनी जरा मज बरोबर आल्या 

आवण त्याांनी याला गळ घातला तर हा मासा गळाला लागेल. तसा 

जरा बायकाांच्या पढेु ढीला माणसू आह.े  

 वमसेस िेपिा----पाहीन. मी स्य ूजेनीचां मन वळवीन. त्या काटीन माझ्या 

कामात लक्ष घातलां असतां तर वकती बरां झालां असतां. वतला वतच्या 

िँिींची मतच अवधक आवितात ना! ते काही नाही. या मलुीला 

ही मला योग्य मागाावर आणले पावहजे. मी करीन वतच्या मनाची 

तयारी आवण मग दईेन पाठवनू तमुच्याकिे! 

 नानक----आत्ताच का बोलावनू ववचारीत नाही वतला? 
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 वमसेस िेपिा----Are you a fool नानक? ते काही एवढां सोपां काम 

नाही. सविीन ेघेतलां पावहजे बरां! आवण विवाय ती आता घरी ही 

नाही!  

 नानक----Oh! I see! काही हरकत नाही स्य ूजेनीची, तयारी झाली की 

मला कळवा. मग मी आवण ती जाईन त्याच्याकिे. May I take 

your leave now! 

 वमसेस िेपिा----Oh! Yes. मी प्रयत्न करीनच. 

 नानक----Thank you mam! Good bye! (नानक जातो) 

 वमसेस िेपिा----बाय-बाय 

(थोिा वेळ जातो.वमसेस िेपिा काही ववचारात गका  होऊन बसतात. 

सर व्हीलर तेवढ्यात येतो.) 

 Sir Whillar----oh! excuse me Mrs. Shepard! 

वमसेस िे.----(एकदम भानावर येऊन) Oh! Good morning Sir 

Whillar! I did not expect you today.  

 सर व्हीलर ----Good morning! (सर व्हीलर हा अवधक बेवर्फकीर 

आवण अरेरावी व आपल्याच सामथ्यााच्या घमेंिीत असलेला 

दाखववला पावहज)े I have come on some confidential and 
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important business. I want to see Mr. Shepard. Is he 

in? 

 वमसेस,िेपिा----Yes, he is in his library. I will send him here. 

Please be seated. 

 सर,व्हीलर----Thank you. (तो बसतो वमसेस िेपिा आत जाते. सर 

व्हीलर विरुि काढून पेटवतो. एक दोन झरुके घेतो. तेवढ्यात 

वमस्टर िेपिा येतो. सर व्हीलर हा चाांगला तगिा आवण तरणाबाांि 

सेनावधकारी आह.े अथाात वम. िेर्फिा हा वदृ्धावस्थेच्या उांबरठ्यावर 

आह.े) 

 वम. िेपिा----Sir Whillar, Good morning! 

 व्हीलर----Good morning Sir! How do you do? 

 वम.िेपिा----Ouite O. K. How goes the world at Kanpur? 

 व्हीलर----. sometimes there is storm in a teacup. Some 

sensational news sometimes spreads in the air and the 

quiet world is a bit stirred. 

 वम.िेपिा---- oh, I see 
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 व्हीलर ---- I have come on some confidential purpose sir, 

would not it be dangerous to discuss it right here? 

 मी.िेपिा---- Oh!. nothing harmful! come on, fire out 

yourself!  

 व्हीलर ----I don't mind Mrs.Shepherd sitting in here. Has 

she purposely remained in?  

 मी. िेपिा----no, no, She will be coming up here in a moment 

or two. She has just gone to the kitchen room. 

 व्हीलर----One Jwala Prasad of this place is closely 

associated with you. Is not he?. I am receiving bad 

reports regarding him. 

 मी. िेपिा----Oh! I know him thoroughly. Moreover he is a 

close friend of Nanasahib. It is Nanasahib who has 

recommended me this Jwala Prasad as a Sanskrit 

Teacher. He is not a person of that type. 

 व्हीलर----Well, may be. But I have come to warn you 

against this man. (enters Mrs. Shepherd) 

 वमसेस िेपिा---- what is it, sir whillar 
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 व्हीलर----I have reports that your Sanskrit Teacher 

Jwalaprasad is closely connected with reactionary 

movement. I smell a rat madam! 

 वमसेस िेपिा---- Right! there is something behind his 

outward appearance. He is not an innocent man. 

 वम.िेपिा----I don't believe it. sir Whillar.  

 व्हीलर----May be. We may have been wrongly informed. 

But one thing I want to tell you paricularly, Mr. 

Shepherd. Now a days we are suspecting some kind 

of plot being hatched against our government 

 वमसेस िेपिा---- what? sign of mutiny? 

 व्हीलर- ----Not exactly, We are not yet convinced about it. 

We have left no stone unturned to detect it, but we 

haven't, as yet been able to find anything. But we 

should be on our guard, Should not we? 

 वमसेस िेपिा ----Yes, we must be! 

 वम. िेपिा----ln what way can Jwalaprasad be connected 

with it?  



a 

83 
 

 व्हीलर----I can't tell exactly, but I have learnt, he is one of 

the chief traitors. 

 वम.. िेपिा----well, I don't simply believe! 

 व्हीलर----it is heard that they shall masacre all the while 

race residing in this land. Is not it horrible?  

 वमसेस.िेपिा----Oh! How horrible! So what precautions we 

are going to take? 

 व्हीलर---- I am sure that my Kanpur is safer than the rest of 

the cities in India. However I have ordered to 

construct a castle at Kanpur, where all of us can take 

refuge in times of danger. But that time shall never 

arrive. I am sure about it 

 वमसेस िेपिा----How wise of you! Would you like to have 

tea. 

 व्हीलर---- No,thank you! So I will take your leave.  

 वमसेस िेपिा----Are you in such a hurry?  



a 

84 
 

 व्हीलर---- please excuse, I have got a lot of work madam. I 

had dropped in here in order to give you an idea of 

what may pass under our feet. Be on your watch. See 

whether you can draw anything out of Jwala Prasad. 

 वम..िेपिा----I will try my best to do that. He ought to have 

come here by now. I don't know how he is late today.  

 व्हीलर--Well then. I take your leave. (They shake hands) 

Bye Bye (Whillar goes) 

 वमसेस िेपिा----Oh! this bloody fool,! He must be connected 

with some such horrible thing. I will see that he gives 

out the truth today. 

 वम.. िेपिा----Mind your kitchen and needlework Dorothy, I 

will manage that.  

 वमसेस िेपिा----Oh! How dare you say that.  

 वमस्टर िेर्फिा---- It's no use arguing right now. Do as I bid 

you. I will call you and ask your help if need be. But 

I don't think I shall ever require help.  
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 वमसेस िेपिा----You will never take me into confidence. You 

have been such a bad husband Daniel!  

 वमस्टर िेपिा----It's no use repenting for that in such an old 

age, Dorothy. It's no use crying over spoilt milk. Let 

me have my own way.  

 वमसेस िेपिा---- Go to hell with your ways. Your own ways, 

even if you would go to destruction. (She Goes 

angrily) 

 वमस्टर िेपिा---- (स्वतःची प्रक्क्षबु्धावस्था अत्यांत सांयमाने आवरतो. 

एक दोन वमवनटात िाांत होतो. काय कराव े ते न सचुल्यामळेु 

उगीचच इकिची पसु्तके वतकिे करतो आवण अखेर पाईपचे झरुके 

घेत कोचमध्ये ववसावतो. तेवढ्यात ज्वालाप्रसाद प्रवेि करतो.) 

 ज्वालाप्रसाद ----नमस्त ेिेपिा साहबे.  

 वमस्टर िेपिा----नमस्त ेगरुुजी.  

 ज्वालाप्रसाद ----आज एकटेच बाहरे बसला आहात? आवण ववचारात 

गढून गेलेले वदसता, पण कसल्या?  

 वमस्टर िेर्फिा ----(उपरोवधक स्वरात) जगण्या-मरण्याचा ववचार चालला 

आह ेगरुुजी!  
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 ज्वालाप्रसाद ----भगवत गीतेमध्ये त्यावर अनपुम ववचार साांवगतला 

आह.े 

 वमस्टर िेपिा----मला ठाऊक आह ेतो आवण पाठही आह.े 

 वासासस जीर्ाानी यथा सवहाय  

नवासन गुह्यसि नरोऽपरार्ी! 

िथा शरीरासर् सवहाय जीर्ाान्य 

न्यासि संयासि नवानी देही!  

 पढुचे ही श्लोक पाठ आहते म्हणनू दाखव?ू  

 ज्वालप्रसाद----आज काही पाठाांतराची परीक्षा नाही ना?  

 वमस्टर िेपिा ----पाठाांतराची नसेल पण तमुची परीक्षा घ्यायची आह!े  

 ज्वालाप्रसाद----माझी परीक्षा! वा! आनांद आह!े विष्यावदच्छेद 

पराजयम! जर माझी परीक्षा घेण्याइतकी तमु्ही प्रगती केली तर मला 

आनांद का वाटणार नाही? पण आजचसा हा ववचार आला?  

 वमस्टर िेपिा ----साांवगतलां ना! जीवनमरणाचा प्रश्न आह े म्हणनू! 

स्वतःच्या जीवावर बेतलां की सारां तत्वज्ञान लांगि पितां! तत्वज्ञान 

हा िॉक्टर सारखा आह!े इतराांना तत्वज्ञान पढववणां सनुावणां र्फार 

सोपां. पण स्वतःच्या घरीच कुणी अत्यवस्थ झालां की िॉक्टर जसा 

चलवबचल होतो तसाच तत्त्वज्ञही स्वत:वर बेतलां की लिबितो. 



a 

87 
 

 ज्वालाप्रसाद ----आज काही वनराळे िेपिा साहबे बोलत आहते असां 

वदसतां मला! आवण त्या बोलण्यालाही ना िेंिा ना बिुखा!  

 वमस्टर िेपिा ---िेंिी आवण पारांबी तटुण्याच्या गोष्टी मी बोलतो आह.े 

त्या बोलण्याला िेंिा बिुखा सगळां आह!े 

 ज्वालाप्रसाद----अस्स?आपला पराभव कबलू आह ेमला. आपण बवुा 

हरलो आहोत! तमुच्या परीक्षेत नापास! 

 वम.िेपिा ----खरी परीक्षा तर पढेुच आह ेगरुुजी! आता कुठे नमन झालां 

आह!े एवढ्यात भरतवाक्य म्हण ूनका! 

 ज्वालाप्रसाद ----(हसनू)अरेच्या! आज माझी दमछाकच होत आह!े ते 

काही नाही. आता सरळ सरळ सरुुवात करा पाहू! पण चला! 

आपण आज तमुच्या वाचनालयातच बस!ू माझा र्फवजतवािाच 

होणार असेल तर तो अगदी उघि्यावर तरी नको!  

 वमस्टर िेपिा ----आता आतलां, उघि्यावरचां असां काही आज ठेवायचां 

नाही ज्वालाप्रसाद! तेव्हा आपण आहोत इथां ते वठक आहोत. 

अगदीच काही out of place नाही.  

 ज्वालाप्रसाद ----आजवर तरी काय आतलां बाहरेचां होतां वमस्टर िेपिा 

साहबे?  
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 वमस्टर िेपिा ----(िोधक दृष्टीने)तेच आता मला ववचारायचां आह े

तमु्हाला? कसा अगदी नेमका प्रश्नालाच हात घातला पण!  

 ज्वालाप्रसाद----अरे वा! असां ही आह ेका? चला तर! वतळा दार उघि!  

 वमस्टर िेपिा----(िोळ्याला िोळे वभिवनू) दार उघिलां! ही पहा आतील 

गहुा ज्वालाप्रसाद! तमु्ही आता आत आला आहात. इथां आम्हाला 

इांग्रजाांच्या प्राणाचे,आमच्या राज्याचे मोठे मोठे अलांकार अगदी 

खच्चनू भरलेले आहते! तमुचे िोळे वदपनू गेले आहते! या इांग्रजाचा 

प्राण घेऊ का त्या इांग्रजाचा प्राण घेऊ असां तमु्हाला होऊन गेलां 

आह!े अवलबाबाप्रमाण े तमु्ही आधािासारखे आपली पोतिी 

भरण्याचा ववचार करीत आहात! इांग्रजी सत्तेच्या राजयांत्ाचां 

अमोवलक जिजवाहीर तमु्हाला वहरावनू न्सयायच ेआह.े तमु्ही आता 

एकेक रत्नाला नव्ह े इथल्या सांबांध रािीला हात घालण्याच्या 

तयारीत आहात! काय खरां आह ेह?े उत्तर झटपट हवां!  

 ज्वालाप्रसाद---- (वनश्चयात्मक सरुात आवण उग्रमदु्रनेे) काय तमुची 

भवूमका अस्सल परीक्षकाचीच आह?े 

 वमस्टर िेपिा ----परीक्षचेा ववद्याथी असला ववचार करून उत्तर दते 

नसतो! त्याला परीक्षेत पास होण्याकररता अचकू उत्तर 

दणे्यापवलकिे दसुरा कताव्य नसतां! उत्तर झटपट हवां! मी म्हणालो 

ती गोष्ट खरी आह ेकाय? 
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 ज्वालाप्रसाद----(एकदम उठून कठोरपण)े होय अगदी खरी आह!े  

 वम.िेपिा----(ऊठून पाठीवर हातान ेथोपटीत) िाब्बास! परीक्षेत िांभर 

टक्के पास! तमु्ही मैत्ी करण्याला योग्य गहृस्थ आहात!  

 ज्वालाप्रसाद ----(एकदम गोंधळून)काय, माझा तमु्हाला वतरस्कार वाटत 

नाही? मला इथल्या इथां पकिून न्सयाव अस वाटत नाही? वनदान 

गोळी घालनू ठार करावसां वाटत नाही?  

 वमस्टर िेपिा----(वखन्सनपणे हसनू) ही परीक्षा होती ज्वालाप्रसाद! परीक्षा 

पास झालेल्या ववद्याथ्याांचा गौरव करायचा असतो. त्याच्या भावी 

ववद्याभयासाववषयी अवभष्टवचांतन करायचां असतां! मी तमुच्या 

कायाात तमु्हाला सयुि इवच्छतो. तमु्ही आता जावयाला हरकत 

नाही. तमु्ही आजचा वदवस मावळेपयांत माझे वमत् राहाल. 

उद्यापासनू मी तमुचा ित् ूनसलो तरी वमत्ही नाही! जा तमु्ही आता! 

 ज्वालाप्रसाद----(एकदम कातर स्वरात) तमुच्या औदायााची कमाल 

झाली वम. िेर्फिा साहबे! आज पयांत तमुच्या इथली अनेक गपु्त 

खलबत ेमी ऐकली आहते. मी खरोखर आवलबाबाप्रमाणे अमाप 

धन इथां लटुलां आह!े तरीही तमु्ही मला इथनू सहीसलामत जाऊ 

दतेा म्हणजे धन्सय आह ेतमुची! मी आणखी एक ववचारू का? 
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 वमस्टर िेपिा----(कोरिेपणाने) आज एक वदवस तमु्हाला कोणताही 

गोंधळ घालावयाला इथां मभुा आह!े मी तमु्हाला तसां वचन दऊेन 

चकुलो आह!े  

 ज्वालाप्रसाद---- तमु्ही रक्तान आवण हािान जरी इांग्रज, विस्ती असलात 

तरी अांतःकरणानां आवण बदु्धीने अगदी वहांद ू बनलेल े आहात! 

इथल्या वहांद ूधमाानां तमु्हाला वेि लावल ेआह!े इथल्या लोकाांच्या 

बद्दल तमुच्या अांतकरणात प्रेमाची िदु्ध पववत् गांगामाई वहात आह!े 

काय तमु्ही आम्हाला आमच्या कायाात सहाय्य कराल? एक वहांद ू

म्हणनू आमचां नेततृ्व कराल?  

 वमस्टर िेपिा----साांवगतलां ना! तत्वज्ञान ह ेव्यवहारात लांगि पितां! माझ्या 

रक्तावर आवण हािावर उलटत असताना माझां तत्वज्ञान जाग्यावर 

कसां राहू िकेल? वकती भयांकर गोष्ट करण्यास साांगत आहात याची 

काही तमु्हाला कल्पना आह?े  

 ज्वालाप्रसाद----पण ही गहुा काही सज्जनाांनी वनढळाचा घाम ढाळून 

भरून ठेवलेली नाही! ती चाळीस चोराांनी आमच्या पासनूच 

जिजवावहर अपहरण करून भरून ठेवलेली आह!े ह ेचौयाकमा 

तमु्हाला पसांत आह?े काय ती भयांकर गोष्ट नाही?  

 वम.. िेर्फिा ----एकूण मी समजत होतो तसे एक सोवळे सांस्कृत िास्त्री 

पांवितच केवळ नाही तमु्ही! या सकुोमल आवण नादमधरु अिा 
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सांस्कृत िब्द पांवित्याखाली प्रचांि क्ाांतीची धगधगती तोर्फ पेट घेत 

आह ेतर!  

 ज्वालाप्रसाद---- पण माझ्या प्रश्नाचां काय?  

 वमस्टर िेपिा----भल्या गहृस्था आता जास्त ताण ू नको! मी हािाचा 

आवण मासाचा इांग्रज आह!े माझां राष्र मला स्वगााहून वप्रय आह!े 

इांग्रज हा राष्रकाजाच्या प्रसांगी आपल्या राष्रावरून स्वगााचां 

साम्राज्यही ओवाळून टाकण्यास तात्काळ वसद्ध होतो ह ेकदावपही 

ववसरू नकोस! आवण असां आह ेम्हणनूच इांग्रजाांच्या राज्यावरचा 

सयूा कधीच मावळत नाही! रु्फकट झालेली नाही ही गोष्ट! समजलां?  

 ज्वालाप्रसाद---- समजलां! एका क्षणात समजलां!राष्रवादापढेु तमुचा 

उदारमतवाद, तमुचां वहांद ूअांत:करण, तमुचां परमतसवहष्ण ूमन, एका 

क्षणात गोठून जातां ह ेचाांगलां समजलां!  

 वमस्टर िेपिा----आणखी काय हवे आह ेया अलीबाबाला? 

 ज्वालाप्रसाद----आता जास्त काही नको! तमुच्या पासनू मी खपू वहरावनू 

नेलां आह!े र्फक्त एकासाठी जीव तळमळतो आह.े स्य ू जेनी-

सांजीवनीची मला भेट वमळू िकेल काय? 

 वमस्टर िेपिा----वतची भेट? वकां बहुना वतलाच त ूआता ववसर! राष्रावरून 

ती तलुाही ओवाळून टाकीला यात मला सांिय वाटत नाही! त्या 
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रत्नाचा मोह आता वेळीच सोिून द!े नाहीतर चाळीस चोराांच्या 

हाती लागायला तलुा वेळ लागणार नाही!  

 ज्वालाप्रसाद----नाही मी या तमुच्या म्हणण्यावर ववश्वास ठेवायला तयार 

नाही. वतच्या अांत:करणाची मला स्पष्ट कल्पना आह!े ती 

मजबरोबर कोणत्याही पररवस्थतीत राहील असे मला वाटत!े 

 वमस्टर िेपिा ----तमुच्या या वनवश्चती बरोबर मला आनांदच वाटतो. पण 

त्या वनवश्चतीचा पिताळा वनदान तमु्ही आज आवण इथां पाहू नये, 

असां मला वाटतां. आता इथां कोणता प्रक्षोभ होईल याची वनवश्चती 

नाही! कदावचत मी ही माझा प्रक्षोभ अत्यांत सांयमाने आवरून 

धरलेला आह.े त्याचाही भिका उिेल आवण ते तमुच्या कायााचा 

इथेच नाि करणारा ठरेल! अजनू यातलां अवाक्षर दखेील माझ्या 

बायकोला ठाऊक नाही. ती इथां केव्हा येईल याचा वनयम नाही. 

तेव्हा तमु्ही आता ताबितोब जावां असां मला वाटतां! मी तमुच्या 

बरोबर झालेल्या या बोलण्याचा स्वतःहून कधीच कुठेच उच्चार 

करणार नाही. याची हमी दतेो. तमुच्या कायाात तमु्हाला यि येवो 

अिी पनु्सहा एकदा सवदच्छा व्यक्त करतो. परांत ुलक्षात ठेवा, जेव्हा 

तमु्ही प्रत्यक्ष समराांगणावर उभे ठाकाल आवण कमाधमासांयोगाने या 

वदृ्धाच्या समोर उभे ठाकाल तेव्हा मात् माझ्या हातातील 

वपस्तलुाकिून तमुची गय केली जाणार नाही. अच्छा नमस्त!े  
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 ज्वालाप्रसाद----नमस्ते म्हणण्यापवूी एकच गोष्ट साांगतो. यदाकदावचत 

तमु्ही सांकटात पिून तमुच्या जीवावर बेतण्याचा प्रसांग आला आवण 

माझ्या नावाचा उच्चार करून जर तमु्हाला जीवावनिी वाचता 

आलां तर तमु्ही माझ्या नावाचा जरुर वापर करावा. माझी िपथ 

आह ेतमु्हाला! 

 वमस्टर िेपिा----(वचिून क्ोधाने) काय तमु्ही मला िरपोक समजता? 

तमुच्या नावाचा उपयोग? Only cowards can think of it! 

तमु्ही आता अवधक न बोलता येथनू काळ करा! माझ्या 

अांत:करणाचा दाह होतो आह!े जा! चला! उठा! जा!  

 ज्वालाप्रसाद----अच्छा तर! नमस्त!े(जातो) 

 वमसेस िेपिा----(घाबर्या घाबर्या प्रवेि करते. वमस स्य ूजेनी ही वतच्या 

मागोमाग येते. तीही घाबरलेली आह.े) काय झालां िॅवनयल? का 

ओरिलास एवढा? आवण ज्वालाप्रसाद कुठे आह?े  

 वमस िेपिा---- काय झालां िॅिी? 

 वमस्टर िेपिा---- एक वभकारी आला होता. म्हांटलां आज-काल कोण 

कसलां सोंग घेऊन येईल याचा वनयम नाही. नकुतच सर व्हीलरनां 

सावध राहण्यासांबांधी सचूना वदली नव्हती का? तेव्हा म्हटलां हा 



a 

94 
 

वभकारी वभकारीच असेल किावरून? त्याला ताबितोब हाकलनू 

काढला झालां! तचू साांग! 

 वमसेस िेपिा----इतका काही गाजर पारखी होऊ नकोस िॅवनयल! तो 

खराच वभकारी होता असेल तर!  

 वमस्टर िेपिा----खरा खोटा ओळखावा कसां? आवण उगीच धोका तरी 

का पत्करा? आवण खरा असता तर काय केलां असतांस? 

 वमसेस िेपिा---- का? त्याला विस्ती करण्याची खटपट केली असती मी! 

Oh! माझी एक सांधी दविलीस त!ू  

 वमस स्य-ू---परेु मम्मी! ज्याला त्याला त ू आपली विस्ती करायला 

वनघाली आहसे! जग ूद ेना ज्याला त्याला त्याच्या धमाात!  

 वमसेस िेपिा----वकती वसली आहसे त ूजेनी! अग, या जगाचा उद्धार 

करायला नको का? त्या ज्वालाप्रसादकिे जरा त ूलक्ष द ेना! ववचार 

त्याला बावप्तस्म्याववषयी एकदा! मला तो मळुीच दाद दते नाही! बघ 

तलुा तरी तो दाद दतेो का? तझुी मोवहनी आह े त्याच्यावर! तझुां 

ऐकेल तो! 

 स्य ू जेनी---- माझी मोवहनी त्याच्यावर? त्याचीच मोवहनी माझ्यावर 

पिलेली आह ेमम्मी! I love him! 

 वमसेस िेपिा---- मग तर र्फारच उत्तम! त्याला कन्सव्हटा कर ना!  
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 वमस्टर िेपिा----_वतच्याकिून अिी अपेक्षा करतेस िोरोथी त?ू  

 वमसेस िेपिा----का बरां? का करू नये?  

 वमस्टर िेपिा----स्त्री ही परुुषाला िरण जाते! परुुष स्त्रीला नाही. 

 वमसेस िेपिा----मग मी तलुा िरण गेली नाही ती? 

 वमस्टर िेपिा----(हसनू) पण ते लग्न झाल्यानांतर! लग्नापवूी त ूनरमच 

होतीस माझ्यापढेु!  

 वमसेस िेपिा----You naughty boy! 

 स्य ू जेनी----आवण असां पहा मम्मी, प्रेमात सापिलेल्या मलुीला 

प्रेमावेगळा धमाच नसतो. र्फारच झालां तर, वप्रयकराचा जो धमा तोच 

वतचा धमा! 

 वमसेस िेपिा----Nonesense! म्हणजे त ूज्वालाप्रसाद मागे लागनू वहांद ू

होणार आहसे का? 

 स्य ूजेनी---- त्याची तिी इच्छा असेल तर!  

 वमसेस िेपिा----Absurd! त्याला त ूविश्चन केलां पावहजेस! माझी मलुगी 

आहसे त!ू ववसरु नकोस!  

 वमस्टर िेपिा----माझी ही मलुगी आह ेती िोरोथी! त्यात ॲबसिा काय 

आह?े वहांदचू हो त ूजेनी! 
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 वमसेस िेपिा---- वाटलांच मला! त ूअजनू कसा बोलत नाहीस. याचांच 

मला आश्चया वाटत होतां! बरोबर माझ्या उलट बाज ूतझुी! जण ू

काही उलट बाज ूघेतली नाहीस तर तलुा माझा नवरा म्हणणार 

नाहीत! म्हणे, वहांदचू हो त!ू मी ववचारते, तचू का ज्वालाप्रसादला 

विश्चन होण्याचा आग्रह धरीत नाहीस? 

 स्य ूजेनी ----Dady will be the last person to do that mamy! 

 वमसेस िेपिा----Don't spoke your dirty nose in the middle 

Janny! 

 स्य ूजेनी----Mumy! Don't call my nose dirty. l have it from 

you. remember! मी तझुीच मलुगी आह ेना! 

 वमसेस िेपिा----थाांबा तमु्ही तसां ऐकणार नाही! मीच त्या 

ज्वालाप्रसादिी एक दोन हात करत!े कुठे आह ेतो? 

 वमस्टर िेपिा ----तो तर केव्हाच गेला! 

 वमसेस िेपिा---- हाय हाय! गेला? कुठे?  

 वमस्टर िेर्फिा ----ते काही मला साांगनू गेला नाही तो! 
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 वमस जेनी---- आवण मला का तो आल्याचां कळवलां नाही िॅिी? मी 

त्याचीच वाट पाहत आह.े म्हटलां, तमुचां सांस्कृत सांप ूद.े मग तो 

मजकिे येईल!  

 वमसेस िेपिा----(एकदम आठवल्यासारखां करून) अरे पण त्याला सर 

व्हीलरनां साांवगतलेलां ववचारायचां होतां नाही? ववचारलांस का 

त्याला?  

 वमस्टर िेर्फिा---- हो ववचारलां!  

 स्य ूजेनी----काय ते िॅिी? 

 वमस्टर िेपिा----Nothing.तझु्यािी काही सांबांध नाही त्याचा मलुी! 

 वमसेस िेपिा---- मग काय म्हणाला तो?  

 वमस्टर िेर्फिा----Nothing. 

 स्य ूजेनी ----िॅिी नवथांग िब्दाव्यवतररक्त तमुच्या कोिात दसुरा िब्द 

नाही काय?  

 वमसेस िेपिा----You ediot! Would not you tell me? 

 वमस्टर िेपिा----तलुा ऐकायचे आह ेका? त्याचा कोणत्याच तसल्या 

गोष्टीिी सांबांध नाही. इांग्रजाांववरुद्ध काही विजत आह,े ह े त्याला 
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प्रथमच कळलां आवण ते ही आमच्याच तोंिून! मग आमच्या 

ववषयी वचांता वाटून उलट म्हणाला काय ठाऊक आह?े  

 वमसेस िेर्फिा ----काय? 

 वमस्टर िेपिा ----जर आम्ही काही सांकटात पिून आमच्या जीवावर 

बेतण्याचा प्रसांग आला आवण त्याच्या नावाचा उच्चार करून 

सांकट दरू होईल असां वाटलां तर आम्ही त्याच्या नावाचा उपयोग 

करावा म्हणे! त ूकरिील त्याच्या नावाचा उपयोग,?  

 वमसेस िेपिा----छे! कदावप नाही. त्या राजद्रोहाच्या नावाचा उपयोग? 

वत्वार अिक्य! पण खराच का काही धोका आह?े या 

ज्वालाप्रसादचा काहीही सांबांध नाही ह ेखरां का? 

 वमस्टर िेपिा ----छे! तसां काही नाही! त्याांनी उलट मी प्रत्यक्ष तमुचां 

सांरक्षण करीन असां साांवगतलां! मी नसलो तर माझ्या नावाचा ही 

उपयोग करा असां तो म्हणाला!  

 वमसेस िेपिा----हॅ्य! हा सांस्कृतपांिीत आमचां काय सांरक्षण करणार आह?े  

 स्य ूजेनी----हा असां बोल ू नकोस हाां मम्मी! मला त्याचा र्फार मोठा 

आधार वाटतो! मोठा िरू आह ेमाझा प्रसाद! मी तर त्याचच नाव 

लावणार आह!े थाांबा, आता उद्या तो इकिे आला की मी त्याला 

स्पष्ट साांगनू टाकते!  
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 वमस्टर िेपिा----आता तो इथे कधीच येणार नाही! 

 स्य ूजेनी----म्हणज!े म्हणता काय िॅिी तमु्ही?  

 वमस्टर िेपिा----त्याला मी इथे येण्याची बांदी केली आह!े  

 वमसेस िेपिा----आवण तमुचां सांस्कृत विक्षण? 

 वमस्टर िेपिा---- ते मी आता सोिून वदल आह!े 

 वमसेस िेपिा---- वकती चाांगले आहात तमु्ही! 

 स्य ूजेनी----अखेर तमु्ही सदु्धा माझ्या आि येत आहात ना िॅिी! ते काही 

नाही. तो जर इथे येणार नसेल तर मी त्याच्याकिे जाईन! 

 वमस्टर िेपिा----नाही जेनी, तलुा जाता येणार नाही! 

 वमसेस िेपिा---- मी तलुा जाऊ दणेार नाही! अिी धरून ठेवीन.  

 स्य ूजेनी----सोि मला! मी जाणार! (रिकुां िीला येऊन) सोि ना! 

 वमसेस िेपिा----(रागाने)No,No मी तलुा जाऊ दणेार नाही!  

 (स्य ूजेनी स्पुांद ूलागते सोिवनू घेण्याचा प्रयत्न करू लागते) 

 पिदा 

__________________________________  



a 

100 
 

अांक२. प्रवेश. २र ---+ 

 

(ज्वाला प्रसाद एका झािाच्या बुांध्यािी ववचारमग्न वस्थतीत उभा आह)े 

 स्य ूजेनी ----(प्रवेि करून)िॉन ज्यऑून!  

 ज्वाला ----(माग ेवळून पहात) किाला आलीस त ूसांजीवनी?  

 स्य ूजेनी----बाई, हा काय प्रश्न?  

 ज्वाला----आपल्या प्रेमावर समाधी बाांधली ह ेसाांगायला का त ू इथे 

आलीस? 

 स्य ूजेनी ----तझु्या मागनू इथवर धावत आले ती काय हचे साांगायला 

आले? का अांत पाहतात तमु्ही सारे माझा? वतकिे िॅिी-मम्मी काही 

साांगत नाहीत! र्फक्त मला अिवनू धरू पहात होत.े त्याांच्या 

ववरोधाला धाब्यावर बसवनू ही मी तझु्या मागनु धावत आल.े तो 

त ूअसे वजव्हारी घाव घालतोस! वकती वनदायी आहात रे तमु्ही सारे 

लोक?  

 ज्वाला----तलुा काही साांवगतलां नाही तझु्या िॅिींनी सांजीवनी?  

 स्य ूजेनी----नाही रे! काही सदु्धा नाही.  
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 ज्वाला ----मग त ूका आलीस? 

 स्य ूजेनी ----वतथां जे कळलां नाही ते तलुा ववचारायला! तलुा घरी यायला 

िॅिींनी बांदी केली एवढां कळलां! पण का? किासाठी ही विक्षा 

तलुा? वविेषता मला? मला ह ेसहन होत नाही रे! ही मलाच विक्षा 

वाटत!े  

 ज्वाला---- आम्ही स्वतांत् राष्र व्हावां असां तलुा नाही वाटत?  

 स्य ूजेनी ----का नाही वाटणार? मी इांग्रज रक्ताची स्त्री आह ेह े ववसरू 

नकोस! इांग्रज रक्ताचा माणसू हा स्वातांत्र्याचा ज्वलांत उपासक 

असतो!  

 ज्वाला ----ते ठीक आह ेग! पण ह ेस्वातांत्र्य आम्ही इांग्रजाांववरुद्ध लढून 

वमळवणार आहोत ह ेववसरू नकोस! इांग्रजाांववरुद्ध म्हणजे पयाायाने 

तझु्या ववरुद्ध ही!  

 जेनी ----माझ्या ववरुद्ध नाही! कारण त ूवन मी आता ववरुद्ध नाही! तझु्या 

बरोबर मीही तझु्या म्हणज ेमाझ्याच स्वातांत्र्यासाठी लढेन! 

 ज्वाला---- नेमकां  हचे तझु्या िॅिींना आविलां नाही. त्याांनी, मी 

स्वातांत्र्यवादी आह ेम्हणनू मला आपलां घर बांद केलां! तलुा नाही 

माझा वतटकारा वाटत?  
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 जेनी ----वतटकारा? आम्ही इांग्रज लोक मोठे स्वातांत्र्यप्रेमी आहोत! उलट 

त ूस्वातांत्र्यप्रमेी आहसे ह ेऐकून माझां तझु्यावरच प्रेम दणुावलां आह.े 

त ूकाय करणार आहसे? 

 ज्वाला---- सांजीवनी माझ्यावर ववश्वास ठेव! मी काही वाईट कृत्य करणार 

नाही. पण तपविलात विरून नकोस! 

 जेनी----असां रे काय? 

 ज्वाला---- मला त ूदषु्ट समज. पण अवधक ववचारू नकोस. मी दषु्ट आह े

सांजीवनी. मी तझु्या पेक्षा स्वातांत्र्यावर अवधक प्रेम करतो. वाईट 

वाटेल तलुा -- 

 स्य ूजेनी----ह ेऐकून जीला वाईट वाटेल ती मी नव्ह!े त ूध्येयवादी आहसे. 

ह ेकळून आल्यामळेुच मी तझु्यावर प्रेम करून लागले िॉन! त ू

माझ्यापेक्षा स्वातांत्र्यावर अवधक प्रेम करतोस ह ेऐकून मला आनांदच 

झाला! 

 ज्वाला----मग ह ेअश्र?ू  

 जेनी ----कुठे आहते?ह?े आनांदाचे अश्र ूआहते ह!े पण हहेी तलुा पाहावत 

नसतील तर ह ेपहा पसुनू टाकते! पण खरांच का त ूयेणार नाहीस 

घरी? 
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 ज्वाला ----मी खपूच ववचार केला दवेी! इथां या झािािी उभा राहून मी 

त्याचाच ववचार करीत होतो. अखेर मी वनणाय घेतला. तझु्या घरी 

काय, पण तझुी ही भेट आता अखेरचे ध्येय साध्य झाल्याविवाय 

होईल असां वाटत नाही. 

 स्य ूजेनी---- नको रे, इतका कठोर होऊ नकोस!  

 ज्वाला----सांजीवनी मोठी समजतूदार आहसे. तलुा माझा वनणाय 

ववचाराांती पटेल. ववचार कर. मी कुठेही असलो तरी तझुाच आह े

ववसरू नकोस. 

 स्य-ू--- िॉन! 

 ज्वाला ----ऐक, र्फक्त एकाच माणसापासनू सावध राहा--.नानकचांद. 

त्याच्या पासनू तलुा आवण मलाही धोका आह.े 

 स्य-ू--- मी इांग्रज स्त्री आह ेिॉन! तमुच्या आया स्त्री पैकी नव्ह.े मी सबला 

आह.े मला परुुषाच्या मदती वाचनूही सांरक्षण करून घेता येतां. 

नानकचांदासारख्या नेभळटापासनू सांरक्षण करून घेणे तर र्फारच 

सोपे आह.े नानकचांदासारख्या नीच माणसाला मी मळुीच घाबरत 

नाही. मी स्वतांत् राष्राची कन्सया आह.े (वपस्तलू दाखवनू)पावहलांस! 

ह ेआमच्या सांरक्षणासाठी वसद्ध असतां! 
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. ज्वाला----तझु्या िीला सांबांधी मी बोललो नाही सांजीवनी! 'तझुे िील 

तझु्या हाती सरुवक्षत आह े ह े मी जाणतो. विवाय नानकचांदात 

तेवढांही धैया नाही ह ेही मला ठाऊक आह.े प्रश्न आह ेतो त्याच्या 

र्फां दवर्फतरुीचा. आमच्या उद्योगाची चकूुन दखेील वाचता तझु्या 

वकां वा माझ्या तोंिून त्याच्यासमोर वकां वा कुठेही होऊन उपयोगी 

नाही ह ेलक्षात ठेव. 

 स्य-ू--- त्याबद्दल त ू वनधाास्त रहा. मीच तर तलुा त्याच्या त्या हीन 

उद्योगाची कल्पना वदली आह.े 

 ज्वाला ----बरां तर, जा त ूआता परत!  

 स्य-ू---मग पनु्सहा तझुी भेट?  

 ज्वाला ----ते काही साांगता येत नाही.? 

 स्य-ू--- नको रे असा वनषू्ठर होऊस!  

 (िोळे पाणावतात) 

 ज्वाला ----वेिी नाहीतर! पसू ते िोळे! ववश्वास बाळग की आपली भेट 

आता लवकरच होईल. दोन चार मवहन्सयाच्या अवधीनांतर आपण 

भेटू आवण तहेी जन्समाचे एकत् येण्यासाठी भेटू असा मला भरवसा 

वाटतो. पसू ते अश्र.ू चल तलुा मी त्या रस्त्याच्या वळणा पयांत 

सोबत करतो. 
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 (वखन्सनपणे चाल ूलागते वतचा हात हातात धरून ज्वालाप्रसाद 

वतला सोबत करीत वनघनू जातो) 

  

पिदा 

दसुरा अांक समाप्त 

 ____________________________________ ____ 
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अांक---३ --प्रवेश----१ल  

 

स्थळ---- पवहल्या अांकातील नानासाहबे पेिव्याांच ेदालन. --काळ 

20 मे १८५७ वेळ ----सकाळची. पिदा वर जातो. आवण  

 

दालनामध्ये नानासाहबे उत्तर वहांदसु्तानचा नकािा (वभांतीवर 

लटकवलेला)अभयावसण्यात अगदी गका  आहते. काही ठोकताळे मनािी 

बसवनू ते अझीमलु्ला येण्याची वाट पाहत आहते. मध्येच ते अस्वस्थपण े

येरझार सरुू करताहते. मधेच ते नकािा समोर थाांबताहते. त्याांच्या प्रत्येक 

हालचालीत काहीिी अवनवश्चतता, अवधरता व्यक्त होत आह.े घेतलेला 

वनणाय हा बरोबर की चकू ह ेत्याांच्या मनाला अजनू वनवश्चतपणे ठरववता 

आलेले नाही.  

 

 आझीमलु्ला---- (प्रवेि करतो. नानासाहबे यावेळी नकािात अगदी 

एकाग्र झालेल ेअसतात. त्याांना उद्दिेनू). मी आलो आह ेश्रीमांत. ! 

 नानासाहबे----आम्ही तझु्या येण्याचीच प्रतीक्षा करीत आहोत.  

 अझीमलु्ला---- त्या नकािात इतकां  काय पाहता सरकार? 
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 नानासाहबे---- आमच्या प्राणाचां या नकािात आम्ही अवलोकन करीत 

आहोत. या नकािात आमचे, आमच्या क्ाांतीचे, आमच्या यिाच े

आवण आमच्या स्वातांत्र्याचे प्राण साठून रावहलेले आहते.  

 अझीमलु्ला----ते प्राण आपल्या स्वाधीन होण्याची वेळ आता र्फार दरू 

नाही श्रीमांत!  

 नानासाहबे----धीर दणे्यासाठी ह ेतझुे िब्द ठीक आहते अझीम! परांत ु

त्याची वनवश्चती मनावर ठसत नाही!  

 अझीम----काय या नकािाचा रांग व रूपरेषा बदलणार नाही असां 

आपल्याला वाटतां?  

 नानासाहबे----नाही तसही वनवश्चतपणे वाटत नाही! वततकी वनरािा 

मनाला अजनू तरी स्पिा करू िकली नाही! अजनू उदांि आिा 

आह!े  

 अझीमलु्ला---- मग मध्येच अिी वनरािा िोकावण्याचां कारण?  

 नानासाहबे----कारण तलुा ठाऊक आह!े ३१ मे हा आपला सावावत्क 

उठावाचा वदवस ठरलेला होता. तो वदवस उगवायला आजचा 

वदवस धरून १२ वदवस आहते. आज २० मे चा वदवस आवण इकिे 

वमरतला तर गेल्या १० मे लाच अचानक उठावणी झालेली आह े 
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 अझीम----या सवा पररवस्थतीचा ववचार आपण, आपणाला ती बातमी 

१५ मे ला कळाली तेव्हाच बैठक भरवनू केलेला आह ेना?  

 नानासाहबे ----हो, आवण त्या बैठकीत आपण ठरलेल्या ३१ मे या 

वदवसाची आपण वाट पहायचीच असा आम्ही वनणाय घेतलेला 

खरा आह.े  

 अझीम---- मग आज पनु्सहा त्याचाचसा ववचार?  

 नानासाहबे----वमरतच्या आकवस्मत उठावणीच्या बातमीनांतर आपण 

वतकिे आपला खास दतू सववस्तर बातमी आणण्याकररता 

पाठववला होता. आवण त्याच्याकिून आलेलां ह ेवाताापत्. वाच.  

. अझीम----(वाताापत् उलगिून) सैन्सयातील क्ाांतीच्या हालचालींचा वास 

गोर्या अवधकार्याांना येऊ लागलाच होता. त्यात वकतपत तथ्य 

आह ेह ेआजमावण्यासाठी त्याांनी ६ मे ला एका घोिदळातील सवा 

सैवनकाांवर गाईच्या व िुकराच्या चरबीन े माखलेली काितसेु 

लादण्याचा प्रयोग करून पावहला. काितसुाांना कोणीही स्पिा केला 

नाही. तेव्हा ९ मे रोजी या सैवनक घोिदळ तकुिीला इतर सवा वहांदी 

तकुि्याांच्या समोर १०/१० वषााच्या बांदीची किक विक्षा दणे्यात 

आली. 
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 बघणारे वहांदी सैन्सय मनातनू पेटले होत.े पण ते सांयम पाळून स्वस्थ 

रावहल.े सांध्याकाळी वमरतच्या बाजारात ह ेवहांदी सैन्सय सहज वर्फरत 

असताना तेथील बाजारातील वस्त्रयाांकिून त्याांची छी: त ू: झाली! 

आहाहा! तमुचे बाांधव वतकिे तरुुां गात सित आहते आवण इकिे 

तमु्ही मािा मारत भटकत आहात! थ:ू थ:ू! रु्फकट जगला रे, तमु्ही 

रु्फकट! असे उद्गार वतथल्या वस्त्रयाांनी त्याांच्या तोंिावर काढल.े 

याचाच पररणाम म्हणनू सैवनक अवधक भिकले. आवण १० मे चा 

रवववार साधनू चचामध्ये इांग्रज लोक प्राथाना करावयास गेले असता, 

वमरत भिकून उठल.े क्ाांतीच्या ज्वाला आकािाला जाऊन 

वभिल्या. इांग्रजाांची दाणादाण उिाली. त्याांची सरसहा कत्तल झाली. 

ती त्याांची चचामधली अखेरची प्राथाना ठरली.आवण पढेु १० मे ला 

रात्ी या सैन्सयान,े "चलो वदल्ली". ची गजाना घमुवनू वदल्लीची वाट 

धरली. 

 नानासाहबे---- काय वाटल ेह ेबातमी पत् वाचनू तलुा? 

 अझीम----वाटणार काय? बाहू स्रु्फरण पाव ूलागले आहते! आपलेही 

स्रू्फरण पावले असतीलच!  

 नाना----स्रु्फरण पावतील यात िांका नाही. पण ती बातमी लगेच 

ववमनस्क करणारी नाही वाटली तलुा?  

 अझीम----नाही. तिी का वाटावी?  
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 नाना---- क्ाांतीन वतथां घोिचकू केललेी आह,े असां नाही वाटत तलुा?  

 अझीम----चकू केली असेल! पण घोिचकू किी? 

 नाना----क्ाांतीच्या प्रवताकाांनी बाजारातील वस्त्रयाांच्या त्या बोलाांनी 

आपली िाांती ढळू दणेे ह े क्ाांतीला वकतपत पोषक आह?े 

ठरववलेल्या वदवसाआधी भिकून उठण्याला ते काय परेुसां कारण 

आह?े 

 अझीम----पण श्रीमांत बोलनू-चालनू ही क्ाांती आह.े ठराववक वनयमानी 

आवण वेळ काळानी का क्ाांतीचे वनयमन होत असते? काहीएक 

स्थलू तत्त्वाने क्ाांतीचे वनयमन होत असते, इतकेच! पण केव्हा 

केव्हा अगदी नवीन आवण अनपेवक्षत अिा गोष्टींची भर पित 

असते. अिापैकीच वमरतची उठावणी मानायला नको का?  

 नाना---- ते ठीक आह.े पण त्यामळेुच क्ाांतीच्या अांवतम यिामध्येही 

अवनवश्चतता वनमााण होते, ह ेआमचे म्हणणे काही चकूीचे ठरत 

नाही! 

 अझीम----क्ाांती हा एक ववलक्षण पक्षी आह ेपेिव!े आपल्या वनवश्चतच 

स्थळी पोहोचण्यापवूी तो अिा स्वैर भरार्या मारीत असतानाच 

त्याच्या पांखावर आरुढ होण्यात व आपल ेआसन वस्थर करण्यातच 

खरे कौिल्य असते. त्याच्या मोकाट उि्िाणाच्या वेळी या 
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पक्षाच्या पाठीवर आपल े आसन वस्थर करण्यालाच यि माळ 

घालते! 

 नाना----क्ाांतीच्या गरुिान े आम्ही आखलेल्या आराखि्यानसुारच 

उि्िाण कराव ेअसे मी कुठे म्हणतो? परांत ु हा क्ाांतीचा नारळ 

अकाली रु्फटला नाही का? ववचार कर. वमरतमध्ये आपल े वहांदी 

सैन्सयबल वकती? खरे म्हणजे मीरतलाच आपल्या पक्षाचे सैन्सय सवा 

प्राांताहून अवत अल्प आह.े त्याांचा क्म त्यानसुार अगदी िेवटी 

लागायचा! पण सरुुवात तर वतथेच झाली आह.े वजथे होऊ नये वतथे 

झालेली ही आकवस्मक सरुुवात प्राणघातक ठरेल अिी िांका 

मनात का येऊ नये?  

 अझीम----पण आता याला काही इलाज का आह?े अिाही पररवस्थतीत 

सावधतेन ेव जागरूकतेन ेपावल ेटाकण्यातच िहाणपणा आह!े 

 नाना----इांग्रजाांची वेळ बरी म्हणण्याची पाळी येऊ नये म्हणजे वमळवली! 

२९ माचाला मांगल पाांिेने बराकपरूच्या भमूीवरील आपल्या 

एकाांि्या ताांिव नतृ्याने बांगालच्या इांग्रजाांना सावध केले. त्याचे 

पररणाम वतथल्या ३४ व्या आवण १९ व्या तकुि्याांच े त्याांनी 

वन:िस्त्रीकरण केले. लखनौला मे ३ ला बेर्फाम झालेल्या चार 

विपायाांनी लेफ्टनांट मेिॅमच्या तांबतू घसुनू त्याला दम भरला; व 

त्याला सावध केले. अांबालाच्या आगीन ेइांग्रजाांची झोप चाळवली 
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आहचे! आता त्यात या वमरतच्या सिस्त्र उठावाची अनपेवक्षत भर! 

विवाय ह ेवमरतचे सैन्सय वदल्लीच्या दरवाजावर धिकण्यास गले ेहा 

आणखी यावर कळस!  

 अझीम----पण वदल्लीला आतापयांत तरी सरिी झाल्याची खबर आह े

ना!  

 नाना----सववस्तर वाताा जरी हाती आली नाही तरी सरिीची वाताा आली 

आह ेखरी! ज्वालाप्रसादकिे आज सववस्तर वाताा येईल तेव्हा ती 

कळेलच. पण या सवा घटना माझ्या मनाला अस्वस्थ करीत आहते! 

आपण जेव्हा वदल्लीला एवप्रलच्या अखेरी अखेरीस जाऊन आलो 

तेव्हा बादिहा बहादरूिहाना आपण ३१ मे चा वदवस कळवनू 

आलो आहोत. या आकवस्मक उठावणीने बादिहा गोंधळून गेले 

नसतील किावरून?  

 अझीम,----ही आपली िांका रास्त आह.े पण आज ज्वालाप्रसाद इथे 

आल्यानांतर आपल्या िांकाांचां वनराकरण होईल असे वाटत.े 

 नाना----विवाय असां पहा (नकािात पांजाब प्राांत दाखवनू) हा पांजाब 

प्राांत. याच्यावर ह े पेिावर. या पेिावरलाही उठाव झाल्याची 

बातमी आह.े पेिावर आवण वदल्ली याांच्यामध्ये पसरलेला हा 

पांजाब. आमच्या क्ाांतीच्या दृष्टीने काही र्फारसा आिादायक नाही! 

इथल ेिीख आवण पांजाबी सैवनक ह ेक्ाांती पक्षाला काही वततके 
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अनकूुल नाहीत! सावावत्क उठावाच्या लाटेत ह े िीख आवण 

पांजाबी सैवनक वाहवल ेजाऊन आम्हास वमळतील, या आिेवर 

इथल्या क्ाांतीची आम्ही उभारणी केलेली आह.े आता या 

आकवस्मक आवण त्ोटक उठावाने ते आमच्या अपेक्षेच्या अगदी 

ववरुद्ध वागणार नाहीत काय? 

 अझीम---- हा. ही आपली िांका रास्त आह.े वकां बहुना आपण आता 

जेवढ्या िांका वनमााण कराव्यात तेवढ्या सगळ्या रास्तच ठरतील! 

पण िांकाांच्या आिरानात विरण्यापवूी आपण ज्वालाप्रसादच्या 

येण्याची वाट पाहणे ह े ठीक होईलआवण त्याच्याकिच्या 

बातमीनांतर पढेु काय करायच ेयाचा ववचारही आपल्याला करता 

येईल! ह ेपहा ज्वालाप्रसादच येणां झालांच आह!े ज्वाला त ूिताय ु

आहसे आवण तझु्या आगमनानां क्ाांती वचराय ूझाली आह!े 

 ज्वालाप्रसाद----क्ाांती खरोखरच वचराय ू होण्यासारखा रागरांग वदसतो 

आह ेसरकार!  

 अझीम---- होणार असा रागरांग वदसतो असली अवनवश्चतच भाषा आह े

का अजनू? 

 ज्वाला----ते नांतर साांगेन. अगोदर ह ेवदल्लीचे वाताापत् घ्या. वदल्ली तर 

स्वतांत् झालीं आह.े वदल्लीला स्वातांत्र्याचा ध्वज वदमाखाने र्फिकत 
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आह!े बादिहा बहादरूिहा आवण बेगम झीनतमहालानी क्ाांतीचे 

नेततृ्व स्वीकारले आह!े स्वातांत्र्याचा जयजयकार होत आह,े. 

 नाना----(आनांदाने)अस्स? वाच. तचू मोठ्याने वाच ते पत्. 

 ज्वाला---- ११ मे ला वमरतच्या सेना वदल्लीला येऊन पोहोचल्या. त्याांनी 

बादिहाच्या नावाचा जयजयकार केला. गपु्त सांघटनेत सामील 

झालेले ५४व्या तकुिीचे विपाई आपल्या वमरतच्या सैवनक 

बाांधवाांना वमळाल.े "मारो वर्फरांगी को" ची गगनभेदी गजाना उठली. 

वदल्लीतील िेकिो नागररक हाती सापिेल ते िस्त्र घेऊन 

क्ाांतीकारकाांना येऊन वमळत आहते. गोर्या लोकाांची सरसहा 

कत्तल होत आह.े यमनुा नदीचे पाणी लाल झाल े

आह.ेचचासांस्था,चचापीठ, आवण चचाघांटा उध्वस्त करण्यात 

आल्या. चचा विखराांची उांच उांच चढलेली टोके वछन्सनवववछन्सन 

होऊन धळुीत रु्फपाट्यात लोळत पिली आहते. ११ ते १६ मे या 

पाच वदवसात नसुती आग भिकलेली वदसत होती. इांग्रजाांच्या 

स्वावमत्वाची एवढी सदु्धा खणू उरलेली नाही! वदल्लीतील दारूचे 

कोठार हस्तगत करण्यासाठी आमचे २५ िरू,बहादरु सैवनक 

प्राणपणाने लढल.े अखेर ८/१० इांग्रज विपायाकिून दारूचे कोठार 

आग लावनू उिववल े गेले. त्यात आमचे लढणारे २५ रणमदा 

कामास आल!े 
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 नाना----िाब्बास विपायाांनो! वदल्लीच ेदारूचे कोठार म्हणज ेवदल्लीचा 

प्राण! ते वजांकण्यासाठी तमु्ही आत्मबवलदान केलेत! या नानाच े

तमु्हा हुतात्म्याांना लाख-लाख प्रणाम! 

 अजीम----चचेस आवण त्याांची विखरे धळुीत लोळत असलेली ऐकून 

कुणाचेही समाधान होईल. इांग्रजाांसारख्या जलुमी पीिकाांना 

आपल्या पांखाखाली आश्रय दऊेन, त्याांच्या पारलौवकक 

कल्याणापेक्षा त्याांच्या ऐवहक कल्याणाचीच जास्त वचांता या 

चचासांस्थाांनी वावहली होती. ती या भमूीवर वदमाखाने उभी 

रावहलेली किी सहन केली जातील? इांग्रजाांची सत्ता 'यावत्चांद्र 

वदवाकरौ ' वहांदसु्तान वर नाांदावी म्हणनू आकािातील बापाला याच 

सैतानी अि्यात प्राथाना होत होत्या. ह ेसैतानी अि्िे आपल्या 

भरवस्तीत आपण स्थाप ू वदल े याचेच पाररतोवषक आपणाला 

गायीच्या व िुकराच्या चरबीन े माखलेल्या काितसुाांचा रूपान े

वमळत नव्हते का? ही नतद्रष्ट चचे अिीच ठेचायला हवी आहते!  

 ज्वालाप्रसाद----बरोबर आह!े ही वदल्लीच्या इवतहासातील ५ वदवसाांची 

चढाई आपल्या भारताच्या इवतहासात खरोखरीच अववस्मरणीय 

होऊन राहील. या पाच वदवसातील स्वातांत्र्य यदु्धात वहांद ूमसुलमान 

या दोन ितका वरच्या भेदाला मठूमाती वमळाली आह.े स्वधमा 

आवण स्वराज्य याांचा उद्घोष ही भारत माता आपल्या या वहांद ू
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मसुलमान सपूतू्ाांच्या मखुाने करीत रावहली आह!े भारत माता या 

सपुतु्ाांना म्हणत आह ेकी वत्सानो यापढेु तमु्ही सवाजण बांधबूांधचू 

आहात आवण दोघाांनाही मी यापढेु माते प्रमाणेच आह.े तमुच्यातील 

भाऊबांदकीला या पाच वदवसात मठूमाती वमळालेली आह ेअसे 

समजा आवण असेच अखांि खाांद्याला खाांदा वभिवनू पढेु चला! 

लढा! 

 अझीम---- श्रीमांत ह ेवदल्लीचे वाताापत् आपण ऐकलेत! आता आपल्या 

िांकाांचे वनराकरण झालां की नाही? 

 नाना----िांकाांचे वनरसन झालां. इतकां च नव्ह;े नव्या आिेचे अांकुर माझ्या 

अांतकरणात अांकुररत झाले! वहांदसु्थानच्या स्वातांत्र्याच्या 

लढ्यातील पवहली लढाई तर आपणच वजांकली आह.े हा अगदी 

सरुुवातीचा ववजय. आता वपढ्यानवुपढ्या जरी ही लढाई चाल ू

रावहली, तरी त्याांना स्रू्फती दते राहील.  

 ज्वाला ----इतकी ददुामनीय आिा आपल्या अांतकरणात वनमााण 

होण्याचीच मी वाट पहात होतो श्रीमांत! १५ मे च्या बैठकीत 

वमरतच्या आकवस्मक उठावणीमळेु आपण खरोखर बेचैन झाला 

होता! आपलीच अिी वस्थती झाल्यावर आम्ही कोणाच्या 

तोंिाकिे पहावां? 
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 नानासाहबे---- आम्ही तस ेकाही गभागळीत झालो नव्हतो प्रसाद! अखेर 

मरणाने जर आमचा आवण आमच्या स्वातांत्र्योत्स्थानाचा िेवट 

होणार असेल तर त्यालासदु्धा आमची तयारी आह!े या राष्राच्या 

इवतहासात आमच्यासारख े लाखो नानाां वनपजतील आवण ही 

स्वातांत्र्याची लढाई अखांि चाल ू ठेवतील! आमच्या मरणाची वा 

अपयिाची काय तमा? तथावप मनषु्यस्वभाव आह.े आरांवभलेलां 

काया याची दहेी याची िोळा तिीस गेलेलां पाहण्याची आमची 

इच्छा आह.े 

 ज्वालाप्रसाद---- आवण परमेश्वर आपल्याला ते सौख्य दवेो अिीच 

आमचीही इच्छा आह!े 

 नाना ----पण त ूमघािी दसुरां काही साांगण्याचे राखनू ठेवलां आहसे त्याचां 

काय? 

 ज्वाला प्रसाद---- हो. वदल्लीच्या या स्वातांत्र्य वातेनांतर लगेच ही दसुरी 

वातााही हाती आली आह ेसरकार. ते इांग्लांिच ेइराणबरोबर चाल ू

असलेले यदु्ध थाांबले आह े आवण वतकिील सैन्सयाला तत्काळ 

वहांदसु्थानात येण्याववषयी आज्ञा दणे्यात आली आह.े दसुरी वाताा 

अिी की पांजाबमध्ये गोर्या सैवनकाांच्या तकुि्या अवधक आहते 

आवण तेथील िीख र्फलटणी इांग्रजाांच्या बाजनेू लढण्यास 

वदल्लीकिे येत आहते. अांबाला ते वदल्ली यामधील पवतयाळा, 
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नाभाआवण वझांद या सांस्थानाांनी बादिहानी पाठववलेल्या 

वनमांत्णाचा अनादर करून सांदिेवाही स्वाराांना ठार मारल ेआह.े 

स्वतःच्या कोिातनू पैसा काढून ते तो मकु्तहस्ताने याांना दते आहते 

व इांग्रजाांच्या सैन्सयभरत्या करीत आहते.  

 नाना---- ऐकलांस अझीम! मी जे म्हणत होतो तेच आपल्यापढेु या 

अनपेक्षीत उठावणी मळेु वाढून येत आह.े पांजाबात इांग्रजाांच ेपाय 

पक्के होत आहते. आमच्या योजनेनसुार उठावणी होती तर 

इांग्रजाांना अिी जळुवाजळुव करण्यास अवधी वमळता ना! 

 अझीम---- झाली आह ेखरी तिी गोष्ट! सबांध वहांदसु्तानात एकदम जर 

उठा होता, तर अगदी दोन-तीन आठवि्याच्या अवधीत या कां पनी 

सरकारने इथनू गािा गुांिाळला असता वनवश्चत! पण यामळेु घाबरून 

जाण्याचे काय प्रयोजन? दोन-तीन आठवि्याच्या कालान े जे 

होणार होत े ते आता दोन-तीन मवहन्सयाांच्या अवकािात होईल! 

अखेर ववजयश्री तर आपलीच आह ेना? 

 नाना----तिी आपण आिा करूया! आता आपली पाऊल े मात् 

सावधपणे पिली पावहजेत.! 

 ज्वाला प्रसाद----ही वतसरी दःुखदायक वाताा ऐका, वतसरी दःुखदायक 

वाताा अिी की अांबाला ते वदल्ली या रस्त्यावर असलेल्या 

सहस्त्रावधी खेि्यातनू अगदी सहज जाता जाता जे जे म्हणनू हाती 
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लागतील त्याची सरसहा वधस्तांभावर रवानगी होत आह!े 

वधमांच्याकिे नेण्यात येणार्या या अभागी दीनाांवर ह ेगोरे लोक 

त्याांच्या िोक्याचे केस पुांजक्या पुांजक्याने उपट, कुठे बागनेटाने 

त्याांना भोसकून त्याांच्या अांगाची चाळण उिवनू द,े त्याांच्या तोंिात 

पववत् अिा गोमाांसाचे तकुिे भाल्यान े बळेबळे कोंब, असले 

पािवी अत्याच्यार करीत येत आहते. त्यामळेु अांबाला ते वदल्ली 

या प्रदिेात इांग्रजाांचा दबदबा वाढला असनू लोकाांमध्ये कमालीची 

भीती वनमााण झाली आह.े  

 नाना---- इतके कू्र कमा ह ेचाांिाळ वतकिे करीत आहते काय? याद राखा 

म्हणावां! इकिे नाना अजनू वजवांत आह.े त्या कू्रकमीच ेप्रायवश्चत 

आज ना उद्या तमु्हाला घ्यायला लावल्या विवाय आम्ही कदावपही 

राहणार नाही!  

 अझीम----सरकार, आता पढुील पावले किी टाकायची त्याबद्दल काही 

ववचार झाला पावहज.े 

 ज्वाला---- मला वाटतां आपण आता ३१ मे चीच वाट पाहत थाांब ूनये. 

जिी वेळ येईल आवण सांधी वमळेल तिी उठावणी करावी.  

 नाना ----बरोबर आह.े पण आता एक गोष्ट साधली पावहज.ेवनदान गांगा 

मातेच्या पररसरातील प्रदिेापासनू खाली झािीच्या राज्यापयांतच्या 

प्रदिेात एकदम उठावणी झाली पावहज ेआवण त्याच्या वसद्धतेसाठी 
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आपणापैकी कुणालातरी कानपरू, झािी, प्रयाग, कािी, लखनौ, 

लाहोर या वठकाणी वहांिून आले पावहज.े या कामवगरीवर आम्हीच 

स्वतः जाऊन यावां असां म्हणतो! 

 अजीम ----कानपरूची सतु् हलवण्यासाठी आता आपण इथे रहाणां र्फार 

आवश्यक आह ेअसां मला वाटतां. सवा हवा तापलेली आह.े कुठे 

वठणगी उिेल आवण सारी हवा पेटून उठेल याची वनवश्चती नाही. 

तेव्हा आपण इथे राहणां अवधक श्रेयस्कर! 

 नाना'----आम्ही तस ेका अवधक दरू जात आहोत? कानपरूच्या पररसरात 

तर वहांिून येणार आहोत! 

 ज्वाला----मलाही अझीम प्रमाणेच वाटतां! तेव्हा आम्हा दोघाांपैकी 

माझ्यावरच ती कामवगरी का सोपवीत नाही? 

 नाना---- इतर वठकाणच ेराहू द्या, पण झािीला तर आम्हाला स्वतःलाच 

गेले पावहज.े वतकिे ती आमची बहीण या आपल्या भावाकिे िोळे 

लावनू बसली असेल. (एवढ्यात एक चौकीदार प्रवेि करतो) 

 चौकीदार----(लवनू मजुरा करून) श्रीमांत इकिे कुणी इांग्रज विपाई काही 

काम घेऊन आला आह े 

 नाना----इांग्रज विपाई? (अझीमलु्लाकिे व ज्वालाप्रसाद किे साथा 

दृवष्टक्षेप टाकून) जा. त्याला आत पाठवनू द.े  
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  (चौकीदार मजुरा करून जातो)  

इांग्रज विपाई आवण यावेळी? काही सगुावा तर नाहीना लागला 

त्याांना? 

 अझीम---- काही अनपेवक्षत मात् वनवश्चत असणार! (इांग्रज विपाई प्रवेि 

करतो. इांग्रज पद्धतीन ेनसुता लवनू राजवांदना दतेो.) 

 इां. विपाई----हा खलीता आम्ही टुमच्याकिे घेऊन आलो. हा सर 

व्हीलरने राजेसाहबेाांना वदला.  

 नाना----(खवलता घेत) सर वव्हलर साहबेाांकिून? 

 इां. विपाई ----yes sir. 

 नाना----(लखोटा र्फोिून वाचतो वाचताना त्याच्या चेहर्यात र्फार सकू्ष्म 

र्फरक होत राहतात. सरुुवातीस आश्चया नांतर सांिय, वचांतन, सकू्ष्म 

आनांद व असे ववववध भाव उमटून जातात)काही हरकत नाही! सर 

व्हीलर साहबेाांना आमचा रामराम साांगा! त्याांच्या मदतीस आम्ही 

नेहमी तयार आहोत असां कळवा.  

 इां. विपाई----अच्छा! May I take His excellency's leave? 

 नाना----अच्छा! या तमु्ही. 

 (इांग्रज विपाई राजवांदना करून वनघनू जातो) 
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 नाना----(मोठ्याने हसनू) अझीम वकती अनपेवक्षत घटना आह े ही! 

खरोखर क्ाांतीला त ूएका ववलक्षण पक्षाची जी मघा उपमा वदलीस 

ती वकती साथा आह!े ऐक ; मीच वाचतो हा खवलता -- 

  

 राजा नानासाहेब, 

 

 यांना सर व्हीलरचे वदंन. हा खसलदा आम्ही मुद्दाम 

आपर्ास धाडीि आहोि. प्रसंग पडल्यास कानपूराचे 

संरक्षर्ाथा धावून याल असा आम्हाला भरवसा वाटिो. 

आपर् एक सुसभ्य सहंदू आहाि. आपर् कंपनी सरकारशी 

राजसनष्ठ आहाि. आपर् कानपूरास पुढील काम 

ठरसवण्यासाठी आपल्या सैन्यासह येण्याचे करावे. िुम्हाला 

आमच्या छावर्ीि ठेवून कोषागार रक्षर्ाचे काम देण्याचा 

आमचा सवचार आहे 

  

 -सर व्हीलर 
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 नाना----का आह ेकी नाहीअझीम? 

 अझीम----आपल्या बाजनेू चाांगले र्फास ेपिताहते सरकार! 

 नाना----कानपरूचे सांरक्षणाथा धावनू याल असा भरवसा वाटतो काय? 

येणारच! यात काय सांिय आह?े र्फक्त सांरक्षण कुणापासनू करायच े

एवढाच प्रश्न बाकी आह.े 

 अजीम----बरोबर आह.े तमु्ही आता इांग्रजाांनी बोलावल्यावरून स्वतःचे 

सैन्सय घेऊन कानपरूच्या सांरक्षणासाठी जावयाच े आवण 

स्वातांत्र्याकररता उठलेल्या स्वबाांधवाांिी लढावयाचे ही इांग्रज नीती! 

जास्त काळजीन े रक्षण केले जाव े म्हणनू लाखो रुपय ेअसलेले 

कोषागार रक्षणासाठी आपण हाती घ्यावयाचे आवण या सवा 

सहाय्याकररता इांग्रजाांनी तमुचे आभार मानावयाचे! यावरून एकच 

गोष्ट वसद्ध होते सरकार! अगदी गळ्यािी सरुी आली असनू सदु्धा 

आपल्या कोणत्याही कामवगरीचा सगुावा या लाल तोंि्याांना 

लागलेला नाही. अजनू ते अांधारातच चाचपित आहते!  

 नाना----हा सारा तझुा आवण ज्वालाप्रसादचा प्रताप आह.े 

ज्वालाप्रसादची तर धन्सय आह!े एकूण एक गपु्त बातम्या इांग्रजाांकिून 

कळतील, पण इकिची एवढी सदु्धा त्याांना कळू न दणे्याची याची 

कायाकुिलता सवाशे्रष्ठ आह!े  
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 ज्वाला----आत्ताच ही एवढी स्ततुी नको श्रीमांत! अजनू परीक्षा दरूच 

आह!े प्रस्ततु काय करायच ेते एकदा ठरवनू टाकू! 

 नाना---- आता अवधक ते काय ठरवायचे? आमच्या ऐवजी आता तचू 

एका घोिेस्वाराला बरोबर घेऊन झािी, कािी, लखनऊ, 

अलाहाबाद, लाहोर वर्फरून ये.त्या वठकाणच्या क्ाांती प्रमखुाांनी 

आता कानपरू किे िोळे लावनू बसावे. आम्ही आता कानपरुास 

कां पनी सरकारचा पाहुणचार घेण्यास सखुेनैव जातो. त्याांच्या 

कोषागाराचे एरव्ही रक्षण कसे होणार? २३ जनू १८५७ची पवाणी 

साध.ू त्यावदविी इांग्रजी सत्तेला वहांदसु्थानात िांभर वषे होतात! त्या 

सत्तेला आम्ही त्या वदविी वतची िांभर वषे भरल्याची ग्वाही दऊे. 

प्लासीतील लढाईच्या पराजयाचा परेुपरू मोबदला वसलू करू. याच 

वदविी बरोबर िांभर वषाापवूी या भारतभमूीच्या स्वातांत्र्याचे मणी-

मांगळसतू् तटूुन वतन ेआता वकां काळी र्फोिली होती. त्या अिभु 

वदवसाचे अपमानाच े िल्य इतके खोलवर घसुनू वहांदसु्तानचे 

अांतकरण कापीत रावहले आह े वक आज िांभर वषााच्या काला 

नांतरही तो पातकी काळा वदवस, नी त्याच्या अिभु आठवणी 

प्रत्येक वहांदवावसयाांच्या अांतकरणात अजनू ओल्याच आहते! त्या 

वदविी झालेले पारतांत्र्याचे भयानक व खोल घाव आज िांभर 

वषाानांतर आपल्याला भरून काढलेच पावहजेत. कानपरुास ३१ मे 

नांतरच कदावचत लवकरही उठावणी होईल. जनूच्या पवहल्या 
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आठवि्यात उठावणी करावयाची ह े वनवश्चत! तेव्हा कानपरूच्या 

उठावाबरोबर झािी,कािी उठली पावहज,े ह ेलक्षात ठेवण्याचा 

सांदिे आता तचू घेऊन जा. ताबितोब वनघ. आता वेळ नको. 

 ज्वाला प्रसाद----ठीक आह ेश्रीमांत! (जातो) 

 अझीम----पण मी कोणती कामवगरी साांभाळावी श्रीमांत? आता केवळ 

सल्लामसलत दणे्याची कामवगरी नको. आता या बाहूांच्या 

पराक्माला वाव वमळेल अिी कामवगरी साांगा.  

 नाना----बाहूू़च्या पराक्माला वाव दणे्याचीच कामवगरी साांगणार आहो 

अझीम! तमुच्याकिे आमचां मांत्ीपद तर राहीलच ;त्या विवाय 

कानपरूाच्या सैन्सयाच्या सतू्धाराचां काम तात्या टोपेच्याच बरोबरीत 

तमु्हीही करा. तमु्ही आता सभेुदार टक्कावसांगाची गाठ भेट घ्या. 

उठावणी करणार्या कानपरूच्या घोिदळाच सरसेनापती पद 

टक्कावसांगाला द्या. पढूच ेबेत ठरवा आवण वळे साधनू उठावणी 

करा. कोषागारावर आम्ही आहोतच. वतथ ेआम्हाला दु्रढाआवलांगन 

दणे्याला या.  

 अझीम--- या कामवगरीवर मी बेहद खिु आह ेसरकार! 

 नाना--- झाली ना खिुी! चला तर! कायााला लागा. भारतमातेच्या 

िभुमांगलाची िभुघवटका भरत येत आह.ेवतच्या पजूनाला ही 
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िीरकमळां उतरवनू ठेवण्याची वसद्धता ठेवनू समराांगणात उिी घेऊ! 

२३ जनु १८५७ ची पवाणी साध.ू  

 (चौवकदार प्रवेि करतो) 

 चौकीदार----स्य ूजेनीबाई आल्या आहते. त्या आत येण्याची परवानगी 

मागत्यात.  

 नाना ----आली का ही पनु्सहा? जा तीला पाठवनू द.े 

 (स्य ूजेनी प्रवेि करत)े 

 स्य ूजेनी----नमस्त ेमहाराज. 

 नाना---- नमस्त ेस्य ूजेनी. 

 स्य ूजेनी---- कुठे आह ेज्वालाप्रसाद? 

 नाना--- का त्याला भेटायचां होतां?  

 स्य ूजेनी----हो. पण त्याची भेट घिण्याचे भाग्य आज तरी माझ्या नविबी 

आह ेका? दोन मवहन ेआईबापाांनी भेटू वदल ेनाही आवण गेल्या 

पांधरा वदवसात मी जेव्हा पाच-सहा वळेा भेटण्यासाठी म्हणनू आले 

तेव्हा त्याांनी स्वतःच माझ्यापासनू तोंि वर्फरवलां! काय झालां 

आमच्या घरी त्यावदविी दवे जाणे! वतकिे आई बाप काही साांगत 

नाहीत आवण इकिे हा माझी दखलच घेत नाही.  
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 अझीम---- ज्वालाचां तमुच्या वरचां प्रेम आटलां असा सांिय येत नाही 

तमु्हाला सांजीवनी बाई? 

 स्य-ू--- ते कधी िक्य आह?े मी त्याला चाांगला जाणते. तथावप तो वनदाय 

बनलेला आह.े त्याला वनषु्ठर व्हावां लागलां आह.े  

 नाना----मग तमु्हाला ज्वालाववषयी वतटकारा नाही वाटत?  

 स्य ूजेनी----वतटकारा? नाही उलट त्याच्याकिे अवधक जीव ओढला 

जातो. रे्फकला गेलेला चेंिू जवमनीवर आपटून अवधक जोराने 

उसळी घेतो ना, तसा!  

 नाना ----तमुची ज्वाला वरची अतटू प्रीती आवण ज्वाला- ववषयीची 

खात्ी पाहून मला तमुच्याववषयी ववलक्षण आदर वाटतो सांजीवनी 

बाई! पण काही एका करणा वनवमत्त ज्वालाप्रसाद तमु्हाला भेटू 

िकत नाही ; इतकां च साांग ूिकतो आम्ही. तमु्हाला अजनू काही 

काळ कळ सोसावी लागेल. मात् अखेर ज्वालाप्रसाद तमुचाच 

आह ेयाची खणूगाठ बाांधनू ठेवा.  

 स्य ूजेनी----तमुचां ह ेआश्वासन प्रत्येक वेळी वमळत आह,े म्हणनू मी ही 

वजवांत तरी रावहल े आह े महाराज! पण आज माझां मन केवळ 

आश्वासनानां िाांत होणार नाही!वकती काळ ही आश्वासन माझ्या 
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तोंिावर रे्फकत राहणार आहात तमु्ही? आज मला प्रत्यक्ष 

त्याच्यािी बोलायचां आह!े कुठे आह ेज्वालाप्रसाद?  

 अझीम----कसां साांग ूतमु्हाला सांजीवनी दवेी? आज तर ज्वाला प्रसाद 

तमु्हाला मळुीच भेटू िकणार नाही. आता त्यानां ब्रह्मावता 

सोिण्याची जवळजवळ तयारीही केली असले! आणखी काही 

वेळाने त्याने ब्रह्मावता सोिलेली असेल! त्याांची आवण तमुची भेट 

आता वकमान मवहना- पांधरा वदवस तरी होईल असां वदसत नाही!  

 स्य ूजेनी----काय साांगत आहात ह ेअझीम? मी आज वकती आिेन ेआले 

होत.े आज प्रत्यक्ष माझ्या िॅिींनी मला ज्वालाप्रसादकिे आपण 

होऊन पाठवलां आह.े ह े पहा त्याांनी केलेल्या गीतेच्या इांग्रजी 

भाषाांतराचां हस्तवलवखत! ह े हस्तवलवखत आपल्या गरुुां नां एकदा 

पाहावां असां िॅिी ना वकती -वकती वाटतां! ज्वालाप्रसादना आमच्या 

घरी यायची िॅिीनी का मना केली हचे मला कळत नाही. ह ेभाषाांतर 

होऊन आज आठ वदवस झाले.ज्वालाप्रसादना दाखववण्यासाठी 

िॅिी वकती उत्सकु आहते. पण करतात काय? त्याांनीच तर 

ज्वालाप्रसादना दारां बांद केली आहते. िेवटी न राहवनू त्याांनी ह े

भाषाांतर माझ्याकिे दऊेन मला त्याांच्याकिे पाठवलां. वकती आिेन े

मी ह ेभाषाांतर घेऊन आले आह ेअझीम, तमु्हाला कल्पना नाही! 

या गीतेच्या भाषाांतरामळेु तरी माझा ज्वालाप्रसाद मला भेटेल, 
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माझ्यािी चार औपचाररक िब्द तरी बोलेल, असां मला वाटलां 

होतां. 

 नाना----पण त्याला आता आमचा नाईलाज आह ेसांजीवनी दवेी!  

 स्य ूजेनी----काय तमु्ही माझी चेष्टा तर आरांभलेली नाही महाराज? का 

उगीच माझा छळ करता आहात? का हा छळवाद माांिला आह े

माझा तमु्ही? नाही तमु्ही मला र्फसववत आहात! ज्वालाप्रसाद इथां 

आह.े साांगा त्याला मी इकिे आले आह े म्हणनू! मला 

भेटल्याविवाय नाही राहावयाचा तो!  

 अझीम--- नाही सांजीवनी दवेी! आम्ही खरी गोष्ट तीच साांगतो आहोत 

तमु्हाला! ततूा तमु्हाला ज्वालाप्रसाद भेटू िकत नाही!  

 स्य.ू----काय ते मला भेटू िकत नाहीत? नाही असां होणार नाही! होऊ 

िकत नाही! नाही, नाही, नाही! (वचिून) दषु्ट चाांिाळानो,तमु्हीच 

तर काही िाव रचलेला नाही ना हा? हो.हो.खात्ीन ेहा तमुचाच िाव 

आह.े तमु्हीच त्याांना माझ्यापासनू लपवनू ठेवीत आहात! तमु्ही 

माझ्या ववरुद्ध काही कट रचलेला आह.े तमुचा काही स्वाथा आह!े 

वकती वनदाय आहात तमु्ही!  

 नाना---- सांजीवनी दवेी िाांत व्हा! अिा भावनेच्या आहारी जाऊ नका. 

ववचाराांचा ताबा सोिू नका!  
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 स्य-ू---(रिकुां िीला येऊन) काय बोलत ेआह ेमी हचे मला समजत नाही! 

महाराज, आता माझा अांत पाहू नका हो. मला माझा प्रसाद भटेवा! 

भेटवा ना,!आम्ही आज कानपरूला राहावयास जाणार आहोत. इथां 

आता मी पनु्सहा येऊ िकेन वकां वा नाही ह ेकळत नाही! कदावचत ह े

माझां िेवटचां येणां असेल. आता यावेळी ज्वालाप्रसादला 

माझ्यापासनू लपव ूनकाहो!  

 नाना----का तमु्ही ब्रह्मावता सोिणारा हा आहात?  

 स्य ूजेनी---- वतकिे ते बांिवाले उठलेत ना आमच्या जीवावर! आम्हाला 

कानपरूाविवाय दसुरां सरुवक्षत स्थळ आह े कुठे जवळपास? 

बांिवाल्याांनी जीवावर िस्त्र धरलां आह.े आता तमु्ही तरी मला सांपणूा 

जीवनातनूच उठव ूनका! 

 नाना----नाही दवेी, आम्ही दषु्टपणाने काही बनावट साांगत नाही. खरी 

तीच गोष्ट साांगत आहोत. ज्वालाप्रसाद आता ब्रह्मावताा च्या बाहरे 

जाण्यासाठी मागा आक्वमत आह.े आता तो परत येईपयांत त्याची 

भेट नाही.  

 स्य ूजेनी----(वचिून) तमु्ही िदु्ध पि ूआहात! तमु्हीच केवळ नव्ह!े माझी 

मम्मी, माझे िॅिी, तमु्ही आवण तमु्हीही सारेजण पिचू आहात! 

तमु्ही माझी अघोरी थट्टा आरांभली आह.े ज्वालाप्रसादाांची व माझी 
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भेटच होऊ द्यायची नाही असे तमु्ही ठरवल ेआह!े आज पयांत 

िॅिींनी छळ केला. आपला कावा लपववण्यासाठी िॅिीनां ही 

गीतेच्या भाषाांतराची प्रत ज्वालाप्रसादकिे पोहोचववण्याची 

िक्कल लढववली! जणकूाही ते या गावचेच नाहीत! पण मी काही 

आता बोंिल्यानां दधू वपणारी रावहले नाही! मला सगळां कळतां! 

मला तमुचा कावा उमगला! तमु्ही सारी जण एकमेकाांना सामील 

आहात! तमु्ही एकमेकाांनी माझ्या ववरुद्ध माझ्या ज्वालाववरुद्ध कट 

केलेला आह!े तमु्ही कट वाल ेआहात. दषु्ट आहात. चोर आहात. 

चाांिाळ आहात. िाकू आहात!  

(वतला रिू कोसळत ेस्पुांदनू रिू लागते.) 

 पिदा 

 __________________________________ 
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अांक--३रा प्रवेि--२ 

+++++++++++++++++++ 

स्थळ ----रस्ता----स्य ूजेनी हातात गीतेच्या भाषाांतराची प्रत घेऊन 

वनराि अांतकरणाने नानासाहबेाांच्या प्रासादावरून परत घरी जात आह.े 

रस्त्यात नानकचांद येतो. स्य ूजेनी चाललेली बघनू वतला हाक मारतो. 

 

 नानक----हलॅाव, स्य ूजेनी! चाललात कुठे?  

 स्य ूजेनी----कुठे? अिी समोर रस्ता रु्फटेल वतथां!  

 नानक ----इतक्या अगवतक का? रस्ता रु्फटेल वतथां जाण्यापेक्षा रस्ता 

ठरवनू चालावां माणसानां!  

 स्य ूजेनी---- पण केव्हा केव्हा रस्ताच सापित नाही नानक. 

 नानक ---- तेव्हा कुणाची तरी मदत घ्यावी. मी दाखववण्यास तयार आह े

तमु्हाला मागा. माझ्या मागनू याल? 

 स्य ूजेनी----दऊे केलले्या मदतीबद्दल मी आभारी आह.े पण ही मदत मी 

साभार परत करणे मला भाग आह.े वाईट वाटतां.  

 नानक ----स्य ूजेनी माझां ऐक. मार्फ कर. मी तलुा एकेरी सांबोधतो आह.े 

पण माझ्या म्हणण्याचा ववचार कर. 
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 स्य ूजेनी---- आता स्पष्टच साांवगतलां पावहज ेअसां वदसतां. तमुचा अजा मी 

केराच्या टोपलीत टाकला असां समजा.  

 नानक----पण माझ मत ऐकून घेतल्याविवायच?(स्य ूजेनी जाऊ लागते 

वतला अिवनू) थाांब; मी तलुा असा आज जाऊ दणेार नाही! माझां 

म्हणणां तलुा ऐकून घ्यावच लागेल!  

 स्य ूजेनी----असां आह ेतर!  

 नानक---- हो ;आज वकती वदवसाांनी -वकती मवहन्सयाांनी भेट तझुी होते 

आह ेही. तलुा हु्रद्गत साांवगतल्याविवाय सोिणार नाही मी आज. 

 स्य ूजेनी ----का? तलुा यापवूीही का भेटला आलां नाही? 

 नानक---- तझु्या घरी तझुी आई आह ेना! वतच्या सल्लामसलतीन चालनू 

वतच्या मार्फा त तलुा वि करता येईल असां वाटलां होतां. पण ती धतूा 

बाई गाजर िोळ्यासमोर बाांधनू ठेवनू एखाद्या गाढवाला पळवीत 

ठेवावां तसां मला सारखा पीटाळीत आली आह.े 

 स्य ूजेनी ----गाढवाला यापेक्षा चाांगलां वागवीत नसतातच मळुी!  

 नानक---- मी गाढवाचां नाही बोलत, माणसाववषयी बोलतो आह.े मी 

माणसू आह ेह ेत्या तझु्या गाढवी आईला कळेल तर ना!  

 स्य ूजेनी---- गाढवी जवळ गेल्यावर लाथाळ्या बसणारच. माणसानां 

गाढवी जवळ जावच किाला? 
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 नानक---- म्हणनू हा मी आता िायरेक्ट तझु्याजवळ आलो आह.े 

योगायोगानांच ही गाठ पिली म्हणेनास.  

 स्य ूजेनी ----पण ही गाठ पिली ठका ठका! ह ेलक्षात ठेवनू बोल.  

 नानक ----खरांच का त ुमाझा ववचार करणार नाहीस? 

 स्य ूजेनी---- वकतीवेळा साांवगतलां तरी गाढवाच्या िोक्यात विरणार नाही 

ते! 

 नानक ----असां आह ेतर उित गेलीस! मी ही तझुी पवाा करीत नाही. मला 

जहागीर वमळाली म्हणजे आमच्या जातीतल्या वकतीतरी 

थोरामोठ्याांच्या बायका माझ्या गळ्यात पितील. 

 स्य ूजेनी---- पण त ूजहागीरदार होिील तेव्हा ना?  

 नानक---- ते काही आता दलुाभ नाही. कां पनी सरकारला इथल्या 

बांिवाल्याांची बातमी नक्की कळववली की कां पनी सरकार माझ्यावर 

पैिाचा नसुता पाऊस पािेल! विवाय मी कां पनी सरकारात 

कोणीतरी मोठा अांमलदार होईन ते वनराळेच!  

 स्य ूजेनी ----वा तझुी स्वप्नां तर मोठी गोंिस आहते. पण तझु्या त्या भावी 

ऐश्वयाावर खिु होऊन तलुा बाटग्याला कोणी वहांद ूस्त्री माळ घालेल 

ह ेववसरून टाक.  
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 नानक---- बाटगा? कोण बाटगा? मी विस्ती धमा स्वीकारला आह ेतरी 

कुठे अद्याप? 

 स्य ूजेनी ----आज नाही उद्या!  

 नानक ----ह ेतरी तलुा साांवगतलां कुणी? त ूवमळाली असतीस तर विश्चन 

होण्याचा प्रश्न होता. तझु्यासाठी म्हणनू मी विस्ती होणार होतो. 

आता तझु्या त्या चाांिाळ आईचां-- 

 स्य ूजेनी----(रागाने)नानक तोंि आवरून बोल. 

 नानक ----का? मी बेधिक म्हणेन! तझु्या या चाांिाळ आईचां -- 

 स्य ूजेनी---(एकदम तोंिात भिकवनू) तोंि म्हणण्यापवूीच असां तोंि 

रु्फटेल तझुां! (नानक थोिावेळ स्तांवभत होतो पण मग रागाने वतच्या 

अांगावर धावनू जाऊ लागतो. पण स्य ूजेनीन तेवढ्यात वपस्तलू 

सज्ज केलेल ेपाहून माग ेसरकतो. घाबरून उभा राहतो) 

 स्य ूजेनी---- आवण पढेु सरिील तर इथेच खलास होिील.  

 नानक---- (चिर्फित)याचा बदला परेुपरू घेईन! इांग्रजाांकिे माझां जे असेल 

नसेल ते वजन खचा करून तझू्या त्या ज्वालाप्रसादलाच पकिून 

आणवतो. मला सगळां कळलां आह.े तलुा 'तो ' हवा आह ेनाही? 

ज्वालाप्रसादचा सांिय आलाच आह ेसर व्हीलरला. र्फक्त खात्ी 

करून घेण्याचां तेवढां रावहलां आह.े मलाही आजवर काही नक्की 
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सगुावा लागलेला नाही. म्हणनू मी गप्प आह.े आता मी छातीवर 

हात ठेवनू त्याला ज्वालाप्रसादच्या कारस्थानची खात्ी वदली की 

तझु्या िॉन जआुनची िांभर वषा भरलीच म्हणनू समज! त ूत्याची 

सांजीवनी काय? तलुा ही त्याच्याबरोबर तरुुां गात वखतपत पािववतो. 

ज्या हाताांनी त ू या गालर्फिावर मारलीस, त्याच हातान े तझु्या 

िॉनजआुनच ेगाल रांगावयास लावल ेनाही तर नाव साांगणार नाही.  

 स्य ू----त ूकुत्ा काय पराक्म गाजववणारा आहसे ते मी चाांगलां ओळखनू 

आह.े तझुा त ूआता रस्ता पकि. माझ्या वाटेला आता यापढेु 

येिील तर तलुा स्वगााची वाट पकिावी लागेल. तझु्यासारखी 

मातभृमूीच्या स्वातांत्र्याच्या गळ्याला नख लावणारी अधमाधम 

श्वापद जन्समाववत हा मानवजातीलाच कलांक आह.े  

 नानक---- मातभृमूीच्या साम्राज्याच्या गळ्याला नख लावणारी ह ेबोलते 

आह ेना? तझु्यासारख्या मातभृदू्रोही अवलादीच्या िब्दाांची वकां मत 

काय करावी ह ेजगाला चाांगलां कळतां. जा, वमरवीत जा तझुे ते तोंि! 

माझ्या तोंिावर जर जग कलांक र्फासणार असेल ;तर त्याच जगाला 

त्याच न्सयायानां तझु्या ही तोंिाला काळोखी र्फासावी लागेल. 

(झटक्यात वनघनू जातो) 

 स्य ूजेनी----(हळूहळू पावल ेटाकीत जात असताना) हा बोलला ह ेकाही 

खोटां नाही. माझ्या राष्राचां साम्राज्य वहांदसु्थानात धोक्यात आह ेह े
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जाणवत असनूही मी ज्वालाप्रसादसाठी या साम्राज्यावर उलटले 

असां सारे इांवग्लि जग म्हणणार नाही का? िम्हणजे नानकचांद 

आपल्या मातभृमूीच्या दृष्टीने जेवढा अपराधी आह े; वततकीच मी 

माझ्या मातभृमूीच्या दृष्टीने अपराधी ठरेन का? मन ह ेपािाल असतां 

हचे खरां. 

 (पिदा) 

 -- ----- 
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अांक----४थ ,. प्रवेश---१ल  सुरु 

 

स्थळ ---- कानपरू. इांग्रजाांनी उभारलेल्या वकल्ल्याच्या तटा जवळचा 

भाग. (वेळ सकाळची.) वदनाांक २६ जनू १९५७ 

(केिव भट नकुताच दवेपजूा आठवनू ववश्राांतीस्थानाकिे जात 

आह.े नानासाहबेाांनी आपल्या छावणीत दवेपजूा आटोपली आह.े 

त्याच्या मागनू लगबगीन ेघोिेस्वार जात असतो. घोिेस्वार त्याला 

माग ेटाकून पढेु जाऊ लागतो.) 

 

 केिव ----अरे कोण; विविील! आां? त ूहोय?  

 रांगराव ----हो! 

 केिव ----हो काय? ववटाळ झाला असता ना? सोवळ्यात आह ेमी! 

 रांगराव----पण इतका घाबरला होतास का? अजनू हात कापतो आह े

तझुा!  

 केिव ----ां अरे काय ववचारतोस रांगराव? लढाईची धामधमु आह ेना? 

कुठली बदु्धी झाली आवण पणुां सोिून ब्रम्हवताात पेिव्याांच्या किे 

आलो असां झालांय! चाल ूसांबांध मवहना नसुती ही धामधमू माजनू 

रावहली आह.े 
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 रांगराव----मग तलुा काय त्याचां? तझुां दवेघर सरुवक्षत आह ेना?  

 केिव----कसलां दवेघर घेऊन बसलास रांगराव? माझ्या वनवासस्थानाहून 

पेिवे सरकारच्या छावणीपयांत जायचां आवण छावणीतनू परत 

वनवासस्थानाकिे जायचां म्हणजेच केवढ तरी महाभयांकर कृत्य 

आह.े अरे ;जीव अगदी मठुीत धरुन पळत असतो. ठाऊक आह?े 

 रांगराव----अरे पण का?  

 केिव---- मोठा िहाणाच वदसतोस त?ू गेले दहा-बारा वदवस मी जगलो 

आह,े यावरच माझा ववश्वास बसत नाही. वबगलुाांचा कका ि आवाज 

काय, तोर्फा, बांदकुी, तलवारी कुकर्या आवण सांवगनी याांचा 

धमुधिाि आवण खणखणाट काय! कानठळ्या बसल्या आहते 

माझ्या! केव्हा तोरे्फचा गोळा या िोक्यावर आदळेल याचा भरोसा 

नाही. आवण म्हणे का? 

 रांगराव----अरे पण आज लढाई थाांबली आह.े 

 केिव---- थाांबली लढाई?  

 रांगराव----ते काय लढाई थाांबववल्याचे वकल्ल्यावर र्फिकणारे वनिाण! 

कालच इांग्रजाांनी उभारल ेआह ेते!  

 केिव----काय खरां म्हणतोस की काय? 

 रांगराव----ते वनिाण तरी खरां मानिील त?ू वदसतां ना तलुा?  
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 केिव---- अरे असणारच! द ेटाळी! आां!पण थाांब. मी सोवळ्यात आह.े 

लढाई न थाांबनू करत ेकाय? लढाई थाांबावी म्हणनू आवण श्रीमांताांना 

जय वमळावा म्हणनू मी दवेाांना सांकटात घालनू ठेवलां होतां! उगाच 

नाही? अगदी गळ्यापयांत त्याांना पाण्यात बिुवनू ठेवलां होतां! लढाई 

थाांबत नाही म्हणजे काय? चेष्टा आह?े दवेाांना बिुवनू टाकलां असतां 

ना या महातेजस्वी ब्राह्मणाांन! 

 रांगराव---- तरीच! पेिव ेसरकाराांना जय का वमळाला याचे रहस्य मला 

आत्ता कळालां! मला वाटत होतां की सारा आमच्या क्ाांती सेनेचा 

ववजय आह!े अरेरे; रु्फकट आमची क्ाांतीसेना गेले २० वदवस 

धिुगसु घालत होती तर! रु्फकट इांग्रज अवधकार्याांची मुांिकी 

उिववली होती. घाबरगुांिी उिालेल्या इांग्रजाांनी आपल्या गढीचा 

आश्रय घेतला तेव्हा क्ाांतीकारकाांनी वतला वेढा घालनू त्याांच्यावर 

बांदकुीच्या गोळ्याांचा गेले दहा-बारा वदवस सतत वषााव केला, 

तोही रु्फकट गेला म्हणायचा! कुणाचे िोळे र्फोिल,े तर कुणाच्या 

िरीराच्या वचांधि्या वचांधि्या उिववल्या! इांग्रज वस्त्रया ववधवा 

झाल्या ; कुणी तट कोसळून त्याखाली गाढल ेगेले; अन्सनाचा साठा 

सांपल्यामळेु कुणी अन्सन अन्सन करुन मेल;े वकल्ल्यात पाणी तर इतके 

दवुमाळ झाले की इांग्रजाांची पोरे टोरे काति्याच्या पखालीच चोखत 

बसली; कुणी महामारी, हागवसण,ववषमज्वर याांना पटापट बळी 
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पिले आवण जे बॉम्ब गोळ्याांच्या स्र्फोटाला वकां वा आजारीपणाला 

बळी पिले नाहीत, ते ह ेभीषण दृश्य पाहून वेिेच होऊन गेले. ह े

सारे रु्फकट म्हणायचे! तझु्या सांकटात घातलेल्या आवण गळ्यापयांत 

पाण्यात बिुवबलेल्या कायस ेम्हणालास ना; त्या दवेावर भार घालनू 

सवा क्ाांती सैवनक नसुते बसत,े तर आज अगदी सखुासखुी कां पनी 

सरकार आवण त्याांचे ह ेगोरे लोक मठुीत धरून िरण आले असते. 

नाही? 

 केिव भटजी---- होच मळुी! ह े काय साांगायला हवां? एकूण काय 

आमच्या श्रीमांताांच्या पक्षाचा ववजय झाला तर! 

 रांगराव ----अजनू खरां वाटत नाही की काय तलुा? 

 केिव---- खरां तर वाटलांच ; पण एक कोि दखेील उलगिलां.  

 रांगराव ----कोिां? आवण ते कसलां?  

 केिव----अरे, आज श्रीमांत सरकार पजूेसाठी वकतीतरी वेळ बसनू रावहले 

होत.े गेल्या मवहनाभरात कधी केली नव्हती ती षोििोपचारे पजूा 

आज त्याांनी केली.! मी मनात म्हणत होतो की आजच कुठून त्याांना 

ही बदु्धी आठवली आवण ह ेइतक्या वेळ पजूा करीत बसल ेआहते.  

 रांगराव ----असां वाटण्याच कारण? 
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 केिव---- अरे पजूा सांपते केव्हा आवण मी माझ्या वनवासस्थानापयांत 

एकदाचा सखुरूप जाऊन पोहोचतो कसा, याची वचांता माझ्या 

मनात! गेला पांधरविा हा असा जीव मठुीत धरून घराकिे पळत 

असतो. पटपट पजूा आटपली की जीव भाांि्यात पित असे. पण 

आज पहाव ेतो तब्बल एक तास श्रीमांत पजूेस बसल ेहोत.े जीव 

असा काय टाांगणीला लागला होता म्हणतोस! लढाई थाांबल्याचां 

ऐकून आता कुठे या जीवात जीव आला बघ!  

 रांगराव ----आवण इांग्रजाांचा ववजय झाला असता तर तझु्या सांकटात 

टाकलेल्या दवेाांचां काय झालां असतां? दवेाांना काय त ू खरोखर 

बिुवनू टाकलां असतांस? 

 केिव---- दवेाांना मी एक दसुरा मागा ठेवला होता. त्याांनी जर इांग्रजाांकिून 

माझ्या पजूेची दवक्षणा दवेववली असती तर त्याांना बाहरे काढण्याच े

मी कबलू केलां होतां! बाकी इांग्रजाांचा पराजय झाला ह ेठीक झालां.. 

इांग्रजाांचा वहांदसु्थानातनू वन:पात होऊन तरी जायला हवा, नाही तर 

त्याांनी तरी त्याांचां तोंि काळ करायला हवां! 

 रांगराव ----अरे वा! असां कधीपासनू म्हण ूलागलास त?ू इांग्रजाांना दवेानांच 

इथां पाठवले आह.े ते इथनू जातात ही गोष्ट बरी नाही, असां तचू 

नेहमी म्हणायचास नव्ह?े  
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 केिव,----ह!ॅ असां कधी मी म्हणालो असांणां िक्य आह?े ब्राह्मण आह े

मी! खोटां नाही बोलायचा! 

 रांगराव----असेल, असेल. पण त्याांनी इथां का राहावां याबद्दलच परुाण या 

ब्राह्मणाच्या तोंिून ऐकल्याचां मला चाांगले स्मरतां. आता ते इथनू 

का गेले पावहजेत यावर तझुां एक प्रवचन ऐकव म्हणजे झालां!  

 केिव ----का गेले पावहजेत? काय प्रश्न झाला की काय हा? अरे सारा 

अधमा माजववला आह े अधमा त्याांनी! आमच्या वहांद ू धमाात 

ढवळाढवळ करीत रावहले आहते ह ेलोक! सती जाण्याची चाल 

काय वाईट होती? आमच्या धमा सांस्थापकाांनी िोके घासनू घासनू 

ती चाल िास्त्रात समाववष्ट केली होती म्हटलां!  

 रांगराव----तरीच तझु्या िोकीचा तळुतळुीत गोटा झालेला वदसतो! 

त्याांचाच वांिज ना त?ू  

 केिव---- ऐक रे! चेष्टचेा ववषय नव्ह े हा! या धमालांि इांग्रजाांनी एका 

चटुकीसरिी कायदा पास करुन ती चाल बांद करून टाकली आह े

म्हणे! सरकारी नोकर्या काय ऐर्यागैर्यानी करायच्या आहते? अरे 

कलम चालववण्याचा आम्हा ब्राह्मणाांचा जन्समवसद्ध पववत् अवधकार 

तो! आज ऐकतो तर म्हणे जाती धमावनरपेक्ष मसुलमानाांना आवण 

ऐर्यागैर्याना सरसकट सरकारी नोकर्या मागण्याला मोकळी 
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ठेवली आह!े ववधवाना म्हणे पनुववावाह करण्याला चारी वाटा 

मोकळ्या ठेवण्यात येणार आहते! हा काय धमा झाला? नसुते बांि 

आह े बांि! कुठल्या वर्फरांग्यानां म्हणे श्रीमद्भगवद्गीतेच े इांग्रजीत 

भाषाांतर सरुू केलां आह.े एकेक ऐकावां ते नवलच! या पणु्याच्या 

ब्राह्मणाच्या तळपायाची आग नसुती मस्तकाला जाऊन वभित.े 

सांस्कृत भाषा म्हणजे काय चेष्टा आह?े साक्षात दवे भाषा ती! वतला 

या यावनी भाषेचा ववटाळ? हर हर! कहर झाला नसुता! तचू साांग 

अिा या इांग्रजाांनी इथनू काळां करायला नको का?  

 रांगराव ----सांपलां का तझुां प्रवचन? 

 केिव----सांपलां म्हणनू काय ववचारतोस? वकती बोलावां तेवढां थोिांच 

आह.े पण बोलायला सवि कुठे आह?े 

 रांगराव----इतकी कोणती काम अिली आहते? 

 केिव---- काम अिली नाहीत काही! पण ह ेप्राण अिकले आहते ना या 

दहेात! ही लढाई त ूथाांबली म्हणतोस ; पण केव्हा पनु्सहा तोरे्फचे गोळे 

धिधिायला सरुुवात होईल नेम नाही! इथां उभां रावहल्या जागीच 

एखादा बॉम्बगोळा िोकीवर रु्फटायचा! केव्हा कपाळमोक्ष होईल 

याचा काही भरवसा नाही! तेव्हा म्हटलां--- 

 रांगराव---- काय आणखी म्हणतोस?  
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 केिव---- काही नाही! ह ेतीथा घ ेआवण आता चाल ूलाग बघ!ू तीथा 

प्यायलाही थाांब ूनकोस! वपतावपता एखादा बॉम्ब आदळेल!  

 रांगराव---- वकती भयाि आहसे त!ू अरे आता इथां कानपरूात इांग्रजाांच े

सगळे बॉम्ब गोळे एकदम थांि पिले आहते! आता या तटाजवळच 

मांत्ी अझीमलु्लाखान आवण सर सेनापती तात्या टोपे येणार आहते. 

त्याांच्या आवण इांग्रजाांकिील अवधकार्याांच्या काही तहाच्या अटी 

इथे आता ठरावयाच्या आहते! मी हा असा पढेु पवूा बांदोबस्तासाठी 

आलो आह!े ते पहा नाक्यानाक्यावर आमचे सैवनक पहारा 

करण्यासाठी उभे आहते. त ूआता चाल ूलाग. मी ही आपला माझ्या 

कामाला लागतो. 

 केिव ---चल बाबा. मी तीथााच ेपाणीच विांपिीत जातो कसा! म्हणज े

तह वर्फस्कटायला नको! तहाच काम अगदी वनवेधपणे होईल! 

चल,!(तीथााचे पाणी पळीन ेविांपित वनघनू जातो. रांगरावही त्याच्या 

मागनू जातो) 

 (अजीमलु्लाखान व तात्या टोपे प्रवेि करतात) 

 अजीम---- अखेर इांग्रजाांचे नाक कानपरूला तरी खाली झालां! ते पावहलांत 

सेनापती ; इांग्रजाांच्या वकल्ल्यावर ते पाांढरे वनिाण! कालपासनू 
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वार्यावर र्फिर्फित आह!े इांग्रजाांचां पाांढरा र्फटर्फटीत पिलेलां तोंिच 

जण ूयाां नीिाणाच्या रुपाने इथां उघि्यावर माांिलां गेलां आह!े 

 तात्या ----इांग्रजाांची उरलीसरुली लाजही त्या र्फिक्याच्या मीिानां 

वार्यावर उघिी पिली आह;े असांही म्हणता येईल! या तलवारीची 

तहान काही अजनू िमलेली नाही मांत्ी!  

 अझीम---- वतची तषृा भागवायला अजनू खपू रान मोकळां आह े

सेनापती! वतथ ेकानपरूला आपले पाय आज वस्थर होणार आहते! 

इथनू आपल्याला पढेु सवा वहांदसु्तानभर उि्िाण करायचां आह!े 

आपल्या तलवारीच्या पल्याला मला वाटतां एवढी सवा 

वहांदसु्थानची भमूी परुी पिेल!  

 तात्या ----वहांदसु्थानच्या सरहद्दीपयांत काय, पण या पथृ्वीच्या ध्रवूापयांत 

तरी या इांग्रजाांचा पाठलाग करण्यास वमळाला, तरीही माझां समाधान 

होणार नाही! पथृ्वी गोल आह ेम्हणनू! ती जर सपाट असती तर या 

पथृ्वी वरूनच कुठेतरी खोल गतेत या इांग्रजाांना या तलवारीच्या 

टोकानां लोटून वदलां असतां!.  

 अझीम----मी याचेपेक्षाही काही भयांकर केलां असतां! स्वतःचा स्वाथा ज्या 

गोष्टीमळेु वटकेल, तीच याांचा न्सयाय, आवण स्वतःच्या स्वाथााववरुद्ध 

जी गोष्ट असेल ती तेव्हढीच ज्याांना अन्सयाय वाटत े अिा या 
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इांग्रजाांना या ववश्वातच राहण्याचा अवधकार नाही! सध्याचा गव्हनार 

िलहौसी तर या इांग्रज साम्राज्यवाद्याांचा िदु्ध अका  आह!े साम्राज्य 

ववस्तारास जे पोषक असले ते तेवढ ेयोग्य आवण इतर सवा अयोग्य 

अिी टाांग्याच्या घोि्याप्रमाणे वकां वा रानिुकराच्या एकाांगी मसुुांिी 

प्रमाणां त्याांची पद्धत आह!े ती पहा! नाक खाली झालेली त्या 

िलहौसीच्याच जमातीची तीन लाल माकिां येत आहते इकिे! 

याांच्यािी आता िोकां  िाांत ठेवनू बोलणी करायची आहते! 

 तात्या---- िरण आलेल्याला अभय वदलां पावहजे,ही नीती जर आिवी 

आली नसती, तर या सवा इांग्रजाांच्या रक्ताच्या सि्यानां ह ेकानपरु 

वभजवनू टाकता आलां असतां! या जांगली जनावराांना या 

वकल्ल्यातच अवग्नवषाावाखाली जाळून काढता आलां असतां! पण 

हृदयस्थ परमेश्वर आह ेना! म्हणनूच केवळ या मका टाांिी बोलणी 

करावयाची!  

 (मरु, व्हायवटांग आवण रोक ह ेतीन गोरे तहाची बोलणी करावयास येतात) 

 वतघ-े---Good Morning Mr.Azim. 

 अझीम---- सब लोगो को नमस्त!े आईए.हम आपकी ही राह दखे रह ेह!ै 

 मरू----Why can't you speak in english,Mr Azim? 
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 अझीम---- हम अच्छी तरह से अांगे्रजी बोल सकते ह!ै लेवकन आज की 

बात ेवहांदी में ही होगी! 

 व्हायवटांग----But we can't speak Hindi well! you see! 

 अझीस---- जी हा ; मै जानता हु! बातचीत अच्छी तरह से करत ेन होंग!े 

लेवकन अच्छी तरह से समझ सकते तो सही!  

 रोक----ठीक ह!ै ठीक ह!ै  

 अझीम---- अभी ऐसा कुछ बोलो! वहांदी हमारी भाषा ह ै;और आज वक 

हमारी बाते सारे वहांदसु्तान के दृष्टी से महत्त्वपणूा ह!ै इसवलय ेआज 

का सब कुछ वलखना बोलना हमारी भाषामेही होगा, ! 

 मरू----अच्छा! तमु्हारे ही वजायतसे ले लो! आज हम लोग सरांििा ह!ै 

तमु्हारी सनेू वबना दसुरा रास्ता नाही! 

 व्हायवटांग----This is too much humiliating for us to bear Mr. 

Azim. 

 आझीम---- ह्यवूमवलएवटांग यान ेअपमानास्पद बात तो ह,ै वक आप लोग 

परावजत हुए ह!ै पराजयसे बढकर दसुरी कोई अपमानास्पद बात हम 

तमु्हारे वलय ेनही लाय ेह!ै तमु्हारा कहना हम सनु लेते ह,ै यह तमु्हारा 

बिा सम्मान समजलो! समझ?े 
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 रोक----जी हा अभी कुछ काम की बात ेकरो! खाली भाषावभमान की 

बातें छोि दो! Leave it Moor; Whiting. Don't take it so 

seriously. 

 अवझम----अच्छा तो पहली िता-- अांगे्रजो ने आपका सब तोर्फखाना, 

िस्त्रागार, दारूगोला, और खजाना श्रीमांत सरकार नानासाहबे पेिवे 

इनको स्वाधीन करना,क्या मांजरू ह?ै  

 मरू ----मांजरू ह!ै मगर हम लोगों को इलाहाबाद को नानासाहबेन ेबांदोबस्त 

मे सांरक्षण दकेर भेज दनेा होगा!  

 तात्या----आम्ही काय म्हणनू सांरक्षण द्यावे? आम्ही आपल े तमु्हाला 

जास्तीत जास्त नावाांमध्ये बसवनू दऊे. गांगा मातेच्या पात्ातनू पढेु 

अलाहाबादसे जाण्याचे आपले तमुचे तमु्ही पाहून घ्याव.े  

 अजीम---- हाां!आम्ही तमु्हाला नाव े मध्ये बसववण्याची जबाबदारी 

पत्करू!  

 रोक----वठक! तेवढी तरी गोष्ट करा.  

 व्हायवटांग----पण नावाांची व्यवस्था चाांगली आमच्या मनाप्रमाणे झाली 

पावहज.े नावा ओबि-धोबि वकां वा सखुसोयी ववरवहत असनू 

उपयोगी नाही!  
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 तात्या ---श्रीमांत नानासाहबे पेिवा कां जसू मनाचा कधीच नव्हता व नाही 

ह ेबारीक लक्षात ठेवा! तमु्ही त्याच्या हक्काची आठ लाख रुपयाांची 

पेन्सिन अगदी वनमकहरामी करून बांद केलीत. तरी सदु्धा तो राजा 

तमुचे आवतथ्य, आदर सत्कार पवूीच्याच उदारतेन ेकरीत होता ह े

तमु्हाला ठाऊक नाही काय?  

 रोक---- तस ेनानासाहबे िरीर्फ आदमी आहते. आम्ही ओळखतो त्याांना.  

 तात्या ----मग झालां तर! नाांवा सखुसोयींनी ससुज्ज ठेवण्यात येतील! 

त्याांच्यावर चीवाट्याांची छते वन छप्पर उभारून आत बसावयाची 

व्यवस्था अगदी आरामिीर करण्यात येईल! धान्सयधनु्सय भरून दऊेन 

तमुची पाठवणी एखाद्या नवपररवणत वधपू्रमाणे समग्र सांसारानीिी 

करण्यात येईल! मग तर झालां?  

 मरू----Thats all right. परांत ुहम लोग प्रथम इन्सस्पेक्िन करेंगे! हमको 

वह राईट-- हक रखना! 

 अझीम ----यहा तमु्हारे हक्क की बात नही! वरना हमारे सौजन्सय की बात 

ह!ै हमारे सौजन्सय पर ववश्वास करो! 

 व्हायवटांग ----No,No. हम दषु्मनोंके सौंजन्सयपर ववश्वास नही कर सकते! 
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 अझीम---- हाां, यह अांगे्रज लोगों जैसा ह!ै लेवकन िरण आय ेहुए दशु्मनों 

को भी वमत् समझना यह भारतीय सभयता ह!ै यह भलूो मत! हम 

अपनी सभयताको कभी नही छोिेंगे!  

 रोक---- जाने दो यार! हमे इन्सस्पेक्िन कर द!े वह बात भी तमु्हारे 

सौजन्सयकी होगी!  

 अझीम----और दसुरोपर ववश्वास न करना यह अांगे्रजी नीवत भी जगजाहीर 

होगी! तमु इन्सस्पेक्िन जरूर कर लो! मगर तमु लोग कब जाया 

करोग?े 

 तात्या ----हो, तमु्ही लोक कधी वनघणार? 

 व्हायवटांग---- हम लोग कल जाया करेंगे! 

 तात्या----कल नहीं! आजही जाना होगा!  

 मरू----यह कैसी बातें कर रह ेहो? हमे जाना तो ह!ै लेवकन जरा धीरे से 

जाने दो!  

 तात्या ----नही! आज की बातें आजही होनी चावहय!े उसम ेक्या इतनी 

कठीनाईयाां ह?ै आज िाम तक तमु अपना बािवबस्तरा बाांध सकते 

हो! 

 रोक---- क्या आप दसुरे वदन तक का भी समय नही द ेसकते?  
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 अझीम---- नही जी! राजनीवत की बात ह!ै तमु्हारे अांगे्रजी मे ही कहावत 

ह ैना! Don't put up till tomorrow! 

 व्हायटींग----अजी जरा हमारी ओर तो दखेो! वकतनी बिी आर्फत आ 

पिी ह!ै आज ही रात हम कैसे जायेंगे? कुछ तो ररझनेबल बाते करो! 

 तात्या---- हमारा राज्य, हमारे सातारके छत्पती का वसांहासन, श्रीमती 

पेिवे सरकार का आठ लाख रुपयौंका वावषाक तनखॉ ां, सबकुछ 

एकदम मे हिप करत ेवक्त तम्हारी ररजनेबल बातें और तमु्हारा 

ररजन क्या इांग्लांि मे रख कर यहा तमु आय े थे? जो तमु हमे 

ररझनेबल बातें आज वसखा रह ेहो?  

 रोक----मार्फ करो! हम लोग मदुाा जैस ेहो गय ेह!ै हमे वर्फर मारन ेमे क्या 

हावसल ह?ै  

 अझीम----अच्छा तो ऐसा करो, आज की ही रात को सब कानपरू का 

ताबा श्रीमांत नानासाहबे को द ेदो! िाम ढलतेही सब (िस्र) नीच े

रखना.और तोर्फखाना हमारे कब्जे मे द ेदनेा! और कल सबुह होते 

ही यहाॉ ांसे आप लोगो ने रस्ता पकिना! क्या मांजरू ह?ै  

 मरू----जी हा मांजरू ह!ै  

 अझीम ----तो चलो, अभी इकठे्ठ बैठकर यह सब बातें वलखेंगे! तमु 

व्हीलर वक दस्तखत लेकर एक प्रती हमारे पास भेज दो और हमारे 
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श्रीमांत पेिव ेसरकार की दस्तखत की एक प्रवत तमु्हारे पास हम भेज 

देंगे! अच्छा िवुक्या!(नमस्कार करतो) 

 मरू----आप लोगो ने यह तह वकया इसवलय ेथँक्स! 

 अझीम ---तमु लोगो ने हमारी बातें मानी इवसवलये आपको धन्सयवाद!  

 (रोक, मरू, व्हायवटांग जातात) 

 तात्या----बस, आज हाती कानपरू आले! प्लासीच्या लढाईत लागलेला 

पराजयाचा कलांक धणु्याचा प्रारांभ झाला! इांग्रजाांच ेपाांढरे पाय उद्या 

गांगावकनारी वळण्याचा महुुता ठरववला गेला. अनमोल क्षणाांपैकी हा 

एक आनांददायी क्षण आह ेमांत्ी!  

 अझीम----आमच्या आनांदात सहभागी होण्यासाठी जर यावेळी इथां हा 

तह ठरववताांना ज्वालाप्रसादअसता तर हा आनांद ितपटीन ेवाढला 

असता. उद्या कानपरूच्या घराघरावर आमचां स्वातांत्र्याचे वनिाण 

जेव्हा र्फिकेल, तेव्हा दाही वदिाांना वार्याच्या वेगानां ही बातमी 

कळेलच कळेल! पण उद्या स्वातांत्र्याचा भगवा ध्वज र्फिकवायच्या 

आतच ही बातमी ज्वालाप्रसादला कळाली तर त्यालाही वविेष 

आनांद होईल! त्याच्याकिे एक खास माणसू पाठववण्याची व्यवस्था 

करावयास श्रीमांत पेिव ेसरकाराांना साांग!ू  
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 तात्या----चला उद्यापासनू वदवग्वजयास प्रारांभ! चलो वदल्ली! वदल्लीला 

घोिे नेऊन वभिवल्याविवाय आता स्वल्पववराम सदु्धा नाही! चलो 

वदल्ली. (जातात) 

 (वकल्ल्याच्या तटाचा पिदा वर जातो आवण प्रवेि दसुरा लगेच 

सरुू होतो) 

_______________________________________ 
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अांक---४ प्रवेश----२र  सुरु 

  

(सतीचौरा घाटाच ेदृश्य. गांगा वकनार. इांग्रज लोकाांची नावाांत बसनू 

दणे्याची व्यवस्था घाटावरून तात्या टोपे आवण अझीमलु्ला पाहात 

आहते. नावा तयार झालेल्या आहते) 

 

 तात्या टोपे----(थोिावळे वनरीक्षण करून झाल्यावर) आता जवळ जवळ 

सवा तयारी झालेली वदसत.े 

 अझीम----हो. ते पहा. सर व्हीलर आवण त्याचा पररवार नावावर चढत 

आह.े तो पहा. आता एक दोन वमवनटात नाांवा सोिण्याची इिारत 

करण्यास हरकत नाही. 

 तात्या टोपे----कानपरू आता पववत् झालां! ह ेगांगे, मात ेआता अपववत् 

भार तझु्या पाण्यावरून वाहून नेऊन अलाहाबादसे सखुरूप 

पोहोचव वकां वा तलुा हवे ते कर! आता आमची जबाबदारी सांपत 

आली. 

 अझीम---- ह ेपहा! चढलेच सवाजण. आता काढा आपला रुमाल. करा 

इिारत.(दोघेही रुमाल काढून इिारत करतात एवढ्यात पिद्यामागे 

हल्लकल्लोळ माजतो. "मारो वर्फरांगी को "ची गजाना उठते)  अरे ह े
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काय? हा कसला आवाज? ह े कोण लोक? ह े वबगलु काय 

वाजताहते? 

 तात्या---- आवण ते पहा वकतीतरी जणाांनी नदीत उि्या टाकल्या 

 अझीम---- आवण ते वतकिे काही सैवनक घोि्याांवर सदु्धा चढल ेसदु्धा. 

अरेरे! इांग्रजाांची खरोखरच िांभर वषे भरली! ते पहा! वकती तरी 

लोक तलवारीन ेइांग्रजाांच्या माना कापनू नावातनू खाली पाण्यात 

टाकत आहते.  

 तात्या----हर हर ही कत्तल कोणी सरुू केली? याना आज्ञा कोणाची?  

 अझीम----नावाांना आगी काय लावल्या! इांग्रजाांनी पाण्यात उि्या काय 

टाकल्या! त्याांच्यावर पाण्यातही िस्त्र काय चालवल ेजात आह?े 

बांदकुीच्या गोळ्याांनी नावेतनू उिी मारता मारता इांग्रज वटपल ेजात 

आहते. ते पहा. चला, ह ेकाय अराजक आह े ते जातीन े पाहू. 

(जातात) 

 (एवढ्यात िेर्फिा कुटुांबाला र्फरपटत ओढीत काही रक्त, धळुीने 

माखलेल े४/५ क्ाांती सैवनक स्टेजवर प्रवेि करतात) 

 पवहला क्ाांती सैवनक---- खेचा त्याांना, दगिामाग े लपनू बसनू प्राण 

वाचववतात काय? घेऊन चला वतकिे त्या प्रचांि खिकावर त्याांना! 
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वतथ ेया वतघाांनाही वहांदसु्थानच्या स्वातांत्र्य पजूकाांची तलवार वकती 

वतखट असते ते दाखव!ू 

 वमसेस िेर्फिा ----लोक हो, सोिा आम्हाला! आम्ही िरण आलो 

आहोत! आम्ही वनरपराधी आहोत! इथे ज्वालाप्रसाद कुठेतरी 

असलाच पावहज.े (मोठ्याने हाका मारत.े)ज्वालाप्रसाद! 

ज्वालाप्रसाद! ज्वालाप्रसाद! (एक घोिेस्वार प्रवेि करतो) 

 घोिेस्वार ----कोण ज्वालाप्रसादच आमच्या हरे प्रमखुाच े नाव घेत 

आह?े  

 वमसेस िेर्फिा ----मी, आम्हाला त्याांना भेटायचां आह.े ते इथां असतील 

तर वनवश्चत आम्हाला सांरक्षण दतेील. 

 घोिेस्वार ----थाांबा. सैवनकहो, याांचे ज्वालाप्रसादाांिी खरोखर चाांगले 

सांबांध असतील तर याांना सांरक्षण वदल े पावहज.े काय तमु्ही 

ज्वालाप्रसादाांना ओळखता?  

 वमसेस िेपिा ----ते आमचे चाांगले वमत् आहते! 

 वमस्टर िेपिा----नाही, ही थेरिी खोटां बोलत ेआह.े ज्वालाप्रसाद ह ेनाव 

मी आजच ऐकतो आह.े आम्ही त्याांना जाणत नाही. ववचारा हवां 

तर या माझ्या मलुीला! प्राण वाचवण्यासाठी ही थेरिी खोटां बोलते.  

 वमसेस िेपिा----नाही, हाच खोटां बोलतो. ज्वालाप्रसाद, ज्वालाप्रसाद, - 
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 मीस स्य ूजेनी----मम्मी चपू. िॅिी म्हणतात तेच बरोबर आह.े आम्ही 

ज्वालाप्रसाद वगैरे जाणत नाही. आमचा तो ित् ुआह.े तमु्ही लोक 

दशु्मन आहात आमचे. 

 पवहला क्ाांवतकारक---- दिेबाांधवा,किाला मध्यस्थी करतोस? याांच्या 

रक्ताच्या थेंबाथेंबात आम्हा लोकाांववषयी वैरभाव आह.े याांच्या 

रक्ताला इथां वहावलच पावहज!े सैवनकहो खेचा त्याांना. न्सया,त्या 

एकदा बोला ऐकत आह े विळेवर आवण करून या आपली 

कामवगरी. 

 वमसेस िेपिा ---ज्वालाप्रसाद - 

 पवहला क्ाांवतकारक ---चपू थेरिे. 

 स्य ूजेनी----मम्मी, ज्वालाप्रसादच नको येिचूां नाव घ.े  

 (स्य ूजेनीला व वमस्टर िेपिाला क्ाांतीसैवनक वहसका मारून नेतात 

आवण मागनू वमसेस िेपिाला र्फरपटत नेतात. पिद्यात जाता जाता 

आवण गेल्यावरही वमसेस िेपिाच्या हाका ऐकू येतात. िेवटी 

हाकाांच्या ऐवजी दोन वकां काळ्या उठून ववलीन पावतात) 

___________________________________________ 
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अांक---४ प्रवेश--3 सुरू 

 

(कानपरूातील एका राजवाि्याच्या दालनातील दृश्य-- 

 प्रवेि १ मधील प्रसांग घिला, त्याच्या दसुर्या वदविी हा प्रसांग 

घितो. सकाळचे दहा वाजलेल ेआहते. राजवाि्यातील या गभाागारात 

विवाजी महाराज, थोरल ेबाजीराव पेिव,े माधवराव पेिव ेयाांच्या भव्य 

प्रवतमा वभांतीला टाांगलेल्या आहते. स्वातांत्र्याच्या, वहांदसु्थानच्या, वहन्सदी 

स्वराज्याच्या, अनांत उमी नानासाहबेाांच्या मनामध्ये उसळलेल्या आहते. 

विवाजी महाराज आवण थोरल ेबाजीराव याांच्या पराक्माची वदव्य स्रू्फती 

नानाांच्या ह्रदयात उसळत आह.े राजवाि्यावर स्वातांत्र्याचा ध्वज िौलाने 

र्फिकत आह.े ववचारमग्न मनवस्थतीत नानासाहबे मकुाट्याने इकिुन 

वतकिे येरझार्या घालीत वर्फरत आहते. यावेळी पिदा वर जातो.) 

 लक्ष्मी---- ("झािीची महाराणी "अिा नावाची घोषणा झालेली आह.े 

प्रस्ततु कानपरूला ती नानासाहबेाना भेटायला आलेली आह.े 

नानासाहबेही वतच्या येण्याची वाट पहात आहते. नानासाहबेाांच्या 

तीन-चार येरझार्या होतात. एवढ्यात महाराणी प्रवेि करत.े) नाना, 

ही मी आले!  
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 नाना---- ये ; झािीची राणी लक्ष्मी, साक्षात स्वातांत् लक्ष्मी ये! त ूयावेळी 

इथे यावस म्हणनू मी तझु्या वाटेवर ह ेिोळ्याांचे नांदादीप, माझ्या 

पांचप्राणाांच्या त्यात ज्योती उजळून अखांि पेटते ठेवल ेआहते!  

 लक्ष्मी---- आठवते भाऊ तलुा? मी झािीची राणी होईपयांत ब्रह्मावतााला 

प्रत्येक भाऊबीजेच्या सणाला सवुणा पात्ात रत्नजिीत वनराांजन 

ठेवनू या मांगल आरतीने तलुा ओवाळीत असे! आठवतां तलुा?  

 नाना---- बालपणातल्या सखुद स्मतृी ववसरणे कुणाला िक्य आह?े 

बालपण ह ेतर सवा जीवनातील अमतृकुां भ आह!े ते अमतृ वपऊनच 

माणसू पढुील जीवनातील ववषारी प्रवाह पचववण्याला समथा होत 

असतो! 

 लक्ष्मी----मलाही ते बाळपण सदाच हवहवसां वाटतां! आवण आज तर 

त्याचा हव्यास उत्कटपण ेजीवाला लागला आह!े भाऊ; आज ही 

तझुी मन ूझािीची महाराणी या नावाच्या तबकात आपल्या दोन 

िोळ्याांची ही वनराांजन उजळून तलुा ओवाळायला अधीर झाली 

आह!े आज स्वातांत्र्याची यमवद्वतीया आह.े तझु्याकिून भाऊबीज 

काय वमळणार याचा मी ववचार करीतच करीतच आले आह.े 

 नाना----आवण हा नानासदु्धा भाऊबीजेच्या ओवाळणीवनिी वसद्ध आह.े 

तझु्या मांगलारतीच्या तबकात ठेवण्यासाठी खर्याखरु्या अथााने 
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स्वातांत्र्याच्या सोन्सयाचे पाणी चढवनू' श्रीमांत सरकार नानासाहबे 

पेिवे ' ही बीनमोल चीज तझु्या या भावाने घिवनू ठेवली आह.े 

ये.झािीची महाराणी. तझु्या या स्वातांत्र्यदवेतेचा पजुक बनलेल्या 

भावाला ओवाळ. आपण ही यमवद्वतीया साजरी करू.  

 लक्ष्मी---- श्रीमांत नानासाहबे पेिव!े मी आज तमु्हाला या िोळ्याांनी 

ओवाळून धन्सय झाले. पथृ्वी मोलाची भाऊबीज मला आज 

वमळाली. श्रीमांत सरकार नानासाहबे पेिवे या समुांगल 

िब्दावलीच्या साथा नावापढेु स्वगीय सांगीत सदु्धा कविीमोल 

आह!े  

 नाना----मन,ू झािीची राणी, ह ेअनमोल तबक मला ओवाळण्यासाठी त ू

जे घिवनू आणलांस त्याची कहाणी तझु्या तोंिून एकदा ऐकावी 

अिी इच्छा झाली आह!े 

 लक्ष्मी ----नाना ही तझुी बहीण तझु्यािी नेहमीच स्पधाा करीत आली 

आह!े  

 नाना----आवण ती स्पधाा मला चाांगलीच जाणवली पण आह.े अजनू ती 

वचत्े माझ्या स्मतृीत ताजी आहते.ब्रह्मवतााला िस्त्रिाळेमध्ये नानान े

तलवारीचे धिे घेतले रे घेतले, की छबेलीही तलवार घेऊन 

नाचलीच! नानान ेपट्टा गरगर वर्फरवला, की छबेलीनेही वर्फरवलाच! 
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नाना गजेश्रेष्ठावर बसण्याच ेविक्षण घेतो काय? मग छबेलीलाही ते 

हवेच! नानाच तेव्हढा घोिा रे्फकतो म्हणजे काय? छबेलीनेही एक 

तापट जनावर आपल्या माांिीखाली घेऊन टाच मारलीच! दहा 

वषााची कोवळी मन ूघोि्याला आवरता आवरता ताांबिी लाल 

झाली ;पण पवाा नाही! घोि्यावरून रपेट तरी वतन ेकेली! 

 लक्ष्मी----अिा तझु्या स्पधााळू बवहणीन ेआपला हरववलेला राजमकुुट 

वमळवण्यासाठी त ूकानपरूमध्ये रणविांग रु्फां कलेस आवण आपल्या 

पेिवेपणाची प्रकट घोषणा केलेली ऐकली मात्! आवण वतनेही 

आपण झािीची महाराणी झाल्याची घोषणा केली! क्ाांतीच्या रक्त 

मेघाांनी जेव्हा कानपरूचे आकाि चार जनूला आरक्त झाल ेतेव्हा 

झािीच्या आकािात ही क्ाांतीची ववद्यलुता किकिून तळपली!  

 नाना---- िाब्बास! आता जग वपढ्यानवपढ्या वनवश्चत म्हणत राहील की 

नानाला ही बहीण खर्याखरु्या अथााने िोभली! 

 लक्ष्मी---- आवण लक्ष्मीलाही हा भाऊ खर्याखरु्या अथाान ेिोभला! 

लढाईची घोषणा केल्यानांतर ४/६ वदवसात झािी स्वतांत् झाली! 

इांग्रजाांच्या रक्ताचे पाटच ेपाट झािीच्या रस्तोरस्ती वाहत रावहल!े 

राणीच्या दत्तकाच्या अवधकाराला मान्सयता न दणेार्या िलहौसीच्या 

व राज्य ेवगळांकृत करण्याच्या कू्र अमानषु धोरणाला झािी ने आग 

लावनू वदली! िलहौसीच्या रक्ताचा एकही जीव झािीच्या भमूीवर 
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रावहला नाही! आवण दोनच वदवसापवूी जेव्हा तझु्या स्वातांत्र्याची 

कथा ऐकली, तेव्हा झािीचे ह ेस्वातांत्र्य कानपरूच्या स्वातांत्र्याला 

िोळे भरून पाहण्यासाठी अधीर होऊन तझु्याकिे धावत आल!े  

 नाना----मन,ू आपले बालपणीचे स्वप्न- भारतभमूीच्या स्वातांत्र्याचे मणी-

मांगळसतू् पनुरवप बाांधण्यात आल्याच ेउज्वल आवण सरुम्य स्वप्न 

साकार होण्याची वेळ येत चालली आह!े कानपरू स्वतांत् झाले! 

झािी स्वतांत् झाली! ती पावहलीस, गोब्राह्मणप्रवतपालक 

वहांदपुदपादिाही छत्पती विवरायाांची प्रवतमा आवण ती पवहलीस; 

परमप्रतापी पणु्यश्लोक श्रीमांत बाजीराव पेिव ेयाांची प्रवतमा! या दोन 

प्रवतमाांना आपण साक्षी ठेवनू ज्या ज्या प्रवतज्ञा केल्या, त्या 

सार्याांची उजळणी मनात करीत त ूयेण्यापवूी मी येरझार्या घालीत 

होतो. त्या सवा प्रतीज्ञाांच्या आठवाांनां सारां िरीर कसां कणाकणानां 

पलुवकत झालेलां आह!े छत्पतींचा नेकजात मराठा आवण 

पेिव्याांचा कुलदीपक वांिज म्हणवनू घेण्याआगळे या 

पथृ्वीतलावर दसुरे काही श्रेष्ठ अस ूिकेल? ती भषूणे नाना या 

नावावर चढववण्यासाठी मी उत्सकु झालो आह.े तेच आता माझां 

जीववतकाया आह.े 
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 लक्ष्मी----तझु्या या जीववत कायाात आज वरच्या प्रमाणेच 

भववष्यकाळातही ही तझुी लािकी मन ूसवास्व पणाला लावनू तलुा 

साथ करीत राहील! 

 नाना----याबद्दल मला तीळमात्ही सांदहे नाही. झािीची महाराणी लक्ष्मी, 

मी,ज्वालाप्रसाद, अझीम आवण तात्या टोपे ह े भारतीय 

स्वातांत्र्याच्या झािावर एका रसाने, एका दवाच्या वििकाव्याने 

प्ररु्फवल्लत झालेल ेपाच दळाच रु्फल आह!े एकच सगुांध यात भरून 

रावहला आह!े एकाच वार्याच्या झोताने ही दळ थरथरत आली 

आहते! ही अगदी एकरूप आहते! 

 लक्ष्मी ----पेिव ेआज अझीम, ज्वालाप्रसाद, तात्या टोपे ही मांिळी 

आहते कुठां? त्याांच्याविवाय त ूइथे एकटाच म्हणजे काय? आवण 

तेही या आनांदाच्या प्रसांगी? 

 नाना---- हो तलुा साांगायचां रावहलांच!अझीम आणखी तात्या ह े

कानपरूच्या रणकनदनातनू जेमतेम बचावलेल्या इांग्रजाांची 

अलाहाबादसे सालांकृत पाठवणी करण्यासाठी सावतचौयाा घाटावर 

गेले आहते. इांग्रजाांना नावाांत सखुरूप बसवनू दणे्याची जबाबदारी 

आम्ही तहाच्या वेळी घेतलेली आह.े इांग्रजाांना नावाांत बसवनू 

दणे्याची व्यवस्था ते दोघे जातीन ेपहात आहते! आज इांग्रज इथां 
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औषधालासदु्धा राहणार नाही! इांग्रजाांच्या नाांवा गांगेच्या पात्ात 

वल्हवल्या गेल्याचे वतृ्त दणे्यासाठी मी आता कान टवकारून आह!े  

 लक्ष्मी---- आवण ज्वालाप्रसाद ची काय हालहवाल? 

 नाना----ज्वालाप्रसाद आज वीस पांचवीस वदवसापवूी दौर्यावर गेला 

आह े ;तो वतकिेच गुांतनू पिलेला आह.े इकिे आम्ही कानपरू 

आवण झािीला स्वातांत्र्यसमरात ववजयी झालो खरे ; पण वतकिे 

लाहोर, लखनौला आवण कािी प्रयागला क्ाांवतकारकाांची पीछेहाट 

होत असल्याच्या बातम्या आहते. वनष्पाप लोकाांच्याही सरसहा 

कत्तली केल्या जात असल्याच्या महाभीषण बातम्या आहते! सध्या 

ज्वालाप्रसाद कािी प्रयाग या वठकाणीच आह!े तेथील काांती 

सेनेला योग्य नेततृ्व नाही! वतथल्या क्ाांवतकारकाांचा होत असलेला 

तेजोभांग सावरण्यासाठी आवण त्याांना योग्य मागादिान करण्यासाठी 

ज्वालाप्रसादन े वतथे ठाण माांिण्याचे ठरववले आह!े आता इथली 

व्यवस्था लागली की आम्ही ही कािी प्रयोगाकिे लक्ष दऊे! आज 

इांग्रज कानपरूहून जात असल्याच ेदृश्य पाहण्यासाठी इथे आमच्या 

समवेत ज्वालाप्रसाद असायला हवा होता. आपलां सरुम्य स्वप्न 

साकारत असल्याचां प्रत्यक्ष पाहून त्याचां हृदय वनवश्चत हलेावलां 

असतां!  
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 लक्ष्मी----मी काय आता सासरची आह!े कधी वषा सामावसक 

माहरेवािीण म्हणनू तमुच्या सावनध्यात आले तर आले! पण तमु्ही 

चार िरू नरवीर म्हणजे आजच्या वहांद ूसांस्कृतीच ेचार आधारस्तांभ! 

तमु्हा चौघाांना एकत् पाहीलां की चार वेद, चार अथा एकत् 

पावहल्याच े समाधान लाभतां! तमु्ही चौघ े म्हणजे भारतीय 

स्वातांत्र्याची चत:ुसतू्ी आहात! यावेळी इथां ज्वालाप्रसाद खरोखरच 

हवा होता! 

 (एवढ्यात एक जासदू येतो. नाना व लक्ष्मी याांना मजुरा करून उभा 

राहतो. त्याचा चेहरा म्लान व दःुखपणूा आह)े 

 नाना---- कोण? ज्वालाप्रसादाचा िरीर सांरक्षक? 

 घोिेस्वार----जी! (घोिेस्वार मजुरा करतो) 

 नाना---- त ूआलास? ज्वालाप्रसाद कुठे आह?े 

 घोिेस्वार----श्रीमांत अत्यांत दःुखद वतृ्त आणलां आह ेमी! 

 नाना---- दःुखद वतृ्त? कुणाववषयी?  

 घोिेस्वार----आपल्या हरे प्रमखुखाांववषयी!  

 नाना---- ज्वालाप्रसादच काही बरां वाईट? 

 घोिेस्वार----प्रयागला इांग्रजाांच्या गोळीला ते लढता-लढता बळी पिल े

सरकार! 
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 नाना ----अरेरे! नेमकां  नको ते वतृ्त कानी आलां! 

 लक्ष्मी----केवळ आनांदानां उन्समाद चढेल म्हणनू का हा ववधीन पवहला 

प्रहार केला? 

 घोिेस्वार---- त्याांचे िवेटचे िब्द साांगण्यासाठी मी इतक्या तातिीने 

आलो श्रीमांत!  

 नाना ----बोल काय आज्ञा आह ेत्या नरश्रेष्ठाची? 

 घोिेस्वार---- त्याांचां तमु्हाला असां साांगणां- 

 दसुरा घोिेस्वार ----(मध्येच प्रवेि करून) इतक्या घाईन े मध्येच 

आल्याची क्षमा असावी श्रीमांत! (मजुरा करतो) र्फारच वनकिीचां 

काम आह.े मांत्ीमहाियाांकिून व सर सेनापतींच्या किून 

घोिदौिीनां आलोआह!े  

 नाना---- बोल, तझुां काय वतृ्त आह?े इांग्रजाांची रवानगी झाली का? 

 दसुरा घोिेस्वार ----इांग्रजाांववषयीचच वतृ्त घेऊन आलो आह ेश्रीमांत! 

इांग्रज नावाांवर चढल.े तोपयांत सवा चपुचाप आवण िाांत होतां.हाती 

वल्ली घेऊन आांबीही तयार झाले. िेवटी नाांवा सोिण्याची खणू 

म्हणनू सरसेनापतीनी हवेत घाटावरून आपला हात माग ेपढेु केला 

मात्! सवात्" मारो वर्फरांगी को "असा ध्वनी उठला. वबगलुाांचा 

आवाज घमुला. आवण तोर्फा, बांदकुा, तलवारी, कुकर्या आवण 
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सांवगनी याांचा एकच खणखणाट उठला! आांबी नाांवा सोिून तीरावर 

पळून आले. आवण विपायाांनी पाण्यात उि्या घेतल्या. नांतर एकच 

हलकल्लोळ माजनू रावहला आह.े नावाांना आगी लावण्यात 

आल्या आहते. बायका-मलेु परुुष सार्याांनी नावातनू पाण्यात उि्या 

टाकल्या. काही बिुाले, काही जळून खाक झाले, जे पोहत होत ेते 

बांदकुीच्या गोळ्याांना बळी पित आहते. घाटावर विपायाांनी 

हत्यासत् उघिले आह!े . माांसाचे लचके, वछन्सन मस्तके, छाटलेले 

केस, कापलेल े हातपाय याांचा खच पित आह ेसांबांध भागीरथी 

लालभिक होऊन गेली आह.े ! 

 नाना----खरोखरच ह ेअववचारी कृत्य झाले पण आमच े विपाई असे 

वागल ेकसे?  

 दसुरा घोिेस्वार---- ह े विपाई कानपरूचे नाहीत सरकार! ते कािी, 

प्रयागकिचे पराभतू पावलेल ेविपाई असावेत असा अांदाज आह.े 

इकिे स्वातांत्र्याचा ध्वज रोवल्याची वाताा ऐकून ते इकिे आल े

असावेत. ते इतके वचिलेले वदसत आहते की कुणाचीही दयामाया 

ते करीत नाहीत! मी इकिे येत असताना त्याांच्यापैकी काहींनी एक 

इांग्रज वदृ्ध गहृस्थ, त्याची वदृ्ध स्त्री व मलुगी याांना घेरल.ेती वतघे 

आपला जीव वाचवण्यासाठी एका विळेमागे लपनू बसली होती. 

मी थाांबनू चौकिी केली. िेपिा या आिनावाचां ते कुटुांब होतां. त्या 
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वदृ्ध स्त्रीन े ज्वालाप्रसाद याांची ओळख असल्याचां ओरिून 

साांगण्याचा प्रयत्न करताच, मी मध्ये पिलो. पण तेवढ्यात त्या 

वदृ्धाने त्वेषानां त्याांना आव्हान वदलां! 'ज्वालाप्रसादला मी जाणत 

नाही' अस मोठ्याांदा साांगण्यास प्रारांभ केला. तरुण मलुींन सदु्धा 

वनश्चयी मदु्रनेे ज्वालाप्रसादची ओळख नसल्याच ेठासनू साांवगतलां. 

माझी मध्यस्थी रु्फकट गेली आवण वचिलले्या सैवनकाांनी हाां हाां 

म्हणता या वतघाांचीही वासलात लावली. सवात् असा हाहाकार 

माजनू रावहला आह.े  

 पवहला घोिेस्वार---- काय? िेपिासाहबेाांची आवण त्याांच्या कुटुांबाची 

वासलात लागली? त्याांच्या सांबांवधतच तर मला बोलायचां होतां 

श्रीमांत!  

 नाना---- त्याांच्यासांबांधी? ज्वालाप्रसादचे िेवटच ेिब्द साांगणार होतास 

ना त?ू  

 प. घोिेस्वार---- हो. त्याांचेच िब्द आवण ते िेपिाकुटुांबा ववषयी होत.े  

 नाना----मग साांग ना! 

 पवहला घोिेस्वार---- पण आता त्याचा काही उपयोग नाही श्रीमांत!  

 नाना----ते आता उघि आह!े तथावप िब्द काय होत ेते आम्हाला कळल े

पावहजेत!  
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 पवहला घोिेस्वार ---िपेिा व त्याांच्या कुटुांवबयाांपैकी जर कुणी िरणाथी 

म्हणनू आल ेतर त्याांचे सांरक्षण करा! िरणाथी म्हणनू आले नाही, 

तरी त्याांना आपण होऊन सन्समानानां सांरक्षण द्या. एवढां बोलनू त्याांनी 

आपले प्राण सोिल.े  

 नाना----अरेरे! वकती दवैदवुवालास हा! वववधवलवखतापढेु मानव वकती पांग ू

आह े याचां ह े ढळढळीत उदाहरण आह.े पण त्या तरुण मलुींनां 

ज्वालाप्रसादची नसुती ओळख नव्ह ेतर त्याांच ेप्रेमाचे धागे गुांतले 

असनूही त्याची ओळख नाही म्हणनू साांगणां ह ेएक मोठां कोिां आह!े  

 लक्ष्मी---- हा काय प्रकार आह?े तो माझ्या नीट लक्षात आला नाही 

नाना! 

 दसुरा घोिेस्वार ----पण सरकार मला आज्ञा व्हावी! वतकिे सतीचौरा 

घाटावर मांत्ीमहािय व सरसेनापती आपल्या आज्ञेची वाट पाहत 

आहते. विपायाांना आपली आज्ञा साांवगतल्या विवाय पररवस्थती 

आटोक्यात येणार नाही! 

 नाना ---जा!त्याांना जाऊन साांगा- 

 (पिद्यामाग)े तरुण----श्रीमांत थाांबा! एव्हढ्यात आपली आज्ञा उच्चारू 

नका. या घोिेस्वारामागोमाग मी ही मदु्दाम आलो आह.े आज्ञा 
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उच्चारण्यापवूी माझ ही म्हणणां ववचारात घ्यावां असा माझा अजा 

आह.े 

 नाना---- कोण आह ेरे? त्याला आत येऊ द्या! 

 तरूण----(एक अस्ताव्यस्त आवण धळुीने माखलेल ेरक्ताच ेिाग पिलेल े

कपिे घातलेला, उन्सहामळेु ज्याचा चेहरा काळवांिलेला आह,े असा 

एक तरुण प्रवेि करतो.) श्रीमांत पेिवे सरकाराांचा जय जयकार 

असो! 

 नाना---- चेहर्यावरून तर त ूदःुखी वदसतोस आवण तझुे कपिे पावहल ेतर 

त ूकुठून लाांबनू आल्याप्रमाण ेवदसतोस! बरां काय आह ेतझुां म्हणणां?  

 तरुण---- तमुचा कयास अचकू आह ेसरकार! मी प्रयाग कािी किून 

आलो आह.े मीच काय? वकतीतरी अभागी लोक वतकिून 

कानपरूच्या ववजयामळेु इकिे आश्रयासाठी आलेले आह!े घाटावर 

जी सरसकट कत्तल चाललेली आह,े ती आम्ही लोकाांनी 

आरांभलेली आह!े पण श्रीमांत ती कत्तल अिीच चाल ूद्या! या 

कत्तलीपेक्षाही अत्यांत अघोरी कृत्य याच इांग्रजाांच्या उन्समत्त 

भाईबांदानी वतकिे कािी प्रयाग किे केलेल े आह!े त्याांच्या 

ताविीतनू कसेबस ेसटूुन आम्ही आलो. इांग्रजाांनी वतकिे मतृ्यचूा 

खेळच आरांवभला आह.ेजो कुणी सापिेल त्याला र्फासावर 
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लटकवताहते. र्फासावर लटकवतानासदु्धा अत्यांत कू्र आवण 

वहिीस चेष्टा ह ेहवैान करत आहते! इांग्रजी 8व 9 आकि्याच्या 

आकाराांमध्ये कुणाकुणाला र्फासावर लटकवल े आह.े  बायका 

आवण पाळण्यातील मलेुसदु्धा या बदमाि नील साहबेाने स्वतःच्या 

हातान ेजाळून टाकल्या आहते. माझी बायको आवण तान्सह ेमलू 

प्रत्यक्ष जळताना मला पहाव लागलां. तरुण मलुींच्या वस्त्राना आवण 

केसाांना आगी लावनू ह े गोरे सोवजर अत्यानांदाने टाळ्या वपटत 

आहते! आवण इथे आपण त्याांची पाठवणी अगदी समारांभपवूाक 

करीत आहात! कसे पहावेल ह ेआम्हाला? सिू! बदला! आमचे 

िोके वर्फरून गेले आह!े आम्हाला सिू घेऊ द्या! परेुपरू बदला घेऊ 

द्या! 

(नानासाहबेाांचे मस्तक सनु्सन होत.े गरगरू लागते. काही काळ स्तब्धतेत 

जातो. आवण मग नाना आपल्या धीरगांभीर वाणीने बोलतात.) 

 नाना----जा घोिेस्वार, माझी आज्ञा घेऊन जा.! बायकामलुाांना त्ास 

दणे्याचे कारण नाही. त्याांच्या केसाला सदु्धा धक्का लाव ू नका. 

केवळ इांग्रज परुुषाांना र्फार तर मारा! ही माझी आज्ञा विपायाांना 

खिसावनू कळवण्यास साांग! 

 दसुरा घोिेस्वार---- जी आज्ञा!  
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 (मजुरा करून वनघनू जातो) 

 लक्ष्मी---- नाना! तझुी धन्सय आह!े केवळ त ूम्हणनूच इतका सांयम पाळू 

िकलास!  

 तरुण----धन्सय आह ेराज!े तमुचे राजेपण तमुच्या या आज्ञेनां वसद्ध झालां! 

आम्ही मोकाट सटुणारी प्रवाहपवतत माणसां! प्रवाहाला ही 

रोखण्याचां सामथ्या एखाद्याचच! प्रवाहाला रोख ूिकणार्या प्रभावी 

राजा, तझुा सदवै जय होवो! (जातो) 

 नाना ----(अांतमुाखपण े ववचार करुन) तझुा सदवै जय होवो! जय-

ववजयाचा उन्समाद चढू नये म्हणनूच हा वदवस उजािला की काय?  

 लक्ष्मी ----असां का म्हणतोस नाना त?ू हा नकुता कुठे प्रारांभ आह.े  

 नाना----प्रारांभ! पण प्रारांभाच्याच या एका वदविी वकती परस्परववरोधी 

आवण ववववध वाताा ऐकाव्या लागल्या ह्या? हा सारा प्रारांभ िभु की 

अिभु? ह े यामळेुच मला समजेनासां झालां आह!े आमच्या 

प्रक्षोभाचां ह े पवहलां पवा! पवहल्या पवााचा ववराम इथां झाला. या 

पवााच्या अांती आमचा ववजय झाला. प्लासीच्या पराभवाच ववष 

आज पचनी पिलां. पण आजच काय ऐकावां लागलां मला? आम्हा 

पांचप्राणापैकी एक प्राण -ज्वालाप्रसाद - या प्रक्षोभात आत्माहूती 

दऊेन वनखळून पिला! काय झालां? कसां झालां? कसां होईल? 
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किाकिावर प्रकाि पित नाही! ह ेअवनवश्चतते, तझु्या उदरात काय 

दिलां आह ेह ेकधी कुणास कळल ेआह?े तोवर स्वतांत् झालेल्या 

या मराठ्याांच्या पेिव्याांचे आवण या झािीच्या महाराणीचे कोटी 

कोटी प्रणाम त्या हुतात्म्या किे घेऊन जा!  

  आम्हा पांचप्राणापैकी वनखळून पिलेल्या त्या एका प्राणाला आमच े

मानाच ेमजुरे पोचते कर! भारताच्या प्रक्षोभाची जी प्रचांि ज्वाला 

त्या ज्वालाप्रसादला आमच्या मानवांदना सपुदूा कर! 

 (झािीची राणी व नानासाहबे नतमस्तक होतात. पिद्यामागे "मारो 

वर्फरांगी को ","भारत माते वक जय ","क्ाांती वचराय ूहो "असे ध्वनी 

लाख-लाख कां ठातनू लाांब लाांब वरून ऐकू येतात आवण हळूहळू 

ववलीन होतात. 

 

(पडद ) 

सम प्त 

दद.९/१/१९५७लेखन पूर्य. 
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