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

मिवपुत् सांभाजीराजे 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकांना शवनामलू्य घऊे दतेो.  

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

आमचं काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनंद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावं? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई साशहत्यच्या लेखकांना, टीमला आशण तमु्हाला आनंद शमळेल 

आशण तमुचं काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

शमत्रांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

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

आिांशत्त करव. सोिल शमशडयावर ई साशहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

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

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

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

उांचीवर जात रहावा.   
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

 

 

सादर करत आह े

 

तीन अंकी नाट्य 

शिवपुत्र संभाजीराजे 

 

 

 

लेखक : श्री. मनोज सखाराम िेडग े
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शिवपुत्र संभाजीराजे   

लेखक : श्री. मनोज सखाराम िेडग े

पत्ता : २६७ / ३६ दवुाांकुर, जानकीनगर, उंचगाव,  

कोल्हापूर ता: करवीर शज : कोल्हापूर  

मूळ गाव : शिवापूर [कुडाळ शज : ससंधुदगुग] 

८४२१०३८५११ / ७५८८१४४२३२  

Email: svm.manojshedge@gmail.com 

 

यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरुशित असनू पु् तकवचे शकां र्व 

त्यवतील अांिवचे पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी 

लखेकाची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यवस कवयदिेीर 

कवरर्वई (दांड र् तरुुां गर्वस) 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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प्रकविक  :ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

whatsapp- 9987737237 

प्रकविन : २५ नोव्हेंबर २०२१ 

काशतिक वद्य षष्ठी गरुुपषु्यामतृयोग िके १९४३. 

 

©esahity Pratishthan®2021 

 
 
 
 

• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 
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लेखक पररचय  

श्री. मनोज सखाराम िेडगे  

एम.ए.बीएड. 

समर्ि शवद्या मंशदर व समर्ि 

शवद्यालय कोल्हापरू येर्े कायिरत 

उपक्रमिील शवद्यार्ीशप्रय शिक्षक 

‘मनात’ कशवता संग्रहाचे लेखन  

‘शिवपतु्र संभाजीराजे’ नाटक 

लेखन व शदग्दििक 

‘शजद्द’ या नवीन पसु्तकाचे लेखन 

चाल ूआह.े 

ऐशतहाशसक पसु्तकांचे वाचन करायला आवडते. नाटके पाहणे 

छंद असनू गायन, हामोशनयम वर नवनवीन अभंग गवळणी 

वाजशवणे शिकणे खपू आवडते. कोरोना काळात शवशवध संतांचे 

जवळपास १०० अभंग, ३५ गवळणी, १५ भारुड संकशलत करून 

हामोशनयम वर शवशवध रागात वाजवण्याचा सराव केला. शहदंी जनुी 

गाणी म्हणणे,नाट्य संगीत खपू आवडते. कशवता करणे व वाचन 

करण े असे छंद आहते. आज पयित जवळपास ८० कशवता 

शलशहल्या आहते. शवश्वास पाटील – संभाजी , शिवाजी सावंत, 
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रणजीत दसेाई – श्रीमान योगी, बाबासाहबे परंुदर – राजा 

शिवछत्रपती , प.ुल. दिेपांडे - , यांची पसु्तके शविेष आवडतात. 

तसेच आजपयंत मी जवळपास ५०० हून अशधक पसु्तके स्वतः 

खरेदी करून घरी छोटीसे वाचनालय सरुु केले आह.े त्याचबरोबर 

माझ्या िाळेतील अच्यतु गोडबोले यांचे ‘मनात’,यांनी घडवल े

सहस्त्रक, शवनायक डंके – ‘नेपोशलयन शद ग्रेट’, आचायि अत्र े– मी 

कसा झालो अिा अनेक पसु्तकांच ेमी वाचन करत आह.े 

पत्ता : २६७ / ३६ दवुांकुर जानकीनगर उंचगाव  

कोल्हापरू ता: करवीर शज : कोल्हापरू  

मळू गाव : शिवापरू [कुडाळ शज : शसंधदुगुि] 

८४२१०३८५११ / ७५८८१४४२३२  

Email: svm.manojshedge@gmail.co. 
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अर्पणर्त्रिका 

अशतिय दगुिम एका छोट्यािा खेडेगावात जन्म 

झाला. दीड वषािचा असताना पोशलओमळेु डावा 

पाय कमकुवत झाला; पण माझी अशिशक्षत आई 

माझा पाय झाली. तीनं मला जीवनात खडतर 

प्रवास सहज करायला शिकवल.ं 

भारतीय सैन्यात नोकरी करणारा माझा बाप. 

पोर बरा व्हावा.. चालावा... या वेड्या आिेने 

डॉक्टरांकडे वनवन उपचारासाठी शिरणाऱ्या 

माझ्या आई बापास ह ेपसु्तक अपिण ...  
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दोन शब्द 

 “शिवपतु्र संभाजीराजे” ह े माझं पशहलं नाट्यपषु्प आपल्या 

सारख्या इशतहास प्रेमी रशसकांच्या समोर ठेवताना मला अत्यंत 

आनंद होत आह.े या नाट्य प्रयोगात स्वराज्याचे दसुरे छत्रपती 

संभाजी राजे यांचा महापराक्रम आपणास शदसेल. 

शिवरायांच्या मतृ्यनंूतर सारा शहदंसु्तान शजंकण्याच्या आिेने 

दशक्षणेत पाच लाख सैन्य घेऊन स्वराज्यावर चालनू आलेल्या 

औरंगजेबास ९ वष े झलुवत ठेवणारा तमु्हाला संभाजी शदसेल. 

छत्रपतींच्या शनधनानंतर सारा महाराष्र अशधकच पेटून उठला. 

सह्याद्रीच्या कडेकपारी घोड्यांच्या टापांनी घमु ू लागला..रक्ताची 

मानस, आप्त स्वकीय स्वत:च्या स्वार्ािसाठी अन ् क्षशणक 

सखुासाठी दरू गेली. िंदशितरुांनी डाव साधला. पण शिवपतु्र 

संभाजीराजे साऱ्यांना परुून उरला. ह े वाचल्यावर तमुचे अंग 

रोमांशचत झाल्यावाचनू राहणार नाही. 

“शिवपतु्र संभाजीराजे” या तीन अंकी नाट्य प्रयोगातनू 

आपल्याला संभाजी महाराजांचा धगधगता इशतहास आपल्या या 

नाट्यप्रयोगातनू अनभुवता येईल यात काही िंका नाही.  

 माझी इच्छा आह,े की “शिवपतु्र संभाजीराजे” ह े नाटक 

व्यावसाशयक रंगमंचावर यावं; आशण साऱ्या जगाला कळाव ंमाझा 
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राजा काय होता, प्रजेचा बाप होता, धमिवीर योध्दा होता, शहदंवी 

स्वराज्याचा रक्षक होता. 

बालपणापासनू मनात खपू इच्छा होती की माझ्या गावात 

होणारी शिवजयंती / शिव महोत्सवात सादरीकरण होणारी 

छत्रपतींच्या जीवनातील अनेक पराक्रमाची नाटके पाहून आपणही 

एखाद्या मावळ्याची भशूमका कारवी; पण शदव्यांग असल्याने जमलं 

नाही. पण ह ेनाटक आपल्या हाती दऊेन शतही इच्छा पणूि झाल्याचा 

स्वगि अनभुव मी अनभुवत आह.े  

 

इसाशहत्यच े वाचक ह े पसु्तक वाचतील आशण अशभप्राय 

दतेील अिी आिा वाटते. 

धन्यवाद !  

लेखक : मनोज िेडगे  

८४२१०३८५११ 

मळू गाव : शिवापरू [कुडाळ शज : शसंधदुगुि] 

Email: svm.manojshedge@gmail.co. 

समर्ि शवदयालय कोल्हापरू येर्े कायिरत 

उपक्रमिील शवद्यार्ीशप्रय शिक्षक 

‘मनात’ कशवता संग्रहाचे लेखन  

‘शिवपतु्र संभाजी’ नाटक लेखन व शदग्दििक   
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प्रास्तात्रिक  

 शकत्येक शदवस मनाला खंत वाटत होती. मी चौर्ी इयत्तेत 

माझ्या जन्मगावी शिवापरू, तालकुा कुडाळ शसंधदुगुि येर्े शिकत 

होतो. माझा मोठा भाऊ संभाजी हा सातवीमध्य े शिवापरूच्या 

प्रार्शमक िाळेत शिकत असताना “राजा संभाजी” ह ेनाटक त्या 

वगािन ेवाशषिक स्नेह्संमेलनाला सादर केले होत.े साधारण १९८१ 

सालची गोष्ट असावी. माझ्या भावान ेतेव्हा गणोजी शिके, शिवाजी 

रेंबाळकर यांनी संभाजी, मारुती गुंजाळ (गरुुजी) यांनी खंडोजी, 

कवी कलि गणुाजी गुंजाळ आशण औरंगजेब चंद्रकांत राऊळ यांनी 

भशूमका केल्या होत्या. त्या नाट्य प्रयोगात संभाजी राजे व्यसनी 

दाखवले गेले. मी साधारण शतसरी – चौर्ीत शिकत असेन. तेव्हा 

१० वषािचा असलो, तरी रक्त मराठ्याच गाडकऱ् याचं असल्याने 

संभाजी राजांच्या दाखवलेल्या व्यसनी भशूमकेने मी तेव्हा त्या बाल 

वयातही िार द:ुखी झालो होतो. माझ्या छत्रपतीचा छावा असा 

नसावा आशण नसणार याची मला मनोमन खात्री होती. तो असणार 

महायोद्धा, रणवीर, वाघाच्या जबड्यात हात घालणार; पण का 

कुणास ठावकू कोणत्या लेखकान ेह ेचकुीच ंमांडल ंआशण का? हा 

प्रश्न मला शकत्येक वष ेसतावत हृदयात सलत होता. तेव्हाच मी 

ठरवलं होतं; की खरं काय, ते आपण जगासमोर मांडायचं. काही 
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का असेना आज ना उद्या सत्य जगासमोर आणायचं. माझ्या 

शिवपतु्र संभाजीराजेची झाली बदनामी तेवढी बसं! आता नाही 

सहन होणार; असं ठरवनू अनेक इशतहासकारांनी शलशहलेल्या 

पसु्तकांचा व्यवशस्र्तपणे अभ्यास सरुु केला. खास करून शवश्वास 

पाटील यांच्या ‘संभाजी’ या कादबंरीचा आशण माझ्या जीवनातील 

पशहलं वशहलं “शिवपतु्र संभाजीराजे” ह े तीन अंकी नाटक मी 

रशसकांच्या नाट्यमंशदरात मराठी मनाने सपुतूि करत आह.े  

आज १९ िेब्र.ु२०१७ रोजी ‘शिवजयंतीच्या िभु महूुतािवर’ 

ह ेनाटक रशसकांच्या स्वाधीन करताना मला खपू आनंद होतो आह,े 

पण माझं ह््रदयही भरून येत आह.े मी १० वषािचा असल्यापासनू 

आज ४५ वषािचा झालो; तरी गेली ३५ वष े माझ्या हृदयात 

सलणारी िोकाग्नी मी आज िांत करू िकलो, याच ं मला 

समाधान मनोमनी वाटतं. मी या कामाला सरुुवात केली आशण 

माझा अपघात झाला. माझा डावा हात पणूि शनकामी झाला 

असताना मी ह ेशलशहण्याच पशवत्र काम करत होतो. जवळ जवळ 

४ मशहन े त्या हातान े काहीच काम करता येईना, कच्च्या नोट्स 

तयार होत्या पण टायशपंगचं काय? माझं मन मला स्वस्र् बस ूदते 

नव्हतं; अन मग ठरवलं अरे! आपल्या संभाजी राजानं त्या 

औरंग्याच्या पाच लाख सेनासागर िौजेला नऊ वष ेझलुवत ठेवनू 

तुंबा शदला. अन तीही कमी साधनं, प्रशतकूल पररशस्र्ती, शनसगािचा 
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कोप एवढं सगळं असताना; बारा आघाड्या एकाच वेळी 

सांभाळणाऱ्या शिवपतु्रासाठी त ूह ेकरू िकत नाहीस, असं एक 

मन मला सांगत होत. माझं मन मला सतावत होतं. छत्रपती 

शिवरायांच्या पदस्पिािने पनुीत झालेल्या शिवापरू गावाचा गडकरी 

रशहवािी आहसे त,ू अरे! िाशपत राजहसंाच े खरे चररत्र आण 

जगासमो, चल उठ हात घाल गळ्यात अन बसं शलहायला. माझ्या 

हाताच्या वेदना द:ुख मी शवसरलो आशण जोमान ेकामाला लागलो. 

ही स्िुती होती संभाजी राजांच्या बशलदानाची, गडकरी बाण्याची 

आशण माझ्या शिवरायांची. म्हणनूच मी ह े नाट्य पषु्प पणूि करू 

िकलो.  

आजही मी सटु्टी शनशमत्त कोकणात शिवापरूला जातो; तेव्हा 

माझ्या घराच्या अंगणातनू शदसणाऱ्या गावातील “मनोहर मन – 

संतोष” गडाकडे एकटक पाहत बसतो. पावसाळ्यातील शदवसात 

धकु्यात हरवलेल्या “मनोहर मन संतोष” आशण दरू शदसणारा 

“रांगणं” िोधणे कधी कधी शनत्याचेच होऊन जात.े 

 ह े नाटक शलशहण्याचा प्रामाशणक हते ू असा की, माझ्या 

राजांचा चकुीचा इशतहास काही लेखकांनी नाटकातनू जगासमोर 

आणला होता. तो दरू करण े आशण सत्य काय आह,े ह े या 

महाराष्राच्या जनत ेसमोर आणणे एवढचं. जर संभाजी राज ेव्यसनी 
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असते; तर औरंगजेबाच्या पाच लाख सैन्यािी सतत आठ वष े

एवढ्या कमी साधनाने लढू िकले नसत.े मी सवांना या नाट्य 

रूपाने सांग ूइशच्छतो, की इगं्रज, पोतुिगीज, फे्रच, डच, मघुल अिा 

बलाढ्य ित्रिूी एकाच वेळी लढणं आशण शितरुीच्या िापानं 

भयभीत झालेल्या साऱ्या महाराष्राला एकत्र करून लढवत ठेवणं 

ही सोपी गोष्ट नाही. आशिया खंडातील सवाित मोठी राजसत्ता ही 

औरंगजेबाची होती, तर सवाित लहान राजसत्ता होती माझ्या 

िंभचूी. जर आपला िंभरूाजा व्यसनी असता, तर ह ेिक्य होतं 

का? असा प्रश्न स्वतःच स्वतःला केलेला बरा. माझ्या राजाला 

सपुारीच्या खंडाचही व्यसन नव्हतं. ज्यांनी ह ेनाटकातनू दाखवल ं

त्यांनी नाटक शलशहतांना स्वत: घेतली होती का? असा प्रश्न मात्र 

इशतहास अभ्यासकाला पडतो ह ेमात्र खरं ! 

 दसुरं संभाजी राज्यांना बायकांचा नाद होता. असं काही 

लोकांकडून खोटं उठवलं गेले. साधी गोष्ट आह,े असं असतं तर 

त्यांनी दोनच लग्न का केली? त्यावेळी जास्त लग्न करणं समाज 

मान्य होत. त्यावेळचे राज े बरीच लग्न े करायचे, पण 

संभाजीराज्यांनी नाही केलं. आपल्यापेक्षा वयानी लहान 

असणाऱ्या राजाराम महाराज्यांची तीन लग्न संभाजी राजांनी स्वत: 

लाऊन शदली. ज्या र्ोरातांच्या कमळाने संभाजी राजांमळेु 

आत्महत्या केली, असे सांशगतले जात.े ती मलुगी पढेु ९ वष ेशजवंत 
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होती. कारण शतच्या मतृ्यचूे साल आह े १६९८ व संभाजी राजे 

यांच्या मतृ्यचूे साल आह े१६८९. महाराजांचे कारभारी अण्णाजी 

दत्तो यांच्या मेहुनीची मलुगी गोदाबाई शहन ेआपले सासरे त्र्यंबकराव 

व पती शनवासराव यांनी रंगपंचमीच्या शदविी राजांना जीवे 

मारण्याचा कट रचला होता. ते कपट कारस्र्ान गोदाबाईन ेसंभाजी 

राजांना येऊन सांशगतले व शिवाजी राजांचा व संभाजी राजांचे प्राण 

वाचवले. आता हा संभाजी आपल्याला शजवंत ठेवणार नाही. 

म्हणनू संभाजीने माझ्या रत्ना सारख्या सनेुला पळवनू नेलं असा; 

त्र्यंबकराव व पती शनवासराव यांनी या कपट कारस्र्ानातनू 

स्वत:ला वाचण्यासाठी उगाचच कांगावा केला. आशण गोदलुा 

सरुक्षीत ठेवण्यासाठी संभाजी राजांच्या धमि पत्नीने म्हणजे 

येसबुाईनेचं पढुाकार घेतला होता. नाहीतर ह ेदोघे गोदाबाईला ठार 

मारणार होते. आता असा पण प्रश्न शनमािण होतो. की आपल्याच 

घरची चाडी ती किी करेल, पण एवढ लक्षात अस ूद्या शिवाजी 

राजांचे शहदंवी स्वराज्य ह ेकोण्या एकाचे नव्हत,े तर ते रयतेचे होते. 

शिवाजी राजांवर रयतेची अपार श्रद्धा होती. ते रयतेचे राज ेहोते. 

शिवाय संभाजी राजे शतला मनापासनू आवडत होते. त्यात संभाजी 

राजांचा काहीचं दोष नाही. पण काही लोकांनी अशतरंशजत करून 

खोटा इशतहास जगासमोर स्वतःच्या स्वार्ािसाठी मांडला. आणखी 

एक राज े शितरू झाले; शदल्लेर खानाला शमळाले, ही चाल स्वतः 
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छत्रपती शिवाजी महाराजांचीच होती. कारण राज े त्यावेळी 

कनािटकयदु्धातनू आले होते. स्वराज्य सरुक्षीत राहावे म्हणनू 

खानाला झलुवत ठेवण्याशिवाय पयािय नव्हता. शिवाय सैन्य दमले 

होत.े िस्त्र मोडली होती. अिा पररशस्र्तीत शदलेरखानावर 

आक्रमण करणे िक्य नव्हते. अिी अनेक कारण ेआहते. आतातरी 

आपण सजु्ञ लोकांनी ह ेजाणलं पाशहजे. आशण आपल्या राजाचा 

खरा इशतहास लोकांसमोर आणला पाशहजे. तरचं आपण डोक्याला 

भगवा टीळा लाऊन शिरायच्या लायकीचे आहोत असे मला 

वाटते. या नाटकातनू मानवी भाव - भावनांचा शवचार केला गेला 

असनू. राजा असला तरी तो एक माणसू आसतो. ह ेलक्षात घेऊन 

मानशसकता, वेळ, प्रसंग यांची जळुवा जळुव केलेली आह.े ह े

लक्षात घेणे जरुरीच ेआह.े  

र्ोडक्यात संभाजीराजांची कमी वयात, कमी वेळात, कमी 

साधनात िार मोठी कामशगरी या नाटकातनू मी मांडण्याचा प्रयत्न 

केला आह.े या नाट्यप्रयोगात बऱ्याचं व्यशक्तरेखा आहते. 

नाट्यप्रयोग डोळ्यासमोर ठेऊन काही व्यशक्तरेखा कमी केल्या 

आहते. प्रयोगाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्याच व्यशक्तरेखांचा समावेि 

करण्याचा मी प्रामाशणक प्रयत्न केला आह.े  ह े नाटक शलशहत 

असताना मी आजारी असल्याने बऱ्याच अडचणी आल्या त्या दरू 

करण्यासाठी माझी पत्नी सौ.मानसीन ेजबाबदारीची नोकरी व घर 
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सांभाळून उत्तम सहकायि केले. शिवाय आमच्या समर्ि शवद्या 

मंशदरच्या ग्रंर्पाल व ई साशहत्य प्रशतष्ठानच्या कानगोष्टी शवभाग 

प्रमखु कु. अंजना लगस शहने नाटक वाचनू ते प्रकाशित करण्यासाठी 

मला सहकायि केले.  

आमच्या संस्र्ेच्या उपाध्यक्षा आशण सपु्रशसद्ध गाशयका कै. 

रजनीताई करकरे – दिेपांडे, सशुचत्रा ताई मोडेकर यांनीही वाचनू 

अशभप्राय शदला आशण प्रोत्साहन शदले. आज ई साशहत्य प्रशतष्ठान 

मुंबईचे अध्यक्ष मा. सनुीळ सामंत सर यांनी त्वररत माझ्या पसु्तक 

प्रकािनास अनमुती शदली. त्यामळेुच ह े पसु्तक प्रकाशित होत 

आह ेयाचा मला अशभमान वाटतो. ई साशहत्य टीम व सवांचे मी 

मनापासनू आभार मानतो.  

 “शिवपतु्र संभाजी” ह े नाटक शिवप्रेमी घराघरातनू वाचल े

जावे. त्याचे गावोगावी भव्य प्रयोग सादर व्हावेत आशण नव्या 

शपढीला त्यांचे खरे िंभरूाजे कळावेत. हचे कळकळीचे गाऱ् हाणे 

भवानीमातेला! 

धन्यवाद!   

आपला शवश्वास ू 

श्री. मनोज सखाराम िेडगे   
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अंक १ 

 

 

 एकाच वेळी मुघल, इगं्रज, डच, पोरुु्गीज, निजाम 

अशा बलाढ्य शत्रंशी सर्र् ९ वरु् १४० लढाया 

लढर् राहणारा व एकदाही ि हरणारा मराठशाहीचा 

‘राजा छत्पर्ी संभाजी’ फंद नफरु्रीिे र्ळकोकणार् 

िावडी िदी काठी मुख्र्ब खािाकडरि पकडले जार्ार्. 

र्ो खराखुरा इनर्हास घेऊि येर् आहेर्. नशवापरर 

िाट्य निकेर्ि मंडळ, [नशवापरर] र्ा : कुडाळ नज : 

नसधुदुगु .... 

 

 [पन्हाळ गडाचा दरबार संभाजी राज ेबसलेले असतात आशण 

हबंीरराव मोशहत ेप्रवेि मजुरा करतात.] 

संभाजी राज े: “मामासाहबे, आबासाहबे गेले..ह ेशहदंवी स्वराज पढेु 

जोमान ेवाढवण्याची जबाबदारी आमच्यावर टाकून”. 

 हबंीरराव : “होय, राज े या महाराष्राची जबाबदारी आता 

आपल्याच खांद्यावर आह.े” 
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संभाजी राजे : आपल्यासारखे स्वराज्याचे शिपाई आम्हाला 

शमळाले तर; आम्ही आमच्या कामात तसभूरही कमी 

पडणार नाही.  

हबंीरराव : “िंभरूाजे, ह ेराज्य शनमािण करतेवेळी शिवरायांनी ह्या 

सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यातील एकेक मावळा एकत्र 

आणला. स्वराज्याची वज्र मठु बांधली अन ह ेस्वराज्य 

शनमािण केले. आज आपल्यालाही हा सह्याद्री खणुावतो 

आह ेसाद घालतो आह.े इर्ल्या रयतेला िभरूाज्यांचेच 

राज्य हव!े तेव्हा आपण.”...... 

संभाजी राजे : “मामासाहबे, आबासाहबेांना अनेक आघाड्यात 

आम्ही सार् शदली. आमच्यावर शवश्वासही होता त्यांचा; 

ह ेशहदंवी स्वराज्य हा िभंरूाजाच वाढवेल सांभाळेल.”...  

 हबंीरराव : “होय राजे, आपल्या पराक्रमावर शिवाजी 

महाराज्यांचा िार शवश्वास होता.” आता राजे नसल ेतरी, 

आपण ह े राज्य संभाळाल यात त्यांना कोणतीच िकंा 

नव्हती. “शिवाजीराज े एकदा बोलता बोलता आम्हांस 

म्हणाल ेहोते”. “माझा िंभ ूबाळ, ह ेस्वराज्य खपू मोठ 

करेल; रयतेचा राजा म्हणनू नाव करेल”. त्यावर मी 

राज्यांना शवश्वास शदला; राजं आपला िंभ ूखरा वारसदार! 
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अन रयतेला हवा हवासा वाटणारा राजा हाय. त्यावर राज 

हसलं अन म्हणालं बसं या पलीकड आम्हांस काही 

नको.” . 

संभाजी राज े: “मामासाहबे, आपण या स्वराज्याचे सर सेनापती- 

आज आपल्या स्वराज्यावर एकाच वेळी अनेक ित्र ू

आक्रमण करण्याच्या तयारीत आहते. उत्तरे कडून तो 

काळसपि औरंगजेब पाच लाखाची िौज घेऊन दशक्षणेत 

उतरत आह.े गोव्यात पोतुिगीज, दशक्षणेत आशदलिहा, 

शनजाम, मुंबईत इगं्रज या सवांिी आपणास झुंज एकाच 

वेळी दणेे िक्य नाही.” 

हबंीरराव : “खरं आह ेराज’ आपल्याकड जेम तेम सत्तर हजाराची 

िौज आह.े या सवांिी झुंज द्यायची म्हटलं तर अजनू 

आपल्याला िौज उभी करायला हवी. शिवाय खाजानही 

भरपरू हवा.” 

 

[बोलत असताना कवी कलश भेट घेणार आल्याची बातमी 

घेऊन शशपाई येतो. राज ेकवींना बोलावतात. मजुरा करत प्रवेश 

करतात.]  
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संभाजी राज े : “या कशवराज बरं झाल!ं तमु्ही वेळेवर आलात, 

आम्हीं तमुचीच वाट पाहत होतो.”  

कवी कलि : “बोला राज!े काय हुकुम आह े आपला.” 

[शस्मतहास्य करत.] 

संभाजी राज े : “कवी राज, एखाद्या अडचणीच्या वेळी कोणता 

शनणिय घ्यावा असे आपणास वाटते.”  

कवी कलि : “राज ेआपण समर धरंुधर, पंशडत, ज्ञानी, र्ोर कायद े

पंशडत अिा आमच्या राज्याला आम्ही काय सल्ला 

दणेार.”  

संभाजी राज े: बरं, ते जाऊद,े मामासाहबे तो औरंगजेब स्वराज्यावर 

चालनू येण्याआधी आपण दशक्षणेवर स्वारी करावी 

म्हणतो. तो काळसपि स्वराज्यावर चालनू येण्यास अजनू 

पाच सहा मशहने लागतील, तोपयंत आम्ही दशक्षण लटूु. 

स्वराज्याचे रक्षण करण्यास मोठा खजाना लागेल; त्याची 

जळुवा जळुव करू.”  

कवी कलि : “वा! राज े वा! उत्तम, अगदी उत्तम. या सवांना 

अंगावर घ्यायचं तर खजाना लागणारच.” 
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संभाजी राज े: “आबा साहबेांनी शनमािण केलेलं ह ेकरोडो होनांचं 

शहदंवी स्वराज्य, खजाना सांभाळण्यासाठी आपण सवांनी 

पढंु आल ंपाशहजे.” 

हबंीरराव : “िंभ ू राज,े ह े स्वराज्य शनमािण करण्यासाठी आम्ही 

रात्रीचा शदवस केला. ते सांभाळण्यासाठी आम्ही आमचे 

प्राण दऊे. पण ह ेस्वराज्य कोणाच्या घिात जाऊ दणेार 

नाही. याची खात्री आम्ही आपणास दतेो.” 

संभाजी राज े : “आम्हाला कल्पना आह,े त्याची मामासाहबे. 

तमुच्या सारख्या िरू मदि- मराठ्याच्या खांद्यावरच ह े

स्वराज्य उभं आह.े आशण या पढंुही राशहलं.” 

कवी कलि : “राज,े आपल्या बरोबर स्वराज्यातील रयत आह.े 

मामासाहबेांन सारख े िरू सेनापती आहते. अिा वेळी 

शचंता करण्याची काय गरज.” 

संभाजी राजे : “कवी राज, आम्ही आमची शचंता करत नाही. 

आम्हीं स्वराज्याची शचंता करत आहोत. स्वराज्यावर 

वाकडी नजर करू पाहणाऱ्याची मुंडी मारल्या शिवाय 

आम्ही राहणार नाही.” 

हबंीरराव : “िंभ ूराज,े दशक्षणेच्या मोशहमेसाठी आम्ही िौजेसहीत 

तयारी करतो. आपल्या हुकुमाची वाट पाहत आहोत.” 
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संभाजी राजे : “मामासाहबे, तमु्ही शनघा पंधरा हजाराची िौज तयार 

ठेवा तमुच्या बरोबर. काही कमीजास्त वाटल्यास तरंुत 

शनरोप पाठवा आम्हांला.” [एकमेकाला कडकडून 

भेटतात हबंीरराव मजुरा करून शनघतात.] 

संभाजी राजे : “कवी राज, आपण कोणती आघाडी सांभाळणार 

आहात.” 

कवी कलि : “राजन आम्हांला आपण कोणतीही आघाडी द्या. 

आमच्या जीवात जीव असे पयंत तमुच्या अन 

स्वराज्याच्या केसालाही धक्का लाग ूदणेार नाही.” 

संभाजी राज े : “कशवराज खरोखरचं तमु्ही आमचे शदलाचे सच्चे 

दोस्त आहात.” 

कवी कलि : “राजन, तमुच्यासारख्या सच्या शदलाच्या 

दोस्तासाठी आम्ही आमचा जीव ओवाळून टाकावासा 

वाटतो. ते भाग्य आम्हांस शमळाले; तर आम्ही ती संधी 

मळुीचं सोडणार नाही.”  

संभाजी राजे : “कशवराज, उत्तरेकडून औरंग्याचा सेनासागर या 

महाराष्राच्या मातीवर चालनू येत आह.े त्या 

काळसपािला वेळीच ठेचल नाही, तर शहदंवी स्वराज्यावर 

संकटाच े पहाड कोसळतील. आपलं स्वराज्य म्हणजे 
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आपल्या सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यातील डोंगरी शकल्ले 

त्याचं संरक्षण करण म्हणजे स्वराज्याचं रक्षण..”  

कवी कलि : “होय, राजन आपले शकल्ले म्हणजेच आपलं 

स्वराज्य! आपल्या सवि शकल्लेदारांना तिा सचूना 

आम्ही केव्हाच शदलेल्या आहते.” 

संभाजी राज े: “वा! कशवराज, वा! आपण तर स्वराज्याचे आमचे 

शिलेदार आहात. एक सच्या शमत्र म्हणनू आम्हांस खपू 

अशभमान वाटतो तमुचा.” 

कवी कलि : “राज,े आता तारीि करण्यात वेळ वाया नको. 

स्वराज्याचे रक्षणासाठी आपणास पढुील कामशगरीसाठी 

गेलं पाशहज.े”  

संभाजी राजे : “होय, कशवराज त्या औरंग्याला या मराठी मातीतच 

गाढू आशण मागचं िांत बस.ू चालातर मग शनघचू 

आपण.” . 

 

[संभाजीच्या मागनू कवी कलश शनघनू जातात दसुर्या 

बाजनेू आण्णाजी दत्तो आशण मोरोपंत, शिरोजी आपसात बोलत 

बोलत प्रवेश येतात.] 
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आण्णाजी दत्तो : “राजे तर गेले, आमच ंआता कसं होणार.. तो 

संभाजी गाशदवर आला, तर आपले काही खरे नाही. राजे 

असतानाच आपल्याला तो जमुानत नव्हता. िरू आह,े 

बलाढ्य आह,े ज्ञन पंशडत आह,े धमि पंशडत आह.े आमचं 

काहीच ऐकणार नाही. आमचा असनूही आता काहीच 

उपयोग नाही. मोरोपंत”. 

मोरोपंत : “खरं आह.े आपलं म्हणण! पण करायचं तरी काय?” 

कोंडाजी िजित : “होय, काहीही करून संभाजी गाशदवर नको. तो 

आलाचं, तर आपला काहीच उपयोग नाही आशण काय 

खरही नाही. 

मोरोपंत : “आपण असं करू. हबंीररावाना हातािी धरून गाशदवर 

राजाराम महाराजांना बसव;ू ते वयान े लहान आहते. 

त्यांना राज्यकारभार चालवता येणार नाही. आपणचं 

राज्यकारभार चालव.ू आशण त्या संभाजीला अटकेत 

टाकू.”  

आण्णाजी दत्तो : “पण, हबंीरराव तयार होतील काय?” याची खात्री 

कोणी द्यायची. नाहीतर आपल्यावरच डाव उलटायचा 

मग; आपल्याला टकमक टोकाशिवाय दसुरा रस्ता नाही; 

ह ेपण माहीत असदु्या. ‘मोरोपंत.”  
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मोरोपंत : “आण्णाजी, आतातरी आपलं काय होणार आह.े तो 

संभाजी गादीवर आला, तर आपलं राजकारण अन 

कारभार संपलाच की हो! म्हणनू म्हणतो काय होतय ते 

होऊद ेएकदाचं!” 

 आण्णाजी दत्तो : “आपण असं करू, हबंीररावाना खशलता पाठवनू 

आपल्या कटात सामील करून घेऊ. राम राजांना गादी 

शमळाली, तर ते तयार होतील असे वाटत,े पण र्ोरल्या 

राजांवर त्यांचा जीव आह.े शिवाय शिवाजी राजांन 

बरोबर एवढी वष े राज्य कारभार केलाय; तेव्हा गद्दारी 

करतील काय? अिी िंकाच ंआह.े” 

कोंडाजी िजित : पाठवनू तरी बघ ूपत्र... एकदाचं! [हातात खशलता 

घेऊन शलशहतात.] 

  

 [खशलता पाठवले जात.े सर सेनापती हबंीर यासी, सा.दडंवत..राजे 

गेले िार वाईट झाले. राज्यकारभार चालवण्यासाठी “आपल्याच 

भाच्यांना, म्हणजे राजाराम महाराज यांना गादीवर बसवायचा 

आमचा पक्का इरादा आह.े ते तमुच्या सातकुलीचा उद्धार करतील. 

मात्र आमच्या या प्रयतनांना आपला कौल शमळले, तरच आम्ही 

यशस्वी होऊ.”आपण राज्य सांभाळावे आशण संभाजी राज्यांना 

कैद कराव.े]  
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आण्णाजी दत्तो : “कोण आह े रे शतकडे”....[शिपाई येतो 

शिपायाकडे खशलता पाठवला जात.े] 

कोंडाजी िजित : “हबंीररावांचा शनरोप येताच आपल्याला शनघाले 

पाशहज.े” 

आण्णाजी दत्तो : “होय, पाच हजाराची िौज तयार ठेवा. शनरोप 

येताच आपण शनघनू संभाजीला कैद करू. आशण 

राजारामला गादीवर बसव.ू.. [तेवढ्यात शिपाई येतो 

लखोटा दतेो शनघनू जातो.] लखोटा वाचत आनंदी मदु्रनेे 

इकडे शतकडे पाहत मोरोपंत आपलं काम झालं. चला 

िौज घ्या लागलीच सेनापतीना भेटू आशण त्या 

संभाजीला कैद करू”.... 

मोरोपंत : “चला ..चला..आता वेळ घालवायला नको चाला तर 

मग.”.... 

आण्णाजी दत्तो : “आता राज्य कारभार आपल्या हाती आलाच 

म्हणनू समजा.” 

मोरोपंत : “आता पाहू तो संभाजी कुठे पळतो!” [शिपाई येतो 

अण्णाजीकडे पाहून- “िौज तयार आह.े”] 

आण्णाजी दत्तो : “चला.. चला..आता वेळ नको”... . [सविजण 

कैद हतेनेू आनदाने जातात.] 
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*[कराड येर्ील हबंीररावांचा वाडा हबंीरराव बसलेले 

असतात. प्रधान प्रवेि करतात.]* 

 

हबंीरराव : “या... प्रधानजी या !” 

आण्णाजी दत्तो : [मदृसु्वरात] “छत्रपती गेले. मराठी राज्याचा 

आधार गेला. हबंीरराव, कस होणार मराठी ररयासतीच; 

काहीच समजत नाही. र्ोरले महाराज आमचा अपमान 

करतात. राज े असतानाही आमचा मलुाशहजा राखायचे 

नाहीत. आतातर; ते आम्हाला ठेवणार नाहीत. आम्ही 

काय म्हणतो हबंीरराव; आपले भाचे राजाराम 

महाराजांना गाशदवर बसव ूव संभाजीराजांना कैद करू.”.. 

हबंीरराव : “का?” [रागाने] 

आण्णाजी दत्तो : “संभाजी राजे मराठी सत्ता काळजीन ेसांभाळतील 

असे आम्हास वाटत नाही.”  

हबंीरराव : “प्रधानजी, ज्यांनी ह े शहदंवी स्वराज्य शनमािण केलं. 

ज्यांनी मराठी माणसाची मान उंचावली, अनेक ित्रूंिी 

एकाच वेळी सामना केला. स्वता:च्या स्वार्ािचा कधी 

शवचारच केला नाही. ते जाऊन अकरा शदवसही झाले 
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नाहीत आशण त्यांच्या पोराला कैद करायला शनघाला. या 

पेक्षा ददुवै ते कोणते.”  

मोरोपंत : “तसं, नाही हबंीरराव. [र्ोडं घाबरून दचकत.] 

हबंीरराव : [करारी आवाजात.] “मग कस, तमुची चाल माझ्या 

केव्हाच लक्षात आली आह,े प्रधानजी.!.. राजाराम 

महाराज आमचे भाचे असल,े तरी ते अजनू अल्प वयीन 

आहते. संभाजी राज्यांनी शिवाजी राजांबरोबर बऱ्याच 

आघाड्या सांभाळलेल्या आहते. राजे असतानाही त्यांनी 

आपली कामशगरी शसद्ध केली आह.े ह ेआपणाला माहीत 

असतानाही...ही कुट शनत किासाठी आण्णाजी?”. 

आण्णाजी दत्तो :[सविजण अशतिय घाबरलेल्या अवस्र्ेत.] 

“आपण गैरसमज करून घेता हबंीरराव”... 

हबंीरराव : [हसत ..हसत..] “गैरसमज? आशण आम्ही ! प्रधानजी, 

आम्ही सेनापती आहोत. शिवाजी महाराज्यांच्या 

खांद्याला खांदा लाऊन या स्वराज्यासाठी तापनू सलुाखनू 

शनघालेला सेनापती. आज पयंत आम्ही कधीच स्वता:चा 

शवचार केला नाही. ही मराठिाही आपली सवांची आह.े 

ह े शहदंवी स्वराज्य राजांनी आमच्या सारख्या अनेक 

शिपायांना एकत्र करून शनमािण केले ते किासाठी.?”..  
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अण्णाजी दत्तो : “आम्ही तोच शवचार करतो आहोत, हबंीरराव.” 

हबंीरराव : “बसं, आम्ही तमुच ंयापढेु काहीच ऐकू िकत नाही. 

आपण किावरून मोघलाना सामील होणार नाही. 

आमचा तमुच्यावर आता अशजबात शवश्वास राशहलेला 

नाही. कोण आह े रे... शतकडे ! कैद करा ही हराम जादा 

मानस.” [शिपाई हातात तलवारी घेउन धावत येतात.] 

अण्णाजी दत्तो : “माि करा, हबंीरराव आम्हांस माि करा.. 

आमच्या कडून यापढेु असे होणार नाही. [सवि जन भीतीन े

र्र र्र कापतात हबंीरराव शिपायांना बोलावतात आशण 

सवांना कैद करतात. सविजण सेनापतींचे पाय धरतात 

गयावया करतात.] 

हबंीरराव : [हबंीरराव रागाने लाल बुंद नजरे पाहत.] “यांना पन्हाळ 

गडावर राजांसमोर हजर करा.”.[सवांना घेऊन जातात.] 

स्वता:च्या स्वार्ािसाठी स्वराज्य शवकण्यास शनघणाऱ् या 

नालायक कारभाऱ्याच करायचं तरी काय? पन्हाळ 

गडावर जाऊन राज्याची भेट घोतली पाशहज.े नाहीतर 

स्वराज्याचा घात होईल.” [रागा रागाने ताडकन शनघनू 

जातात.]  

 ** पडदा **  
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*[पन्हाळ गडाचा दरबार राजासमोर हबंीरराव सवि कैदी हजर 

करतात. सविजण मना खाली घालनू उभे असतात.]* 

 

हबंीरराव:”राज,े ही घ्या नालायक हराम जादी मानस”.. 

संभाजी राज े: [उठून उभ ेराहतात िांतपणे सवांकडे पाहत.] “आबा 

साहबे जाऊन अजनू त्याचं कायिही झालं नाहीत. तोवर; 

परकीयांिी दोन हात करायच े की स्वकीयांिी?” 

मामासाहबे शकती ददुवै आमच्या वाट्याला आलं!”.... 

हबंीरराव : “राज, असं हतबल होऊन चालणार नाही. तमुच्या 

पाठीिी ह ेहबंीरराव पहाडासारख ेउभ ेआहते. येणाऱ्या 

संकटाना शचरडून टाकण्यासाठी या सह्याद्रीच्या 

कडेकपारीतनू लाखो मावळा या मराठिाहीसाठी धावनू 

आपल्या पाठीिी उभा राहील. याची आम्हांस खात्री 

आह.े “िंभरूाजे, आपल्यासारखा रयतेवर प्रेम करणारा 

राजा दसुरा कोणी नाही.” 

संभाजी राज े: “मामासाहबे, तमुच्या सारख्या एकशनष्ठ शिपायांच्या 

खांद्यावरच ही मराठिाही उभी आह.े या हराम खोरांची 

चाल मला माहीतच होती. आपण योग्यवेळी त्यांना 

ठेचलात ते योग्य केलात. आम्हांस यांच्यािी बोलण्याची 



शिवपतु्र संभाजीराजे मनोज िेडगे 

34 

 

अगर त्यांची तोंडं पाहाण्याचीही अशजबात इच्छा नाही. 

स्वत:च्या स्वर्ािसाठी एक चकू शकतीवेळ करायची 

याला, पण मानमयािदा असतात. घेऊन जा यांना.” 

[रागान ेबोलतात. शिपाई घेऊन जातात.]. 

 हबंीरराव : “िंभ ू राज,े आमच्या जीवात जीव असेपयंत 

स्वराज्याचे पाईक राहू.” 

संभाजी राज े: “आम्हाला अशभमान वाटतो आपला मामासाहबे, 

आपले सख्खे भाज े राजाराम असतानाही तमु्ही 

आम्हांला या संकटाच्या काळात सार् शदलीत त्याचा!” 

[जवळ जाऊन.] 

हबंीरराव : “राज,े आम्ही स्वराज्याचे पाईक आहोत. आजपयंत 

आम्ही कधीही स्वार्ािला शिवलो नाही आशण 

शिवानारही नाही. ही शिकवण शिवाजी राजांचीच 

आह.े” 

संभाजी राजे : “ते आम्हांस माहीत आह े मामासाहबे. पण 

माणसाचा खर ित्र ूहा स्वार्ािच आह.े”  

हबंीरराव : “होय, राज,े पण आम्ही त्यापासनू खपू दरू आहोत. राजे, 

स्वराज्यावर आलेल्या संकटाचा आपल्याला शवचार 

करायचा आह.े” [शवषय बदलत.] 
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संभाजी राज े : “मामासाहबे, स्वराज्याचा घाट बांधावा म्हणतो. 

पण; त्या औरंग्याचाही र्ाट उतरवला पाशहज.े जागा 

िोधा मोक्याची!”... 

हबंीरराव : “राज, एक जागा हाय, औरंगजेबाचे आवडत शठकाण 

दशक्षणेतील राजधानी बऱु्हानपरूा अन औरंगाबाद.”  

संभाजी राज े: “मग, टाका छापा त्या बऱु्हानपरूावर. करा कोळसा 

बऱु्हानपरूाचा... औरंगबादाला पण सोडू नका. लटुा या 

दोन्ही मोगलांच्या शठकाणांना. कळूद ेत्या औरंग्याला या 

पऱु् या शहदंसु्र्ानात औरंगजेबािी झुंज घेईल तो एकच 

राजा आह ेतो सजािसंभाजी!”... 

हबंीरराव : “राज, आज पयंत कोणी धाडस केलं नाही एवढ; तो 

काळ सपि चवताळून चालनू येईल दशक्षणेत. अनेक सरदार 

सोडेल तो आपल्यावर.”.  

संभाजी राज े: “मामासाहबे, शिव छत्रपतींचे पतु्र आम्ही; तमुच्या 

सारख ेमराठे सरदार आमच्या बरोबर असतील तर; असे 

हजारो औरंगजेब घेऊ आमच्या अंगावर आशण शजरव ू

त्या औरंग्याची मस्ती.”. 

हबंीरराव : “पण राज े”.. 
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संभाजी राज े : “चला मामा साहबे स्वराज्यावर वाकड्या नजरेने 

पाहणाऱ्या या पातिाला संभाजीचा दणका काय ह े

कळलेच पाशहजे.” [संभाजी शनघतात बरोणार हबंीरराव 

शनघतात.] 

 *[जंगली रस्ता बहादरू खान,िते खान, िहाबदु्दीन खान चचाि करत 

येतात.]* 

िहाबदु्दीन खान : संभाजी...संभाजी...संभाजी..कहा ह ै ये 

हवैान...उन्ह ेतो नीद हराम कर दी हमारी.”. 

िते खान : “हम जल्दीही उन्ह े शगरिदार करेंगे और िहनिहाके 

सामन ेपेि करेंगे”... 

बहादरू खान : “संभाजी को पकडणा इतना शसदा काम नही, िते 

खान वो तो भतू ह ैभतू..कब आता ह ैऔर हमाला करता 

ह ैमालमू भी नाही पडता.”.. 

[हर हर महादवे..शशवाजी महाराज की जय. संभाजी महाराज 

की जय ...अशी गजजना होतात. हबंीर राव, ज्योतयाजी 

केसकर, म्हाळोजी घोरपडे अचानक हल्ला करतात लढाई 

होत.े थरथर कापत शतघेही पळून जातात] 

हबंीरराव : “आज वाचलात पण, उद्या आमच्यािीच गाठ आह.े 

शिवछत्रपतींच्या स्वराज्याकडे वाकड्या नजरेने 
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पाहणाऱ् याची खांडोळी केल्याशियाय आम्ही कधीही 

स्वस्र् बसणार नाही.” 

म्हाळोजी : “या यवनांची लांडगे तोड केल्याशिवाय रयत सखुी 

होणार नाही. यांना शमळतील शतर्ेच कापनू काढले 

पाशहजेत.”..[चला हर.हर महादवे...शनघनू जातात] 

 *[औरंगजेबाचा दरबार नमाज पडत असतो तेवढ्यात असद 

खान प्रवेि करतो.]* 

असद खान : “हुजरू! .. बहादरू खान, िते खान, िहाबदु्दीन खान 

इनको संभाजीने शिकस्त कर शद ह।ै वो तीन्होन ेसंभा के 

सामन ेहार खाई ह.ै” 

औरंगजेब :[हळूच उठतो] “क्या बके्त हो, इतना खजाना, इतने 

सरदार, इतनी तोिे दकेर भी?” 

असद खान : “हा, हुजरू.”. 

औरंगजेब : “तो क्या करते ह ैये लोग” .... 

असद खान : “हुजरू वो बोलते ह.ै संभाजी सैतान ह.ै शिवाजी से 

जादा वो संभाजी सैतान. ह”ै 

औरंगजेब : “दख्खन पर ये शहदंसु्तान का बादि पाच लाख की 

िौज लेकर भी मार खायेगा. कुच्छ भी करो संभाको पेि 

करो हमारे सामने शजंदा या मदुाि.”. 
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असद खान : “हुजरू... वो संभा सैतान ह।ै” 

औरंगजेब : “तो हम कहां सैतान से कम ह!ै” संभा को शगरफ्तार 

करण ेके शलये क्या करणा चाशहये. बातादो उन नालायक 

सरदारों को कुच्छ भी करो संभा पकडना चाशहय.े शजंदा 

या मदुाि.” 

[औरंगजेब शनघनू जातो. शहाबदु्धीनचा राम सेज वर हल्ला जोराची 

लढाई होते रामसेजचा शकल्लेदार सयूाजजी जेध े मराठा सैशनक 

दगडानेच ंलढाई शजंकतात. शहाबदु्धीन मार खातो. दसुर्या बाजनेू 

शहाबदु्धीचा प्रवेश बरोबर मोगल सैशनक असतात.] 

िहाबदु्धीन : “कैसे ह ैये मरहठे्ठ पत्र्रो से खेळत ेह!ै” 

सजािखान : “हा हुजरू ये मरहठे्ठ सैतान ..से भी सैतान ह!ै” 

िते खान : “मेरा तो भेजाही काम नाही कर राहा ह.ै मझुे तो 

लागता...ये मरहठे्ठ भतू ह ैभतू..ये शदन मे काम नाही करते 

सब रातकोही करत.े”[राम सेज ६ वष े६ मशहने लढवला 

एकही बातमी चांगली येत नव्हती जवळ जवळ ६ वषाित 

एकही शकल्ला मराठ्यांनी मघुलांना शदला नाही लढत 

राशहल ेअहोरात्र स्वराज्यासाठी]  

--पडदा--  
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अंक २ 

 

 

[पन्हाळ गडाचा दरबार येसबूाई तळुिीला पाणी घालत असते 

आशण मागनू गणोजी शिके प्रवेि करतात.त्याच्याकडे पाहून] 

येसबूाई : “या, दादासाहबे.” 

गणोजी : “आता आपण रायगडच्या राणीसाहबे आहात. [मजुरा 

करतो.] तमुच्या साऱ्याच करोडो होनांचे शहदंवी स्वराज्य 

आता तमुच्या पायाजवळ पोहचले आह.े” 

येसबूाई : “दादासाहबे, आपण इकडे येण्या एवजी सरळ रायगडावर 

गेला असता, तर शकती चांगल झालं असतं! “शतर्ल 

काम शतर्ली व्यवस्र्ा”. 

गणोजी : “शकती काळजी करिील येस?ू संपल े ते आपले एका 

जहाशगरीपरुते शदवस, आता भाग्याचं सावली सारखं तझुी 

पाठराखण करते आह.े” 

येसबूाई : “त्याचं किाचं श्रये आम्हांला दतेा दादा? ही सारी दणे 

आमच्या मामंजींसाहबेांची – शिवरायांचीचं! त्यांनी 

स्वच्छ हड्ंयापातेल्या वरून आपल्या सनेुची पारख केली 

होती. खरे रत्न पारखी तेच!” 
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गणोजी : [शवचार करत मोठा श्वव्वास घेत] “येस,ू महाराणीची वस्त्र 

पांगरल्यावर शवसरणार तर नाहीस ना? तझु्या या 

बंधरुायाला?” 

येसबूाई : [हसत] “शकती गंमत कराल बशहणीची दादा!” 

गणोजी : “तसं नव्ह े गं, आम्हां गररबांच इतकचं म्हणण, आता 

तमु्हा सवांचा भाग्योदय झालाच आह.े त्यातल े चार 

शकरण वळू दते आपल्या भावाकड.” 

येसबूाई : “असं कोड्यात काय बोलता दादा!” [संभ्रशमत होऊन] 

गणोजी : “कोड्यात कसलं? स्पष्टच बोलतोय. एकदा सत्ता आली 

की शवसरायला होतं. म्हणनू वेळेतच आठवण करून 

शदलेली वरी!” [येसबूाई अचंशबत होऊन पाहतच 

राशहल्या.] ज्या शदविी महाराणी म्हणनू रायगडावर तझु्या 

डोक्यावर छत्रचामर ढलतील, त्याच शदवसही आपल्या 

बंधचू्या घरादारावरती एक छोटसं तोरण बांधिील तर 

उपकार होतील.” 

येसबूाई : ‘कसलं तोरण?’ 

गणोजी : “वतनाच!” ... 

येसबूाई : “कसलं वतन दादासाहबे!” 
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गणोजी : “आम्ही राजेशिके आहोत. नव्याने आम्हाला काही नको 

शपढ्यान शपढ्या चालत आलेल ंदाभोळच्या दिेमखुीचे 

वतन आम्हांला दऊेन टाका.” 

येसबूाई : [बावरून] “दादासाहबे राजवाड्यात ततूि गडबड आह.े 

राज े अजनू रायगडावर गेलेले नाहीत. त्यांनी अजनू 

कारभाराची सतू्रेही अजनू घेतलेली नाहीत. तेव्हा र्ोडं 

सबरूीन घ्या.”  

गणोजी : “आम्हांला वतन शमळणार की नाही ते सागा.” 

येसबूाई : “मी राजांना शवचारते.” 

गणोजी : [हट्टाल पेटून दात ओठ खात बोलत होत]े “गनु्हा आमचा 

नाही, तझु्या त्या र्ोर सास-यांनं आम्हां शिक्यािवर 

केलेला हा जलुमू आह.े केवळ दबावान त्यांनी आमचं 

दाभोळच परंपरागत वतन खालसा केलं.”  

येसबूाई : “स्वता:च्या स्वार्ािसाठी दादासाहबे शिवरायांना दोष 

दतेा?” आपण स्वत:त्याच शिवाजीराजांचे जामात 

आहात ह े शवसरत आहात आपण”. दादासाहबे 

कोणालाही वतन दऊे नय ेअसचं मामंजींच धोरण होत 

ना?” 
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 गणोजी : “ह े बघ, आम्हां वतनािी तमु्हां भोसल्यांच्या 

काडीमात्राचा संबंध नाही.[संतापाने] दाभोलच वतन 

आम्हांला शवजापरूच्या आशदलिाहान बशक्षस शदलं होतं. 

आम्ही तमुच्याकडे भीक मागत नाही. आमचा हक्क 

मागतोय.” 

येसबूाई : “क्षमा करा दादासाहबे” र्ोडा वेळ काळ पहा; तमुचे 

सख्खे मेहुणे िंभ ूराज ेआता स्वराज्याचे नवे सम्राट होत 

आहते’. त्यांच्या पाठीिी खंबीर उभं राहायचं सोडून.”.... 

गणोजी : “म्हणनूच म्हटलं याद करून द्यावी. शनदान तमुच्याकडून 

तरी न्याय शमळेल.” 

येसबूाई : “वतणा सारख्या नाजकू शवषयावर आम्ही कसा काय 

घाईगडबडीत शनणिय घेणार? आपण हव ंतर राजांना भेटू 

िकता. चारही बाजनुी राजे संकटात असताना आपण 

राज्यांना धीर द्यायचं सोडून, नको त्या गोष्टीसाठी वाद 

घालता; ह ेयोग्य नाही दादासाहबे.”..  

गणोजी : “काय योग्य आशण काय अयोग्य ह ेत ूआम्हांला शिकाऊ 

नकोस. वतनाचे कलम जो पयंत मागी लागत नाही. 

तोपयंत आम्ही तोंड दाखवणार नाही.” [अिी प्रशतज्ञा 

घेवनू गणोजी शनघनू जातो.]  
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येसबूाई :[काहीिा घाबरल्या सारख्या आवाजात.] “चारही बाजनूी 

िंभरूाजे संकटाने घेरले असताना स्वकीयानाच अिी 

दबुुिद्धी सचुावी. घरातीलच शवश्वासाच्या माणसानीच 

शवश्वास घात करावा. शिवरायांनी उभं केलेलं ह ेस्वराज्य 

यवनांच्या तावडीतनू वाचवाव यासाठी िंभरूाजे अहोरात्र 

घोड्यावरच शिंहासन घेऊन बारा आघाड्यांिी लढत 

आहते. कारभाऱ् यांनी धोका शदला, शितरुांचे लोंढेच्या 

लोंढ े मघुलांना जाऊन शमळत आहते. आशण घरातील 

मानस समजनू घेत नाहीत. आता राजांना सावध करायला 

हवं.” [शनघनू जाते.] 

  

[पन्हाळ गडाचा दरबार संभाजी राज े बसलेले असतात आशण 

हबंीरराव मोशहत ेमजुरा करत प्रवेि करतात.] 

 

िंभ ूराज े: “या मामासाहबे, काय बातमी आणली आपण.”... 

हबंीरराव मोशहत े: “िंभरूाजे मघुल सरदार गेली अनेक वषि राम सेज 

वर चढाई करतात पण सयूािजी जेध े शकल्ला ितीने 

लढवत आहते.”  
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िंभ ूराज े : “मामा साहबे, मराठ्याचा जन्म शवजांच्या कडकडात 

अन तोिांच्या गडगडाडात झालाय, स्वराज सहजा 

सहजी आम्ही कोणालाही दणेार नाही. पोतुिगीजांना 

र्यर्य नाचवलं, इगं्रजांची मस्ती शजरवली, पाण्यावर 

तरंगणारा तोिखाना बांधला. रयतेवर पोटच्या पोरावानी 

प्रेम केलं. कनािटक, शत्रवेंद्रम, चेन्नई, मद्रास, ताशमळनाडू, 

पाषाणकोट सगळ सगळ शजंकल. मराठे तलवारीच्या 

टोकावर मरण घेऊन शहडंतात..ह े माशहत नाही वाटत 

त्यांना?”.. 

हबंीरराव मोशहते : “राज ेएक वाईट बातमीही आह.े” 

िंभ ूराज े: “ती कोणती मामासाहबे?” 

हबंीरराव मोशहत े: “शितरुीही वाढत आह.े..गणोजी शिके मघुलांना 

शमळाले. अिी पक्की खबर हरेांकडून समजते.” 

िंभ ूराज े: काय? गणोजी शिके.. “नात्याचे पदरचे जर, स्वराज्याची 

कदर करत नसतील तर; ते काय कामाचे.” मामासाहबे 

या स्वराज्यात काय कमी होत त्यांना..... 

 [कवी कलि : प्रवेि करतात मजुरा करत.] 

कवी कलि : “राज ेद:ुखाची बातमी आह.े” [मजुरा करत.] 
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िंभ ूराज े: “बोला कशवराज, बोला आम्हाला त्याची सवय झाली 

आह.े” 

कवी कलि : “कोंडाजी मघुलांना शमळाले.” 

िंभ ूराज े: “काय? कोंडाजीबाबांनी, पण हाच मागि धरला. स्वराज्य 

शनमािण करण्यासाठी आबासाहबेांच्या खाद्याला खांदा 

दऊेन ज्यांनी ह े शहदंवी स्वराज्य शनमािण केलं. त्यांनाच 

अिी वाईट बदु्धी सचुावी यापेक्षा वाईट कोणती गोष्ट 

कशवराज?” आपलेच घरातील लोक परकीयांची चाकरी 

करत असतील तर; ह े स्वराज्य शनमािण कुणासाठी 

करायचं? आशण किासाठी?” 

कवी कलि : “जहाशगरी, वतन,े सभुेदारी, अिी आशमषे दणे्याच ं

काबलु केलय औरंगाजेबाने, या सवांना 

िंभ ूराज े: “स्वता:चा स्वाशभमान ज्याला कळत नाही. स्वार्ािसाठी 

आपल्या आया बशहणी मघुालाच्या दावणीला बांधणारे 

आम्हाला हवेतच किाला. अजनू कोण कोण आहते 

अिे नमक हराम, ते सापडतील शतर्े त्यांची खांडोळी 

करा. अिी नालायक नमक हराम माणसे स्वराज्यासाठी 

धोखादायक आहते.” 
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हबंीरराव मोशहत े : “िंभ ू राज,े शनंबाळकर, जाधव, महाशडक ही 

आपली मानस मघुलांच्या संपकाित आहते.” अिी 

खात्रीिीर बातमी आह.े 

िंभ ू राज े : “मामा साहबे, संताजी, धनाजी, रायप्पा, ज्योत्याजी, 

म्हाळोजीबाबा, येसाजी, कवी कलि यासारखी जीवाला 

जीव दणेारी मानस या िंभ ू राजांबरोबर असली; तर 

आम्हांला हजार हत्तीच बळ येत. या शिवरायाच्या 

स्वराज्याच रक्षण करण्यास आम्ही कुठेही कमी पडणार 

नाही. मग जाणारे जाऊदते वाटेल शतकडे त्यांची 

आम्हाला परवा नाही.” 

हबंीरराव मोशहत े: “होय राजे, बाकीची रयत आपल्या बाजनेू आह.े 

त्याना िंभ ूराजांचेचं स्वराज्य हव.े”  

कवी कलि : “होय, राजन.” 

िंभ ू राज े : [िनू्यात पाहून.] “एकीकडे पणु्यप्रतापी आबासाहबे 

कैलासवासी झाल.े दसुरीकडे शपसाळलेल्या हत्तींचा झुंडी 

सारखा औरंग्या शहदंवी स्वराज्यावर चालनू येत आह.े 

आिावेळी आम्हाला आधार दणे्याएवजी आपल्या 

शकंशचत स्वार्ािसाठी आशण छोट्यािा आकांक्षासाठी 

कारभाऱ् यांनी राजद्रोहाचा घाट घातला. नऊ दहा वषािच्या 
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अजाण पोराला राज्यपदाच बाशिग बांधण्याचा पोरखेळ 

करून पाशहला. एवढे होऊनीही आम्ही गप्प बसलो, 

त्यांना दडं केले नाही. मोठ्या मानान ेआम्ही पनु्हा सवि 

कारभार त्यांच्याच हाती सोपवला. प्रधान पदाची सवुणि 

कंकण बांधली त्याना ज्या घोड्यावरून उतरवल होत. 

त्याच घोड्यावर पनु्हा बसवलं. राज्यिात्राच्या 

राजद्रोहाच्या अक्षम्य गनु्हासाठी आम्ही त्यांना 

टकमशकचा रस्ताही दाखवला नाही. त्यांनी मात्र त्याचा 

शवचार केला नाही. पनु्हा पनु्हा तोच गनु्हा केला. आमच्या 

अन्नामध्य े शवष कालवले! त्यांच्या या पणु्य कमािसाठी 

राजनं झकुाव काय?” 

 

कवी कलि : “राजन, आपण केलेली शिक्षा योग्यच आह.े” 

िंभ ूराज े: “पोरासारख मी रयतेवर प्रेम करतोय, आबासाहबेांच्या 

नंतर त्यांची उणीव मी कधीही भास ू शदली नाही. ती 

जनताच ह े स्वराज्य वाचवेल. मामासाहबे, त्या 

औरंगजेबाच ेिासे कुठेकुठे पडत आहते याची कल्पना 

आम्हांला दते जा.”. 
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हबंीरराव मोशहत े: “होय राजे, शनघतो आम्ही ...[प्रतापराव मजुरा 

करून शनघतात. संभाजी राजे शिहासानावर बसतात. 

येसबूाई येतात. मजुरा करतात कवी कलिही मजुरा 

करून शनघनू जातात.]  

िंभ ूराज े: “ये येस ूये.! ..बसा आम्हाला तमुच्या सल्ह्याची गरज 

वाटते.” 

येसबूाई : “बोला राज!े” 

 िंभ ू राज े : “येस,ू आम्हाला कधीकधी वाटत. ही भमूी िक्त 

ज्ञानवंतांची, संत महतंांची नाही. कृतघ्नाची, शितरुांची 

आशण दलबदलुंचीही आह.े ती िक्त राज्यासाठी आपली 

शिरकमल वाहणाऱ्या काझींची नाही; तर जमीन 

जमुल्याच्या शकंशचत तकुड्यासाठी, आपल्या शकंशचत 

स्वार्ािसाठीसदु्धा इमानाची, स्वराज्याची शवक्री करणाऱ्या 

वाजींची दखेील आह.े”  

येसबूाई : “माि करा राज,े आमच्या माहरेच्यांनी आपणास दगा 

शदला.” 

िंभ ूराज े : “ऐस,ू तझु्या माहरेच्यांच काय? आमचं आजोळ तर; 

मोघलांच झालय. येस ू ज्यांनी पोतुिगीजांना र्यर्य 

नाचवल,ं इगं्रजांची मस्ती शजरवली, पाण्यावर तरंगणारा 
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तोिखाना बांधला. रयतेवर पोटच्या पोरावानी प्रेम केलं. 

कनािटक, शत्रवेंद्रम, चेन्नई, मद्रास, ताशमळनाडू, 

पाषाणकोट सगळ सगळ शजंकल. ह े सगळ कुणासाठी 

अन किासाठी.?..  

येसबूाई : “राज,े असे शनराष होऊ नका. आपल्या बरोबर 

मामासाहबे, मानाजी, रुपाजी, संताजी, धनाजी सारख ेसरू 

वीर आहते. आपण त्या औरंग्याच्या पाच लाख िौजेला 

परेु पडू. सारी प्रजा तमुच्या बरोबर आह.े मठुभर लोकांनी 

तोंड काळ केलं म्हणनू काय झालं. आबासाहबेांनी एकेक 

मावळा जमवनू स्वराज्याचं तोरण बांधल आपल्याला 

माशहतचं आह.े ना राज?े”  

िंभ ूराज े: “खरच ंऐस,ू तझु्यामळेु आम्हाला रणांगणात लढण्याची 

उमी येते.” 

येसबूाई : “राजे, आपलं िौयि त्या औरंग्याला चागलं माहीत आह.े 

तो काळसपि आला अंगावर तर घेऊन टाकू तलवारीच्या 

टोकावर. गरज पडलीचं तर आम्हीही उतरू रणांगणात 

तमुच्या बरोबर!” [त्वेषान ेबोलते.] 
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िंभ ू राज े : “वा! येस ू वा! खरोखरच त ू आबासाहबेांनची सनु 

सोबतेस, तो औरंग्या आमच्या समोर आलाच, तर इर्ंच 

त्याची कबर बांध ूआम्ही.” 

येसबूाई : “चला राज,े ित्र ूआपल्या मागावर आह.े आपल्याला 

सावध राहील पाशहज.े” 

िंभ ूराज े: “होय, येस ूशकती काळजी करिील आमची.” [शनघनू 

जातात] 

 

 

 

**[औरंगजेबाची छावणी तो शसंहासनावर बसलेले असतो. 

शिपायाला सजािखानाला बोलावण्याचा शनरोप दतेो.]** 

औरंगजेब :[शिपायाला हुकुम दतेो.] “सजािखान को बलूावो.” 

[सजािखान येतो मजुरा करतो.] “सजाि आम्ही 

शवजापरुभोवतीच्या कुप्रशसद्ध तटाची पीठ िोडली 

गोवलकोंडा उखडून खंदकात िेकून शदला. सच बोल,ू ही 

काही बहादरुी नाही. एकाच द:ुखाणे आमचा कलेजा 

करपनू शनघतोय!” संभा..बराबर सजाि बेटे.”.  

सजािखान : “जी, पातिहा सलामत!” 
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औरंगजेब : “त ूतर शवजापरूचा शसपाहसालार होतास. आज हमारे 

सरदार हो.” 

सजािखान : “जी, हजरत!” 

औरंगजेब : “त्या कािर संभाला गाडण्याची औकात ना माझ्या 

तीन िहजाद्यात, बावीस नातवंडात, तीस सरदारामध्ये 

आह.े त्या िैतानाच्या अंगात तझु्या सारखाच एखादा 

दख्खनवी गाझी, पेंढा भरू िकतो. जा शनकाल जा जल्दी, 

हवी शततकी िौज आशण चाह्िील तेवढा खजाना और 

रसद सोबत घे, आशण त्या कािर संभाजीला 

आमच्यासमोर हजर कर शजंदा मदुाि! जब तक संभा 

शगरिदार नही होता तब तक यह शहदंसु्तान का िहनिा 

ताज नही पेहनेगा अपने शसरपर !”  

सजािखान : “जी हुजरू.!.हम संभाको पेि करेंगे. शजंदा या मदुाि.” 

औरंगजेब : “और सनू बेटा सजाि जर संभाची गदिन छाटून 

आणिील तर तझु ं निीब शसकंदर ठरेल! दख्खनमधनू 

तलुा वाजत गाजत, तझुा जलुसू काढत आम्ही तलुा 

उत्तरेत नेऊ. लाल शकल्याच्या पायरीवर शखलतीचा 

पेहराव दऊेन तझुा सन्मान करू.” 

सजािखान : “जहााँपन्हााँ, आम्ही जरूर कोिीि करू.”  
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औरंगजेब : “संभा शमलना मशु्वकील ह!ै” पण तो न शमळेल तर 

त्याची एखादी तंगडी, एखादा हात तोडून –“मतलब?’ 

त्याचा एखादा बड्यात बडा शकल्ला – जैसा रायगड, 

राजगड, पन्हाळा, प्रतापगड या हबंीरगड लेके आव, 

खाली हात मत आना!” 

सजािखान : “जरूर, जहााँपन्हााँ जरूर.”  

औरंगजेब : “तो शिर जाव!” .... [सजािखान मजुरा करून जातो. 

मागनू दाढीवर हात शिरवत या अल्ला ..करत औरंगजेब 

जातो.]  

 

 

 

** [सगळीकडे अंधार रात शकडयाचा शकररि शकररि असा आवाज 

सगळीकडे[पाचगणीच्या जंगल हातात तालावर घेऊन हबंीरराव व 

नारोजी भोसले धावत येतात.]** 

 

हबंीरराव मोशहत े : “त्या औरंग्याला दिन केल्या शिवाय हा 

हबंीरराव पाठ टेकणार नाही.” [समोरून कसला तरी 

आवाज येतो.] कोण आह ेरे शतकडे  
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[समोरून जान ूनावाचा शिपाई येतो.] 

हबंीरराव मोशहत े: “काय रं ज्ञान?ू काय खबर हाय?” 

जान ू : “सरकार.. आपल्या मलुखावर औरंग्यान सजािखानाला 

धाडलाय. सजािखान इकडचं धावनू आलाय. 

हबंीरराव मोशहत े: “काय? कुठं? कुठल्या बाजलूा आह ेवैरी”?  

जान ू: “कृष्णा नदी ओलांडीत हुतं.” 

हबंीरराव मोशहत े: “शकती िौज आह ेत्याच्या बरोबर? 

जान ू: “असलं दहाबारा हजार.” 

हबंीरराव मोशहत े: -“आशण शदिा कुठली धरलीय त्यांनी?” 

जान ू : “प्रतापगडावर चाललाय म्हण. प्रतापगड दोन शदवसात 

शजंकायचा शवडा उचललाय खानान.” 

हबंीरराव मोशहत े : “नारोजी आता काय करायच?ं आपली मखु्य 

िौज तर आंबा घटान खाली कोकणात गेली आह.े”  

नारोजी भोसले : “सेनापती ..काहीही करून वऱै् याला रोखलं 

पाशहज.े त्यांनी प्रतापगड शगळला तर अब्रचूं खोबरं होईल 

आपल्या!” 

हबंीरराव मोशहत े : “असं कसं होऊ दऊे आम्ही? औरंग्यान भले 

आशदलिाही आशण कुतबुिाही शगळली असेल, अजनू 

जंग जंग पछाडूनसदु्धा िंभरूाजांच्या सह्याद्रीतला एकबी 
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शकल्ला पडलेला नाही. आमचे शकल्लेदार प्राणपणाने 

शकल्ले लढवत आहते. म्हणनूच पाठलाग करून वैऱ् याला 

वाटेतच अडव ूसमोर आला, तर घेऊन टाकू तलवारीच्या 

टोकावर!” 

नारोजी भोसले : “पण, हबंीरपंत, ही वाट खपू अडचणीची आह.े 

घोड्या माणसांचा शपटटा पडलं.” 

हबंीरराव मोशहत े : “नारबा... वैराणीसारख्या आलेल्या वेळेवर 

दसुरा इलाज नाही. चला.. वळवा घोडी. शिरा 

मागं...बोला हर हर महादवे...  

[घोड्याच्या टापांचा आवाज शनघनू जातात..] 

[र्ाचगणीच्या गुलाबी थंडीत खान र्डलेला.तेिढ्यात 

“हर.हर महादेि ..चा कल्लोळ उठला दुसऱ्या बाजूनी 

हंबीररािंचं सैन्य खानिर तुटून र्डत कार्ाकार्ी होते. 

सजापखान र्ळून जातो. हंबीरराि प्रिेश करतात बरोबर 

नारोजी ि काही सैत्रनक असतात.]  

हबंीरराव मोशहत े: “आज वाचलास, सजािखान! पण एक लक्षात 

ठेव आमचा एक शिपाई तझु्या दहा शिपायांना भारी आह.े 

नारोबा, लागल्याच हातानं त्यांचं कांडात काढू. 
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कृष्णाकाठाची ही सजािखानाची शवखारी ढाली 

मळुासकट उपटून काढू.” 

शिपाई : “होय, सरदार, त्या सजािखानाला इर्चं गाढू.”  

हबंीरराव मोशहत े: “चला रं पोरानो -! माझा िंभरूाजा शतकडं वाट 

बघतोय. अजनू अिी कैक मैदानं मारायची आहते, ह्या 

आमच्या वैऱ् याना मारून जन्माचं सार्िक करू.”  

[हर..हर..मदादवे म्हणत शनघनू जातात. पडद्याच्या मागनू 

तोिांचा आवाज हरहर महादवेच्या गजिना..शदन..शदन.] 

 ***[हबंीर मामानां गोळा लागनू धरातीर्ी पडतात ही 

बातमी रायगडावर पोहचत.े]** 

@ र्डदा @ 

 

[रायगडचा दरबार संभाजी राजे भ्रशमष्ठ होऊन शसंहासनावर बसलेल े

असतात. दरबारात येसबूाई बरोबर असतात. येसाजी कंक, 

म्हाळोजी घोरपडे, प्रल्हाद शनराजी ही बजुगुि मांडली असतात हबंीर 

मामानां गोळा लागनू धरातीर्ी पडतात ही बातमी रायगडावर 

पोहचत.े घनगंभीर शचत्तवतृ्तीच्या िंभरूाजांना हुदंका आवरत 

नव्हता.]***** 
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संभाजी राज े: “पहाडासारखे आमचे आबासाहबे आम्हांला सोडून 

गेले, तेव्हाही आम्ही इतके मनातनू हादरलो नाही. कारण 

शपत्यासमान असणाऱ् या मामासाहबेांनी शपतशृवयोगाची 

आठवण आम्हांस कधीचं होऊ शदली नाही. आम्हांला 

आधारासाठी हबंीरमामांचा खांदा होता. आता तो 

खांदाच शनखळला तर जायचं कुठं आम्ही.” 

येसाजी कंक : “राज.े. ही जगरहाटी आह.े आमच्यासारखे म्हातारे 

एक शदवस जायचेच आहते. आता खंडोबल्लाळ, 

धनाजी, संताजी अिी नवी पोर आहते. त्यातनू घडव ू

एखाद े नव े हबंीरराव!...” [संभाजी राज े शसंहासनावरून 

उठले स्वता: सावरत म्हाळोजी घोरपडे यांच्याकडे 

पाहत.] 

संभाजी राज े: “औरंगजेबासारखा दशु्वमन अनेक िासे टाकत आह.े 

अिावेळी स्वराज्याचा सेनापती म्हणनू आम्ही 

म्हाळोजीबाबा तमु्हाला सेनापतीची वस्त्रे दते आहोत.” 

[वस्त्रे शदली जातात सविजण आनदाने म्हाळोजीबाबांचे 

कौतकु करतात.] 

म्हाळोजीबाबा : “राज.े.. आमच्या जीवात जीव असेपयंत आही 

स्वराज्याचे रक्षण करू.!”  
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संभाजी राजे : “म्हाळोजीबाबा, आज या क्षणा पासनू तमु्ही 

स्वराज्याचे सर सेनापती आहात.” 

प्रल्हाद शनराजी : “म्हाळोजी संग आम्ही हाय, राज े ..वेळ बाका 

हाय.’ पढुील कामशगरीसाठी शनघाल पाशहजे. ित्र ूशदवसेन 

शदवस जवळ येत हाय.” 

संभाजी राजे : “होय, शनराजीबाबा आपल्या सारख्या अनभुवी 

बजुगुािवारच ह े स्वराज्य उभ ं आह.े” आबासाहबेांनंतर 

आपण सवांनी स्वराज्याची घडी बसवलात. त्याबद्दल 

तमुचे सवांवांचे आभार मानायला िब्द अपरेु पडतील 

आमचे!” 

म्हाळोजीबाबा : “िंभरूाजे... ह ेस्वराज्य आम्हां सवांच, आपल्या 

रयतेच आह.े त्यात आभार काय मानायचे.” 

संभाजी राजे : “म्हाळोजीबाबा..स्वराज्याला चारही बाजनेू 

यवनांनी घेरले असताना जवळची माणस यास्वराज्याला 

सोडून परकीयांना सामील झाली. ज्या कारभाऱ्यांवर 

शवस्वासान ेराज्यकारभार सोपवला त्यांनीच आमच्यािी 

गद्दारी केली. आमच्या अन्नात शवष कालवल. आिा 

वेळी आपण सवांनी आम्हांला सावरलं आपल्या 

मलुासारख आमच्यावर प्रेम केलतं या शहदंवी स्वराज्यचे 
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खरे शिलेदार आपण आहात. अिावेळी आभार मान ूतर 

काय करू आम्ही म्हाळोजीबाबा.” 

म्हाळोजीबाबा : “आता झाल ंगेलं गंगेला शमळाल.ं राजे आम्हांस 

पढुील कामशगरीची आज्ञा द्यावी. 

येसाजी कंक : “होय, राज,े पढुील कामशगरीसाठी आम्हांला आज्ञा 

द्यावी.” 

संभाजी राज े : “ठीक आह.े म्हाळोजीबाबा सैन्य तयार ठेवा. दऊे 

धडक त्या औरंग्याला.” 

म्हाळोजीबाबा : “जी राज!े” ...[मजुरा करून सविजण शनघतात] 

संभाजी राजे : “येस,ू स्वराज्याचा एक शिलेदार गेला. माझा 

हबंीरगड गेला. िार वाईट झाले. अहोरात्र या 

स्वराज्यासाठी अखंड आयषु्य शदले. आज आम्ही अजनू 

पोरके झालो.” 

येस ू : [जवळ जाऊन] “राजे.. आज सवि रयतते दषु्काळ असनुही 

रयत आपल्या पाठीिी उभी आह.े शनघेल याच्यातनुही 

मागि. आपण राज े आहांत असं द:ुख करून चालणार 

नाही. काळ या स्वराज्यावर केव्हा घाला घालेल याचा 

नेम नाही. आपण या द:ुखातनू सावरलं पाशहज े अन 

रयतेलाही धीर शदला पाशहज ेराज.े”  
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संभाजी राज े : “होय, येस!ू पण दवैान आम्हांस इतकं का पोरकं 

कराव?ं आम्हीं या जगात आलो ते पोरकेच.”  

येस ू: “असं का बोलता राजे? आम्ही आहोत ना आपल्या बरोबर.” 

संभाजी राज े : “पाहाना राणीसाहबे आम्हीं नासमज असतानाच 

आमच्या मासाहबे आम्हांस सोडून गेल्या. 

आऊसाहबेानी आमच ं पालन पोषण केलं. 

आबासाहबेांच्या प्रेमासाठी आम्हीं शकत्तेक शदवस तरसत 

राशहलो. तेही सोडून गेले. आज मामासाहबेही सोडून 

गेले. शवश्वासाच्या माणसांनी दगा शदला. आमच्यावर सवि 

बाजनूी संकटांचं आभाळ कोसळ आह.े अिावेळी मी 

काय करू, येस?ू” 

येस ू: [खांद्यावर हात ठेऊन] “राजे आपण िरू, पराक्रमी आहात. 

आपल्या पराक्रमाची नांदी आपण आग्रा भेटीतचं त्या 

औरंगजेबाला दाखवली आह.े मराठ्यांचा एकही शकल्ला 

पडत नाही. ते आपल्याला क्षरण येतं नाही. म्हणनू तो 

आपल्याला घाबरून दशक्षणेला गेला. याची जाणीव 

आपणास आह.े पऱु्या शहदंसु्तानात औरंगजेबािी टक्कर 

एकच दऊे िकतो, तो, शिवपतु्र संभाजीराजे, असं 

असताना.” 
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संभाजी राज े: [डोळे पसुत येसकुडे पाहत र्ोडावेळ र्ाबनु.] “येस ू

आज त ूमाझ्यातील अग्नी जागा केलीस. आता येउद ेत्या 

औरंगजेबासारखे हजारो ित्र ू हा शिवपतु्र संभाजी या 

मराठी मातीसाठी, शहदंवीस्वराज्यासाठी आपले प्राण 

दणे्यास कधीही तयार आह.े” 

 येसबूाई : [जवळ जाऊन खांद्यावर हात ठेऊन.] “राजे.. आपल्या 

पराक्रमावर आशण शिवराय मासाहबेांच्या पणु्याईवरचं हा 

महाराष्र आज उंच ताठ मानेन उभा आह.े”  

संभाजी राजे : “येस,ू आज इतके शदवस त ू रायगडचा कारभार 

जातीशनिी सांभाळलीस. येस,ू अजनू काही शदवस 

सांभाळलीस, तर आम्ही आसमान दाखव ू त्या 

औरंग्याला. येस,ू त्या औरंग्याला एकदाची या शिवपतु्र 

संभाजीची ताकत काय आह े ह े दाखवायचा शवचार 

आम्हीं पक्का केलाय. त्यासाठीच आज आम्ही सवि 

सरदारांना आज दरबारात बोलावन पाठवलं आह.े 

आबासाहबेांनी साठवलेल्या खशजन्याची आम्ही 

उधळपट्टी केली नाही. म्हणनू तर वैऱ् याच्या सेना 

सागराला आज सहा वष ेसामना करू िकलो. ददुवैान 

सतत तीन वषि दषु्काळ असनूही रयत या सभाजीच्या 
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पाठीिी पहाडासारखी उभी राशहली त्यांचे कसे आभार 

मान ूआम्हांस कळत नाही. येस.ू” 

येसबूाई : “ददुवैान सतत तीन वषि दषु्काळ असनूही आपण शजद्दीनं 

झुंजत आहात, त्याला तोड नाही राज!े या पातिाहाला 

यापवूी असं कधीचं कुणी हरैाण केलं नव्हतं राज ेते ह्या 

शिवपतु्र संभाजीन करून दाखवलं; त्याला जेरीस 

आणल.ं अजनू काही शदवसांतच तो पळून जाईल या 

महाराष्टाच्या छाव्यांना घाबरून.” 

संभाजी राज े : “पण..येस ू ...[तेवढ्यात म्हाळोजी, सयूािजी, कवी 

कलि एका बाजनेू व संताजी घोरपडे, धनाजी जाधव, 

खंडो बल्लाळ दसुऱ्या बाजनेू प्रवेि करतात मजुरा 

करतात] या माळोजीबाबा बरं झाल ं अगदी वेळेवर 

आलात. आम्हीं आपलीच सवांची वाट पाहत होतो.” 

म्हाळोजी : “राज.े.एकदाची घालवी झडप म्हणतोय त्या 

औरंग्याच्या”.....  

संभाजी राज े : “र्ांबा म्हाळोजी बाबा..ह े शनणाियक यदु्ध आता 

सह्याद्रीच्याकडेकपारीत आशण त्याच्या पायथ्याचा 

मलुखु इर्ंच खेळू. त्यासाठी तर आम्हीं खानदिे, 

बागलाण, नाशिक भागातील बहुतांिी िौजा काढून 
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घेतल्या असनू. सार सैन्य सह्याद्रीकड वळवल आह.े” 

“पन्हाळा, शिरवळ, पणुे, चाकण, पनवेल, चौल, 

हररहरेश्वर ते पनु्हा संगमेश्वरहून शविालगड, पन्हाळा असं 

पोलादी कड आपण बांधत आहोत. आपला हा चक्रव्यहू 

भेदनू माणसच काय, मुंगीही आत प्रवेि करू िकत 

नाही. ह ेकड असं शिस्तीनं आशण मस्तीन झुंजत ठेऊ की, 

तो बढ्ुढा पातिहा इर्चं परू आयषु्य लढत राहीलं.” 

कवी कलि : “वा! राजन वा!”  

संभाजी राज े: “कशवराज... पन्हाळा आशण शविालगडाच्या जंगली 

पररसर म्हणजे आमच्या राज्याचा पोलादी बाहु आह.े 

तमु्ही शतकड दक्ष राहा. पहारे जागत ठेवा.”  

कवी कलि : “राजन, आपण शनशित असा. माझ्या घोड्यांनी आज 

पयंत कधीही पराभव बशघतला नाही. मलकापरूची पागा 

ह े माझे सामथ्यि आह.े “राजे, काव्यानंदाच्या कैिात 

आपल्या संगतीनं मी सरस्वतीचा दवे्हारा उजळून टाकला 

होता. राज,े तमुच्यासंगे जगण्यात मला नेहमीच मोठी 

मौज वाटली. आपल्यासाठी मारण्यातही सखुाचा स्वगि 

संपादन करू!” 
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संभाजी राज े : “कशवराज..आपण स्वराज्याचे पाईक आहात ह े

आम्हांला चांगलं माहीत आह.े” [संभाजी राजे 

धनाजीकडे पाहतात तेव्हा धनाजी हसनू..] 

धनाजी जाधव :[मघुलांना उद्दिेनू] “राजे, गोमीला शकतीही पाय 

अस ूद.े शतचं कंबरड एकदा ठेचल, की ती गळून पडते. 

आम्हांला जी जोखीम आपण सोपवली आह े शतचं 

शनशितचं सोन करू. या मातीसाठी मरण पत्करू.” 

संभाजी राज े : [संताजीला जवळ बोलनू] “संतोबा, तझु्यावर तर 

आमचा दांडगा भरवसा नकुतीच त ू शजंजीपयंतची दौड 

करून परतला आहसे. शजंजीऱ् याची पाण्यातील मगर 

शकती जहरी आह.े ह ेआम्ही पनु्हा तलुा स्पष्ट करायची 

गरज नाही. तो शसद्धी लचु्चा आह.े ऐनवेळी दगािटका 

करेल. म्हणनूच तमु्ही हररहरेश्वरपासनू पनवेलपयंत धावते 

राहा.” 

संताजी : “राजे, ह्या शकनारपट्टीची काळजी सोडा. आपण ही 

जोखीम माझ्यावर सोपवलीत मी धन्य झालो. आपला 

शवश्वास आम्ही सार्ि करून दाखव.ू प्रसंगी त्या शसद्धीला 

शबळातच कोंडून ठेऊ.” 
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संभाजी राज े:[बोलता बोलता सवांकडे नजर शिरवत सहज खडा 

टाकतात.] “दोस्तहो, वाटतं तमु्हांला, हा भय पवित 

ओलांडून आम्ही पढेु जाऊ िकू?”  

खंडो बल्लाळ : “का नाही. का नाही राजे?” “राजे, आपण खपू 

भोगलं, खपू सोसलं. सायाद्रीतील एकही शकल्ला आपण 

त्या कोल्हाच्या, औरंगजेबाच्या तावडीत अद्याशप जाऊ 

शदलेला नाही. र्ोरल्या राज्याच्या आरमारातील एकही 

जहाज कमी झालेले नाही. उलट त्यात साठ सत्तर मोठ्या 

जहाजांची भरचं घातली. एवढी मोठी ताकत आपल्या 

पाठीिी असताना एकच काय, आणखी पन्नास वष ेत्या 

पापी औरंग्याच्या सेनासागरािी सहज मकुाबला करू!” 

 संभाजी राजे : “गड्यानो, औरंगजेबासारख्या कळीकाळािी 

मकुाबला करण्यासाठी िक्य असेल तेवढं सवि काही 

आम्ही केलं. तमुच्याच सार्ीनं शजंजीरेकर शसद्धीला असा 

ठेचनू काढला की पातिहासारखा त्याचा एवढा बडा 

दोस्त जवळपास येऊनही तो शजंजीऱ् याच बीळ सोडून 

बाहरे आला नाही. गोवेकर पोतुिगीजांची आम्ही मस्ती 

शजरवली. इगं्रजांना आपल्या वखारी सोडून बाहरे पडू 

शदलं नाही. ताशमळ आशण कनािटकात दोन दोन मोशहमा 
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काढून शतर्ल्या गडशकल्ल्यांच्यावर भगवा झेंडा 

िडकवला. शवजापरू आशण गोवलकोंडेकरांिी दोस्ती 

करून शदल्लीकर कोंडला. पाच लाखाचा सेना सागर 

असनूही आठ आठ वष े नाचवला. तमुच्या सवांच्या 

सार्ीन महाराष्टाला वाचवला!” 

[सविजण “वा राज ेवा!]  

संभाजी राजे : [कडकडत्या शबजालीसारखी नेत्रातली बबुळेु 

चमकली. मठुी आवळून राज े गरजले.] “एका 

शिवाजीराजांच्या लौशककासाठी आशण या महाराष्राच्या 

मातीसाठी अिा िंभर संभाजीच्या मुंड्यांचा सडा 

रणांगणावर पडला तरी बेहत्तर! चला मादिनो बोला.”  

 

 [ हर..हर महादवे...त्वेषाने शनघनू जातात.] 
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** [पणूि अंधारी रात्र गणोजी शिके, मखुरब खान, इखलास 

खान संगमेश्वरचा रस्ता चालत असतात.]** 

 

मखुरब खान : “गणोजी राजे, संगमेश्वरला पोचायला आपणास 

अजनू शकती शदवस लागती.” 

गणोजी शिके : “बसं, खान साहबे उद्या सकाळ पयंत आम्हीं 

संगमेश्वरला पोहोच.ू”  

 इखलास खान : ‘खान साहबे, कुठल्या ह्या मौतीच्या तळघरात 

घेऊन चालला आहात आम्हांला?’ 

मखुरब खान : “मै तो पेहले बोला र्ा. ज्यांना मारायचं आह,े 

त्यांनीच माझी सोबत करावी.” 

गणोजी शिके : “खान साहबे, मी आता तमु्हांला वाघाच्या 

घळीपयंत घेऊन आलो. माझे वाटाडे, रसद सारा 

बंदोबस्त तमुच्या सेवेला दतेोच आह.े पण सरकार दया 

करा, मला इर्नू माग ेजाण्याची परवानगी द्या.” 

मखुरब खान : “आप पागल तो नही. गणोजी?”  

गणोजी शिके : “खानसाहबे, कस सांग ू तमु्हांला? ह्या डोंगर 

दऱ्यातील येडेखळेु लोक त्या शिवाजीला आशण 

त्याचापतु्र संभाजीला दवे मानतात. समजा, उद्या कमी 
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ज्यास्त काय झालं – संभ्या हातातन शनसटला तर मात्र तो 

आगीचा खेळ खेळेल. आमची मळुीडहालीही 

औषधाला मागं ठेवणार नाही.”  

 मखुरब खान : “गणोजी घबराइये मत. आम्ही तमु्हांला 

सहीसलामत ठेऊ. आमच्या िौजेच्या मागे राहा. लेकीन 

शकसी भी तौर आपको तो आनाही आना ह!ै” 

गणोजी शिके : “पण, सरकार, माझे वाटाडे, रसद सारा बंदोबस्त 

तमुच्या सेवेला दतेो. माझ्यावर दया करा, मला इर्नू मागे 

जाण्याची परवानगी द्या.” [गणोजी हात जोडून बोलत 

होता. मखुरब खान भयंकर शचडून गणोजीची गळपटी 

धरतो.] 

मखुरब खान : “शिके, त ूमला बेवकूि समजतोस? म ैतो मरंुगा 

लेशकन आपको सार् लेकरही मरंुगा. चलो. बचपना छोड 

दो –” संभाजी शनकल गया तो ये मराठे आम्हांला शजवंत 

सोडणार नाहीत. [भर भर सविजण शनघनू जातात.] 

** पडदा ** 
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**[संगमेश्वरच्या वाड्यात संभाजी राज े न्याय शनवडा 

करण्यासाठी बसलेले असतात. समोर गोर गरर जनता अजोजी 

यादव तसेच येसबूाई, म्हाळोजी, संताजी, धनाजी, खंडो बल्लाळ. 

इ. बसलेले असतात.]** 

संभाजी राज े : “बोला यादव काय असेल ते र्ोडक्यात सांगा. 

आम्हांला रायगडावर लगेच शनघायचा आह.े” रात्र 

वैरयांची आह.े ह े स्वराज्य खपू अडचनीत आह.े 

[तेवढ्यात एक शिपाई येतो -राज ेपालखी तयार आह.े] 

संभाजी राजे येसबूाईकडे पाहत राणीसाहबे आपण शनघा 

पढेु. आम्ही येतोच मागनू.” 

येसबूाई : “नाही राज,े आपल्याला मागं ठेऊन आम्हीं इर्नू शनघणार 

नाही.” 

 संभाजी राजे : “राणीसाहबे, आपण आमची काळजी करू नका. 

आम्ही धावत्या घोड्यावरून येऊ तमुच्या मागनू.” 

येसबूाई : “राजे आजचा शदवस अिभु वाटतो आम्हांला?” नका 

र्ांब ूइर् ं.” 

संभाजी राज े : “येस,ू अगं असं कसं वागनू चालेलं आम्हांला?” 

आम्हीं या मलुखाचे राज ेआहोत.” येस,ू टाहो िोडणाऱ्या 

लेकाराकडे पाठ शिरवनू आईचं मन पढेु जाऊचं िकत 
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नाही; तसचं दारात न्याय मागण्यासाठी उभ्या असलेल्या 

रयतेला ओलांडून राजा पढेु जाऊ िकत नाही.” 

 येसबूाई : “पण राज,े आपल्याला सोडून माझे पाऊल पढ ेपडत 

नाही.” 

 संभाजी राजे : [येसबूाईची समजतू घालत र्ोडं गमतीन.] “आज 

काय झालंय तरी काय तलुा येस?ू अख्खा महाराष्र 

आपल्या करड्या शिस्तीच्या धाकाखाली ठेवणारी 

आमची महाराणी एखाद्या घरेल ूसामान्य स्त्रीसारखी वाग ू

िकते? राणी साहबे, कुठे गेला तो तमुचा धाक, दरारा, ती 

शिस्त?” “येस,ू आम्हीं तमु्हांला िब्द दतेो. तमुच्या मागनू 

आम्हीं धावत्या घोड्यावरून आहोतच.” “तमुच्या 

बरोबर आठिे घोडी शनघतील.” 

येसबूाई : “इतकी किाला?” मग आपणासोबत कोण?” 

संभाजी राजे : “चारिे घोडा आह ेआमच्या बरोबर. राणीसाहबे.” 

येसबूाई : “राजाचं रक्षण महत्वाचं आपल्याबरोबर जास्त सैन्य 

पाशहज ेराजे.” 

संभाजी राजे : “आता वेळ घालवण्यात काहीच अर्ि नाही, नाहीतर 

सविच सापडू मोघलांच्या जाळ्यात” [संभाजी राजे 

ऐकण्याच्या मनशस्र्तीत नाहीत ह े जाणनू येस ू जड 
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अंतकरणाने शनघतात. माग ेवळून पाहतात तेव्हा संभाजी 

राज ेयेसकूडे पाहत.] “एवढी शचंता किाला करतेस येस”ू 

एवढा भरवसा नाही तलुा कोणावर आता?” सह्याद्रीच 

शहरवं रान, ही तांबडी माती, ह्या शिवपतु्र संभाजीला 

दगािटका करेल, असं वाटतं की काय तलुा?” 

“महाराणी, आमची शचंता करू नका. दपुारी पालखी 

शचपळुणात वाशिष्ठी नदीकाठी पोचेल. तमु्ही तोंडात घास 

घालता तोपयंत आम्ही शतर् ं हजर राहू.” [येस ू शनघते. 

न्याय दानाला सरुवात करणार तेवढ्यात हरे येतो.] 

हरे : “राज.े..राज े .. घात झाला.[पडद्या मागनू आवाज त्या 

आवाजान ेराजे ताडकन व सविजण उठले हातात तलवारी 

घेतल्या इकडे शतकडे सविजण पाहतात] “राज े वैरी 

संगमेश्वरावर चालनू येतोय. राज े हजार बारािे स्वरांचा 

लोंढा या डोळ्यांनी बशघतलाय, राज!े” 

संभाजी राजे : पाखऱ् या....  

[राजांनी पाखर्या अशी हक मारताच घोडा आवाज करत 

राजांसमोर येतो. कवी कलश हातात तलवार घेऊन धावत येतात. 

पडद्या मागनू “अल्ला हो अकबर!” “दीन ..दीन घोड्याच्या 

टापांचा आवाज. म्हाळोजी घोरपडे मोठ्याने हर..हर.. महादवे तया 
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पाठोपाठ धनाजी, संताजीनी गजजना शदली. “शशवाजी महाराज की 

जय,” “संभाजी महाराज की जय,” राजांसमोर मखुाबज खान, 

इकलास खान तलवारी हातात घेऊन येतात बरोबर सैशनक 

असतात. म्हाळोजी, संताजी, धनाजी, कवी कलश, खंडो 

बल्लाळ.इ. मघुल सैन्यावर तटूुन पडतात. मखुाबज खान, इकलास 

व सैन्य माघार घेतं. पण या यदु्धात म्हालोजीबाबा कामी येतात. 

मखुाबज खानाने संभाजी राजे वरील मागनू केलेला वार आपल्यावर 

घेतात. संभाजी राज ेशनसटतात व पढुील प्रवासाला शनघतात.]  

**** पडदा ** 

  

 

[जंगल असलेला पडदा संताजी, धनाजी, कवी कलि, खंडो 

बल्लाळ संभाजी राज ेप्रवेि करतात.] 

संभाजी राजे : “गड्यानो.. आता आपण तलवारीची नव्ह े तर; 

बदु्धीचीच लढाई खेळायला पाशहज.े” 

खंडो बल्लाळ : “म्हणज ेकसं?”  

संभाजी राजे : “इर् ंन र्ांबता पांगनू पांगनू जाऊ. संताजी-धनाजी 

तमु्ही क्षणभर र्ांब ूनका. चला, वाऱ्यासारखी पढेु धाव 

घ्या.” 
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संताजी : “पण राज,े तमु्हांला सोडून?” 

संभाजी राजे : “नका रे आता एकदसुऱ् याच्या मायेत अडकू. संताजी 

आशण खंडोबा तमु्ही शचपळूणच्याचं वाटेने धाव घ्या. 

वाटेत येस ू आशण राजशस्त्रयांचे पालख्या मेणे भेटतील, 

त्याचं संरक्षण करा. धनाजी त ू उरली सरुली आपली 

माणसं घेऊन हातखंब्याकडे शनघनू जा. काही बरावाईट 

प्रसंग उदभवला तर गोव्याकडची वाट रोखनू धर.” 

धनाजी : “- आशण राज ेआपण?” [केशवलवाण्या आवाजात.]  

संभाजी राजे : “आम्ही व कवीराज आडवाटेन, झाडांचा, 

ओढ्यांचा आश्रय घेत वरच्या अंगान रायगडाकडे शनघनू 

जाऊ.” [सविजण एकमेकांकडे द:ुखान े पाहू लागली. 

संभाजी राजांकडे पाहू लागली.] [राज े ओरडले] चला 

शनघा.” 

सविजण : “नाही राजे, आम्ही तमु्हांला एकट्याला सोडून नाही 

जाणार.”  

संभाजी राज े : “पोरानो, तमुच्या हट्टाचा पररणाम शवपरीत होईल. 

सारे शमळून जायचा प्रयत्न केला, तर कदाशचत सारेच 

शगरफ्तार होऊ. अिानं अनर्ि ओढवेल. स्वराज्य संकटात 

येईल.” 
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संताजी : “राजे..! [असा हबंरडा िोडत राजांचे पाय धरू लागला. 

राजांनी त्याच्या डोक्यावरून हात शिरवत त्याच वेळी 

धनाजी आशण खंडो बल्लाळयांच्या खांद्यावर हात ठेऊन 

खांद ेदाबत. धीर दते] 

 संभाजी राजे : [त्वेषान.] “चला पोरानो शनघा.स्वत:ला वाचवा 

आशण स्वराज्यही वाचवा. दख्खनच्या मातीत औरंग्याची 

कबर खोदा .-” 

संताजी : [रडवेल आवाजात.] “पण राजे तमु्हांला सोडून.”  

 संभाजी राज े: “अरे, किाला शिकीर करता आमच्या प्राणाची?” 

“आईच्या स्तनाला लसुणाऱ्या बाळाला त्याच्या माते 

पासनू दरू करणं शजतकं अवघड, शततकचं सह्याद्रीच्या 

मांडीवर खेळणाऱ्या या शिवपतु्र संभाजीला दरू कोणी 

ओढून नेणं महाअवघड! जा पढु. अगदी शनधािस्त जा!” 

[सविजण शनघतात.]  

 

[संभाजी राज,े कवी कलि सर दसेायांच्या वाड्यात आश्रय 

घेतात वेि बदलत असतानाच.] 

कवी कलि : [हाता-पायाला डोक्याला रक्त. वेदनेने बोलले.] 

“राजन, आप आगे जाईय.े जीव वाचवा, राज्य वाचवा! 

माझी काळजी करू नका. मला इर्च र्ांब ुद्या.-”  
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संभाजी राज े: “नाही कशवराज, ते िक्य नाही. जो दरबारात आशण 

स्मिानातही संगतसोबत करतो, त्यालाच खरा शमत्र 

म्हणतात! चला काळजी करू नका. आम्हीं आहोत 

आपल्या बरोबर!” [तेवढ्यात राजांच्या कानावर 

घोड्याचा अिभु शखंकाळत एकू आली. त्यांनी राज्यांना 

धोक्याचा ईिारा शदला. राज े सावध झाले.स्वतःला 

सावरत तलवार हातात घेत.] कशवराज वैरी आला.” 

कवी कलि : [राजांचे पाय पकडले.] “राजन तमु्हीं शनघा. नाही तर 

कैद व्हाल. काहीपण करा पण शनघा.. 

[शनघतात तोपयंत मखुबि खान व त्याचा मलुगा इकलास 

खान, घाबरलेल्या अवस्र्ेत गणोजी शिके मागनू सवि पाहत 

असतो. दोन हजार िौज घेऊन राजांसमोर येतो. राजे गरगर तलवार 

शिरवतात समोर येईल त्या गशनमांना सपासप कापतात कवी कलि 

पण लढत असतात. कोणीही राजांना पकडण्याची शहम्मत करत 

नाही ह े पाहून राजांचा लक्ष चकुवनू पाठीं मागनू मखुाबि खान 

दोरखंड टाकून राजांना जेरबंध करतो. गणोजी आनदाने मोठ 

मोठ्याने हसत हसत पढेु येतो. गशनमांची िौज आनंदाने “अल्ला 

हो अकबर ..” आरोळ्या ठोकत होती.]  
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संभाजी राजे : [गणोजीला उद्दिेनू रागाने] स्वत:च्या स्वार्ािसाठी 

स्वराज्याचा घात आशण स्वकीयाचे रक्त शपणाऱ्या 

कुत्र्याची औलाद आहसे त!ू नालायक हराम जादा, 

स्वराज्यात राहण्याची लायकी नाही तझुी!” “हा शिवपतु्र 

संभाजी र्ुंकतो तझु्या शजंदगीवर.”  

मखुबि खान : “गणोजी पागल..हिीखषुी साजरी करायचा हा वखत 

नाही! आगेका रस्ता शदखाईये.” कुछभी करो दरे रात तक 

हम ेकऱ्हाड का हमारा मोगली तळ गाठायचा आह.े” 

गणोजी : [हसत हसत] “शिकीर का करता मकुरबशमयॉ? 

कऱ्हाडची वाट आमच्या शिकािनातनू जात.े या 

माझ्यामागं.”  

[लगबगीन शनघनू जातात. वाटेत शनवळीच्या माळावर 

धनगरांची आठ दहा तरणीताठी पोर शपळदार शमिा, हातात 

घुंगरुाच्या काठ्या, डोक्यावर शनळ्या तांबड्याभडक पागोटे, अन 

कमरेला दोन शदवस परुतील एवढ्या भाकऱ्या बांधलेल्या होत्या. 

त्यांच्यािी खोट बोलनू पढेु शनघतात.]  

** पडदा **  
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अंक ३ 

 

 

**[गावकऱ् याचा घोळका काहीतरी कानात कुजबजू चाल ू

आह े ह े पाहून धनगराच पोर शपऱ्या शवचारतो झोऱ् या, शपऱ्या, 

शबराज्या प्रवेिातता..]** 

गावकरी :१ला. “लय वंगाळ झाल”ं  

२रा.: असं व्हायला नको होतं रं दवेा! र्ोरल राज जाऊन दहा वषि 

झाली, तोवर त्याचा पोराची अिी वाट लागली! दवेाण 

कसा घात केला.”[हळहळत बोलत होत.े] 

शपऱ्या: [पढेु येऊन शवचारतो] ,”काय पावण, एवढं कानात तोंड 

घालनू काय बोलताय? काय झालय काय?” 

गावकरी : “आपल्या िंभरूाजांचा त्याच्या मेव्हण्यान घात केला रे, 

पोरांनो. राजांच्या बैलासारख्या मसुक्या बांधल्या. पातिहा 

िरिटत ओढत घेऊन गेला रे! आपल्या राजाला..! 

[गावकरी रडत रडत आपले पाणावलेले डोळे पसुत 

बोलला.] त्या नीच गणोजी शिक्यािन िंभरूाजांना 

दगािटका करून पकडून शदल.ं दपुारी ह्याच वाटेन गेले 
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सारे.”[धनगराची पोरं घाबरीघबुरी होऊन एकमेकांकडे पाहू 

लागली.] 

शबरज्या : “काय तरीच काय बोलताय, राव?” त्या शिक्यािन 

शहऱ्याच्या दोन सौदागरांना पकडून घेऊन िान गेलाय. 

आम्हांला वाटतं तो गण्या शिक्याि भेटला व्हता. त्यांनीच 

आम्हांला सांशगतलं शहऱ्याच्या व्यापाऱ् यांना घेऊन जातोय 

म्हणनू.” 

गावकरी [रडवेल आवाजात] “नाही रं पोरा, आपलं राजं होतं ते.” 

शपऱ्या: “ह्या वाटेन...! म्हजंी आम्ही पाशहलेलं राजे होतं. अरे 

आमच्या कमाि...[जोरदार रडतबोल ू लागला व आपलं 

डोकं जांभळीच्या झाडच्या बुंध्यावर र्ाड र्ाड आपटले. 

ऐकजन आपल्या र्ोबाडात मारून घ्यायला सरुुवात केली. 

काहीजण रानात गडगडा लोळू लागले. पोरं एकमेकांच्या 

गळ्यात गळा घालनू रडत होती. सवि गावकरी रडत 

एकमेकांिी बोलत होत.े]  

शबरज्या : “दादा काय करायचं आता?”[हुदंका आवरत] “दवेा 

मल्हारी राया, काय ह्यो घोटाळा.?”  

शपऱ्या : [रागान]े”तो कुत्रा गण्या शिकाि – त्याचा सैतानी डावच 

आम्हांला कळला न्हाई!”  



शिवपतु्र संभाजीराजे मनोज िेडगे 

78 

 

झोऱ्या : “पोरांनो, एक वेळ आपल्या आय-बा-ला भरल्या शहरीत 

ढकल,ू पण आपल्या िंभरूाजांच्या अंगाला कोणी बोटबी 

लावता कामा नय.े त्याला बोकडावानी सोलल्याशिवाय -

रहाणार नाही.” 

  [पोरं ओक्साबोक्िी रडत आपसात बोल ू लागली. 

शपऱ्याला शवचारू लागली] 

सविजण : “सांग दादा, आता काय करायचं?” 

शपऱ्या : “गड्यांनो, काय करायचं म्हणनू काय पसुता रं? शजत्या 

लांडग्याला जबडा िाडून त्याला जीव ं मारणारी आम्ही 

धनगराची ल्येकर! सैतान आपल्याला गुंगारा दऊेन 

आपल्या राजाला घेऊन गेला त्या साऱ्यांची हाड तोडू. 

आशण त्या गण्या शिक्यािच ं मुंडक मारू.”[सविजण 

चला..चला एका सरुात गरजले.] 

शबरज्या : “आपण त्या गण्या शिक्यािला आशण त्याच्या पंताला ठार 

मारू.” [अंगात वारं शिरल्या सारखं ती सारी पोरं कराडच्या 

शदिेने पळू लागली. शिवाजी आशण संभाजी त्या लेकरांना 

जीव की प्राण होता. कळत नकळत आपण वैऱ् याला मदत 

केली. त्या जाशणवेन त्या पोरांची आग आग होत होती! 
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काहींनी संभाजी राजांचा राज्याशभषेकावेळी रायगडावर 

गजाचा खेळ मांडला होता. सविजण शनघनू जातात.] 

[न र्ांबता, न र्कता त्या आठ लेकरांनी रात्रभर धावत कमरेला 

बांधलेल्या कोयते शिवशिवत होत.े हाताच्या मठुी घट्ट दाबत धावत 

होती. रात्र सविजण झोपेत रात शकड्यांचा आवाज कराडचा 

मोगलाई तळ सविजण डाराडूर झोपले होते. पहारेकरी पहारा देत 

होत.े]** 

पहारेकरी : “काय रे कुठं चालला?” 

शपऱ्या : “आमाला गणोजी शिके सरकारांनी बलीवलय जी.” 

पहारेकरी : “कुठून आलात.”  

इल्या : “आज िंभरूाजांच्या शिकारीवर शिके सरकार आलं हुतं. 

त्यांना वाट दाखवण्यासाठी आम्हीच हुतो की!” [दसुरा 

शिपाई पाहतो ते ओळखीच ेवाटतात म्हणनू बोलतो.] 

शिपाई : “अरे, ल ेजाओ उनको गणोजी के पास, व ेसब हमारेही 

छोकरे ह।ै”[तळावर कमालीची सामसमू होती. पहारेकरी 

गणोजीचा तंब ू दाखवतात. त्याबरोबर ती पोरे एकदम 

तारस्वरात गरजली “शबरुबाच्या नाव ं न चांगभलं.... 

शबरुबाच्या नावं चांगभलं पहारेकऱ् याच्या हातातील 

शदवट्या झटपट करून काढून घेतल्या. आशण गणोजी 
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झोपलेल्या तंबवूर िेकल्या. बघताबघता तंब ूजाळून खाक 

झाला. मसु्लीम शिपाई ओरडू लागले भागो..भागो..आग 

..आग..”या अल्ला बचावो.. बचावो सगळीकडे पळापळ 

सरुु झाली..] 

शपऱ्या, इल्या : : “गण्या शिक्याि, ये, बाहरे ये, तझुी खांडोळी 

करतो.”[मोठ्याने ओरडत होता. सवि अटक होतात.]  

 

** पडदा** 

 

***[मखुरब खानची छावणी दसुऱ्या शदविी मखुरब खान, 

गणोजी समोर सवांना हजर करतात.]**** 

शिपाई : “हुजरू..यांनीच गणोजी आशण नागोजीच्या तंबलूा आग 

लावली. याचं काय करायचं.”  

मखुरब खान : “हां मैं पहचानता हूाँ. इन बच्चोको. यांनीच आम्हांला 

वाट दाखवली. यांनीच आम्हांला रोटी शदली.[र्ोडावेळ 

शवचार करून.] “छोड दो, जंगल के पंछी ह,ै जंगलकी तरि 

जायेंग.े” [जेरबंद पोर मकु्त झाली. र्ोडं चालनू पढेु जातात. 

तसा दबक्या आवाजात शपऱ्या गरुगरुला,]  
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शपऱ्या : “लेकाण ुया खानान आम्हांला मोकळ केलं, पण आमच्या 

राजाला नाही.[सवि एकमेकांकडे पाहतात माग े वळतात 

मोठ्यान ओरडतात यळकोट यळकोट..जय मल्हार.. 

आशण खानाच्या आशण गनोजीचे गळे पकडतात. ह ेपाहून 

शिपाई सवांवर सपासप वर करतात. सविजण ठार होतात. 

मखुारब खान आशण गणोजी खपू घाबरतात र्रर्र कापत 

असतात.] 

मखुरब खान : [रागान.े] “िेकून द्या या मडुद्याना कोयना नदीमध्य.े”  

गणोजी : “बशघतलात खान साहबे, या संभाजीसाठी ही माणस 

कधीही मारायला तयार आहते. आमचं काम झालं आता 

आम्ही सरुक्षीत शठकाणी जातो. नाहीतर आमचा जीव 

जायचा.” 

मखुरब खान : शचंता करू नका, गणोजी! पातिहा तमु्हांला जागीर 

जडजवाहीर दऊेन मालामाल करून सोडेन.”  

गणोजी : “पढुचं पढेु बघ,ू खान साहबे, आता आमची जबाबदारी 

संपली! आता आम्ही इर्ं र्ांबन म्हणज े मतृ्यलूा 

बोलावण. खांसाहबे.” 

मखुरब खान : “ठीक आह.े” [चला मग आपण शनघनू जातात.] 
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*[औरंगजेबाची छावणी इकडे शतकडे शिरत असतो. संभाजी 

अटक झाल्याची बातमी अजनू पातिहाला माहीत नसते.]* 

औरंगजेब : संभाजी ... संभाजी ... संभाजी... शनंद हराम करदी 

उन्होन े! कहा ह ैवह दख्खन का चहुा!” [तेवढ्यात शिपाई 

येतो.]  

शिपाई : “हुजरू...हुजरू..बडी खिुीकी खबर ह।ै संभा शगरिदार 

हुआ!” 

 [बहादरूगडच्या लष्करी तळावर बातमी संभाजी शजवंत सापडला.] 

औरंगजेब : “क्या बके्त हो..शपके तो नाही आये,”  

शिपाई :“ना हुजरू संभा शगरफ्तार हुआ! मखुबिखानने संगमेश्वर मे 

दस्त कर शलया उन्ह,े” 

औरंगजेब : [खषुीने.] “अल्ला ताला की मेहरबानी, िब्बी रात का 

जस्न होना चाशहये, आशखर दख्खन का चहुा आया हमारे 

शसकज ेमे, अब शदखायेग ेउसे, लेआवो उस ेिानो िोकत 

से, पेि करो उस ेहमारे सामने.” 

[दरबारात औरंगजेब समोर साखल दडंाने बांधनू राजांना सादर केले 

जातात. राजाच्या आजबूाजलूा दहा बारा हत्यार बंध सैशनक 

असतात. संभाजी राज ेसमोर येताच औरंगजेब तक्ता वरून उठून 
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गड्ुग्यावर बसतो. अल्ल्लाचे आभार मानतो. मखुबि खान राजना 

घेऊन दरबारात हजार होतात दहा बारा सैशनक बरोबर असतात]  

िौलाद खान : “झकु जाव आलमगीर सामने!”  

कवी कलि : [खड्याआवाजात] “झकुें गे नही, राजा ह ैवो!”.... 

मखुबि खान : “खामोि!” 

औरंगजेब : “चपू...चपू सबरू सबरू... बहुत कुच्छ पछुना ह!ै इसे.”.. 

औरंगजेब : “या अल्ला, परवरशदगा..!” [गडुगे टेकून खाली बसतो 

या अल्ला...] 

संभाजी राजे : “तक्तही भलुा, ताजाही भलुा, उतर पडा अवरंग  

 िेर को दखेा बकरी के, अब उड गये सारे रंग”  

 [शचडवत बोलतात.] “कवी आहात आपण, या समयी सचुते का, 

एखादी कशवता?” 

औरंगजेब : “हा, राजन!..क्य ूनही.”.  

  “राजन तमु हो सांझे, खबू लढे हो जंग  

  दखेते तमु्हारा तेज, तक्त तेज अवरंग” 

संभाजी राजे : “बहोत खबू!” 

औरंगजेब : “खामोि! जहन्नमी!”  ‘९ बरस का र्ा, उस वक्त ये 

शमलार्ा मझु ेआग्रा मे, कभी कभी ठडक नाही शदया कािर 

ने! ...क्य ूसंभा डर नाही लगता मेरा!”  
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संभाजी राज े: “हम ेशकशसका डर नाही लगता, लेकीन हमारे वजहसे 

डर लगता ह ैसबको.”. 

औरंगजेब : “खामोि! मै जो पचुता हु शसिि  उसका जबाब दो . 

कहा रखा ह.ै खजाना, कहा रखी ह ैलटु!”  

संभाजी राज े : “शहदसु्तान आमचा खजाना, इर्ली माती आमचा 

सोन, औरंगजेब त ूलटुलास इर्ला खजाना, तझु्या सारखी 

मागणार नाही शभक, होणार नाही शभकारी, शहदसु्तान हाक 

मारून शभक दतेो तझु्या सारख्याला, घेत नाही असा, अरे 

घेऊ तलवारीच्या बळावर, मनगटाच्या जोरावर, शिव 

छात्रपतींच ेपतु्र आम्ही.”.. 

 [औरंगजेब चकीत होऊन पाहत राशहला]  

औरंगजेब : “काही संयम ह.ै यह मरहटे्ट, यह मरहटे्ट क्या शखलाते ह.ै 

अपने बच्चोंको क्यो पैदा नाही हुआ, एक भी िक्स हमारे 

जनाने में!” ....... 

संभाजी राजे : “औरंगजेब, तझु्या सारख्या नादानाच्या पोटी 

संभाजी कसा जन्माला येईल. तो येईल छत्रपती शिवाजी 

महाराजांच्या पोटी आशण महाराष्राच्या मातीत.” 

औरंगजेब : “खामोि!” बता संभा... बता .. कौन.. कौन.. सरदार 

िाशमल र्े तमु्ह ेहमारे”  



शिवपतु्र संभाजीराजे मनोज िेडगे 

85 

 

संभाजी राजे : “तक्तासाठी रक्तावर उलटणारी जात नाही आमची. 

माती इनाम आमचं ! आई भवानीच ेभतेु आम्ही ! याद 

रख, महाराष्राच्या मातीत उभा आहसे त!ू इर्च माती करू 

तझुी, आमच्याच वाटेवर येऊन वाटमारी करणाऱ्यांची 

त्यांच्या वाटेवर जाऊन वाट लावल्याशिवाय राहणार नाही 

असा इशतहासच आह ेआमचा.” 

 (औरंगाबजेब र्क्क होऊन राजांकडे पाहत राशहला. 

संभाजी आपल्याला काही ऐकत नाही ह े पाहून 

हुल्लाखानाला जवळ बोलावनू कानात काहीतर सांग ू

लागला आशण ताडकन शनघनू गेला. )  

{ तरंुुगाचा पडदा } 

रुहुल्लाखान : [जवळ जाऊन.] “अजनू वखत बाकी ह ैसंभा, तझुी 

उमर ती शकती? िक्त बत्तीस! आमच्या पातिाची मजी 

सांभाळिील, तर अजनू आपली प्यारी शजंदगी 

बचाविील सनु ल!े” 

कवी कलि : “करून करून काय करणार रे तझुा तो हलकट 

पातिहा?” [दरडावनू.] 

रुहुल्लाखान : “पागल मत बनो, ह्या बंशदखान्यात भकेु कुते्त सोडले 

जातील. ते तमुच्या रक्तमांसाचे लक्तरं करतील.” 
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कवी कलि : “म्हणज े आपल्या मदतीला पातिहा आपल्या 

भावानाच बोलावणार तर!” रुहुल्लाखान साहबे आव इधर 

आव.”  

[कवींच्या या बोलण्यावर संभाजी राजांना हस ू आवरेना ते हस ू

लागले. कवींनी रुहुल्लाखानाला काहीतरी सांगण्याच्या बहाण्याने 

जवळ बोलावल े आशण त्याच्या तोंडावर पचकन र्ुंकले. खानाने 

रागान ेकमरेचा जांशबया काढला पण राग आवरला. कैदी काहीच 

खर सांगत नाहीत शिव्या दतेात ह े पाहून बदलत्या स्वरात 

संभाजीकडे वळून.] 

रुहुल्लाखान : “संभा, बेटे तझु्या वयाचे दोन बच्चे आहते माझे, 

त्यांची कसम खाऊन सांगतो, किासाठी सोन्यासारखी 

शजंदगीचं वाटोळं करतोस?” 

संभाजी राज े : “खान साहबे, तमुच्या पातिहाची आम्हांला खपू 

दया येते.” 

रुहुल्लाखान : “क्य.ू?” 

संभाजी राज े: “एखाद्या लुंग्या कुत्र्याला शहऱ् यामाणकांचे हार घातले 

आशण अंगावर सोन्याची झलू टाकली, तरी तो 

शसंहासनावर जाऊन पोचणार मात्र आपल्या धनीच्या 

पायांनी!” 
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रुहुल्लाखान : “तोबा..तोबा..संभा - कैसी बाते करत े हो? 

आलमपन्हााँ की बराबरी कुते्त के सार्?” 

संभाजी राजे : “हो.. कुत्र्यालासदु्धा एक दजाि असतो. तझु्या 

पातिहापेक्षा ते गरीब जनावर शकतीतरी नेक आशण 

विादार आसतं!”[रुहुल्लाखानाला घाम िुटतो घाम 

िुसत पाय आपटीत शनघनू जातो. दसुऱ्या बाजनेू अंधाऱ्या 

रात्रीचा िायदा घेत राजांनवर प्रेम करणार शमयॉखान येतो. 

राजांची अवस्र्ा पाहून त्याला खपू वाईट वाटले. 

िंभरूाजांची पाय धरून तो रडू लागला. राजांनी त्याच्या 

डोक्यावर हात शिरवत.] “बंध,ू शमयॉखान!” 

शमयॉखान : “राज,े काय वाटे्टल ते करून तमुच्या ह्या बांध्या 

सेवकानं तमु्हांला बहादरूगडाच्या पोलादी कुसाबाहरे 

काढलं असतं. पण.” 

संभाजी राजे : “शमयॉखान!” 

शमयॉखान : “होय, िंभरूाजे! इर्नू बाहरे पडण्याची कसोटी नाही. 

पण ह्या भईुकोटाच्या चारो तरि िंभरभर कोसांपयंत िक्त 

मोगलांचाच अमल आह.े जलुमी पातिाहान े कोणाही 

मराठ्याच्या पागेत घोडा ठेऊ शदलेला नाही. तरण्या पोरांना 
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गावागावांतनू झोडपनू काढलं आह.े अनेकांना पळवनू 

लावलय. सवि मलुखु दशु्वमनांच्या कब्जात आह.े” 

संभाजी राज े : “जाऊद ेखानसाहबे! शजंदगीच एवढं काय? काही 

माणसांच्या जन्मवेळाच अिा चमत्काररक असतात 

म्हणनू सांग.ू अिी माणसं जगण्यापेक्षा आपल्या मरणानेच 

मोठी होतात! त्यासाठी जगदबंेनं आमची शनवड केली 

आह ेत्यात दोष तरी कोणाला दणेार?” 

शमयॉखान : “राजं, दवेाप्पान शदलंय शचठ्ठी हाय.” [राजनचा शमत्र 

दवेाप्पा महार यांनी रायगडावरून येस ूमहाराणीन ेशदलेली 

शचठ्ठी असे सांगत कमरेची शचठ्ठी काढतो आशण राजांना 

दतेो. आपल्या लाडक्या राणीनी शदलेली शचठ्ठी वाचातान 

राजांचे डोळे भरून आले.]  

संभाजी राज े : “शमत्रा शमयॉ, आमच्या राणी साहबेांना एवढाच 

शनरोप पोचवा. अिाच शहमंतीन उभ्या राहा. 

आमच्याकडून पढुील ईषारा येई पयंत सह्य पविताच्या 

अंगाखांद्यावरचे आपले अशजंक्य, बेलगाम शकल्ले 

कोणत्याही पररशस्र्तीत गमाव ूनका. “आमच्या काळजीन 

आपण पोखरून गेले असाल. मात्र आमची काळजी करू 

नका. आमच्या आबासाहबेांनी या महाराष्टाच्या भाळावर 
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शहदंवी स्वराज्याचं गोंदण गोंदलेले आह.े त्यासाठी अनेक 

वीरांनी आपल्या प्राणाची आहुती शदली आह.े ह े शहदंवी 

स्वराज्याचं गोंदण अबाशधत राखण्यासाठी महाराणी प्रसंगी 

आपल्या कपाळाच कंुकू पसुायची तयारी ठेवा! 

कोणत्याही पररशस्र्तीत गडदगुािचे ताब े दशु्वमनाला शमळू 

दवे ूनका.” 

शमयॉखान : “राजं, केव्हड मोठ हृदय तमुचं! केव्हड प्रेम तमुच्या 

रयतेवर!” राजं दशु्वमनी गोटातनू एक बातमी हाय. दगुाि 

राणीसाहबे, आपली राजकन्या कमलजा आशण 

राणआूक्का यांना पातिहा आपल्या भेटीला पाठवणार 

आह.े राजं, [इकडे शतकडे पाहत] खपू वखत झाला. दशु्वमन 

येईल शनघतो मी.”. 

संभाजी राजे : “ठीक आह ेशमयॉ, आम्हीं आपले उपकार कधीच 

शवसरू िकणार नाही.” [शमयॉखान धीम्या पावलांनी इकडे 

शतकडे पाहत शनघनू जातो.] [कवीला उद्दिेनू] कशवराज 

[हसत हसत कवी राजांकडे पाहतात.] औरंगजेबाची 

पढुील चाल पहा; बंशदखान्यातील आमच्या पत्नी दगुाि 

आमची कन्या कमलजा आशण बशहण राणआूक्का यांची 

१० वषािनंतर भेट घालतो आह े पातिहाला वाटतं 
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कदाशचत संभाजी बदलेल आशण आपले काम पणूि होईल. 

पण...बदलतील तर ते शिवपतु्र संभाजी कसले.[संभाजी 

बसलेले असतात त्यांच्या कानावर पडद्या मागनू हाक 

“िंभ.ू. बाळराजा.... बाळराजा ...! एकू येते ते धाडकन 

उठून उभ ेराहतात. खपू वषांनी गोड िब्द कानावर पडतात. 

पढेु जाऊन राणआूक्का शमठी मारतात पत्नी दगुाि मलुगी 

कमलजा शमठी मारून धाय मोकलनू रडू लागल्या. राजे 

अश्रुंनी ओलेशचंब शभजनू गेले होत.े सवांना हुदंके आवरत 

नव्हत.े स्वतःला सावरत राजे.] 

संभाजी राज े : “राणआूक्का, शकती ददुवैी काळ हा? या ददुवैानं 

आम्हांला कोठून कोठे शिरवनू आणलं? नाही तर 

आक्कासाहबे, ह्या औरंग्याची कातडी सोलनू भसु्सा भरून 

त्याचं मांस घारी गीधाड्याना टाकायचे आशण माणसांना 

दवेाशदकांना मकु्त करायचा शवचार होता आमचा.” 

राणआूक्का : [रडत] “िंभरूाजे, काय बोलाव तेच समजत नाही! 

मनात वाटत होतं. एकना एक शदवस हा दषु्टकाळ संपेल 

आशण एक शदवस आम्हीं रायगडावर येऊन 

सवुणिशसंहासनावर बसलेल्या आमच्या बंधरुाजांना डोळे 

भरून पाहू!”  
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संभाजी राजे : [हळू रडवेल स्वरात.] “माि करा आक्कासाहबे 

आशण दगुािराणी साहबे आम्ही आपणासाठी काहीच करू 

िकलो नाही.” 

राणआूक्का : “असं बोल ूनका राज,े खपू खपू लडलात आपण 

अगदी भरलेल्या मेघा सारखं कोसळून पडलात शवजांच्या 

कडकडात त्या पापी औरंग्यावर!” [राजांच्या डोक्यावर 

केसावर हात शिरवत समजतुीने...] “राजे, हहेी शदवस 

जातील, िांत रहा.” 

संभाजी राजे : “आक्कासाहबे, काळानं असे कठोर तडाखे 

आमच्यावर का मारावेत?” आमच्या या लेकीला आम्हीं 

याआधी कधीच भेटलो नाही.[कमळजाला शमठी मारून 

दगुािचा हात धरून.] “दगुाि, एक स्त्री म्हणनू, एक पत्नी नव्ह,े 

तर एक मानवी जीव म्हणनू सदु्धा तमु्हांला आम्ही कोणतंच 

सखु दऊे िकलो नाही.” 

दगुाि : “िंभरूाजांची पत्नी आशण शिवरायांची सनू या दोन िब्दांचा 

लोकांकडून शमळणारा गोडवा स्वगिसखुापेक्षा काय कमी 

प्रतीचा आह.े” 

  [तेवढ्यात बाहरेून आवाज आला.”जल्दी करो आप 

सबको वखत बहुत र्ोडा ह.ै.”] 
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राणआूक्का : [रागान]े “काय काय हव ंआह ेत्या राक्षसाला?” 

संभाजी राज े: “पातिहानं अनेकदा शनरोप धाडला आह.े तमुच्या 

सकट आम्हांलाही जीवदान द्यायला तयार आह ेतो.”  

राणआूक्का : “पण; किाच्या बदल्यात? [दगुाि व राननेु एकदम 

शवचारले.] 

संभाजी राजे : “आम्हीं आपल्या स्वराज्यातले सवि महत्वाचे 

शकल्ले, दगुि यांच्या शकल्लेदाराना इर्ं बोलावनू घ्यायच.ं 

सवि शकल्ले, दगुि यांच्या चाव्या आशण ताबे पातिहा 

अंमलदारांकडे सोपवायचे. आशण आपला हा मलुखु, ही 

माती सोडून दरू शनघनू जायचं! शहदंसु्र्ानच्या दसुऱ्या 

कोणत्याही भागात, पातिहा आम्हांला खास जहागीर 

द्यायला तयार आह.े” 

दगुाि : [ओरडल्या] “नाही! नाही! अशजबात नाही! स्वत:चा प्राण 

गेला, तरी एकही शकल्ला खाली करू नका. राज.े” 

राणआूक्का : “आपल्या आबासाहबेांच्या वचनापासनू शबलकूल 

िारकत घेऊ नका.” 

संभाजी राज े: [उदासपणे हसत बोलत.] “दगुािराणी, पातिहाच्या 

मेहरबानीन शकती शदघिकालान भेटतो आहोत आपण. 
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त्याची अिीच मजी राखली तर आपली सटुका होईल. 

सधवा म्हणनू उरलेलं आयषु्य काढाल तमु्ही.”  

दगुाि : [जोराचा हुदंका िुटला. िंभरूाजांना हात जोडत कळवळून 

रडत म्हणाल्या.] “नका राजे.. र्टे्टतही असं बोल ूनका. 

आमच्या मामंजीसाहबेांच्या- ध्येयस्वप्नपतूीपढंु 

सधवेपणाची काय तमा. आम्हीं आमचं उरलेलं आयषु्य 

कसही काढू.”  

राणआूक्का : “खरं आह ेिंभबूाळ! आमचे प्राण वाचो व जावोत, 

पण आमच्या प्राणांच्या मोहापायी आबासाहबेांच्या 

इभ्रतीला धक्का पोचेल असा कोणताही कौलकरार करू 

नका, त्या औरंग्या बरोबर!”  

[तेवढ्यात बाहरेून आवाज येतो वेळ संपलेली आह.े संभरूाजे 

चौघानाही आपल्या शमठीत घेतात. राज ेकामळजाचे मकेु घेतात. 

कमळजा बाबा..बाबा..आकांत करते डोळ्यातनू अश्रचू्या 

धरा...त्या शतघीही न सोडवत एकमेकांन पासनू हळूहळू माग ेसरकू 

लागल्या. शततक्यात बाजचू्या कोपऱ्यातनू कवी कलिांची हाक 

आली. राणूंआक्का त्या हाके सरसी राणआुक्का झपझप पावल े

टाकत कवी कडे जातात. प्रेमान ेजवळ करत.]  
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“कशवबवुा...सखुात, द:ुखात, बदनामीमध्ये आशण आता 

मरणाच्या दारात सदु्धा आमच्या िंभबूाळाची सांगतं 

केलात. कशवराज पढुच्या जन्मी आमच्या िंभबूाळाच े

शमत्र नव्ह;े तर आमचे सख्ख ेबंध ूम्हणनू जन्माला या.”  

[िंभरूाजे व कशवबवुा राणआूक्का, दगुाि, कमळजा यांच्या 

पावलांचे दििन घेतात कशवबवुांचा कंठ दाठून येतो आशण 

म्हणतात.]  

कवी कलि : “दगुािभाभी..राणआुक्का.. या मातीसाठी, शहदवी 

स्वराज्यासाठी सह्याद्रीच्या कडेकपारीतनू दऱ् याखोऱ् यातनू 

अजनू औरंग्यािी जंग करणाऱ्या आमच्या सार्ीदारांना 

ह्या कलिाचा कोणाकडून तरी सांगावा धडा.  

 “िॉसी की िॉस गले से लगाया  

चले हम मौज की चाल सदही 

 जाशन परै अजहूाँ पग के तल  

लोह ेकी शकल सतेज गडाही  

लोभ नाही शजनगी का कभी र्ा पै होती जो हार् खड्ग दधुारी 

सार् तमु्हारे महारण में लडता शनतही बन वीर जझुारी ” 

{ अर्ि: मस्तीत चाललो िािीच्या िांदावरुनी 

तळपायामाजी शखळे अजनुी कुरकुरतात  
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गड्यांनो शजंदगीचा लोभ कधी नव्हता आम्हां  

परी अजनू हवी होती तेग हातात  

जंगमैदान जागशवत अजनुी झुंजलो असतो  

तमुच्या सहवासात!”}  

***[पडदा पडतो.]**** 

 

 

 

[बंशदखाण्यात बंदोबस्ताच े वरपांगी नाटक करत औरंगजेब 

त्या दोघांच्या जवळ येतो. संभाजी राजांकडे गशु्विात पाहत 

शतरस्काराने बोलला.] 

औरंगजेब : “संभा..तीस वषि झाली असतील या गोष्टीला. माझ्या 

सग्या भावाची, िहजादा दाराची अिीच मरतकुड्या 

हत्तीवरून शधंड काढली होती, मी शदल्लीच्या रस्त्यातनू. 

तेव्हा त्या बेवकूि इसमाच्या बेइज्जतीवर खषुीने खपू 

हसलो होतो.” 

कवी कलि : “पातिहा ..तचू बेवकूि आहसे. दारा एक भला, 

नेक आदमी होता. शहदं ूआशण मसुलमान दोघांचाही प्यारा 

िहजादा.”  
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औरंगजेब : “पागल िायर, त ूअपने जबान पर ताबा रख नाही तो. 

तमु्हारी ये जबान मझु ेजडस ेउखडण ेहोगी.” [कडाडल.] 

संभाजी राजे : [हसत] “केवळ घातपात! बेवकूि पातिहा, अिा 

घातपातातनू, रडीच्या डावातनू पैदा केलेल्या गोष्टीला त ू

िते्तह मानत असिील, तर त ू गद्दरांचाच िहनेिहा 

ठरिील! शहदंसु्तानचा नव्ह.े” 

औरंगजेब : “ये रग, ये मस्ती-?” [रागान]े 

संभाजी राजे : “का नाही, तलुा शहमंत असेल तर आमच्या 

अंगावरच्या तोडून दाखव ह्या बेड्या, आशण काढ 

मैदानात बाहरे तझुा कोणी शसपह्सालार, िहजादा, 

नाहीतर पोता. होऊन जाऊद ेआमन ेसामने जंग, मग बघ 

ह्या शिवपतु्र संभाजीच्या हातात नाचणारी तेगच तझु्या 

सवालाचा जबाब दईेल!” [र्ोडावेळ िांत राहून ..पढेु 

नेटान ेबोलतो.] 

औरंगजेब : “संभा, तझु्या शधंडीच्यावेळी काय कमी दशुनया 

दखेलीस? तेव्हा कोण आले तझु्या मदतीला? बेवकूि 

राजा! अपनी प्यारी शजंदगी बचा. आम्हांला आपले 

मान!”[संभाजी वाठारलेल्या डोळ्यांनी नजर गरगर 

शिरवत.]  
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संभाजी राज े : “ती नादान शधंड काढून आपण आमचा शकती 

सन्मान केलास ह ेसाऱ्या जगाला चांगलं ठाऊक झालं 

आह.े” 

[काही केल्या संभाजी िरण येत नाही म्हणनू आपल्या 

लाघवी भाषेत संभाजी राजांवर मोशहनी टाकायचा 

प्रयत्न.] 

औरंगजेब : “संभा तझु्या बापाचा त्या शिवाचा मला नेहमी हवेा 

वाटतो. [संभाजी शबर्रल्या नजरेने औरंगजेबाकडे 

पाहतो.] “एका जंगली चवु्याने, मामलुी जमीनदारान,े 

मराठ्यांची सल्तनत उभी करावी, ही बाब शकती 

बहादरुीची!”” 

 संभाजी राजे : “पातिहा..माझ्या शपत्याची दौलत म्हणजे कोणा 

घमेंडखोर सलुतानाची राजगादी नव्हती. ते गोरगररबांच ं

स्वराज्याचं स्वप्न होतं!”  

औरंगजेब : [भारावलेल्या स्वरात.] “शकतना खिुशकस्कमत तो 

शिवा, तझु्यासारख्या होनहार बच्चाला जन्म शदला. तझुा 

खपू नाझ वाटतो आम्हांला! आदमी अनभुवान िहाणा 

होतो. ठेच लागल्यावर सावध होतो. त ूतर आठ वषि मला 

पाच लाखाची िौज, हजारो सरदार असनूही गरगर 
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शिरवलंस. माझ्या शजंदगीतील हा सवाित मोठा अनभुव 

मी खलु्या शदलानं कबलुी दतेो िह्जाद,े ही तारीि नव्ह;े 

हकीकत आह.े आपल्या बापानंतर मराठ्यांच्या 

गादीसाठी त ू जसा आमच्यािी आठ सालांचा कडा 

मकुाबला केलास, शकल्ले झुंजत ठेवलास, दयािचे पाणी 

पेटवलस, तिी जरी र्ोडीिार हशैसयत माझ्या चार 

िह्जाद्यापैकी कोणा एकमध्ये असती तर?” 

संभाजी राज े: [मोठा स्वास घेतला औरंगजेबाच्या नजरेला बेजकर 

नजर लावत.] “अवरंगिहा अिी वरपांगी तारीि 

करण्याऐवजी तलुा काय हवं, ते साि शदलानं सांगनू 

मोकळा हहो.” 

औरंगजेब : “तझुा अव्वल खजाना कुठं आह?े 

संभाजी राजे : “गडा – गडावर.” [करारी आवाजात] 

औरंगजेब : “आमच्या िौजेतील कोण कोण िैतान तलुा सामील 

आहते?” 

संभाजी राजे : “माहीत नाही.” [करारी आवाजात] 

औरंगजेब : [कंटाळून मोठ्या आवाजात] “घमंडी संभा, अजनू 

होिमध्य ेये. एका बेवकूि िायराच्या नादी लागनू नादान 

बन ू नकोस. तलुा अंदाज नाही. अभीतक आमच्या 
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चाळीस हजार िौजा तझु्या मलुखात घसुल्या असतील. 

त्यांनी रायगडला वेढाही घातला आह.े”  

संभाजी राज े: “बेवकूि पातिहा, आमचा रायगड शठसळू मातीचा 

बनलेला नाही.”  

औरंगजेब : “पोलादाचा असला तरी शपघलवनू टाका, असा हुकुम 

आह ेआमचा.” 

संभाजी राज े: “पत्र्राचा आह ेम्हणनू सांगतो – तो दभुंगनारसदु्धा 

नाही.”  

औरंगजेब : “कािरबच्चा, आमच्या साऱ्या िौजा तझु्या मलुखात 

धडुगसू घालत आहते. तझु्या मलुखातील सारे वतनदार 

आम्हांला सामील झाले आहते.” “संभा, तझु्याकडून 

मला िक्त दोनच गोष्टी हव्यात. एक शितरुांची िेररस्त 

आशण सह्याद्रीतल्या सवि बळकट शकल्ल्यांच्या चाव्या, 

ताब्यांसह!” 

संभाजी राजे :[पातिहाच्या बोलण्यावर राजांना हस ूिुटते शखल्ली 

उडव.] “मखूि पातिहा, अरे सह्याद्रीच्या अंगाखांद्यावरचे 

आमचे बळकट शकल्ले ही तर आमची िोभा, सामथ्यि 

आशण गंडस्र्ळ! या शिवपतु्र सभाजीकडे काहीही 

मागायची बेवकूिी करतोस? उद्या त ू ईदच्या चांदकड 
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जोगवा मागिील, अस्मानातील साऱ्या चांदण्याचा वेल 

खडूुन द े म्हणनू! आह े का ते ममुकीन?” [कोपऱ्यातनू 

कवी कलि पातिहाच्या मखूिपणावर हसत होता. 

त्याच्याकडून चाललेली आपली कुचेष्टा, उपमदि, उपहास 

पाहून तो आणखीनच शबर्रला.]  

औरंगजेब : [कशवकडे पाहून.] “चपू पागल िायर.” “संभा त ूएका 

गोष्टीचा शवसर पडू दऊे नाकीस. माझ्याकडे दयामाया, 

प्यार मोहब्बत अिा झठुया जळवा आम्ही आमच्या 

कलेजात कधीच शचकटून घेत नाही. उघड्या सत्याचे 

पजुारी आहोत आम्ही. तझु्यािी वादा करतो, तझु्या 

साऱ्या बड्या शकल्ल्यांचा ताबा त ूमाझ्या अंमलदारांच्या 

कबजात द.े आशण तझु्या या दोस्तासकट कोणत्याही 

मलुखात शनघनू जा.”  

कवी कलि : [खदखदनू हसत.] “वा.. बेवकूि पातिहा!” 

औरंगजेब : “ये मजाक नाही ह ै बेवकूि िायर! हवं तर कुराणे 

िरीिवर हात ठेवनू आम्ही तमु्हांला वचन दतेो.”  

संभाजी राजे :[पातिहाकडे पाहत िंभरूाजे छद्मीपणे हसल.े] 

“आमच्या गड्दगुािच्या चाव्या हाशसल करण्यासाठी त ू
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खपूच बेताल शदसतोस पातिहा! न लढता, सरळ 

शकल्ल्यांचा ताबा तझु्याकडे द्यायचा म्हणतोस?” 

औरंगजेब : “शबलकूल.” 

संभाजी राज े: “अरे, आमचा एक रामसेज घ्यायला तलुा साडे सहा 

वष ेलागली. आमचे साडे तीनिे शकल्ले घेण्यासाठी तलुा 

शकती जन्म घ्यावे लागतील याचा शवचार कर.” आम्ही 

मराठे शकल्ल्यावरील प्रत्येक दगडाला आपल्या गरम 

रक्ताचा िेंदरू पशहल्यांदा िसतो आशण त्याचं रक्षण करता 

करता जळून खाक होतो.” तझु्या सारख्या ऐतखाऊ 

अवलाशदना शकल्ल्याच्या चाव्या शमळतातचं, पण 

नक्षत्रासारख्या आपल्या बहुबेटीनच े हात दशु्वमनांच्या 

हवाली करून दौलती बचावनाऱ् याच्या अवलादी शतकडे 

राहतात. या महाराष्रात नाही.”[औरंगजेब रागान ेलाल 

बुंद होतो. इकडे शतकडे पाहतो दोन्ही हातच्या मठुी 

आवलतो. खपू त्रासान ेमान हलवतो पडदा पडतो.]  

** पडदा **  
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 [पातिाहाला झोप लागत नाही. शबछान्यावर बसलेला 

असतो. एका रात्री शिपायाला हुकुम दतेो.] 

 औरंगजेब : “रुहुल्लाखान को बलुावो.”  

रुहुल्लाखान : [खान येतो मजुरा करत.] “हुकुम मेरे आका.”  

औरंगजेब : “वो नादान िायर को लेके आ.” [खान मजुरा करून 

जातो. कवी कलिांना घेऊन येतो. कवींना औरंग्याची 

चाल लक्षात येते. समोर आल्या नंतर कवी मोठ मोठ्याने 

हसतात. औरंगजेब चाकीन होऊन बघतो.] 

कवी कलि : “लो..एक बेवकूि पातिहा एक नादान िायरसे 

सौदा करनेके शलए खदु चला आया.” 

औरंगजेब : [हसत हसत.] “बोलो.. कशवराज क्या चाहते हो?” 

कवी कलि : [मनमरुाद हसत.] “िायर आशण कवींच्या मेंदतू 

मस्तीचा बारूद भरलेला असतो िहनेिहा! आमच्या 

दशुनयेत शसंहासनाला कवडीइतकही स्र्ान नसतं. आमचा 

कैि, आमची बेहोषी आशण आमची बेखदुी म्हणजे 

आमच ंशसंहासन.” 

औरंगजेब : [उपहासान ेहसत हसत.] “पागलखाण्याच्या िटीतनू 

जे लोक बाहरे पळून जातात, त्यांनाच दशुनया िायर 

म्हणनू ओळखते! तहुी एक नादान िायर आहसे, बसं.” 
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कवी कलि : “शबलकूल.”  

औरंगजेब : “म्हणनूच तलुा जागीर, शहरेजवारात अिी कसलीही 

चाहत असणार नाही.” 

 कवी कलि : “जी हााँ, अंगावर लाज झाकण्याइतका शलबास 

आशण िंभरूाजांसारखा दोस्तचा नव्ह ेिररश्वताचा सहवास 

लाभला माझ्यासारख्याला आजनू काय हवं?” 

औरंगजेब : [भयंकर संतापाने.] “अरे त ू तर कनोजचा बम्मन, 

स्वत:चं पोट भरण्यासाठी दारोदारी भटकणारा. दवेा 

धमािच े ढोंग रचणारा. गंगेकाठी तीर्ािसाठी आलेल्या 

यात्र्येकरंूना दौलतीच्या लालचेने लटुणारा.” 

कवी कलि : “तलुा काय म्हणायचं ते म्हन.” 

औरंगजेब : “तहुी एक कनोजचा बम्मन आहसे भकुा प्यासा 

बम्मन!” 

औरंगजेब : [हसत हळू आवाजात लाडीगोडी लावत.] “तझु्याकडे 

आमच ंछोटसं काम आह.े त्या संभ्याचा त ूमखु्य शदवाण, 

वाजीरे आझम म्हणनू तलुा सारे मरहटे्ट ओळखतात. त्या 

संभ्यासह त ूशगरफ्तार झाला आहसे. ही खबर चारो तरि 

केव्हाच िैलावली आह.े अभी बसं, आपको इतनाही 

करणा ह-ै” 



शिवपतु्र संभाजीराजे मनोज िेडगे 

104 

 

कवी कलि : “काय?” 

औरंगजेब : “तझु्या स्वत:च्या सही शिक्क्याने मराठ्यांच्या प्रत्येक 

शकल्लेदाराला एक हुकूमनामा धडायचा. संभाजीनं 

आपला जीव वाचवण्यासाठी औरंगजेबािी सौदा केला 

आह,े असं दडपनू सांगायचं. ‘उसके मतुाशबक शकल्ले 

खाली करा. मोगलांच्या ताब्यात द्या. असा हुक्म 

कळवायला मला – म्हणज ेतलुा कवी कलिला संभाने 

साशगतलं आह,े असा झटुा कांगावा करायचा.”  

कवी कलि : [हसत] “खोटे हुकुम? िंभरूाजांच्या नावे, खोटे 

हुकुम?” 

औरंगजेब : “हां! क्यूं नही? कंबख्त िायर’ ह्या छोट्यािा िाही 

सेवेबद्दल तलुा माला माल करू. बोलो..कौनसी जागीर 

चाशहए तझु?े” – बरेली, ससाराम, कानपरू या आग्रा?”  

कवी कलि : [पातिहाच्या नजरेला आपली नजर जाळत.] 

“पातिहा सलामत आपण खपू कमीने आहात, ह े

तमुच्या िाजाद्या अकबरापासनू अनेकांनी आम्हांला 

सांशगतलं होतं. लेकीन आज तो मझुे पता चला, की आप 

तो दशुनयाके सब कमीनोंके, मक्कारोन्के सरताज हो!”  
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औरंगजेब : [लाल बुंद होऊन जोरात कडाडला.] “जबान संभालके 

बात करो, बेवकूि!” 

कवी कलि : “अरे, स्वार्ािसाठी सग्या भावांच्या पोटात आशण 

पाठीत खंजीर खपुसणारा बदमाष त!ू आपल्या पंशडत 

दारासारख्या हुिार भावाच ंत ूमुंडकं कापलंस. इतका त ू

हवैान! स्वत:च्या जन्मदात्याचं पाणी तोडणारा त ू एक 

हरामजादा. यारी दोस्ताचा खरा जलवा काय असतो, ह े

तझु्या सारख्या शनषु्ठर हृदयाच्याला काय कळणार?” 

 औरंगजेब : “ठहरो, पागल! खामखाह शजंदगी गमवनू बसिील-” 

कवी कलि : “करून करून माझं काय वाकड करिील रे, बढुया 

कोल्हया?”  

औरंगजेब : “पागल बम्मन – तलुा िासीच्या िांद्यावर लटकवेल 

मी.” 

कवी कलि : जलुसू आम्हीं केव्हाच ंसंपवलाय आशण संपला तर 

बेहत्तर!” [गवािन.े] 

औरंगजेब : “कोण आह े शतकडे.” [त्या सडेतोड उत्तरांनी 

कायलीसारखा गरम होऊन बाहरे चाबकू घेऊन उभे 

असलेल्या आपल्या खोजना आशण िौजींना आत 

बोलावले. कशवराजांच्या अंगावर सपासप आसडू पडू 
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लागले. मस्तकावर रक्ताच्या धार लागल्या.जखमी 

जनावरासारखे तेर्नू बाहरे िरिटत ओढत असतानाच 

कवी कलि मोठ्याने गातात.] 

“पाप कमि करके सदा कहता शबशस्मल्लाह 

ढोंग शकया, टोपी शसया शमले नही अल्लाह 

शनज शदमाग को टॉका लो, पागल ह ैपातिाहा!” 

{ अर्ि: “पापे करुनी, तव ओठ बोलती शबशस्मल्ला 

टोपी शिवतो ढोंगी, अिाने का गवसेल अल्ला 

मेंदलूा टाके घाला, पातिाहाच पागल झाला”} 

  [या ओळी कानावर पडतात तेव्हा पातिाहा बेभान होतो 

आपली कट्यार हाती घेत गजितो.]  

औरंगजेब : “क्या सरू रह ेहो? पशहल ेह्या बेबाक िायरच्या शजभेत 

िेंडा उडवा. त्याची चरुचरुीत बोलणारी जीभ कापनू 

टाका...” [कलिांच्या भोवती कट्यारी नाच ू लागल्या 

एकान ेपाय दसुऱ् यांनी मुंडी पकडून हाल हाल करण्यास 

सरुुवात केली.. कवीराज कोंबड्यासारखा िडिडू 

लागला. रक्ताचा लोळ गळत होता.] 

[र्डदा] 
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[तळुापरुची छावणी संभाजीला आशण कवीला मारहाण करून 

काहीच हाती लागत नाही. सविजण आपणास दबुळा, घाबरट असे 

समजत आहते असा भास पातिाहाल होऊ लागला. आशण मग.] 

  

औरंगजेब : “कोण आह े शतकडे?” [रुहुल्लाखान येतो मजुरा 

करून.] 

 रुहुल्लाखान : “जी हुजरू.” 

औरंगजेब : “जा..त्या पागल कवीच्या डोळ्यात तापती सळई 

शिरवनू त्या कुत्त्याचे डोळे काढा!” [खोजे जातात. 

हुकुमाची ताशमळ झाली. कवीच्या डोळ्याच्या िक्त 

भयावह खाचा उरल्या. संभाजी राज्यांना आपल्यासमोर 

आणण्याचा हुकुम. संभाजींच्या पाणीदार डोळ्यांकडे 

शवषारी नजरेन े पाहत आपल्या सरदारांपढेु संभाजीची 

शखल्ली उडवत] “संभा, दोस्ताच्या डोळ्यांच्या खाचा 

बघनू तरी त ू िहाणा होिील असं वाटलं होतं. पण 

खैर”....आता तलुा नवी दृष्टी दणे्याचीच गरज आह.े 

[बाजलूा तापत्या सळ्या होत्या औरंगजेबानी भयभीत 

झालेल्या शमयाखानला हक मारली.] आईये, शमयााँखान 

सामन े आईये- [शमयााँखान समोर येऊन लटपटत उभा 
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राहतो. राजांचे हात पाठी मागे बांधलेले असतात.] 

शमयााँखान.”  

शमयााँखान : [वाकून मजुरा करतो] “वझीरे आझम.” 

औरंगजेब : “शमयााँखान, सांभाला नवी दृष्टी दणे्याची नापाक 

कामशगरी बजावायला आम्हांला एक इमानी मनषु्याची 

गरज होती. आशण शमयााँखानसारखा इतका विादार इसम 

आमच्या लष्करात दसुरा कोणीही भेटणार नाही?” 

शमयााँखान : “हुजरू, ये पाप मझुसे मत करावाशयये, हुजरू मत 

करवशयए.”  

 [शमयााँखान पातिाच्यापढेु गयावया करू लागला. तोच 

पातिाहा ओरडला.] 

औरंगजेब : “शमयााँखान नाही म्हणत असेल, तर संभा आधी 

त्यालाच नवी दृष्टी द्या.” 

[शमयााँखान लालबुंद सळ्या हातात घेऊन धीम्या पावलांनी संभाजी 

राजांच्या शदिेने चाल ू लागला. संभाजीराजांच्या तेजस्वी 

डोळ्याकडे त्या तप्त सळ्या नेता नेता त्याने त्या कचकन आपल्या 

पोटात खपुसल्या. एकच शगल्ला उडाला. पातिाहाच्या इिाऱ् याने 

हिम पढेु धावले. शमयााँखानच्या अंगावर तलवारीचे घाव पडू 

लागले. रक्तमांस संभरूाजांच्या पायावर ओघळले.] 
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औरंगजेब : “दखेते क्या हो. संभा को नई दृष्टी दो...[एक हिम पढेु 

झाला. रंजनातनू रवी गोलाकार शिरवावी, तिा त्या तप्त, 

लालजदि सळ्या संभरूाजांच्या डोळ्यातनू शिरल्या! चर 

चर आवाज झाला. संभाजींच्या तोंडातनू कोणताही 

आवाज आला नाही शकवां आरोळी आली नाही; याच 

द:ुख औरंगजेबाला मात्र िार झालं.] 

संभाजी राज े: “बेवकूि पातिहा, मौत आली तरी बेहत्तर! पण हा 

शिवपतु्र संभाजी कदाशपही िसणार नाही. तझु्या बढ्ुढया 

बदनमध्य े अजनू खमुखमुी असेल तर अल्लाहच्या घरी 

जाण्याआधी या शिवपतु्र संभाजीचे शकल्ले शजंकून 

दाखव.” [संभाजीनी आव्हान शदले.]  

औरंगजेब : “ते तर आम्हीं शजंकणारच आहोत, पण...कोण कोण 

आमचे गद्दार तलुा सामील होत.े ते सांग.” 

संभाजी राज े : “तलुा हव्या असलेल्या सवालाचा जबाब आम्ही 

कधीच दऊे िकणार नाही.” 

औरंगजेब : “क्य?ू”  

संभाजी राजे : “आम्हीं आमच्या दशु्वमनावर समोरून समिेर 

चालवतो अन आमच्या दोस्तांच्या पाठी मात्र िाबतू 
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ठेवतो, त्या त्यांना िाबासकी दणे्यासाठी! गाद्दारांचे छुप े

खंजीर चालवण्यासाठी नव्ह!े”  

[संभाजींच्या अखेरच्या जबाबापढेु औरंग्याची मदु्रा काळी 

शठक्कर पडली. कोणतीही गोष्ट आपण शमळव ूिकलो नाही याच ं

त्याला वैषम्य वाटू लागलं. झपझप पावल ेटाकत तो शनघनू गेला.]  

 { पडद्या मागनू बाहरेून ह ेसवि वाचावे }  

 [काळी रात्र सगळीकडे अंधार रातशकड्यांचा शकरजरज शकरजरज 

आवाज राज े शांत बसलेले. शवचारांची चके्र शिरत असतात. 

आपल्यावरचं ह ेमोठं आभाळ का? कोसळाव.ं आपण अपराधी 

तर नाही ना? रक्ताचीच नाती आपल्या शवरुद्ध सडू घेऊन का? 

उठवीत. आबासाहबेांना काय वाटेल आबासाहबे मला क्षमा 

करतील ना? संभाजी राजांच्या नेत्रहीन डोळयांतनू शचकट द्रव वाहू 

लागतो. अंगातल्या तीव्र वेदनांचा कब्जा अनंत आनंदलहरीनी 

घेतला. तोवर एक अदु्रश हाताचा तळवा राजांच्या भव्य 

भाळावरून शिरू लागला. राजांच्या गालाला चुंबनाच्या स्पशज 

झाला. हा मानवी दहे, तयाचा सोनचाफ्यासारखा गंध, तया स्पशाजत 

अपवूज माया – तया भासमतूीच्या कवेत आपला दहे झोकून दते 

शंभरूाजे आनंदह दंाका िोडत बोलले. शशवाजी राज ेभेटल्याचा 

भास होतो.]  
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संभाजी राज े : “आबासाहबे, आबासाहबे.. आलात अखेरच्या 

रात्री आपल्या िंभबूाळाला भेटायला?”  

[त्या भासमतुीने संभाजी राजांना घट्ट शमटीत घेतलं. 

पाठीवरून हात शिरवत समोरून कारुण्यगभि आवाज 

आला.]  

शिवाजी राजे : [िांत आवाजात] “िंभ.ू.लेकरा, शकती दषु्ट ही 

दवैगती!”  

संभाजी राजे : “आबासाहबे, आपण?” 

शिवाजी राज े: “होय, आम्हीच! िंभ ूबाळ.”  

संभाजी राज े : [करून आवाजात] “आबासाहबे.. अखेर आपण 

भेटलात. आम्ही धन्य झालो. आबासाहबे.. आम्ही धन्य 

झालो. आबासाहबे, ह्या िंभकूडून काही गनु्ह े घडले 

असल्यास माि करा. मला माि करा आबासाहबे.” 

शिवाजी राज े: “लेकरा, असं बोल ूतरी नकोस. घोड्याच्या पाठीवर 

आपल ं शसंहासन लादनू असा एखादाच महायोद्धा दिे-

धमि – मतासाठी आठ आठ वषि बलाढ्य ित्रिूी जंग छेडू 

िकतो!” बेटा िंभ,ू यि अपयिाची परवा न करता 

अवघ्या बत्तीस वषािच्या उंबरठ्यावर औरांग्यािी त ू

शदलेली झुंज खरोखरच अशितीय आशण अदभतू आह.े” 
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संभाजी राज े: “आबासाहबे, अंगामध्ये शजतकं बळ होतं, शजतकी 

िक्ती होती, शततकी सारी आम्ही पणाला लावली 

होती!”..... 

शिवाजी राजे : “िंभबूाळ, तझु्या पराक्रमाला तोड नाही, हा 

महाराष्ट, इर्ली माती तलुा आशण तझु्या बरोबर रक्त 

सांडलेल्या सहस्त्र सहकाऱ् यांना कधीच शवसरणार नाही.” 

संभाजी राजे : “आबासाहबे, आम्ही तो बदनाम.” 

शिवाजी राजे : “नको..नको..असं बोल ू नकोस संभबूाळ, अिी 

प्रमादाची भावनाही मनात आण ू नकोस. वरून 

आभाळातनू चांदण्याच्या डोळ्यांनी गेली आठ-नऊ वषे 

सारं पाहत होतो आम्ही. [र्ांबनू] एक खरीखरुी गोष्ट सांग ू

तलुा, िंभ?ू”  

संभाजी राजे : “आबासाहबे -?” 

शिवाजी राजे : “ह्या जन्ममतृ्यचु्या दषु्ट परमेश्वरी खेळाने आमचे हात 

जखडले आहते म्हणनू. अन्यर्ा स्वगािच्या 

महादरवाज्याना ढूसण्या मारून आम्ही तेर्नू केव्हाच 

बाहरे पडलो असतो. हातात खड्ग घेऊन तझु्या मदतीला 

आशण बरसलो असतो त्या औरंग्यावर त्याचा कदिनकाळ 
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बननू. माझ्या महापराक्रमी लेकरा, तझु्या मदतीला आम्ही 

स्वत:कधीच धावनू आलो असतो!”  

संभाजी राजे : “आबासाहबे, कोंडलेल्या दही शदिा-

आप्तस्वकीयांचे कावेबाजाचे घातकी घावांनी अगदी 

भांबावनू गेला होता आम्ही! काळान े हातामधले िस्त्र 

नेल.े नेत्रही नेले.”  

शिवाजी राजे : “िंभरूाजा! अंधकाराच्या काटेरी वाटा तडुवताना 

तझु्या चयेवर शनरािेचा एखादा ओरखडाही त ूकधी येऊ 

शदला नाहीस. आता शदलाच्या कोपऱ्यातसदु्धा 

अपराधाची पसुटसे कणही ठेव ूनकोस. आज ना उद्या, 

कधी ना कधी तझु्या कायािपढु सवांना आदरानं मस्तकं 

झकुवावी लागतील. आपल्या बशुद्धबळानं आशण 

बाहुबालनं त ू पाच लाख माणसांच्या आशण चारलाख 

जनावरांच्या मोगली महापरुास आठ वषि तुंबा घातलास. 

ददुवैान त्यांच्या या रेट्यापढु मोडून पडला असतास, तर 

त्या पापी औरंग्याची जीत झाली असती. आशण शजझीया 

काटेरी कराचे िस्त्र घेऊन आलेल्या मोगलांचा महापरू ह्या 

प्रदिेात िुटला असता, तर तकुोबा – रामदासाचा आशण 

शिवाजीचा महारष्र कुठे शन शकती उरला असता?” 
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[िंभरूाजानी राजांच्या खांद्यावर मान टाकली. त्या मायेने 

त्यांना धन्य झाल्या सारखे वाटतं होत.े]  

संभाजी राजे : “आबासाहबे!” 

शिवाजी राज े: “होय बाळा.” “िंभ,ू माझ्या बहादरू पतु्रा! औरंगजेब 

म्हणज े अनेक राहुकेतनुा वस्त्रगाळ करून दवैानं 

बनवलेला एक दषु्ट कू्ररकमाि! जगातल्या एका बलाढ्य 

िक्तीिी शकती शहमंतीनं टक्कर शदलीस. या आधी हा 

महादतै्य शदल्ली शकवा आग्र्याच्या राजमहालात 

बसायचा, त्याच्या नसुत्या शनरोपाणी दशक्षणेतील राजवटी 

चळाचळा कापायच्या. कुतबुिाह, आशदलिाहीसारख्या 

हुकुमातीना त्याच्या सावलीचाही धाक वाटायचा. पोरा, 

असा कपटी, मदमस्त ित्र ू आपला सेनासामदु्र घेऊन 

जेव्हा महाराष्टावर चालनू आला, तेव्हा त्या दयािच्या 

लाटा बघनूच एखादा जीव घेऊन दरू पळून गेला असता. 

पण अशजबात भांबावनू न जाता, आपल्या पाठीपोटािी 

सह्याद्रीच्या रांगा बांधनू त्या दषु्ट काळसपाििी त ूकडवी, 

दीघि झुंज शदलास! “िंभरूाजा, जेव्हा अनेक जाणत्यांच्या 

तलवारी गंजनू पडल्या होत्या, बधुीवंतांच्या प्रज्ञेला चळ 

भरला होता, मदांची पावल े शवकलांग झाली होती, 
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सामान्य रयत दषु्काळाच्या तडाख्यानं मोडून पडली 

होती, तेव्हा उरली- सरुली माणसं एकत्र बांधनू, शिरावर 

कोसळलेले कडे दरु करत संकटांच्या शगरीकांदातनू त ू

रस्ता खोदलास. एवढ्या मोठ्या िौजेिी, इतक्या कमी 

साधनांनी त ू इतकी वष े दीघि झुंज दणेारा महामदि 

िोधण्यासाठी इशतहासाची पानं उलटीपालटी करावी 

लागतील. खरं सांग ू िंभ,ू आम्हांला वाटतं – तझुा 

भशवष्यकाळ ध्यानी धरूनच आमच्या तकुोबारायांनी 

केवळ तझु्यासाठी ह्या ओळी शलहून ठेवल्या असतील.  

“र्ुि व्हािा ऐसा गंुडा 

 त्याचा त्रतहीं लोकी झेंडा!” . 

संभाजी राजे : “बसं, बसं! आबासाहबे, मतु्यचु्या मंशदराकडे प्रवास 

सरुु होण्याआधी आपण भेटलात. आपल्या ह्या िब्दांनी 

आम्हांला इतकं तपृ्त बनशवल आह े की, आता माझ्या 

अंगावर िहस्त्र मरणांचा वषािव पडला तरी बेहत्तर!”  

शिवाजी राज े: “िंभ,ू आज या शिवाजीचे काळीज तीळ तीळ तटुते 

ते िक्त दोन गोष्टीसाठी. आप्तस्वकीयांनीच असा 

दगाबाजीचा खोडा घालनू तझु्या सारख्या पराक्रमी वारुच े
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पाय तोडावेत ना! दसुरं खपू खपू वाईट वाटते ते 

दवैगतीच्या दषु्ट खेळाबद्दल!” 

संभाजी राजे : “आबासाहबे!”  

शिवाजी राजे : “होय, िंभरूाया! आमच्याही शजंदगीमध्ये कसोटीचे 

क्षण काय कमी उगवल ेहोते? कुटील अिजलखानाच्या 

भेटीसाठी आम्ही पालखीतनू शनघालो होतो, पण 

भोयांच्या पावलाबरोबर मतृ्य ू आमच्यासवे वाटचाल 

करत होता. तेर्नू केवळ सदुवैने बचावलो. आग्र्याच्या 

बंशदखान्याभोवतीचा तो सहस्त्र यवनांचा भतूमेळा काय 

कमी र्रारक होता? तेर्नूही पोरा सहीसलामत सटुलो! 

जालनापरू शजंकून येताना संगमनेरजवळच्या जंगलात 

रणमस्तखानाच्या मगरशमठीतनू तर बाल बाल बचावलो 

होतो! र्ोडक्यात बचावलो तर जे ददुवै तझु्यावर 

संगमेश्वरात ओढवले, तेच आमच्यावर संगमनेरात 

ओढवणार होते!” [ शिवाजीराज े अडखळले.त्यांना 

जोराचा हुदंका दाटून आला. िंभ ू राजांच्या मखुाकडे 

पाहत परुते हादरून गेले होत.े िंभचूे जखमी शिर 

आपल्या छ्तीिी कवटाळून ते उदगारले.] “िंभ,ू 

आमच्या शजंदगीमध्ये दवैगतीनं, तकदीरानं सदभाग्याच्या 
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संदकुाच्या संदकुा भरून आमच्या पायावर ओतल्या 

होत्या. पण आज खपू वाईट वाटतं ते एकाच गोष्टीसाठी 

.त्यातल्या चार दोन मठुी जर त्याच दवैगतीनं माझ्या 

िंभबूाळासाठी राखनू ठेवल्या असत्या तर-”  

संभाजी राजे : “आबासाहबे!”  

शिवाजी राज े: “पोरा, कुठं, कुठं गेले ते तझु ेगशहरे, तेजस्वी डोळे?” 

संभाजी राज े: “आबासाहबे, केवळ वतनाच्या भकेुसाठी आपल्या 

भमूीतल्या अनेकांनी िेवटी दगािटका केला. आज 

मतृ्यआूधी नेत्र गेले ते एका अर्ी बरचं झालं! वतनाच्या 

स्वार्ािसाठी चटावलेला हा मेलेला महाराष्ट बघण्यापेक्षा 

डोळे गेलेले काय वाईट?”  

शिवाजी राजे : “खरं आह ेपोरा! रयतेन ेतलुा सार् शदली. तझु्या 

शहदंवी स्वराज्याच्या झेंड्याखाली गोरगरीब जनता उभी 

राशहली, प्राणपणाने लढली, ज्यांनी अगरबत्तीसारखा दहे 

जाळला. पण इर्ल्या वतनदारांनी, स्वार्ािने बरबटलेल्या 

जाणत्यांनीच तझुा घाट केला. अन्यर्ा सवांनी शमळून 

दगडिेक केली असती, तरी पातिाहा केव्हाच परलोकी 

झाला असता! पण स्वार्ािसाठी राजा मारावा राज्य बडुावे 

आशण वतनं तेवढी शटकावीत, असचं वाटतं होतं त्यांना, 
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तझु्यावर ओढवलेला हा दवैघात म्हणजे ह्या साऱ्याचाच 

पररपाक आह!े”  

संभाजी राजे : “आपल्या िब्दांनी शकती कोडी सोडवलीत, 

आबासाहबे!”  

शिवाजी राज े: “बा महाराष्टा! सािल्यपणूि जीवन कसे जगावं ह ेह्या 

शिवाजीन तमु्हांला शिकवल ंअसेल, पण दिेधमि आशण 

मातीसाठी मरावं कसं, याचा बोध रयतेनं आमच्या 

िंभरूाजांपासनू घ्यावा! ह े महाराष्टा, ह्या शिवाजींच्या 

गौरवाच्या नादात, आमच्या िंभरूाजांच्या बशलदानाकडे 

दलुिक्ष करायचा प्रमाद करू नकोस. िंभ,ू आपल्या 

पराक्रमानं त ू गाठलेला कळस पाहून एकच सांगावसं 

वाटतं. ज्या शदविी तझु्या पराक्रमाची गार्ा जनांसमोर 

येईल, तेव्हा आपल्या पवूिजांच्या वंिावाळीचा िोध 

घेण्यासाठी कोणी राजस्र्ानच्या वाळूकडे धावण्याचा 

मखुिपणा करणार नाही. उलट बाहरेचेच महायोदे्ध ह्या 

पोलादी सह्यापवितांिी आपले नात ेसंबंध जळुवतात का, 

याचा िोध घेण्यासाठी इकडे धाव घेतील.”  

संभाजी राजे : “आबासाहबे, आपल्या िब्दांनी आम्ही पावण 

झालो. मतृ्यचु्या उंबरठ्यावर आज आमच्या काळजात 
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कोणतेही िल्य उरलेल ं नाही. उलट मतृ्यलूा शमठी 

मारण्यासाठी आम्ही अधीर झालो आहोत. आबासाहबे, 

अधीर झालो आहोत. ह्या संभाजीच्या मतृ्यनेू मेलेला 

महारष्र जागा होणार असेल, गवताला भाले िुटून 

आलमगीर पातिहाची कबर दशक्षणेतच गाडली जाणार 

असेल, तर आमचा मतृ्य ूदखेील आम्हांला भाग्यादायीच 

वाटेल!” [पहाटेच्या िांत झोपेतनू संभाजी जागे होतात 

शिवाजी राज ेअंधारात शनघनु जातात राज्यांच्या मखुातनू 

िब्द बाहरे पडले.] कशवराज-?” [पण कवींना जीभ 

नव्हती िक्त त्यांची धडपड राज्यांच्या कानावर पडत 

होती. राज ेपढेु बोलत असतात.] “मतृ्य ूअसतो एक हट्टी 

पाहुणा. हाकलनू शदला तरी दवेडीवर ठाण मांडून बसणारा 

एक हट्टी मेहमान. आता त्यांनी केव्हाही याव ं – 

शबजलीचा लोळ बननू, आशण राजप्रसादाचे खांब 

माथ्यावर कोसळावेत! कशवराज आता या दहेाला मतृ्यचूी 

तमा वा भीती राशहली नाही..!” “उरली होती तमन्ना िक्त 

एकाच गोष्टीची. त्या औरंग्याची मडुकी छाटून, ती 

शचतदरवाजाच्या उंबरठ्याखाली एकदा गाडली असती 

आशण हसत हसत स्वगािच्या शिड्या चढून शनधािस्त मनानं 
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वर गेलो असतो! आज आम्हांला द:ुख होतं ते एकाच 

गोष्टीचं.  

ज्या हातांनी दरू कावेरीच्या महापात्रांत घोडी 

घातली, शत्रचनापल्लीच्या गशविष्ठ पाषणकोटाच्या 

तटबंध्याना सरंुुग लावले, नाठाळ शसद्धीच्या िेपट्या 

तोडून त्यांला शजंजीऱ् याच्या शबलातच वळवळत ठेवलं. 

मोकाट श्वान िक्त दरुूनच शिरून गरुगरुत जावेत, तिा 

औरंगजेबाच्या पाच लाख िौजेला सह्याद्रीच्या 

पवितराजीत ज्यानं घसु ूशदलं नाही. एखाद्याही शकल्याला 

हात लावण्याची मोगलांना शहमंत झाली नाही. त्याच 

िंभचू्या पाठीत आप्तस्वकीयांनी बगावतीची शवखारी 

कट्यार घसुवावी! या िंभनंू शजंदगीभर मरणाला कधीच 

मोजलं नाही. मतृ्यचू्या तटबंदीला आम्ही अनेक-वार 

ढूसण्या शदल्या. उलट मतृ्यलुाच आमची आशण आमच्या 

बहादरू मानसाजनावरांची इतकी धास्ती असायची की, 

तो अनेकदा आडोिाला पळून जायचा. [र्ाबनू] पण... 

आज मतृ्य ू हा असा चोरासारखा घातकी पावलांनी, 

दबकतदबकत यावा, याचंच खपू द:ुख होतं.” [आक्रांत 

करत] “कशवराज, चाललात आपण मतृ्यचु्या 
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महामंशदराकडे? आमच्या आधी? शकती भाग्यवान 

आहात आपण?”  

[कशवराजांची तगमग राजांना ऐकू येते. आकािवाणी 

झाल्यासारखा आवाज येतो.] { “होय राजन, आहचे मी 

भाग्यवान! म्हणनू तर धावलो मी तमुच्या आधी त्या 

स्वगिमंशदराकडे; ‘राजन, आपल्यासाठी दवेाच्या 

दरवाजातल्या िुलांच्या परड्या लटूुन आणतो आशण 

तमुच्या मागािवर अंर्रतो! इतक्या शदवसाच्या अशतश्रमाने 

आपली पावले भेगाळली असतील, र्कली असतील. 

शमळो त्यांना तेवढाच शदलासा.”} 

[तेवढ्यात औरंग्याचे सैशनकांनी यमदतुासारखं कवींना 

खेचनू दरू नेलं. आशण कशवराजच े हात,पाय तोडून 

भीमेच्या नदीपात्रात िेकून शदले.] [दसुऱ्या बाजनूी 

औरंगजेब प्रवेि करतो. किाचा तरी आवाज येतो ह े

एकूण िंभरूाजे सावध होतात ताट मान, छाती पढेु उभे 

राहता.]  

औरंगजेब : “संभा, जहन्नमी त ूतझु्या बापापेक्ष दसपट आम्हांला 

परेिान केलस, सातवलस, आमची एकही गजुाररि 

कबलू केली नाहीस! तझु्या तोंडून िरणागतीचे लब्ज 
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ऐकावेत, या एकाच इराद्यानं आम्ही तझुी जबुान िाबतू 

ठेवली होती. शतचाही त ू इस्तेमाल केला नाहीस. 

आमच्यािी गद्दारी करणाऱ्यांची नाव सांगत नाहीस. तझुे 

डोळे काढून तलुा अंधाराच्या दयाित ढकलले तरी तझु्या 

पायात भयकंप सटुत नाही! एवढ होऊनही 

रायगडावरच्या शिखरावर बसलेली तझुी राणी तझु्या 

शजंदगीची भीक मागण्यासाठी आमच्याकडे येत नाही. 

सह्याद्रीच्या पहाडासारखी तमु्हा दोघांची शकती ही 

बेगमुानी!” संभा, यापढेु तलुा शजंदा ठेवावा, यासाठी 

वजह तरी काय उरली आह?े” [संभाजीराजे ताठ उभा 

राहून.] 

संभाजी राजे : “पण, एक लक्षात ठेव; माझ्या प्रत्येक रक्ताच्या 

र्ेंबातनू असंख्य संभाजी तयार होतील. माझ्या दोन 

हातात ू लाखो हात या सह्याद्रीच्या कडेकपारीतनू तझुी 

लांडगे तोड करण्यासाठी एकत्र येतील अन तझुी जलुमी 

सत्ता उलर्नू त्याची राख रांगोळी करतील. अरे, 

सह्याद्रीच े छावे आम्ही मरणाची शभक मागणार नाही. 

गादीसाठी स्वताच्या रक्तचा घोट घेणारी औलाद नाही 

आमची! जन्म दात्याला कैदते ठेऊन जलुमू करणे 

मराठ्याच्या रक्तात नाही. तझुी ही मोगली सत्ता 
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मराठेिाही लार्ेच्या र्ोकऱ् याने उडूवनू शदल्या शिवाय 

राहणार नाही. तझु्या सारख्या लांडग्याला महाराष्रचे छावे 

पळताभईु र्ोडी केल्या शिवाय राहणार नाहीत. वाघाच्या 

जबड्यात घालनूी हात मोजती दात ही औकात 

आमची.”.. 

औरंगजेब : “खामोि!” काट डालो इसके हात, तोड डालो इसके 

पाव, काट डालो इसकी जबान ये जबान बहुत बोलती ह.ै 

इसके जबानने शजंदा जाला शदया हम!े....दखेते क्या हो!” 

काटकर िेक दो...ल ेजाव इस ेहमारे सामने से जाव...  

 

...[हिम राजांना घेऊन जातात. हाल हाल करतात.]  

{ औरंगजेब डोक्याला हात लाऊन बसतो काहीच शमळालं 

नाही या वैषम्य अवस्र्ेत. संभाजीला इदं्रायणी आशण 

भीमा नदीच्या संगमावर मौज ेतळुापरु येर्े बांधले जात.े 

जीभ कापली जात,े हात – पाय तोडले जाते. सगळ्या 

यातना संभाजीराजे चाळीस शदवस सोसत असतात. 

दसुऱ्या बाजनेू औरंगजेबाच्या दरबारात शिपाई येतो.} 

*वरील अत्याचार होत असताना पडद्या मागनू बोलणे* 



शिवपतु्र संभाजीराजे मनोज िेडगे 

124 

 

[िंद शितरुीमळेु मराठ्याचा मकुुठ मोघलांच्या पायात पडला. 

अशवरत ९ वष े१२ आघाडयािी झुंज दणेारा माझा सजाि संभाजी 

राजा अखेर मोगलांच्या तावडीत सापडला. हालहाल केले 

मराठ्याच्या राजाचे शकती शकती सहन केले अत्याचार तब्बल ४० 

शदवस ... कुणासाठी सहन केल ंह ेसार, किासाठी, मराठिाहीच्या 

दौलतीसाठी, शहदंीवी स्वराज्यासाठी, छत्रपती शिवाजी 

महाराजांच्या अशस्मतेसाठी, राष्रधमािसाठी अखेर औरंगजेबाची 

िेवटची शिक्षाचे िमािन आले कात दो गदिन उसकी अन उजाडला 

तो कळ शदवस ती काळी रात्र िाल्गनुी वद्य आमावश्वया ११ माचि 

१६८९ मराठ्याचा राजा महाराष्रच्या मातीसाठी बशलदान झाला] 

**[पांढरा पडदा लाईट पडद्या माग ेवरील सवि दाखवणे.]** 

 

औरंगजेब : “क्या बोला वो संभ्या!” 

शिपाई : कुछ नही हुजरू ! 

औरंगजेब : क्या आयेगा वो हमारी मािी मांगने ! 

शिपाई : ना हुजरू ! 

औरंगजेब : तो क्या बोलता ह ैवो कािर ! 

शिपाई : “हुजरू !!! संभाजी ना रोया, ना आयेगा मािी मांगने 

आपके पास !” 
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औरंगजेब : “तो जाओ ईश्रक करो उसका ! सचमचु छावा ह ैछावा 

िेर का ! कैसा ह ैये िरुूर बच्चा ! हमन ेआंखे शनकालदी 

इसकी , लेकीन इसकी आंखे झुंकी नही हमारे सामने, 

हमन ेजबान कांट दी इसकी लेकीन ऊस जबान से मांगे 

नही रहम के दो लब्ज ! हात तोड शदय ेउसके लेकीन हार् 

िैले नही हमारे सामन,े हमने पाव कांट शदय े उसके, 

लेकीन नही घुंटने टेंके हमारे सामन,े गदिन कांट शद उसकी 

लेकीन उसकी गदिन नही झुंकी हमारे सामने ! सचमचु 

छावा ह ैछावा िेर का, या अल्लाह! होंगे कामयाब कभी 

क्या यैसेही लोटना पडेगा खाली हात दहे्ल्ली!”....[पाय 

टेकून खाली बसतो डोळे बंद करून. तेवढ्यात दसुऱ्या 

बाजनूी िाहाबदु्धीन, रुहुल्लाखान, हसन अलीखान 

येतात..] “या अल्लाह रहम कर..... !”  

िाहाबदु्धीन : “पातिहा सलामत...चशलये हजरत चशलये-.” [त्या 

हाकेन ेपातिहा दचकला. भानावर आला.] सारे सरदार 

एकत्र आले आहते. त्यांना आपल्या धन्याची वाह! 

वाह! कराची आह.े [रुहुल्लाखान चेकाळून बोलाल.]  

रुहुल्लाखान : “चशलये हजरत, तमु्हांला ितेह की मबुारक बात 

दणे्यासाठी आपली सारी िौज शतकडे बेताब बनली 
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आह.े तेर्ेच नामचंद सरदार आपली वाट पाहत आहते. 

नेक मराठे वतनदार, बम्मन जमीनदार, मराठे सरदार भी 

आये ह.ै [पातिहा हसत बोलला.]  

औरंगजेब : “क्या शमलना मराठोंके उन कुत्तोसे? वतनाच्या 

लालचेन े आलेले कुते्त –आपल्या राजािी एकशनष्ठ, 

विादार राशहले नाहीत ते आमच्यािी काय विादारी 

शनभावणार नालायक, हरामजाद े हाकलनू द्या; त्या 

लालची कुत्र्यांना, उनकी क्या हशैसह्त , क्या पवािह? 

हसनली खान : “लेशकन, जहााँपन्हााँ.” 

औरंगजेब : “िक्र मत शकशजए, उन नादानोंकी. त्यांना आज 

हाकलनू शदले तरी उद्या पैरोंमे पुंच्छ डालके शिर वाशपस 

आ जायेंग ेवो नामदि! हमारे पास.” 

 इखलास खान : “लेशकन, जहााँपन्हााँ, िौजेचे एक जरुरी काम आह े

आपणाकडे.” 

 [पातिहाच्या भुंड्या मस्तकाकडे पाहत बोलला.] “आपके सरपर 

शकतन ेसालोंसे ताज नाही ह.ै  

औरंगजेब : [मान हलवत] “अं.”  

हसनली खान : “जी हां, मेरे आका, चशलये आप... सालोसाल 

आपले भुंडे मस्तक बघताना आम्हां िौजींना स्वत:ची 
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लाज वाटायची. संभाचा खात्मा केल्याशिवाय 

डोक्यावर शकमााँि न घालण्याची सौगंध आपण पाच 

लासामागेच घेतली होती. आपल्यासाठी खास 

कल्याणच्या सोनाराकडून करोडो शकंमतीचा शहरेजडीत 

शकमााँि आम्ही आणला आह ेसाहबेस्वारीसाठी!” 

[एकदम सविजण] हां..हां..हुजरू! चाशलए, परेु िानिौकत के 

सार् पेि करायचा आह.े”  

औरंगजेब : [शखन्न स्वरात.] “इसकी क्या वजह ह?ै 

हसनली खान : “आपल्या जबरदस्त बहादरूबद्दल. आपण एका 

नादान दशु्वमनाला शजंदा कत्ल केलात. [औरंगजेबाच्या 

शदलातील खर माणसू जागा झाला. त्याच्या डोळ्यातील 

दो अश्र ू पांढऱ् यािभु्र दाढीवर ओघळले. तो उदास 

आवाजात बोलला.]  

 औरंगजेब : “अरे बेवकूि, कैसा जश्न मना रह ेहो? मारणारा मेला 

आशण मेलेला अमर झाला! शजसने कत्ल शकया वो मर गया 

और शजसका कत्ल हुआ वो तो अमर हो गया!!”  

[िेवटी औरंगजेबालाही िंभरूाजांनी अमर राहून घटुने 

टेकायला लावले पण स्वता: मरेपयंत घटुने टेकले नाही.]  

{औरंगजेब नमाज पडत अल्लाहची मािी मागत घटुने टेकत.} 
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 “या अल्लाह रहम कर..... !”  

** र्डदा ** 

!!जय शंभरराजे!! 

 अखेर १४ वर्षे लढत राशहला 

राजाशशवाय हा महाराष्ट औरंगजेबशी.. परत 

शदल्लीला जायचं भाग्य शेवटी औरंगजेबाच्या 

वाट्याला आलेच नाही. संभाजीच्या रक्ताच्या 

थेंबातनू लाखो संभाजी, धनाजी, संताजी 

सारख ेएकेक लढत राशहला १४ वर्षे अन इथचं 

औरंगजेबाची कबर बांधली अन मग, शांत 

झाला महाराष्ट्र, ही प्रेरणा होती संभाजी 

राजाच्या बशलदानाची, राजांच्या राष्ट्र प्रेमाची, 

राष्ट्र भक्तीची... 

जय संभरूाजे! 

- समाप्त – 
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आग्र्याहून सुटका झाल्यािर त्रशिाजी महाराज 

राजगडािर र्ोहोचले. तेथून रांगणा गडाला 

घातलेला िेढा उठिण्यासाठी महाराज ११ एत्रप्रल 

१६६७ ला या भागात दाखल झाले. रांगण्याचा 

िेढा उठिून १३ मे १६६७ रोजी महाराज मनोहर 

गडािर गेले. तेथे त्यांनी १५ जून १६६७ र्यंत 

म्हणजे तब्बल ३४ त्रदिस मुक्काम केला. 
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