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आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण हे फ़ॉरर्डव करू शकता.
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लेखकाचे िोन शब्ि –
फार छान वाटतं शक आयष्ु यात अिी देखील लोकं शमळतात जे
आपल्या कलेला प्रोत्साहन देतात. आशण ते मला शमळाले/ फार उत्कट
आशण शनराळ्या ‘online’ पद्धतीत - ई-साशहत्य! माझ्याकडे
बोलण्याइतपत अश्या काही मोठ्या गोष्टी नाहीत. के वळ आहे ते एक
बालमन. र्ोडं शवशचत्र शन र्ोडं शवशचत्रच!
माझी आवड - वाचन आशण लेखन. कादबं ऱ्या, काव्य शन कशवता हेच
माझे आई-वडील, गरुु आशण आयष्ु य. कशववया बा.भ बोरकर हे माझे सवाात
आवडते कवी. शिवाय तक
ु ोबांचे अभंग देखील माझे फार आवडते आहे.
मला आताही माझ्या आठव्या वगाातील असलेली सवाात पशहली तक
ु ोबाचं ी
संतवाणी - ‘आम्हा घरी धनं िबदांची रत्ने …’ ही आठवते. शन आयष्ु याची
रूळ देखील याच आठवणीतील गंतु लेली आहे.
वाचकांनो, मला काही नकोय, फक्त तमु चा प्रशतसाद हवंय.
लेखनातील तोटा, आपली मतं, लेखन, िबद शन कल्पना आपणास किी
वाटली हे जर स्वतत्रं पणे कळले तर फारच छान!
धन्यवाद !
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यांचे चरणी

साठ कब्र

शबजापरु ात भीतीचे धक
ु ं दाटले होते. दक्खनी आशदलिाही सल्तनत
मराठ्याच्ं या सतत तफ
ु ानी पराक्रमाने शदवसेनशदवस प्रशतघाताचं े घाव सोसत
होती. एक कोटींची भव्य फौज घेऊन आलेली दक्खनी आशदलिाही शहदं वी
स्वराज्याला शनस्तनाभतू करावी म्हणनू डाव खेळत होती; पण मराठांच्या रक्तात
शभनलेल्या सामर्थयाापढु े आशदलिाही बळ काही शटकत नव्हते, ते स्वतःच
नामिेष होत होते. तोरणा, शसंधदु गु ा, रायगड आशण प्रतापगडावर मराठ्यांचे
िेंदरी भगवे फडकू लागले; तसे आशदलिाशहच्या शहरवळ डोळ्यातं लाल रंग
झळ
ु ू लागला. आशदलिाही हुकूमत, शबजापरू ची िहाजादी ‘बडीबेगमसाशहबा’
क्रोधाने लालभडक झाली होती. राजदरबारात पन्नास-साठ सरदारांची मान
खाली झालेली बघनू आशदलिाही िरमेनं व्यापनू झक
ु त होती. सगळ्या
राजसरदारांचे भयशनमतू झालेले डोळे बडीबेगमला आणखीच संतप्त करीत होते.
एकाही सैशनकाचे बळ तेवढे शिल्लक नसावे जे मान वर उचलण्याचे सामर्थया
करे ल. शबजापरू च्या राजदरबारात त्यावेळी नीरव िांतता गंजु त होती. शहरे -

मोत्यांनी जडलेल्या दक्खनी शभंती देखील बाहेरून गतगतीने वाहणाऱ्या वायचू े
मदगजु सवााना स्पष्टपणे ऐकवत होत्या. त्या आवाजात सोनेरी झबंु राचा देखील
मदगजु स्पष्ट होता. काळ कसे सन्ु न झाल्यासारखे वाटत होते!
मान झक
ु वलेल्या सरदारांपढु े बडीबेगम राजदरबाराच्या राजशसंहासनावर
पाढं ऱ्या तलम वस्त्राच्या पळद्यामागे हुकुमत शवराशजत, समोरच्या सरदारानं ा
कटाक्षबद्ध नायानाने बघत, कसल्यातरी गढू शचंतनात रमली होती. शतच्या
मख
ु ावरचे तेज आणखीनच कोतरे झाले. ते भाव एक नव्हते, पण अस्पष्ट
असनू ही जाणते होते. क्रोध, शचंता, भीती, पराभव, आत्मघात, ठे स, दःु ख,
िल्य, आशण राजजबाबदारीची जाणीव, हे सवा भाव त्या स्त्रीमध्ये प्रकाशित
होते. पण आशखर ते सवा भाव एक शनमतू झाले.., तफ
ु ानी बोलीत!
“ लानत है तमु सबपर! लानत! अपने आपको अशदलिाही के सरदार कहते
हो, अपने शसर पर इमान की पगडी पहनते हो, और आज उसी इज़्ज़त की पगडी
को नीचे झक
ु ाकर सरे आम नीलाम करते हो कमबख़्त!! लानत है तमु सबपर!
वो शिवा जब शबल से बाहर शनकला तो शकतनो के सार्? शकतनी फ़ौज र्ी उसके
पास?”
बडीबेगमच्या प्रश्नाला पृत्यत्तु र शमळाले नाही. ते आणखी क्रोधीत होऊन
शवचारू लागली, “कमबख़्तो! दीवारों से नही तमु से पछ
ू रही ह!ूँ !!”
“छह ह़ार बेगमसरकार!” सवा सरदारांचा एक आवाज उत्तर म्हणनू
प्रत्यत्तु र झाला. मग त्याच बेभान तफ
ु ानी स्वरात बेगमने प्रश्न के ले, “और हमारी
फ़ौज शकतनी र्ी?”
बेगमला पन्ु हा िांतता ऐकू आली, ती आणखी क्रोधीत झाली.

“मदु े बन गए क्या सब के सब! मैने पछ
ू ा हमारी फ़ौज शकतनी र्ी?”
“चालीस ह़ार बेगमसरकार!”
“चालीसह़ार सैशनक, दस ह़ार ग़दल, छहसो तोपे, और चारसो
घडु दल! साठह़ार की मगु ली फ़ौज, और शसफ़ा छह ह़ार मराठे ! शफर भी ये
हार क्यों? क्या आशदलिाही खनू में इतना तह़ाब नही बचा जो दश्ु मन का शसर
शनचोच कर जहान-ए-हुकूमत कर सके ? या शफर तमु सल्तनत की तौहीन करना
सीख गए? “
“नही बेगम सरकार!!”
“तो शफर ये शसर आज िमासार क्यों? फ़ते आशदलिाही हुकूमत की सऱमीं
पर दश्ु मन का पगदा क्यों?” या प्रश्नाचे उत्तर मात्र कोणत्याच मगु ली सरदाराकडे
नव्हते. त्यांची माने वर होऊन पन्ु हा खाली झक
ु ती झाली, हे बघनू बेगमाचा क्रोध
अस्मानावर पोहोचला. ते बेभान होऊन तरळली, कोसळत्या शवजेप्रमाणे! “क्या इस सरदारो में कोई मदा नही बचा जो शिवा को श़ंदा या मदु ाा पकड सके ?
क्या यहाूँ ऐसा कोई है जो इस मईु म को फ़ते करने का जज़्जबा रखता है? हमे शिवा
चाशहए!!!!! श़दं ा…, या मदु ाा!!!!!!”
कोणाचीच मान वर झाली नाही. त्या खामोिीत साऱ्याच सल्तनतेला
अपमानजनक वाटत होत.ं बेगम पन्ु हा उफाळल्या, “लानत है तमु सब पर!!
अफ़सोस के सार् आज मझु े कहना पड रहा है की हमारी सल्तनत में ऐसा कोई
फ़ौलादी मदा नही जो शिवा को पकड सके ! छी!”

“रुशकये बेगमसरकार!!!!!” अचानक दरबाराची ती िांतता एका जाड
मदाानी आवा़ाने भगं पावली!
“कौन है वो?” बेगमने शवचारलं; तसा मागनू शधप्पाड देहाचा,
अंगबलिाली, फ़ौलादी छातीचा ऊूँ चपरु ा मदा समोर चालता झाला! तो होता
अफ़़लखान!
“गस्ु ताश़ि माफ़ बेगमसरकार, लेशकन आप ये कै से कह गयी की हमारे
सरदार नामदा है!” तीक्ष्ण स्वरात आशण अशतआत्मशवश्वासात अफ़़लखान
बोलत होता, “ये नाजाय़ लफ़्ज़ उन कम्बख़्त मराठो के शलए है, हम ते़ाबो
की रूह में इसे पनाह क्यों? “
“बातों में ते़ और शजगर में फ़ौलादी जज़्जबा होने में ़मीं-आसमाूँ का फ़रक
होता है!”
“ ़मीं पर हुकूमत, और आसमाूँ में आशदलिाही परचम, कायनात वफ़ा
है, पछ
ू ो उससे, फ़ौलादी कहा पैदा होते है!”
अफजलखानाच्या या उत्तराला साऱ्या दरबारने जोरदार तवज्जो शदला
आशण “वल्लाह! वल्लाह!” म्हणत जोि पैदा के ले.
“हम लाएूँगे शिवा को, हम!!! श़ंदा…, या मदु ाा!” अिी जोरदार गजाना
करत अफजलखानाने साऱ्या दरबारी ियातेचा शवडा उचलला. त्याचे ते साहस
बघनू बेगम फार खि
ु झाल्या.

“वजीर! अफ़़लखान को साठ ह़ार की फ़ौज दी जाए. हशर्यार, भाले,
तोप-बदं क
ू ो को मईु म-ए-ताबतू करो. मईु म की तैयारी करो. बहुत जल्द उस शिवा
की गदान हमारे हार् में चाशहए!!!!”
“हुकूमत-ए-आशदलिाह…… ज ़िंदाबाद!!!!!” आशण या जल्लोषासह
शबजापरु ात एका अनाशमक समाधानाची कारंजी फुटून गेली!!
अफजलखान जसा िरीराने शधप्पाड होता, तास बद्ध
ु ीने देखील तरबेज
होता. राजनीतीचे डावपेच त्याला चोहपैज कळत असे. बद्ध
ु ी आशण बळ हे
दोन्ही गणु ं जगातील फार कमी लोकांना प्राप्त झालेल्या असतात. अश्या
लोकानं ा इशतहास नेहमी अचक
ू पणे आठवण ठे वत असतो. हे पात्र देखील असेच
काही…..!
मोशहमेची सरुु वात झाली. शबजापरू च्या खजंु म्यानातनू धारदार तलवारी,
भाले, खम्ु पे, गदा, चक्र, आशण हार्ीयारांची चैनी बाहेर पडल्या, नक
ु ीऱ्या
कोटऱ्यांचे भट्टीखाणे उघडते झाले, शचलखत, शिरस्त्राशण, लोहत्राणा आज
अगं रखे झाले होते, फौजेची ताबतू झाली-साठ हजाराचं ी फौज त्यात
चाळीसहजार घडु दल, वीसहजार पैदल सैशनक, दोन हजार हत्ती, आशण पाचिे
तोपाचं ी िाशमली शनमतू झाली होती. ित्रनु ी िमिीरी नाग्ं या के ल्या, फौजेच्या
रक्तात आभाळी कंप रुजः जाहले, मद आशण जल्लोषाचे भान घेऊन दक्खनी
फौज मारण्यास आशण मरण्यास भानावनू गेली, मोशहमेचा प्रारंभ असाच असावा
लागतो!

ते अष्टमीची रात्र होती. अफजलखान त्याच्या िाशमयानात आपल्या दोन
खास व्यक्तींसोबत मशु हमेची चचाा करत बसला होता. त्या दोन मडं ळीत
अफजलखानाचा अंगरक्षक सय्यद बंड, आशण खाजगी वकील कृ ष्णाजी
भास्कर कुलकणी अिी दोन व्यक्ती, आसनावर बसनू शवचारशवशनमय करत होते.
अफजलखानाची चयाा िातं शदसत होती…,चेहऱ्यावर सतेज आत्मशवश्वास
झळत होता, जे प्रत्येक सरदाराचे उभरी गणु असते. पण शकती ही आत्मशवश्वास
असला तरी यद्ध
ु ाचे पररणाम ठराशवक नसते. जीवन आशण मृत्यचू ी शकंमत यद्ध
ु ा
करत नसतो. आशण ज्याने पररणामाच्या आधीच ित्रल
ू ा आपल्याहन कमजोर
समजले, त्याने रणांगणाच्या आधीच हार स्वीकार के ली!
सय्यद आशण कृ ष्णाजी भास्कर अफजलखानाच्या त्या िांत देहाला
शनखरीत होते. काही काळ अिीच नीरव िांतता राशहली, आशण मग कृ ष्णाजी
भास्कराने त्या िातं तेला भगं के ले.
“हुजरू , आपण कसल्या शवचारात गंतु ला आहात?”, कृ ष्णाजीने शवचारलं.
“सोच रहा हूँ कृ सनाजी, के शिवा को शकस तरीके से शनस्तीनाबतू करके
सल्ु तान के श़िदमतगार बने.”
“गस्ु ताश़ि माफ़ हु़रू लेशकन शिवा को पकडना उतना आसान नही होगा,”
मध्येच सय्यब उद्गारला, “पशिमी तट पर चारो तरफ़ शिवा के भगवे परचमो का
साया आसमाूँन में मंडरा रहा है। मराठी सेना और शहदं वी स्वराज का ताबा शदन
भर शदन मजबतू होता जा रहा है!”
“उसी शहदं वी स्वराज को चरू चरू कर मसल देंगे हम!! बस एक बार शिवा
हमारे कब़े में आ जाए!”

“ते एवढं सोपं नाहीय हुजरू !,” कृ ष्णाजी म्हणाला , “मराठ्यांचा शसहं आहे
त्यो! अन त्याला कबजेत घेणं सोपं नाही. सरकारने अशतआत्मशवश्वास न
ठे वलेलंच बरं!”
“हौसलाफ़जायी तमु क्या जानो बाहमण, के उसका एक अल्फ़ा़ भी रगो
में शकतना जान भर देता है! हकीम! हमारे जाससू ो से क्या इख़्तबर शमली है? इस
वक्त शिवा कहा है?”
“हु़रू ! अहेमदनगर से शिवा ने हाली में शवजयदगु ा के ले पर फ़ते पायी, वो
वही कुछ साशर्यों के सार् है ऐसा सनु ने में आया है।”
“ह्म…तो शिवा शवजयदगु ा में है।उसके सार् शकतनी फ़ौज है?”
“अन्दा़ा नही, माफ़ी हु़रू !” सय्यद ने उत्तर शदले। त्या उत्तरावर
अफजलखानाने एक कटाक्षबद्ध हास्य शदले आशण “‘शदिा जानते हो लेशकन
फ़ौज का अन्दा़ा नही। हम बताते है…,” अफ़़लखान बोलू लगला- “वो
करीब करीब पाूँच ह़ार मराठे है जो इस वक्त शिवा के पास होंगे। और शिवा
आज नही तो कल राजगड को जल्द से जल्द रवाना होगा। एक बार राजगड के
दरवाजे उसके शलए खल
ु गए तो वहा से उसे पकडना बहुत मशु श्कल होगा।”
“तो क्या अब सीधे शवजयदगु ा पर हमला बोल दे?” सय्यद मध्येच बोलला.
“ नादानी!” असे म्हणत अफजलखानाने उपहास्य उत्तर शदले,
“सय्यदशमयाूँ, इसे नादानी कहे या शफर आपकी कम अक़्ल की फ़रबी़ी!”
[फ़रबी़ी- फ़़ी सोच]

“माफ़ी हु़रू !”. म्हणत सय्यद चाचपला. त्याला त्याच्या उत्तराची लज्जा
आली. मग कृ ष्णाजीने शवचारले, “मोहीमेची सरुु वात कुठून करायची हुजरू ?”
अफजलखान बोलू लागला, “हमारा िाशमयाना इस वक्त शबजापरू में है।
उत्तर-पशिमी ़मीं से पशिमी ़मीं के मल
ू ख
ू ो से होते हुए मराठो के एक एक
गाूँवों को बबााद करके हम यहाूँ, इस तल
ु जापरु से होते हुए सह्याशितल तक अपनी
फ़ौज और कर शगरफ़्जत करते हुए आगे राजगड की ओर बढेंग,े शजसमें वाई हमारा
आ़िरी अधीन मल
ु ख
ू होगा।मगु ली फौज तयार करो. दोन शदन बाद हम शबजापरू
से शनकलेंगे!”
तेवढ्यात िाशमयानाच्या बाहेर सेवक आला आशण “का़ी आ गया है
हु़रू , कहे तो अदं र भेजने का फ़रमान करे ।”
“ह्म, भेज दो उसे अंदर!” म्हणनू अफजलखानाने हुक्म शदले. र्ोड्याच
वेळात काजी िाशमयानाच्या आत आला. त्याला ‘शिवमतू ा’ काढण्यासाठी
बोलावनू घेतले होते. त्याने आपल्या कायााला सरुु वात के ली. हातात माळी
आशण डोळ्यांपढु े कसलेतरी नक्षत्र जळ
ु वनू तो मोशहमेचा शनकाल बघत होता.
कृ ष्णाजी आशण सय्यद अफजलखानासह त्याच्याकडे बघत राशहले. काही काळ
असाच वाशहला, मग अचानक काजीच्या गढू व्याप्त सौम मिु वे र शचंतेची झळ
ु ूक
दाटून आली! त्याचे हार् र्रर्रत होते, गळा दाटून आला, क्षणाधाातच
चंदनाकुलीत कपाळ घामाने ओझर झाले! काहीतरी अपिकुन होणार आहे,
मोशहमेचा शनकाल मगु लांच्या छातीवर मृत्यू म्हणनू खोराटला जाणार होता!
“क्या हुआ?” अफजलखानाने शवचारल.ं

भयकंशपत स्वरात काजी बोलू लागला, - “सरकार, मोशहमेचा शनकाल
अपेक्षाहन शवरुद्ध असणार असे हे नक्षत्र सागं त आहे. कदाशचत आपला पराभव
शनशित आहे हुजरू ! आपण मोहीम मागे घ्यावी! नाहीतर…..”
“कम्बख्त!! 'तेरी ये मजाल!!!”. अफजलखान खवळलेल्या वाघाप्रमाणे
उठून शकंकाळला. तबकावर ठे वलेल्या छुरीत त्याची बोटं रंध्र झाली, आशण
वायच्ू या वेगानं ती छुरी त्या काजीच्या गळ्यातनू आरपार झाली! त्याच क्षणी
त्याने प्राण गमावले…!
ते आत्मघात होते, काजीचे नव्हे, अफजलखानाचे! ते अहक
ं ार चरू चरू
झाले जे जगाला शन:पात करण्याचे अशतसामर्थया दाखवत होते. माणसू खवळतो,
हा तर अहक
ं ारीचा स्वभाव असतो, जेव्हा त्याचे अहं ठे स खाते, तेव्हा त्याचे
तेच मृतअहं क्रुद्ध-बेिद्ध
ु क्रोधात रूपांतरातीत होऊन खवळतो! बेिद्ध
ु भान
त्याच्या कारणीभतू ाला प्राणाची शभक्षा का देणार…, तो तर उलट त्याचे प्राण
घेणार, खवळलेल्या वाघाप्रमाणे!!
यापवू ीही त्याचे बोल कधीही खोटे नव्हते शसद्ध झाले हे कदाशचत
अफजलखानाला माशहत होते. म्हणनू तो सावध झाला! त्याचे अहं क्षणाधाात
चकणाचरु झाले, संकोच, भीती, शन आता भशवतव्य नक्कीच काहीतरी भयाण
असणार असे त्याला वाटू लागले! त्याची मनःशस्र्ती सतं ापली होती, अश्या
वेळेस त्याला काही बोलणे अपररहाया योग्य नव्हते, तरीही सय्यदने आपले प्रश्न
शनसंकोच प्रकट के ले, “अब क्या करे हुजरू ? लागता शकस्मत हमारे सार् नही.”
“शकस्मत कमबख़्त बेमरु व्वत होती है सय्यद! मईु म होगी! ़रूर होगी!
फ़ौज में ऐलान कर दो! दो शदन बाद हम तल
ु जापरु को रवाना होंगे!! जाओ कर
दो ऐलान!!”

“जो हुक्म सरदार!” म्हणनू सय्यद िाशमयानाच्या बाहेर शनघनू गेला!
अफजलखानाने मद्याचा प्याला उचलला शन तो आपल्या जनानखान्यात
जायला रवाना झाला! पासष्ठ राण्यांमधील त्याची सवाात आवडती बेगम
़शु मयाबेगम च्या महालात त्याने प्रवेि के ला. डोळ्यात प्रेम उतू जात होते. तेच
प्रेम दोन क्षणानतं र मक
ु म्मल झाले, जेव्हा दोन्ही देह एक झाले! पण त्याशदविी,
त्यावेळी अफजलखानाची चयाा सौम नव्हती हे ़शु मयाबेगमच्या ध्यानी आल!ं
“आप…, आज डरे हुए लगते है िौहर! आह्ह!!! आह्ह!!!!!!!!”
“आज हमारी सबसे प्यारी ची़ खोने जा रही है बेगम!”
“ह्हह!! ह्ह!! वो कौनसी?”
“आप!!!” असे बोलनू त्याने फळावरची कट्यार आपल्या हाती घेतली,
आशण देह वेगळे के ले. बेगम मात्र फार घाबरून गेली होती.., ते चाचपली..,
आशण शदवाणावरून उठली, तसे अफजलखानाने शतला आपल्या बाहुपािात
घट्ट आशलंगन शदले आशण ते दोन देह पन्ु हा शदवाणावर सामावले! अफजलखान
बेगमच्या देहावर होता, त्याने गढू चंबु न शदले.., आशण मग त्याच शस्र्तीत, त्याच
मिु ते त्याच्या हातातल्या कट्यारीने आपल्या बेगमचा नाजक
ू गळा शचरून
टाकला….!
“मझु े माफ करना बेगम!” - असे िबद हळूच आसवाच्ं या रूपात
जनानखानाच्या शभंतींना ऐकू गेले !!
ती रात्र इशतहासात रक्ताच्या िाईने शलशहली गेली होती…., कारण तदनंतर
जे घडले, ते खरंच कल्पनाहन दरू , फार भयाण होते. अफजलखानाने आपल्या

खासगीच्या फौजेला आदेि शदला, “मेरा जनानखाना उठाकर खनू बावडी की
ओर लेकर आओ!”
ती मध्यरात्र होती. आभाळात तसा तो चंि आज नव्हता शखलला, सवात्र
गाळ अंधक
ु धक
ु ं वलयं घेत होती. अफजलखानाच्या सवा राण्या खनू बावडी
जवळ आणल्या गेल्या. त्यानं ा कदाशचत कल्पना नव्हती, की काहीच क्षणात
त्यांची बेरेहम हत्या होणार आहे! ‘खनू बावडी!’ एक शवहीर होती शजर्े गद्दारांना
क्रूर शिक्षा देण्यात येई. ते शवहीर दोनिे मील जशमनीच्या आत खोरली गेली
होती, त्यात जल
ु मीना शजंदा फे कून देत होते, अगदी शनदायपणे!
आशण घडले ते तसेच!! एक एक राणी शनदायपणे त्यात फे कून शदली गेली!
पण त्या आधी त्याचं ी गळे कापनू शदली गेली! असं का करण्यात आलं याचे
रहस्य आजही फक्त अफजलखानाच्या हृदयात दडलं आहे!! इशतहास सांगतो,
त्याच्ं या हत्यानतं र त्याचं ी कब्र बनवण्यात आली जे शबजापरु ाहन काही अतं रावर
शस्र्त आहे ज्याला ‘साठ कब्र’ म्हणनू नाव शदले गेले!

[साठ कब्र, शबजापरू . शजर्े अफजलखानाच्या 65 बायकांची कब्र तयार के ली
होती. सन. 1659]

मोहीम

खानाचे दाळगज हत्ती उठले! मावळत्या सयू ाासह जसे आकािाने काळे रंग
घेरले, तसे जशमनीवरच्या आशदलिाही फौजेनं आकािाला त्याचेच भयाण
काळे कुट्ट रूप प्रत्यत्तु र म्हणनू आणखीनच भयावह उत्तरात हातात हशतयारे ,
अंगात शचलखत, लोहत्रणा घालनू शदले! मद्यकंु ड एक एक सैशनकाच्या देहात
शिरले! अंगात िक्तीने संचार के ला! मगु ली आत्मशवश्वास आशण जोि
आभाळापयंत गरजला! ‘अल्लाह ह अकबर! अल्लाह ह अकबर!”
साठ हजाराचं ी फौज होती. दोनिे तोपे, दहा हजार गजाती, वीस हजार
घडु सवार सैशनक आशण तीस हजार पैदल सैशनकदल तळ
ु जापरू च्या शदिेने धाव
घेत होता. चार तासाचा प्रवास झाला, शन फौज शवश्ांतीसाठी र्ांबली. दोन तास
शवश्ांती झाली. सयू ा उगवला, आशण फौज पन्ु हा आपल्या रुळाला लागली.
प्रवास चालत होता. इर्नू तळ
ु जापरू आणखी एक शदवसाच्या अंतरावर होते.
फौज होत्रीहन नंदशगरी, मग शतर्नू बल्लोळी, सोरे गावहन सोलापरू मागाात
तळ
ु जापरू पोहोचली. मराठ्याच्ं या पशवत्र जशमनीवर ित्रचु े पायठसे उमटले गेल!े
कहर सरुु झाला! तळ
ु जापरू च्या मंशदरात आईभवानी शस्र्त होती. मराठ्यांचे

पशवत्र कंु कुमकरंड, जगण्याचे आधार, शहदं चंू े कुलदैवत त्या तळ
ु जापरू च्या
शकल्ल्यात स्र्ाशपत होत्या!
“हल्ला बोलो!!!! जला दो!! राख कर दो सब कुछ!!! लटू ो, सब ़ि़ाना
लटू ो!! ये सब मक्कार है, कत्ल करो इनका! मार डालो इन्हें!!!!”
असे बोलनू खान एखाद्या राक्षसासारखा हसत होता! अचानक त्याचे लक्ष
मंशदरात लपलेल्या एका ब्राह्मणाकडे गेलं! त्याला बघताच खानाला राग आला
शन तो आपले पावलं दरबाराच्या शदिेने वळवू लागला! खान मशं दरात शिरला.
त्याच्या हातात िमिीर होती. तो बेशफकीरपणे हसत होता. पण ब्राह्मणाचा जीव
कापत होता. खान हसतच त्याच्याजवळ आला आशण आपली तलवार शिरस्त
त्याच्या गळयावर ठे वली- “क्यू कम्बख्त! डर क्यों रहे हो? पैगबं र जाओगे, हमारे
हार् जो मर रहे हो!! हा हाूँ हाूँ!!!! कहो, अपनी आश़िरी इशबतदा.. हम ़रूर
परू ी करें गे!”
“ब्राह्मण र्रर्र कापत्या स्वरात उद्गारला, “सरकार!!! आई
तळ
ु जाभवानीचं पशवत्र मंशदर हाय! शतर्े रगत सांडू नका देऊ! म्या पाया पडतो!!”
“ह्म्म… तो है बात है!!” असे बोलनू खान जोर जोरात हसू लागला, “काट
डालेंगे इस भवानी को!!” असे बोलनू खानाने आई भवानीची मतू ी आपल्या
पािात धरली! शन क्षणाधाात जशमनीवर आपटून त्याचे तक
ु डे तक
ु डे करून शदले!
हे सवा त्या ब्राह्मणाने आपल्या प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पशहले. मग खान पन्ु हा हसू
लागला शन बोलला, “क्यू बाहमण! और कोई इच्छा?”
“आई, आई, आई!” असे म्हणत तो भवानीच्या मतू ीला स्पिा करायला
जशमनीवरून रुळत होता हे खानाने पशहले. ब्राह्मणाचे उजवे हार् त्या चरू चरू

झालेल्या मतू ीला स्पिा झाले, हे बघनू हसणारा खान अचानक रौिशवत झाला!
“'तेरी ये मजाल!!!!! बताऊूँ तेरी करामत!!!!!” ब्राह्मणाला ओढून मशं दराच्या
बाहेर आणलं. शतकडे एक जातं ठे वलं होतं जे खानाच्या दृष्टीस आलं.
खवळलेल्या राक्षसाने आई भवानीच्या मंशदरात भवानीच्या मतू ीला स्पिा
झालेल्या त्या हाताला अगदी शनदायपणे त्या जातात शपसनू काढले! वैरी वैराचे
प्राण घेतो, अन राक्षस….?
मोचाा पढु ं चालला! तळ
ु जापरू हन आता तो पढं रपरू च्या शदिेने गशतिील
झाला.खान आशण त्याची फौज साक्षात वैकंु ठाला पोहोचले! शकती अजब!!
राक्षसांनाही वैकंु ठात स्र्ान शमळतो!! खानाची फौज जेव्हा पोहोचली तेव्हा
पंढरपरु ी शवठ्ठलाचे भजननाद सरुु होते,
“माूँझे माहेर पंढरी..
जाहले जीव आतरु ी
शदवस रात्र रूप तझु े ओवळी
किी लागली रं तझु ी जीवरी!!”
शवठ्ठलाची भक्ती पाहन खानाला चैन पडले नाही.त्याचे क्रोध उफाळले!
शन मग तेच घडले! साध्य भोळ्या लोकांची क्रूरतेणे हत्या झाली. पंढरपरु ी गायी
कापण्यात आल्या! भल्यारात्री लोकाचं ी घरं त्या खानाने पेटून काढले! एक एक
सैशनक मराठी शस्त्रयांवर तटु ू न पडले! त्यांची अब्रू सारे आम उघडते झाले! शन
अश्याप्रकारे ित्रनु े पन्ु हा एकदा आपला वीर पराक्रम गाजवला!!

सख
ु चैन लटु ू न, बलात्कारं करून फौज मोठा महादेव, ज्याला शिकार
शसहं ापरु अिी ओळख होती, तेर्े खानाची फौज घसु ली. सोमवारचा शदवस
होता. शसंहापरु ी महादेवाचे अशभषेक चालत होते. तेही मात्र त्या जल
ु म्याला
बघावले नाही! राक्षसं पन्ु हा खवळले! पन्ु हा तोच कै तरु वतान! पन्ु हा तोच जल
ु मू !
पन्ु हा तोच अत्याचार!! सारं काही भ्रष्ट करून गेला तो खान!
फौज समोर वाढत होती. आता ते रशहमतपरू ला येऊन पोहोचली होती. हा
शकल्ला देखील खानाने आशदल हुकूमतच्या नावी के ला. खशजना लटु ू न, हत्या
करून फौज वाईच्या शदिेने शनघाली! त्या रात्री जेव्हा फौज तंबू उभारून शवश्ातं ी
घेत होती तेव्हाच एक जाससू ने खानाला खबर के ली- राजे राजगडावर आहे.
खानाचा अदं ाजा सटीक शनघाला होता! सेनेच्या सरसेनापतीने- सैफखानने
अफजलखानाला शवचारल,ं “अब आगे की मोईम शकस ओर बढाए हु़रू ? आगे
वाई है, जहा से राजगड कुछ ही शमलो दरू है। शिवा भी वही पर है। मराठो की
फ़ौज बेिक वहा मजबतू होगी।हम सीधे जंग नही कर पाएूँगे हु़रू !”
“जगं शकसे करनी है सैफ़िान?” खानाने उत्तर शदले, “ये शदमागी जंग
है।़िौफ़ शदखाकर दश्ु मन को पकडना है, तलवारों से नही।”
“मतलब?”
“बडीबेगम को फ़रमान भेजो- हमे कुछ और सैशनक भेज शदए जाए।ये खबर
मराठों को लगते ही शिवा हलबला उठे गा। बडी फ़ौज लेकर हम वाई को अपनी
शगरफ़्जत में करें गे और अपना डेरा लगाएूँगे।शजससे मराठों में और डर फै ल जाएगा।
शिवा को लगेगा की अब हमारी फ़ौज कभी भी राजगड पर हमला बोल देगी,
शजससे वो तरु ं त राजगड को छोड देगा और कोई और शकले में जा बैठेगा।”

“लेशकन, वो ऐसा क्यों करे गा?”
“क्योंशक वो जानता है…, हम ‘उसे’ कै द करना चाहते.., जगं के इरादे से
नही।”
“तो शफर हम राजगड भी जीत जाएूँग?े ”
“नही! हम राजगड पर हमला नही बोल सकते! हमे शिवा चाशहए,शिवा!
राजगड शकला मजबतू है, बेिक हम वो जीत तो जाएूँगे लेशकन उसे फ़ते करने में
बहुत वक्त लग जाएगा। और हमारे सैशनक भी तो मारे जाएूँगे! इतने में शिवा कोई
और चाल भी चल सकता है! फ़ौज मूँगवाओ! सेना बढाओ! जल्द ही यहाूँ से
वाई के शलए हमे रवाना होना है!”
बाहेरून नमाजाचे बोल ऐकू आले“शबशस्मल्ला हीररहमा शनररहीम…!!!!”
वाढती सेने घेऊन खान वाईला आला. भल्या मोठ्या ताकदीनं त्याने
वाईचेही तसेच हाल के ले! मोठ्या देहाचा आशण मोठ्या बद्ध
ु ीचा असलेला
अफजलखान आता वाट बघत होता तो मराठ्याच्ं या शिकस्त फमाानाची!

राजगड

राजाच्ं या कानी खबर लागली होती- अफजलखान भव्य फौजेसह वाईला
तैनात आहे. कुठल्याही क्षणी तो राजगडावर चढाई करू िकतो. मराठ्याच्ं या
नशिबी हे एक संकट आलं. बाळराजे जन्मनू जास्त वेळ काही गेला नव्हता.
अवघे एक वषाही जायचे होते, तश्या सईबाई बाळंतव्याधीच्या झरोक्यात
आल्या! एकीकडे संकटात आलेलं राज्य, दसु रीकडे हृदयात साचलेलं नातं!
काय करावे काही कळे ना.
आऊसाहेब आशण राजे खासगीच्या दारुणमहालात होते. शचंतेने राजे
येरझरा घालीत होते. संवाद मौन चालला होता. शचतं नाचे गोळे सतत डोक्यात
शगरक्या घालीत होते. मग आऊसाहेब बोलल्या,
“शिवबा, आपल्या डोक्यात कसली हळवळ चालली आहे हे आम्हास
ठाऊक आहे. जरा िातं डोक्याने शवचार करा.”

“तळ
ु जापरु ी आमच्या आईभवानीच्या मत्ु याा फोडून आपल्या माणसांची
शनदायपणे कत्तल के ल्या गेल्या. पढं रपरु ात गायी कापल्या गेल्या, बलात्कारं के ली
गेली, अब्रू लटु ल्या गेल्या.. आशण आम्ही…, आम्ही काय के लं आऊसाहेब?”
राजे उत्तररले, “आशण आज तो अफजलखान आमच्या राजगडाच्या शभंतीआळ
येऊन शजवतं कसा राशहला?”
“िांत व्हा राजे…, अश्या भेकाळ शभत्र्या ित्रसू ाठी आपले क्रोध व्यर्ा नका
करू.”
“आउसासेब! तम्ु हीच आम्हाला बोलला होतात, ित्रल
ू ा कधीही
आपल्याहन कमजोर समजू नये, शन आता आपणच त्याला…”
“डोळ्यासं मक्ष शदसणारं वतान िबदाआड सहज पळून जातं शिवबा. ित्रू
आपल्या डोळ्यापढु ं आहे, भव्य फौज घेऊन बसला आहे.., हाशर्यारं तोपं
घेऊन आहे. पण त्या ित्रतू बळ मात्रं काहीच नाही.”
“मतलब?”
“तो राजगडावर हल्ला नाही बोलणार आम्ही हे जाणतो!”
“का?” राजे शवचारते झाले.
“कारण ित्रल
ू ा आपण हवे आहात!”
“आऊसाहेब, हे आम्ही जाणतो. पण खान राजगडावर चढणार नाही याची
पणू ा खात्री आपण किी देऊ िकता?”
“कारण राजगड शजंकणे तेवढे सोपे नाही हे खानाला ठाऊक आहे. तो वाट
बघतोय ते फमाानाची! तमु च्यािी गाठ घेण्याची! जर असे नसते आशण त्याला

यद्ध
ु ानेच तमु चा पराभव करायचा असता तर शवजयदगु ा मागेच ित्रनू े चोहबाजू
आपल्याला शगरफ्त करून शिकस्त के ले असते. तेव्हा ित्रल
ू ा आपला पराभव
करणे जास्त मशु श्कल नव्हते. तो उलट बद्ध
ु ीचा ित्रू आहे….तो जाणतो, ित्रू हा
फक्त तलवारीनेच नाही हरत, पशहले वार भीतीचे असते, ते जर आपल्या ित्रल
ू ा
जाणवले, म्हणजे आपले राजनीतीचे पशहले डाव सफल झाले!”
“होय आऊसाहेब, हा सवा खेळ आम्हास कळले आहे. आता आमचा
डाव देखील तोच असणार… पण ित्रहू न अगदी उलट!”
“काय असणार शिवबा?”
“आऊसाहेब, आम्ही उद्याच आपल्या माणसांसह प्रतापगडावर जातो.
तेर्नू खानाला फमाान पाठवतो. आम्हास खात्री आहे, करारीचा जवाब तो
नकारणार नाही!”
“सधं ीचे शठकाण प्रतापगडच का शनवडले शिवबा?”
“कारण साताऱ्यात आपले स्वराज्य शवस्तार आहे आऊसाहेब. त्या
गडाच्या छावणीत खान नक्की येणार! आमची खानािी गाठ पडेल, तेव्हा ित्रनू े
सापाचा डावपेच लावलाच तर त्यास प्रत्यत्तु र म्हणनू प्रतापगडासारखे शकल्ले
आमच्या रक्षणार्ा भलेभतू योशजले आहे!”
“यिवतं व्हा राजे! उद्याच्या तयारीला लागा! इर्ली शचतं ा करू नका.
सनु बाईची आम्ही काळजी घेऊ! िंभबू ाळ देखील आमच्या नजरे समोरच
असणार! जा, आता शवश्ातं ी घ्या!”
आशण आऊसाहेबानं ा मजु रा करून राजे महालाच्या बाहेर चालते झाले!!

प्रतापगड-

राजे प्रतापगडावर आले. त्यांच्यासह दहा हजारांची फौज आशण शवश्वासू
मंडळी सोबतीला होती. त्या मंडळीत संभाजी कावजी, जीवा महाल, नेताजी
पालकर अिी खासगीची माणसं होती. शकल्ले प्रतापगड! सह्यािीच्या तळािी,
साताऱ्यात शवसावलेलं आभाळाच्या कुिीत माखलेलं उंच आशण भव्य असं
डोंगर, शजर्े मराठी मातीने त्याच्या तप्त हाताना अगं ार देऊन डोंगराची छाती
शचरून पाया रचलेला रुंद असा प्रतापगड! त्याला पवू ी ढोरप्याचे डोंगर म्हणनू
प्रशचती होती. ते पवू ी आशदलिाहीच्या जहाशगरीत येत, चंिराव मोरे त्याचे
शकल्लेदार म्हणनू होते. 1656 साली शिवाजी महाराजांनी ते शजंकून ढोरप्याचे
डोंगर स्वराज्याच्या अधीन के ले.

राजांनी प्रतापगडावर पाऊल ठे वले आशण ताबडतोप त्यांचे वकील
गोपीनार्पतं ानं ा अफजलखानाला भेटीचे फमाान शलहा म्हणनू आदेि शदले. राजे
बोलत होते, शन पंत शलहीत होते…
“हुजरू -ए-आला, हमारे चाहते काकाजान को इस जिवाजी का मजु रा!
हम जानते है काकाजान की आप मेरे फ़रमान का इत़िं ार कर रहे
होगे।आपको काकाजान कहने का एक जविेष कारण है। हमारे जपता िहाजीराजे
भोंसले अजदलिाही के सेवक है। और आपके जमत्र भी। उस जहसाब से आप
हमारे काकाजान हुए। ये करार आपसे स़िंधी करने के जलए है। हम यद्ध
ु की इच्छा
नही रखते। क्यों की हम ये बेखबू जानते है के हम आपको नही जीत सकते।
इसजलए ये सध़िं ी का फ़रमान आपको सीधे प्रतापगड़ से भेज रहे है। हम इस वक्त
जकल्ले प्रतापगडपर पर मौजदू है। अगर आप करार का मान रखते है तो वहा
हमारी भेंट, हो सकती है।”
अफजलखान त्याच्या िाशमयानात एका आसनावर दृढ होऊन बसला
होता. तेवढ्यात सय्यद बंड त्याच्या िाशमयानात आला. खानाने शवचारले,
“काहो सय्यद, कोई नयी खबर?”
“नही हु़रू , लेशकन…..”
“लेशकन क्या?”

“सात शदन गजु र गए, हमारी फ़ौज तब से इस वाई में भटक रही है। ये मल
ू ख
ू
भी अब शनस्तनाभतू हो चक
ु ा है। फ़ौज चाहती है की मईु म को आगे बढाया
जाए।”
तेवढ्यात एक जाससू परवानगी घेऊन आत आला.
“मराठो से फ़रमान आया है हु़रू ”
अफजलखानाने ते फमाान वाचले. वाचनू झाल्यावर वो खळखळून हसू
लागला. “ये शिवा हमसे डरता है सय्यद!!!! ये तो बडा ही डरपोक
शनकला!!!!!”
सय्यदने शवचारले, “करार का जवाब क्या देना है हुजरू ?”
“कह दो शिवा से, हम उससे शमलने ़रूर आएूँगे।लेशकन उससे पहले…,
एक राजनीशत और…”
सय्यदने जाससू ला चालतं के लं आशण मग खान बोलू लागला…
“प्रतापगल शकला. वाई और इस शकले के बीच हमारे शकतने मल
ु ़ि
ू शकतने
है?”
“हु़रू , भोर श़ला जो इस रोशहडखोर प्रातं में है, वहा अशदलिाही हुकूमत
इन पिं ह गाूँवों से वतन लेती है। शजसमें से ये उत्रोली नामक गाव भी आशदलिाही
जहागीर के अधीन है। लेशकन..”
“लेशकन क्या?”

“ये बारा मल
ू ख
ू अब अशदलिाही को वतन नही देती. कुछ साल पहले
शिवाजी ने रोशहडागड फ़ते शकया र्ा। तब से ये बारा मल
ु ़ि
ू शिवाजी के अधीन
है शजसमें उत्तरवाडी, बाजरे , बा़ारवाडी सशहत उत्रोली और बाकी मल
ू ख
ू
शिवाजी के वतनदीर है।”
“ह्म…,तो ये बात है। ये दगाबा़ इतने साल आशदलिाही के सेवक रहे,
और आज गद्दारी! व़ीर!! पैमान शलखो! इन बारा मल
ु ़ि
ू ो को कहो शक शिवाजी
का सार् अगर शदया तो अशदलिाही हुकूमत से अपना भरोसा ़िो बैठोगे और
आशदलिाही से दश्ु मनी मोल लोगे! उन्हें कहो, हमारे िरण में आए, वरना
अंजाम भारी होगा!!”
“जी हु़रू !!” म्हणनू फमाान जारी झाले शन रोहीडखोराच्ं या बारा मल
ु ख
ू ात
अजा झाले.
अफजलखानाचा वार सरळ आपल्या माणसाच्ं या हृदयात एखाद्या तीक्ष्ण
बाणाप्रमाणे रुतनू गेला. त्या बारा वतनशदरांमधनू एक सपा उठला- उत्रोळी
गावाचा वतनदीर जो महाराजांच्या उपकाराणे ऐर्वर सख
ु ाने जगत होताखडं ोजी दरमोजी खोपडे. त्याची चचााही गावा गावातं फार प्रख्यात होती. 1637
पयंत उत्रोळी गावाचे देिमख
ु - गंगाजी नाईक होते. त्यानंतर त्या शठकाणी
के दारजी नरसोजी खोपडे. खडं ोजी खोपडे हा त्याच
ु दबधं .ु गावभर त्याचं ा
ं ा चल
वाद फार प्रख्यात होता. खंडोजी दर वेळेस आपल्याच पायांवर कुहााड खपु सनू
घेई. एके शदविी वाद आभाळाला पोहचला. रागाने वैतागनू जाऊन के दारजीने
खंडोजीचे तोंड खपु सनू काडले शन त्याला गावातनू बाहेर खालनू शदले! शपत्याची
वशडलोपाजी जहागीर देखील आपल्या ताबतू करून घेतली! खंडोजी तदनंतर
महाराजाच्ं या िरणी गेला. राजाच्ं या कृ पेने त्याने ती जहागीर पन्ु हा शमळवली.

महाराज त्याला कृ पाळू होते कारण तेव्हा तो मल
ु ख
ू आशदलिाहीच्या ताबयात
होता. तेव्हापासनू खडं ोजी महाराजाचं ा वतनदीर झाला होता.
पण आज या सपााने आपले रूप दाखवनू च शदले. अफजलखानाचा फमाान
शमळताच हरामखोर गद्दारीवर उतरला. तो र्ेट अफजलखानाच्या भेटीला रवाना
झाला, राजानं ा ते बेखबर राशहले!
मग दोन शदवसांनी गप्तु ाचाराने खंडोजीने दगाबाजी के ली आहे असे
महाराजानं ा सचु शवले. त्याच्ं या पायाखालनू जमीन सरकून गेली! समोर
गोपीनार्पंत उभे होते.
राजे बोलले, “ज्या माणसावर आम्ही एवढे उपकार के ले, त्याची जहागीर
परत शमळवनू शदली, शवश्वासात ठे ऊन वतनदीर के ले, आज तोच हरामखोर
आमच्यािी गद्दारी करतोय!”
यावर गोपीनार्पतं काहीच बोलू िकले नाही.
राजे बोलले, “पंत, कधी कधी या जगात अश्या ही गोष्टी घडतात जे
माणसाला माणसु कीच्या आशण शवश्वासाच्या नात्याला खोटे साशबत करतात.
पत्र शलहा पंत! त्या अकरा मल
ु ख
ु ानं ा आमचे पत्र सागं ा, ‘जा, जाऊन
अफजलखानाला शमळावे. आशण जर आम्ही हवे आहोत, तर इर्े यावेत!”
“होय राजे! जिी आज्ञा!!
खानाचे उत्तर आले! “हमे मंजरू है” म्हणत खान उद्गारला होता! आता
राशहलं ते बैठकीचे शठकाण आशण शनयमचचाा. त्यासाठी जागा शनवडण्यात

आली. महाराजांचे वकील गोपीनार्पंत आशण अफजलखानाचे वकील
कृ ष्णाजी भास्कर याचं ी वाईला बैठक झाली. दोघानं ी घटकाभर सवं ाद के ला.
ियाती कुबल
ू झाल्या. तारीख ठरशवण्यात आली! जागा ठरशवण्यात आली!
आता खान प्रतापगडावर येणार होता!

“राजप्रचतपत्य”

पचं मीचा शदवस उगवला! अकस्मानावर सयू ा तळपत होता, पण त्याची
उष्ण सयू ाशकरणे आभाळात तरंगणाऱ्या धक्ु यातं शमसळून जाऊन धरतीवर
येईनािी झाली होती! कोवळ प्रकाि पसरला; तरी धक
ु ं काळोखाची जाणीव
करून देत होते. राजे शिवाजी प्रतापगडावर होते. दोन शदवसानतं र
अफजलखानािी भेट होती. ित्रवू र शवश्वास ठे वणं म्हणजे स्वतःच्याच हाताने
आपलं मृत्यपु त्र शलहन घेण!ं
राजे शिवाजी आणखी त्याचं े शवश्वासू मडं ळी प्रतापगडाच्या खासगीच्या
महालात गप्तु चचाा करत होते. राजे आसनावर बसले होते, पण त्यांची चयाा फार
गभं ीर शदसत होती. समोर नेताजी पालकर, सभं ाजी कावजी, गोपीनार् पतं , जीव
महाला आशण इतर खासगीची सात माणसं होती. राजे बोलत होते….,

“तो ित्रू आहे, बंधू नाहीय. तो ज्या इराद्याने आला तो ते नक्कीच करणार
असे आम्हास पणू ापणे ठाऊक आहे!”
“राजे!,” पंत बोलले, “आता आखणक
ु काय?”
“ियाती जश्या ठरल्यात, तश्या आम्ही कोटीने पार पडणारच!” राजे
बोलले.
“होय राजे, त्यास प्रश्नच न्हाय,” पालकर बोलले, “पण त्यो खान ियाती
पाख पडेलच हे कुठून म्हणायचं?”
“जर ित्रू गद्दारीवर उतरलाच तर मराठी रक्त ही मागे-पढु े बघणार नाय!
आम्ही सावध असचू ! तिी दक्षता घेऊच! फक्त आपला डाव एकदा ित्रच्ू या
गाड्यात अडकला की तो आणखी शनभाय होईल!”
“राजे?, ित्रू शनभाय होणार त्यात आपलं काय भल?ं ” पालकरानं ी प्रश्न
के ला.
“शनभाय होणे हा के वळ एक भ्रम असतो नेतोजी! आशण आत्मघात करून
घेण्याचा पशहला डाव सद्ध
ु ा! ित्रू आपल्याला शभते म्हणजेच तो आपल्या
के सालाही धक्का नाही लावू िकत असे समजनू तो आणखी शनधाास्त होतो!
त्याच शनधाास्तपणेचा फायदा आपल्या उचलायचा आहे, अिी खोटी छवी
अफजलखानाच्या मनात तयार करायची की आम्ही त्याला शभतो! आशण
आमच्यात तेवढी पावती नाही की त्यास हरव.ू आम्ही आशदलिाहीच्या िरण
यास तयार झालो असे खानाला वाटले पाशहजे!” राजे बोलत होते,

“पतं ! तोम्बयाच्या पातीएवढी पातळ, जे धारण करूनही घातल्यासारखी
वाटणार नाही अिी शचलखत तयार करा! आमच्या अगं रखाखालचे ते पोिाख
असणार!”
“होय राजे!”
“सभं ाजी! हाशर्यारखान्यातील पोलादं पेटवा! आशण आमच्या बोटाच्ं या
मापाची अंगठ्याआळ फसनू सहज न शदसणारं असं धारदार वाघनखांचं बांगळ
बनवनू घ्या!”
“व्हय राज!”
“नेतोजी! प्रतापगडाच्या मध्यस्र्ी भागावर शकल्ल्याहन दरू खाईच्या
टोकास एक िाशमयाना उभारा! गडाच्या खजीनखाण्यातनू शहरे -माणकं घेऊन
एक िहनिाही आसन उभारा! खानाच्या दृष्टीला भाबं ावनू सोडणार अिी सोनेचादं ीची पाती लावा! रत्नानं ी िाशमयाना उजळून टाका!”
“जी राजं!”
“सभं ाजी! अंगरक्षक म्हणनू तम्ु ही आशण जीवा महाला आमच्या सोबत
असणार! ियातीनसु ार दहा हजाराचं े सैन्य गडाच्या टोकािी तैनात ठे वा! आपले
चारिे मावळे गडाच्या गप्तु दगळीगफ
ु े त लपनू असणार. त्यांच्या इिारताची
शकमान आम्ही नेतोजी तम्ु हाला सोपतो! ित्रचू ा डावपेच उबळ्या हाताने
उचपटून काढायचा! गडाच्या फारसबदं ीवर मावळ्यांची जागा आम्ही स्वतः
सशु नशित करू. खानाला फमाान धाडा! आमच्या साऱ्या गोष्टी ध्यानी ठे वनू
आबासाहेबाचं े नाव शलहन खानाला पत्र धाडा!”

राजे बोलत होते, सारे ध्यान ठे ऊन ऐकत होते. वेळ शन:स्तबध वाहत
होता….!!
खानाचा िाशमयाना … अध्यााहन जास्त प्रवास झाला, आता प्रतापगड
जास्त दरू नव्हते. 4 घटकाचं े अवघे प्रवास शिल्लक होते. सह्यािीच्या अरण्यात
खानाची सेना तंबू उभारून शवश्ाम घेत होती. खान आपल्या खासगीच्या
अगं रक्षकासं ोबत चचाा करत होता. खानाचा सवाात खासगी अगं रक्षक सय्यद
बंड, सैफ खान,अफजलखानाचा पत्रु फजल खान आशण इतर तीन-चार माणसे
होती. अवघी अधी रात्र होती, िाशमयानात पशलत्याची एक मोम पेटत होती.
बाहेर दहा हजार सैशनक गाढ झोपेत सामावनू प्रवासाचा िीण दरू करत होते.
एवढी जीवसंख्या असनू ही अरण्य कसं िांत आशण सन्ु नाट भासत होतं…..
िाशमयानाच्या आत अफजलखान एका आसनावर बसला होता. त्याची
मिु ा अगदी स्तबध होती. तो एकटक समोरच्या पशलत्यावर जळणाऱ्या मोम
जवळ बघत होता. समोर असलेली खासगी व्यक्ती त्याच्या चयेवर लक्ष देत
होते. नीरव िातं ता होती… कुणीही काहीच बोलत नव्हत!ं सवं ाद कदाशचत मौन
असावा, कुणास ठाऊक. मग ती िांतता सय्यदच्या प्रश्नाने भंग झाली.
“आगे क्या करना है हु़रू ?” तो शवचरता झाला.
खानाचे लक्ष काही गेले नाही. कदाशचत त्याने ऐकलं होत,ं तरीही तो
काहीच बोलला नाही. हा बतााव पाहन मंडळी एक मेकांकडे प्रश्नार्ाक डोळ्यांनी
बघत राशहली. नंतर फजल बोलला, “अबबाजान! क्या हुआ?”
तो काहीच नाही बोलला.

“अबबाजान!!”
मग त्याची मग्न चयाा फजल खानाच्या स्पिााने भगं झाली.
“अबबाजान, शकस सोच में मसरूफ है आप? आगे क्या करना है…? सब
बात करना चाहते है!”
“सरू ज शनकलते ही प्रतापगड को हम रवाना होंगे!”
“लेशकन शफर आगे…”
“ह्म!!!!!” खानाने मध्येच रोखनु , “फजल! िायराना हो जाये! महशफल
सजाओ! जाओ!!!”
सवे गोंधळले होते, पण आदेि शमळताच नाईलाजाने प्रश्नार्ाक मानाने
िाशमयानाच्या बाहेर पडले! र्ोड्याच वेळात महशफल सजली! िायराना होत
होता! गोंधळ होत होता! पढु े काय करायचं याचे रहस्य मात्र खानाच्याच मनात
शगरका घालीत राशहले!!!

काचतपक मचहना, ताररक 19, .[10 नोव्हेंबर, 1649]

उगवले,! सह्यािीचे सयू ा !!! भेटीचे शदवस आले! सारे बंदोबस्त झाले होते!
राजाच्ं या आदेिानसु ार िाशमयाना शहरे -मोत्यानं ी सजवला होता. सैशनक त्याच्ं या
जागेवर चोखपणे तैनात के ले होते! खानाची फौज तर एक शदवसा आळ भेटीच्या
शठकाणावर येऊन पोहोचली होती! तो िाशमयानात गेला. त्याच्यासोबत सय्यद
बडं , कृ ष्णाजी भास्कर आशण गोपीनार् पतं होते. खानाने आत प्रवेि करताच
त्याच्या डोळ्यांना िाशमयानेची सजावट पाहन फार कुतहू ल वाटले!
“वल्लाह! क्या खबू सजाया है इस िाशमयाने को हमारी श़िदमत में!!”
“हु़रू …., ये सब आप ही का है!” गोपीनार् पंत बोलले, “शिवाजी को
तो डर र्ा के कही आपकी मेहमाननवा़ी में कुछ छूट न जाए…, इसशलए
आपकी श़िदमत मे ये छोटासी सजावट हमने की है!”
“ह्म!! हाूँ हाूँ!!!” खान हसनू बोलला, “कह दो शिवाजी से… अपने
काकाजान से अब ना डरे ! अब वो तो हमारे चाहते हो गए है… और ये
िाशमयाना देखकर और भी! जाओ कृ ष्णाजी, शिवाजी को बल
ु ाके लाओ!”

“जी हु़रू !” म्हणत कृ ष्णाजी महाराजांकडे जायला शनघाला.
राजे आशण इतर सवा मडं ळी प्रतापगडावर अफजलखानाच्या फमाानाचीच
वाट बघत होते. कृ ष्णाजी आले आशण
“अफजलखान आपल्या भेटीस िाशमयानात उपशस्र्त आहे. आपण
चालावं!”
मग राजे शवचारते झाले , “पंत! त्या िाशमयानात फक्त काकाजानच बसले
आहेत न?”
“नाही! सय्यद बंड पण शतर्े उपशस्र्त आहे!” पंतांनी उत्तर शदले.
“काय!” म्हणनू भीतीचे भाव त्यांच्या मख
ु ावर आणते झाले, आशण फार
हळवळत्या स्वरात राजे बोलले, “काय! स.. सय्यद बडं पण शतर्े आहे?”
“हो!”
“पतं ! आम्ही सय्यद बडं ाला खपू शभतो. तो आम्हास शतर्े नको! त्याला
दरू पाठवावे, तरच आम्ही काकाजानची भेट घेऊ…, नाहीतर आम्ही परततोय!”
“नको! आपण र्ांबावे! आम्ही तमु ची फमाान शहजरू ांना कळवतो!” असे
म्हणत कृ ष्णाजी खानाजवळ आला आशण त्याने ही बातमी मोठ्या हास्यास्पद
बोलणीने खानाला सांशगतले!
“क्या!!! हा हा हा! अब वो शिवा हमारे सय्यद से भी डरता है?!”, “तो
ठीक है! सय्यद! तमु बाहर जाओ और फ़ौज की बमाश्त करो! कृ ष्णाजी…,
जाओ अब कह दो शिवा से, उसकी मांग परू ी हो गयी है। अब बेशफ़कर होकर
हमसे शमलने आए!!”

“जी!!”
महाराजानं ा बातमी शमळाली, त्यानं ा जे हवं ते घडत होत.ं आता राजे
आपल्या सार्ीदारांसोबत खानािी भेट घ्यायला चालते झाले! काहीच वेळात
िाशमयाना नजरे स येऊ लागला! वायच्ू या मंद गतीने अखेरीस ते शठकाण आले!
शनःिबद झालं होतं सारं काही! आता शजभेवर िबद येता कामा नय! हुकूमत
त्याची, इिारतीची! मराठे ित्रच्ू या घरात की ित्रू मराठ्यांच्या दारात…?,
अदं ाज लावणं मशु श्कल होतं!
घोड्यावरून उतरून राजे पायउतार झाले, शन िाशमयानाच्या आत जायला
चालते झाले! मनात आई जगदबं ेचं स्वरूप होतं! शजभेवर आई जगदबं ेचा उदो!
िाशमयाना जवळ आला, तसा राजानं ी भोवताली असलेल्या अगं रक्षकानं ा
र्ांबण्याची इिारत के ली. कृ ष्णाजी भास्कर राजांना आत नेण्यास “या, आत
या’ म्हणत अगाचा आग्रह करत होते. आधी कृ ष्णाजी आत गेल,े शन मग
‘जगदबं ’ म्हणनू राजांनी पशहले पाऊल िाशमयानाच्या आत ठे वले! शसंह आत
शिरला!
काही काळ स्तबध राशहला. खान आशण महाराजाचं ी नजर एक-मेकाच्ं या
नजरे त शवसावनू गेली होती. मौन यद्ध
ु शतकडेच आरंभ झाला असावा!
काळाची िातं ता खानाच्या प्रश्नाने भगं झाली!
“आओ शिवाजी, आओ!! अब तक तो हम शसफा तम्ु हारे नाम और
कीशतायो बे़िबू वाशकफ़ र्े, लेशकन आज तम्ु हें देख भी शलया! अपने शपता
िहजीराजे से तम्ु हारी िक्ल काफ़ी शमलती है!”

“काकाजान आम्ही पण आजपयंत फक्त तमु चे शकस्से ऐकले होते, पण
आज प्रत्यक्ष बघनू हमे अपनी आूँखों पर शवश्वास नही हो रहा!”
“हाूँ हाूँ हाूँ!! बोहोत खबू शिवाजी.., बोहोत ़िबू ! तम्ु हारे बोल काशबल-एतारीफ़ है!”
“और आपकी देहयष्टी उससे भी िानदार है….!, काकाजान!”
“वल्लाह! िानदार जवाब शिवाजी! अब खडे क्यों हो.., तिरीफ़ रखो!”
“तिरीफ़ तो ़रूर रखेंगे काकाजान…, लेशकन सबसे पवू ा… वो शनयम तो
परू ा हो जाए जो ियात में कुबल
ू शकया र्ा।” असे म्हणनू राजांनी आपली तलवार
काढून कृ ष्णाजींच्या हातात र्ोपवली. पढु े खानाने देखील आपली िमिीर
गोपीनार् पंतांच्या हाती सोपवली. शनयम पार पडले….
“तो आप अपनी गलती कुबल
ू करते है शिवाजी. आप अशदलिाही से
शगरफ़्जत की हुए जहागं ीर वापस लौटाते है और हमारे िरण में आना चाहते है ऐसा
अपने फ़रमान में शलखा र्ा।”
“जी।”
“बेहत खबू ! हम हुकूमत से ये फरमश्त करें गे की आपको इसके बदले में
शगरफ़्जती से एक चौर्ाई जहांगीर का शहस्सा शदया जाए! अब तो आप हमारे ित्रु
नही रहे! आओ शिवाजी आओ…! अपने काकाजान के गले लग जाओ!”
अफजलखान त्याच्या आसनावरून उठला आशण त्याने आपले हात
आशलंगन द्यायला पढु े के ले; तसे धीर गंभीर मिु ते राजे शिवाजी त्यांच्या
आसनावरून उठले. डोळे एक मेकांच्या डोळ्यात अगदी शठपनू गेली होती.

एकही क्षण ती नज्ररे खा शवसकळली नाही. राजांची पावलं मंद गतीने समोर
वाढत होती. दसु रे च क्षण काय होऊ िकते हे कुणास ठाऊक होते? सपा के व्हा
फणा काढेल याची जाणीव फक्त सपाालाच! ते दोन ित्रू जवळ आले आशण
राजांनी आपले अंग खानाच्या अंगाला हळूच स्पिा के ले. दोन आशलंगन तर
शवश्वासाचे होते, पण शतसरे आशलगं न गद्दारीचे!!!! त्या शतसऱ्या आशलगं नात उंच
शधप्पाड खानाने राजांचा गळा त्यांच्या बाहत घट्ट दाबनू शदला! आशण मग त्या
राक्षसाने आपल्या पोिाखात लपवलेल्या कटारीला सपााचं रूप शदल!ं तो सपा
महाराजांच्या पाठीवर दि
ु त सटु ला, पण पशहल्या दोन वारात
ं करायला सळ
अंगात घातलेल्या लोहत्राणेमळ
ु े ते दि
ं काही शठपले नाही! हे छळ बघताच
गोपीनार्पतं ानं ी आपली तलवार सरती के ली, पण िेजारी असलेल्या कृ ष्णाजी
भास्कराने त्याच क्षणी त्याला जखमी करून शदले! राजे संकटात होते! आता
काय करायच?ं हा खान तर गद्दार शनघाला! त्याने आपला शवश्वास घात के ला!
आई जगदबं े!! आज छळाचा जवाब आम्ही छळानेच देऊ! “जय भवानी
!!!!!!!!!!” ही गजाना करून हातात घातलेल्या राजांच्या वाघनखांनी सरळ त्या
छळीच्या उदरात जोरदार वार के ला! तो वार त्या सपााच्या दि
ं ावरून शकतपत
मोठा होता, ज्याने त्या पापीचे उदर सीधे बाहेर खोम्बनु आले!!
हे बघताच कृ ष्णाजीने महाराजावं र वार के ला, पण महाराजानं ी तो रोखला
आशण “आम्ही ब्राह्मणांवर वार नाही करत पंत!” म्हणनू त्याला जीवनदान शदले.
पण सपा तो सपाच! तो नाही र्ांबला. तीन वार महाराजांनी सोसले, अन चौर्ा
वर झाला तो महाराजाचं ा!!
बाहेर खळबळ उडाली! मराठी मावळे लढत होते! उदर फाटलेल्या
अफजलखानाला जखमी बघताच सय्यद बडं मागनू धावत आला आशण त्याने

मागनू महाराजांवर वार के ले.., पण त्याच क्षणी जीवा महालाने ते वार रोखले शन
ित्रचू े हात त्याच्या मळ
ु ासकट उपसनू शदले! ‘होता जीवा…, म्हणनू वाचला
शिवा!”
बाहेर मराठी सैन्यबळ ित्रंवू र तटु ू न पडल!ं महाराज र्ोडे जखमी झाले
होते, आशण ते िाशमयानाच्या बाहेर चालते झाले.., तसा जखमी खानही ओरडत
ओरडत बाहेर आला शन सरळ जशमनीवर मशू च्छा त कोसळला. संभाजी कावजीने
धगधगत्या तलवारीच्या धाररने त्या सपााचे मख
ु कापनू शदले! शवष पावता झाला!
अखेरीस….. ित्रू मेलाच! मराठ्यांची फते झाली! पण या यद्ध
ु ात फजल खान
आशण आपलाच एक हरामखोर खंडोजी सटु ू न गेला……!! ित्रहू न मोठा ित्रू
हा शवश्वासचू !
शवजय आली!!! जल्लोष उठला! ज्याने शवश्वासघात के ले, त्याने प्राण
गमावले! इशतहासाने जे सत्य पाशहले, त्याला साक्षी आहे- तो काळ, ती वेळ,
शन तो प्रतापगड! जो ित्रच्ू या हरामी रक्तात त्या शदविी न्हाऊन शनघाला, तेव्हा
नक्कीच, ते सारे भतू काळ शनशिन्त झाले…. त्यांना समाधान वाटल!ं
गजंु ला!!जय भवानीचा नाद गजंु ला !!! उदो उदो … त्या जगदबं ेचा उदो!
जय भवानी!
जय शिवाजी !!!!!

आखणक
ु …
नमस्कार!! त्या नवीन आशण काही जन्ु या वाचकानं ा!
ही माझी प्रर्म ऐशतहाशसक लघक
ु र्ा! ‘राजप्रतीपत्य’ हे नाव
कदाशचत प्रख्यात होईल अिी आिा आहे. हे कादबं री शलहायचं असं
काही माझा ठराशवक आशण सशु नशित शवचार नव्हता. सध्या बारावीचा
अभ्यासक्रम काही जास्तच अंगावर आला; मला ही असे वाटत आहे
नीट नावाचा अफजलखान आपल्या िाशमयानात आला आहे

!

सात शदवसापं वू ीची ही गोष्ट! मी पण्ु याला जायला शनघालो होतो!
जीवनात पशहल्यादं ा एकटा प्रवास के ला! फार लाबं प्रवास…. बसल्या
बसल्या काय करायचं हा शवचार आला! शवचार येताच मन उत्तरलेशलही! काहीतरी ऐशतहाशसक शलही!
मानाने सांशगतले…..आशण प्रयत्न सरुु झाले! आवड अिीच
असते ना?
ऐशतहाशसक शलहायचं म्हणजे सरुु वातीपासनू िेवटपयंत शलहायचं
असं मला वाटते. अधावट शलशहणं म्हणजे अल्पज्ञान आहे असे मला
वाटते. मनात इच्छा आशण सक
ं ल्पना तर खपू येतात… पण हा काळ, शह
वय आशण हे भव्य अभ्यासक्रम देखील माझ्याच गळ्यािी आहे, जे
शकतपत दर वेळी मला सांगत असतात- ‘आम्ही आहो आता शजवंत…,
पशहली शिबदं ी आम्हाला कसा देऊ िकतो त?ू ’

फार गंतु ागंतु ीची कहाणी आहे रे बाबा! पण संकल्पना आपण
मारायची नसते, ते पणू ा करायचीच असते! आता बघा ना! हे मनोगत मी
आपल्या चालत्या कॉलेजात बसनू शलशहतो आहे! क्या करणार…
आधीचे दोन वगा सटु ले, आता मधातनू काय कळणार? चला, शलहा!!
ऐशतहाशसक कादबं री शलहायला पररश्म लागतेच! जे माझे आवडते
काम आहे… पण फक्त लेखनाप्रती

.

असो.
तरीपण कुठे तरी वाटतं की आपण अल्पज्ञानाने ही लेखणी के ली
आहे. त्यास मी आपला क्षमाप्रार्ी आहे. सवं ाद, रणनीती, बोलींची
आखणक
ू हे प्रत्यक्ष संदभाािी काष्ठाकोप्त संलग्न नाही. हे लेखनाला वाव
देण्याची एक प्रशक्रया आहे, जो प्रत्येक लेखक करतच असतो. मख्ु य
म्हणजे आपण इशतहासही लीन व्हाव,ं ते वाचावं आशण इतरांना सांगावं
हे लेखनामागचं मळ
ू उद्देश्य! शिवाजी महाराज आशण अफजलखान
याचं ा द्वद्वं व सवांना माशहत होता, पण अफजलखानाचे 65 बायका आशण
साठ कब्र चे रहस्य फार कमी लोकांना ठाऊक असावे! ‘जशु मया’ हे नाव
काल्पशनक आहे कारण ते सदं भा डोळ्यासं मक्ष नाही. ही िरू कर्ा
बाबासाहेब देिमख
ु ांच्या पोवाड्यातनू सार्ा झाली आहे, आशण हे
समशपात देखील त्यांनाच आहे! त्यांचे पोवाडे मला सवाात जास्त मदतगार
झाले! मी त्याचं ा ऋणी आहे!

वाचकांनो! आता काय सांगायचं? असं बोलण्यात मजा नाही.
पस्ु तकातनू बोलयू ा… खपू खपू बोलयू ा! तम्ु ही कळवा, तम्ु हास काय
हवंय! ते नक्कीच माझ्याकडनं सार्ा होईल!!
ई साशहत्य व त्यांच्या पणू ा टीमचे मनापासनू आभार!
कळावे.
प्रद्यमु .

“प्रचतपच्चंद्रलेखेव वचधपष्णुचवपश्ववचदिता ।।
शाहसूनोोः चशवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते ।।”

कथा कथा म्हणजे असं असतं तरी काय?

कथा कथा म्हणजे असिं असतिं तरी काय?
खरं र्ोडं खाली, वर खऱ्यावरची साय!
र्ोडं मीठ, र्ोडी शमची, खरं लपवत नाही.
ज्याचं जळतं त्याला कळतं, पाणी र्ांबत नाही.
एकीकडे कर्ा म्हणजे पडद्याआडची आग
दसु रीकडे कर्ा म्हणजे लपवलेला राग
र्ोडं प्रेम, र्ोडा द्वेष, र्ोडी धाय धाय
कर्ा म्हणजे तम्ु ही-आम्ही दसु रं-शतसरं काय?
ई साशहत्यवर हजारहन अशधक दजेदार कर्ा.
आनंद घ्या. आनंद द्या.
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